
หนา้ที� 1 

 

- สรปุขอ้สนเทศ - 

ลักษณะ เงื�อนไข และสาระสําคัญของใบสําคัญแสดงสทิธทิี�จะซื#อหุน้สามัญของ บรษัิท แสนสริ ิจํากัด (มหาชน) 
ครั #งที� 2 (SIRI-W2) 

 
 

วนัที�เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน เมื�อวันที� 18 ธันวาคม 2557 (เริ�มซื#อขายวันที� 18 ธันวาคม 2557) 
ประเภทหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน ใบสําคัญแสดงสทิธทิี�จะซื#อหุน้สามัญของ บรษัิท แสนสริ ิจํากัด (มหาชน) ครั #งที� 2 

(SIRI-W2) 

ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย”์) 

จาํนวนใบสําคญัแสดงสทิธ ิ 3,406,219,088 หน่วย   
โดยจัดสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษัิทรายที�ใชส้ทิธจิองซื#อและไดรั้บการ
จัดสรรหุน้สามัญเพิ�มทนุตามสัดสว่นการถอืหุน้ (Right Offering) ในอัตราสว่น 
จํานวนหุน้สามัญเพิ�มทนุที�ไดรั้บจัดสรรจากการจองซื#อ 1 หุน้ ตอ่ 1 หน่วย
ใบสําคัญแสดงสทิธ ิ(โดยไมค่ดิมูลคา่) โดยบรษัิทไดกํ้าหนดใหวั้นที� 9 ตลุาคม 
2557 เป็นวันใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ (Record Date) มสีทิธใินการรับใบสําคัญแสดง
สทิธทิี�จะซื#อหุน้สามัญของบรษัิท โดยใหร้วบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพิ�มเตมิ 
พ.ศ. 2551) ดว้ยวธิปิีดสมดุทะเบยีนพักการโอนหุน้ในวันที� 10 ตลุาคม 2557 

 
จาํนวนหุน้ที�รองรบัการใชส้ทิธ ิ 3,406,219,088 หุน้ (มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท) 

ผูอ้อกใบสําคญัแสดงสทิธ ิ บรษัิท แสนสริ ิจํากัด (มหาชน)  

สทิธขิองใบสําคญัแสดงสทิธ ิ ใบสําคัญแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิื#อหุน้สามัญได ้1 หุน้ ในราคา 2.50  บาท 
ต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมกีารปรับอัตราการใชส้ทิธ ิและ/หรอื ราคาการใชส้ทิธติาม
เงื�อนไขการปรับสทิธติามที�ระบไุวใ้นขอ้ 5 ของขอ้กําหนดว่าดว้ยสทิธแิละหนา้ที�
ของผูอ้อกใบสําคัญแสดงสทิธแิละผูถ้ือใบสําคัญแสดงสทิธทิี�จะซื#อหุน้สามัญ
ของบรษัิท แสนสริ ิจํากัด (มหาชน) ครั #งที� 2 (SIRI-W2) (“ขอ้กําหนดสทิธ”ิ) 

ชนดิของใบสําคญัแสดงสทิธ ิ ระบชุื�อผูถ้อืและสามารถโอนเปลี�ยนมอืได ้

อายขุองใบสําคญัแสดงสทิธ ิ 3 ปี นับแตวั่นที�ออกใบสําคัญแสดงสทิธ ิ(ตั #งแตวั่นออกใบสําคัญแสดงสทิธใินวันที� 
25 พฤศจกิายน 2557 จนถงึวันครบกําหนดอายุใบสําคัญแสดงสทิธใินวันที�  24 
พฤศจกิายน 2560 ซึ�งใบสําคัญแสดงสทิธจิะพน้สภาพจากการเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบยีนในวันถัดไป)  

ราคาใบสําคญัแสดงสทิธ ิ 0 บาท 

 
 
การกระจายการถอืใบสําคญัแสดงสทิธ ิ ณ วันที� 25 พฤศจกิายน 2557 
 
 จาํนวนราย      จาํนวนหนว่ย      % ของใบสําคญัแสดงสทิธ ิ
 ที�จดทะเบยีนในคร ั/งนี/ 
1. ผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธทิ ี�เป็น 
  
 1.1  กรรมการ ผูจั้ดการ และผูบ้รหิาร รวมถงึ        56       275,598,445                8.09%   

ผูท้ี�เกี�ยวขอ้งและบคุคลที�มคีวามสัมพันธ ์
  
 1.2  ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธ ิ> 5 %   

โดยนับรวมผูท้ี�เกี�ยวขอ้งดว้ย         1            216,353,843                 6.35%  
 
 1.3 ผูม้อํีานาจควบคมุ          -               -              -  
 
2.    ผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธริายยอ่ยที�ถอื      29,383           2,914,259,385               85.56%  

ไมต่ํ�ากวา่ 1 หนว่ยการซื/อขาย 
 
3. ผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธทิ ี�ถอื       178         7,415                 0.00%   

ตํ�ากวา่ 1 หนว่ยการซื/อขาย 
 
รวมผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธทิ ั/งส ิ/น    29,618  3,406,219,088     100.00%  

 

หมายเหตุ : กําหนดให ้1 หน่วยการซื#อขายเทา่กับ 100 หลักทรัพย ์
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ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธริายใหญ ่ ณ วันที� 25 พฤศจกิายน 2557 
                   

ชื�อ 
 
         จํานวนใบสําคัญ 

          แสดงสทิธ ิ

รอ้ยละของใบสําคัญ 
แสดงสทิธทิี�ยื�น 

จดทะเบยีนในครั #งนี# 
 

1 
 
บรษัิท วริยิะประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

 
216,353,843 

 
 6.35% 

 
2 

 
UBS AG SINGAPORE BRANCH 

 
144,215,600 

 
 4.23% 

 
3 

 
กลุม่ นายวันจักร ์บรุณศริิ 1/ 

 
120,523,747 

 
 3.54% 

 
4 

 
กลุม่ นายอภชิาต ิจูตระกลู 2/ 

 
97,253,253 

 
 2.86% 

 
5 

 
CHASE NOMINEES LIMITED 47 

 
88,424,000 

 
 2.60% 

 
6 

 
นาย วันชยั พันธุว์เิชยีร 

 
75,000,000 

 
 2.20% 

 
7 

 
CHASE NOMINEES LIMITED 50 

 
74,446,366 

 
 2.19% 

 
8 

 
กลุม่ นาง วรพรรณ จงึทรัพยไ์พศาล 3/ 

 
65,918,663 

 
 1.94% 

 
9 

 
N.C.B.TRUST LIMITED-POHJOLA BANK  
PLC CLIENT A/C EUR 

 
63,333,333 

 
 1.86% 

 
10 

 
บรษัิท ฟิลลปิประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 

 
63,286,400 

 
 1.86% 

 
รวม 

 
1,008,755,205 

 
29.62% 

 
 
หมายเหต ุ   
 
 1/ รายชื�อของบคุคลในกลุม่ นายวันจักร ์บรุณศริ ิที�ถอืใบสําคัญแสดงสทิธ ิมดัีงตอ่ไปนี#คอื 
 
                   

ชื�อ 
 
        จํานวนใบสําคัญ 
            แสดงสทิธ ิ

รอ้ยละของใบสําคัญ 
แสดงสทิธทิี�ยื�น 

จดทะเบยีนในครั #งนี# 
 

- 
 
นาย วันจักร ์บรุณศริ ิ  

 
92,712,333 

 
2.72% 

 
- 

 
นาง ศริารัตน ์บรุณศริ ิ

 
777,849 

 
0.02% 

 
- 

 
น.ส. ชตุพิร บรุณศริ ิ

 
25,000,000 

 
0.73% 

 
- 

 
นาง แชม่ชื�น บรุณศริ ิ

 
1,666,666 

 
0.05% 

 
- 

 
น.ส. บรุณี บรุณศริ ิ

 
183,333 

 
0.01% 

 
- 

 
นาง ปิยนุช สโรบล 

 
50,233 

 
0.00% 

 
- 

 
นาง สทุธสิริ ิจริเสวนุีประพันธ ์

 
133,333 

 
0.00% 

 
 

 
รวม 

 
120,523,747 

 
3.54% 
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หมายเหต ุ   
 
2/ รายชื�อของบคุคลในกลุม่ นายอภชิาต ิจูตระกลู ที�ถอืใบสําคัญแสดงสทิธ ิมดัีงตอ่ไปนี#คอื 
 
                   

ชื�อ 
 

จํานวนใบสําคัญ 
แสดงสทิธ ิ

รอ้ยละของใบสําคัญ 
แสดงสทิธทิี�ยื�น 

จดทะเบยีนในครั #งนี# 
 

- 
 
นาย อภชิาต ิจูตระกลู   

 
27,807,398 

 
0.82% 

 
- 

 
น.ส. ชญาภา จูตระกลู 

 
68,612,380 

 
2.01% 

 
- 

 
นาง ชนาทพิย ์จูตระกลู 

 
400,121 

 
0.01% 

 
- 

 
นาย โชต ิจูตระกลู 

 
100,000 

 
0.00% 

 
- 

 
นาย อภรัิกษ์ จูตระกลู 

 
333,354 

 
0.01% 

 
 

 
รวม 

 
97,253,253 

 
2.86% 

 
 
หมายเหต ุ   
 
3/ รายชื�อของบคุคลในกลุม่ นาง วรพรรณ จงึทรัพยไ์พศาล ที�ถอืใบสําคัญแสดงสทิธ ิมดัีงตอ่ไปนี#คอื 
 
                   

ชื�อ 
 

จํานวนใบสําคัญ 
แสดงสทิธ ิ

รอ้ยละของใบสําคัญ 
แสดงสทิธทิี�ยื�น 

จดทะเบยีนในครั #งนี# 
 

- 
 
นาง วรพรรณ จงึทรัพยไ์พศาล 

 
65,276,574 

 
1.92% 

 
- 

 
นาย จารวัุฒน ์จงึทรัพยไ์พศาล 

 
642,089 

 
0.02% 

 
 

 
รวม 

 
65,918,663 

 
1.94% 

 
 
นายทะเบยีนของใบสําคัญแสดงสทิธ ิ บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด 

ผูรั้บชําระเงนิค่าจองซื#อหุน้สามัญตาม
สทิธขิองใบสําคัญแสดงสทิธ ิ สํานักกฎหมายของบริษัท โดยมีรายละเอียดของสถานที�ติดต่อในหัวขอ้ 

“สถานที�ท ี�ต ิดต่อในการใช้สทิธิ” ตามขอ้ 4 ในหัวขอ้ “การใชส้ิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสทิธ”ิ 

การใชส้ทิธติามใบสําคัญแสดงสทิธ ิ

1. วนักําหนดการใชส้ทิธ ิ

ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธสิามารถใชส้ทิธติามใบสําคัญแสดงสทิธคิรั #งแรก เมื�อครบ 1 ปี นับแต่วันที�ออกใบสําคัญแสดง
สทิธ ิ(“วนัเร ิ�มใชส้ทิธ”ิ) โดยวันกําหนดการใชส้ทิธติามใบสําคัญแสดงสทิธ ิคอื วันทําการสุดทา้ยของทุก ๆ ไตรมาส 
(เดอืนมนีาคม, มถินุายน, กันยายน และธันวาคม) ของแตล่ะปีปฏทินิภายหลังจากวันเริ�มใชส้ทิธ ิตลอดอายขุองใบสําคัญ
แสดงสทิธ ิและวันที�ใบสําคัญแสดงสทิธมิอีายคุรบ 3 ปีนับตั #งแตวั่นออกใบสําคัญแสดงสทิธ ิ 

ทั #งนี# วันกําหนดการใชส้ทิธคิรั #งแรกจะตรงกับวันที� 30 ธันวาคม 2558 ซึ�งเป็นวันทําการสดุทา้ยของสิ#นไตรมาสแรก     
ภายหลังจากวันเริ�มใชส้ทิธ ิและวันกําหนดการใชส้ทิธคิรั #งสดุทา้ยจะตรงกับวันที� 24 พฤศจกิายน 2560 (ซึ�งตรงกับวันที� 
ใบสําคัญแสดงสทิธมิอีายคุรบ 3 ปีนับแตวั่นที�ออกใบสําคัญแสดงสทิธ)ิ โดยหากวันกําหนดการใชส้ทิธติรงกับวันหยดุ 
ทําการของตลาดหลักทรัพย ์ใหใ้ชส้ทิธใินวันทําการสดุทา้ยกอ่นหนา้วันหยดุนั#น ทั #งนี# บรษัิทจะไมข่ยายอายใุบสําคัญ 
แสดงสทิธ ิ
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2. ระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธ ิ

การแจง้ความจํานงในการใชส้ทิธซิื#อหุน้สามัญในแตล่ะครั #ง (ยกเวน้การใชส้ทิธคิรั #งสดุทา้ย) 

ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธซิ ึ�งประสงคท์ี�จะใชส้ทิธใินการซื#อหุน้สามัญของบรษัิท จะตอ้งแจง้ความจํานงในการใชส้ทิธซิื#อ
หุน้สามัญตามใบสําคัญแสดงสทิธริะหว่างเวลา 9.00 - 16.00 น. ในวันทําการของบรษัิท ภายในระยะเวลา 5 วันทําการ
กอ่นวันกําหนดการใชส้ทิธใินแตล่ะครั #ง (“ระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธ”ิ)  

ทั #งนี# บรษัิทจะแจง้ขา่วเกี�ยวกับการใชส้ทิธ ิอัตราการใชส้ทิธ ิราคาที�จะซื#อหุน้สามัญ  และระยะเวลาการแจง้ความจํานงใน
การใชส้ทิธพิรอ้มทั #งสถานที�ที�ใชส้ทิธ ิโดยผ่านสื�ออเิล็กทรอนกิสข์องตลาดหลักทรัพย ์(SCP Client) ใหผู้ถ้อืใบสําคัญ
แสดงสทิธทิราบอยา่งนอ้ย 5 วันทําการกอ่นระยะเวลาการแจง้ความจํานงในการใชส้ทิธใินแตล่ะครั #ง 

การแจง้ความจํานงในการใชส้ทิธซิื#อหุน้สามัญครั #งสดุทา้ย 

ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธซิ ึ�งประสงคท์ี�จะใชส้ทิธใินการซื#อหุน้สามัญของบรษัิท จะตอ้งแจง้ความจํานงในการใชส้ทิธซิื#อ
หุน้สามัญของบรษัิท ระหว่างเวลา 9.00 - 16.00 น. ในวันทําการของบรษัิท ภายในระยะเวลา 15 วันทําการก่อนวันครบ
กําหนดการใชส้ทิธคิรั #งสดุทา้ย (“ระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธคิร ั/งสดุทา้ย”) 

ทั #งนี# บรษัิทจะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนเพื�อพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ ยกเวน้ในกรณีการใชส้ิทธิครั #งสุดทา้ย 
จะมีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนวันครบกําหนดการใชส้ิทธิครั #งสุดทา้ย และ 
จะทําการแจง้ต่อตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพื�อขอพักการซื#อขายใบสําคัญแสดงสทิธ ิ(หรอืการขึ#นเครื�องหมาย 
SP) ในกรณีที�วันปิดสมดุทะเบยีนพักการโอนสทิธใิบสําคัญแสดงสทิธติรงกับวันหยดุทําการของตลาดหลักทรัพยใ์หเ้ลื�อน
วันปิดสมดุทะเบยีนดังกลา่วเป็นวันทําการสดุทา้ยกอ่นหนา้วันหยดุนั#น 

ทั #งนี# บรษัิทจะแจง้ข่าวเกี�ยวกับระยะเวลาแจง้ความจํานงในการใชส้ทิธ ิอัตราการใชส้ทิธ ิราคาที�จะซื#อหุน้สามัญ พรอ้ม
ทั #งสถานที�ที�ใชส้ทิธ ิโดยผ่านสื�ออเิล็กทรอนกิสข์องตลาดหลักทรัพย ์ (SCP Client) ใหผู้ถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธทิราบ
อยา่งนอ้ย 7 วันทําการกอ่นระยะเวลาแจง้ความจํานงในการใชส้ทิธคิรั #งสุดทา้ยสําหรับการใชส้ทิธคิรั #งสุดทา้ย บรษัิทจะ
สง่จดหมายลงทะเบยีนถงึผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธ ิตามรายชื�อที�ปรากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธ ิณ วัน
ปิดสมุดทะเบยีนพักการโอนสทิธคิรั #งสุดทา้ยและจะแจง้ข่าวเกี�ยวกับการใชส้ทิธ ิโดยผ่านสื�ออเิล็กทรอนกิสข์องตลาด
หลักทรัพย ์(SCP Client) ใหผู้ถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธทิราบอย่างนอ้ย 7 วันทําการก่อนระยะเวลาแจง้ความจํานงในการ
ใชส้ทิธคิรั #งสดุทา้ย 

3.  นายทะเบยีนของใบสําคญัแสดงสทิธ ิ

นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสทิธ ิไดแ้ก่ บรษัิท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)  จํากัด (“ศูนยร์บัฝาก
หลกัทรพัย”์) 

ในการนี# นายทะเบยีนของใบสําคัญแสดงสทิธจิะรับผดิชอบต่อการปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธ ิซึ�งในสมุด
ทะเบียนผูถ้ือใบสําคัญแสดงสทิธิจะตอ้งประกอบดว้ยชื�อเต็ม สัญชาติ และที�อยู่ของผูถ้ือใบสําคัญแสดงสิทธิ และ
รายละเอียดอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งตามที�ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะกําหนด ในกรณีขอ้มูลไม่ตรงกัน บรษัิทจะถือว่าสมุด
ทะเบยีนผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธเิป็นขอ้มลูที�ถกูตอ้ง 

ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธมิหีนา้ที�ในการแจง้การเปลี�ยนแปลงหรอืขอ้ผดิพลาดในรายละเอยีดในการลงบันทกึในสมุด
ทะเบียนผูถ้ือใบสําคัญแสดงสทิธิ และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสทิธิจะเปลี�ยนแปลงหรือแกไ้ขขอ้ผดิพลาด
ดังกลา่ว 

บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลี�ยนแปลงนายทะเบยีนของใบสําคัญแสดงสทิธ ิโดยจะทําการแจง้ใหผู้ถ้อืใบสําคัญแสดง
สทิธทิราบถงึการเปลี�ยนแปลงดังกลา่วผา่นทางสื�ออเิล็กทรอนกิสข์องตลาดหลักทรัพย ์(SCP Client) 

4.  สถานที�ท ี�ตดิตอ่ในการใชส้ทิธ ิ

ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธสิามารถตดิตอ่เพื�อใชส้ทิธติามใบสําคัญแสดงสทิธไิด ้ตามระยะเวลาการแจง้ความจํานงในการ
ใชส้ทิธ ิ ณ สถานที�ตามที�อยูดั่งตอ่ไปนี# 

สํานักกฎหมาย 
บรษัิท แสนสริ ิจํากัด (มหาชน)  
ชั #น 16 อาคารสริภิญิโญ เลขที� 475 ถนนศรอียธุยา 
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพฯ 10400 
โทรศัพท ์          0 2201 3816  
โทรสาร            0 2201 3477 
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วธิกีารใชส้ทิธติามใบสําคัญแสดงสทิธ ิ

1.  เงื�อนไขการแจง้ความจํานงการใชส้ทิธ ิ

ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธสิามารถรับใบแจง้ความจํานงการใชส้ทิธซิื#อหุน้สามัญได ้ณ สถานที�ที�ตดิต่อในการใชส้ทิธหิรอื
ดาวน์โหลดจากเว็บไซตข์องบรษัิท (www.sansiri.com) และแจง้ความจํานงการใชส้ทิธซิื#อหุน้สามัญไดต้ามสถานที�ที�
ตดิตอ่ในการใชส้ทิธ ิโดยจะตอ้งแจง้ความจํานงในการใชส้ทิธติามขอ้  2  ของ ‘การใชส้ทิธติามใบสําคัญแสดงสทิธ’ิ ขา้งตน้ 

ในกรณีที�ใบสําคัญแสดงสทิธอิยู่ในระบบไรใ้บหลักทรัพย ์(Scripless System) ศูนยรั์บฝากหลักทรัพยจ์ะออก ใบแทนใบสําคัญ
แสดงสทิธใิหก้ับผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธติามรายชื�อที�บรษัิทหลักทรัพยแ์ตล่ะแห่งแจง้รายชื�อต่อศูนยรั์บฝากหลักทรัพยว์่าเป็น
ผูท้รงสทิธใินใบสําคัญแสดงสทิธ ิโดยศูนยรั์บฝากหลักทรัพยจ์ะจัดส่งใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธไิปยังบรษัิทหลักทรัพยท์ี�
แจง้ชื�อนั#นๆ เพื�อใหผู้ถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธนํิาไปใชเ้ป็นหลักฐานประกอบการใชส้ทิธซิื#อหุน้สามัญของบรษัิทตอ่ไป 

ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธทิี�ประสงคจ์ะใชส้ทิธซิื#อหุน้สามัญจะตอ้งปฏบัิตติามเงื�อนไขการแจง้ความจํานงในการใชส้ทิธ ิโดย
ดําเนนิการและยื�นเอกสารแจง้ความจํานงการใชส้ทิธดัิงนี# 

(ก)  ยื�นใบแจง้ความจํานงการใชส้ทิธซิื#อหุน้สามัญที�ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งชดัเจนและครบถว้นทกุรายการพรอ้มลงนาม
โดยผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธ ิในชว่งระยะเวลาการแจง้ความจํานงในการใชส้ทิธ ิ

(ข)  นําส่งใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธติามแบบที�ศูนยรั์บฝากหลักทรัพยกํ์าหนด ตามจํานวนที�
ระบใุนใบแจง้ความจํานงการใชส้ทิธซิื#อหุน้สามัญใหแ้กบ่รษัิท  

(ค)  ชําระเงนิตามจํานวนในการใชส้ทิธติามที�ระบุในใบแจง้ความจํานงการใชส้ทิธซิื#อหุน้สามัญใหบ้รษัิท โดยผูถ้อืใบสําคัญ
แสดงสทิธทิี�ประสงค์จะใชส้ทิธซิื#อหุน้สามัญจะตอ้งชําระเป็นเช็ค แคชเชยีรเ์ช็ค ดร๊าฟท ์ที�สามารถเรยีกเก็บเงินไดใ้น
กรุงเทพมหานครภายใน 2 วันทําการ และขดีคร่อมเฉพาะสั�งจ่ายในชื�อบัญชทีี�บรษัิทจะไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืใบสําคัญแสดง
สทิธทิราบโดยผ่านสื�ออเิล็กทรอนกิสข์องตลาดหลักทรัพย ์(SCP Client) ทั #งนี# การใชส้ทิธซิื#อหุน้สามัญดังกล่าวจะ
สมบูรณ์ต่อเมื�อ บรษัิทเรยีกเก็บเงนิจํานวนดังกล่าวไดแ้ลว้เท่านั#น หากบรษัิทไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิไม่ว่าในกรณีใดๆ ที�
มไิดเ้กดิจากความผดิของบรษัิท บรษัิทจะถอืวา่การแจง้ความจํานงในการใชส้ทิธสิิ#นสภาพลงโดยไมม่กีารใชส้ทิธ ิ  

(ง)   หลักฐานประกอบการใชส้ทิธ ิ

1)  บคุคลธรรมดา
สัญชาตไิทย 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรอืสําเนาบัตรขา้ราชการ/สําเนาบัตรพนักงานรัฐวสิาหกจิ
ที�ยังไมห่มดอาย ุพรอ้มสําเนาทะเบยีนบา้น (ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนชื�อ/ชื�อสกุล ซึ�งทําให ้
ชื�อ/ชื�อสกุลไม่ตรงกับใบสําคัญแสดงสทิธ ิใหแ้นบเอกสารที�ออกโดยหน่วยงานราชการ 
เช่น ทะเบยีนสมรส ใบหย่า ใบแจง้เปลี�ยนชื�อ/ชื�อสกุล เป็นตน้)  พรอ้มรับรองสําเนา
ถกูตอ้ง 

2)  บคุคลธรรมดา 
 ซึ�งเป็นคนตา่งดา้ว 

สําเนาใบตา่งดา้วหรอืหนังสอืเดนิทางที�ยังไมห่มดอาย ุพรอ้มรับรองสําเนาถกูตอ้ง 

3)  นติบิคุคล 
      สัญชาตไิทย 

3.1) สําเนาหนังสือ รับรองที�กระทรวงพาณิชย์ออกใหไ้ม่เกิน 3 เดือนก่อนวัน
กําหนดการใชส้ทิธ ิซึ�งผูม้อํีานาจลงนามลงลายมอืชื�อรับรองสําเนาถูกตอ้ง พรอ้ม
ประทับตราสําคัญของนติบิคุคล (ถา้ม)ี และ 

3.2)  สําเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรอื 2) แลว้แต่กรณี ของผูม้อํีานาจลงนามที�ไดรั้บรอง
สําเนาถกูตอ้งในเอกสารตามขอ้  3.1)  

4)  นติบิคุคลซึ�งเป็น 
      คนตา่งดา้ว 

4.1) สําเนาหนังสอืสําคัญการจัดตั #งนติบิุคคล หนังสอืบรคิณหส์นธ ิและ/หรอื หนังสอื
รับรองของนติบิคุคล พรอ้มลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้งโดยผูม้อํีานาจลงนามของ
นติบิคุคลนั#น และประทับตราสําคัญของนติบิคุคล (ถา้ม)ี และ 

4.2) สําเนาหนังสือเดนิทางของผูม้ีอํานาจลงนามที�ไดรั้บรองสําเนาเอกสารตามขอ้ 
4.1) ที�ยังไมห่มดอาย ุพรอ้มลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง 

สําเนาเอกสารประกอบการใชส้ทิธซิื#อหุน้สามัญของนติบิุคคลซึ�งเป็นคนต่างดา้ว ตามขอ้ 
4.1) และ 4.2) ขา้งตน้ ซึ�งผูม้ีอํานาจลงนามลงลายมือชื�อรับรองสําเนาถูกตอ้งแลว้ 
จะตอ้งไดรั้บการรับรองลายมอืชื�อโดย Notary Public และรับรองโดยเจา้หนา้ที�สถานทูต
ไทย หรอืสถานกงสลุไทยในประเทศที�เอกสารดังกล่าวไดจั้ดทําหรอืรับรองความถูกตอ้ง 
และมอีายไุมเ่กนิ 1 ปีกอ่นวันกําหนดการใชส้ทิธ ิ

ทั #งนี# หากผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธไิมส่ง่มอบหลักฐานประกอบการใชส้ทิธติามที�กล่าวขา้งตน้ บรษัิทขอสงวนสทิธทิี�จะถอื
วา่ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธไิมป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธติามใบสําคัญแสดงสทิธทิี�ออกในครั #งนี# 

(จ)   ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธจิะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบคา่อากรแสตมป์ หรอืภาษีอื�นใด (ถา้ม)ี ตามบทบัญญัตแิห่งประมวล
รัษฎากร หรอืขอ้บังคับ หรอืกฎหมายตา่งๆ ที�ใชบั้งคับกับการใชส้ทิธติามใบสําคัญแสดงสทิธ ิ

2. จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสทิธทิี�ขอใชส้ทิธิซื#อหุน้สามัญจะตอ้งเป็นจํานวนเต็มเท่านั#น โดยอัตราการใชส้ทิธิ
เทา่กับใบสําคัญแสดงสทิธหินึ�งหน่วยต่อหุน้สามัญหนึ�งหุน้ เวน้แต่กรณีมกีารปรับอัตราการใชส้ทิธติามเงื�อนไขการปรับ
สทิธติามที�ระบไุวใ้นขอ้กําหนดสทิธ ิ
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3. หากบรษัิทไดรั้บหลักฐานใบสําคัญแสดงสทิธ ิหรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธไิม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้ง หรอืจํานวน
เงนิที�บรษัิทไดรั้บชําระไมค่รบตามจํานวนที�ระบไุวใ้นใบแจง้ความจํานงการใชส้ทิธซิื#อหุน้สามัญ หรอืบรษัิทตรวจสอบได ้
ว่าขอ้ความที�ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสทิธิกรอกลงในใบแจง้ความจํานงการใชส้ทิธซิื#อหุน้สามัญนั#นไม่ครบถว้นหรอืไม่
ถูกตอ้ง หรอืตดิอากรแสตมป์ (ถา้ม)ี ไม่ครบถว้นถูกตอ้งตามขอ้บังคับและกฎหมายต่างๆ ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธิ
จะตอ้งทําการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในระยะเวลาการแจง้ความจํานงในการใชส้ทิธ ิหากผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธไิมทํ่าการ
แกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในระยะเวลาดังกล่าว บรษัิทจะถอืว่าการแจง้ความจํานงในการใชส้ทิธสิิ#นสภาพลงโดยไม่มกีารใช ้
สทิธ ิและบรษัิทจะจัดส่งเงนิที�ไดรั้บคนืใหแ้ก่ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธภิายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใชส้ทิธโิดย
ไมม่ดีอกเบี#ยไมว่า่ในกรณีใดๆ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที�ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสทิธชํิาระจํานวนเงินในการใชส้ทิธิไม่ครบถว้นหรอืมกีารชําระเงินเกนิ
จํานวนในการใชส้ทิธ ิบรษัิทมสีทิธทิี�จะดําเนนิการประการใดประการหนึ�งตอ่ไปนี# ตามที�บรษัิทจะเห็นสมควร  

(ก)  ถอืว่าการแจง้ความจํานงในการใชส้ทิธมิจํีานวนเท่ากับ (1) จํานวนหุน้สามัญที�พงึจะไดรั้บตามสทิธ ิหรอื (2) 
จํานวนหุน้สามัญที�พงึไดรั้บตามจํานวนเงนิในการใชส้ทิธ ิ ซึ�งบรษัิทไดรั้บชําระไวจ้รงิตามราคาการใชส้ทิธแิละ
อัตราการใชส้ทิธใินขณะนั#น (แลว้แตจํ่านวนใดจะนอ้ยกวา่) หรอื 

(ข)  ใหผู้ถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธชํิาระเงนิเพิ�มเตมิตามจํานวนที�ประสงคจ์ะใชส้ทิธใิหค้รบถว้นภายในระยะเวลาการแจง้
ความจํานงในการใชส้ทิธ ิหากบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิครบตามจํานวนการใชส้ทิธภิายในระยะเวลาดังกล่าว บรษัิทจะ
ถอืวา่การแจง้ความจํานงในการใชส้ทิธสิิ#นสภาพลงโดยไมม่กีารใชส้ทิธ ิ

ในกรณีตามขอ้ (ก) หรอื (ข) บรษัิทจะส่งเงนิที�เหลอืจากการใชส้ทิธหิรอืเงนิไดรั้บไวโ้ดยไม่มดีอกเบี#ยคนืใหแ้ก่ผูถ้อื
ใบสําคัญแสดงสทิธทิางไปรษณียล์งทะเบยีนภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใชส้ทิธ ิ 

4. จํานวนหุน้สามัญที�ออกใหเ้มื�อมกีารใชส้ทิธจิะคํานวณโดยการนําจํานวนเงนิในการใชส้ทิธ ิซึ�งผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธไิด ้
ชําระตามที�กล่าวมาขา้งตน้ หารดว้ยราคาการใชส้ทิธ ิโดยบรษัิทจะออกหุน้สามัญเป็นจํานวนเต็มไม่เกนิจํานวนหน่วยของ
ใบสําคัญแสดงสทิธคิณูดว้ยอัตราการใชส้ทิธ ิหากมกีารปรับราคาการใชส้ทิธ ิและ/หรอื อัตราการใชส้ทิธ ิแลว้ทําใหม้เีศษหุน้
เหลอือยูจ่ากการคํานวณดังกลา่ว บรษัิทจะไมนํ่าเศษหุน้ดังกลา่วมาคดิคํานวณและจะชําระเงนิที�เหลอืจากการใชส้ทิธดัิงกล่าว
โดยไมม่ดีอกเบี#ยคนืใหแ้กผู่ถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธโิดยทางไปรษณียล์งทะเบยีนภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใชส้ทิธ ิ

5. เมื�อผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธทิี�ประสงคจ์ะใชส้ทิธซิื#อหุน้สามัญไดป้ฏบัิตติามเงื�อนไขการแจง้ความจํานงการใชส้ทิธซิื#อ
หุน้สามัญ กล่าวคอื ไดส้่งมอบทั #งใบสําคัญแสดงสทิธ ิหรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธ ิ และใบแจง้ความจํานงการใช ้
สทิธซิื#อหุน้สามัญ พรอ้มหลักฐานประกอบการใชส้ทิธ ิ และชําระเงนิในการใชส้ทิธถิูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณ์ ผูถ้อื
ใบสําคัญแสดงสทิธจิะไมส่ามารถเพกิถอนการใชส้ทิธไิด ้เวน้แตจ่ะไดรั้บความยนิยอมเป็นหนังสอืจากบรษัิท 

6. เมื�อพน้ระยะเวลาการแจง้ความจํานงในการใชส้ทิธแิลว้ แต่ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธยัิงมไิดป้ฏบัิตติามเงื�อนไขการแจง้
ความจํานงการใชส้ทิธิอย่างครบถว้น ใหถ้อืว่าใบสําคัญแสดงสทิธนัิ#นๆ สิ#นสภาพลงโดยไม่มกีารใชส้ทิธิ และ 
ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธจิะใชส้ทิธไิมไ่ดอ้กีเมื�อพน้ระยะเวลาการแจง้ความจํานงในการใชส้ทิธ ิ

7. ในกรณีที�หุน้สามัญที�สํารองไวเ้พื�อรองรับการใชส้ทิธไิมเ่พยีงพอ บรษัิทจะดําเนนิการชดใชค้่าเสยีหายที�เกดิขึ#นใหแ้ก่ผู ้
ถอืใบสําคัญแสดงสทิธทิี�ไมส่ามารถใชส้ทิธไิดต้ามที�กําหนดไวใ้นขอ้กําหนดสทิธ ิ

8. บรษัิทจะไมช่ดใชค้า่เสยีหายใด ๆ ใหแ้ก่ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธซิ ึ�งเป็นคนต่างดา้ว (ทั #งบุคคลธรรมดาและนติบิุคคล) 
ที�ไมส่ามารถใชส้ทิธไิด ้เนื�องมาจากขอ้จํากัดในเรื�องอัตราส่วนการถอืหุน้ของคนต่างดา้ว ซึ�งขอ้บังคับบรษัิทกําหนดว่า
การถอืหุน้ของคนต่างดา้วจะตอ้งไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 49 ของจํานวนหุน้ที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั #งหมดของบรษัิท เวน้แต่จะ
เป็นไปตามเงื�อนไขที�กําหนดในขอ้บังคับบรษัิท 

การเปลี�ยนแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอัตราการใชส้ทิธ ิ

บรษัิทจะดําเนนิการปรับราคาการใชส้ทิธ ิ และอัตราการใชส้ทิธใินการซื#อหุน้สามัญตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสทิธ ิ
เมื�อเกดิเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ�งดังต่อไปนี# ทั #งนี# มวัีตถุประสงคเ์พื�อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้อืใบสําคัญแสดง
สทิธไิมใ่หน้อ้ยไปกวา่เดมิ 

(ก) เมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงมูลค่าที�ตราไวข้องหุน้สามัญของบรษัิท อันเป็นผลมาจากการรวมหุน้หรอืแบ่งแยกหุน้ ซึ�ง
การเปลี�ยนแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอัตราการใชส้ทิธจิะมีผลบังคับทันทนัีบตั #งแต่วันที�ไดม้กีารเปลี�ยนแปลง
มลูคา่ที�ตราไวข้องหุน้สามัญของบรษัิท 

 1) ราคาการใชส้ทิธจิะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดังนี# 

  Price 1   =    Price 0 x Par 1 
                            Par 0 

 2) อัตราการใชส้ทิธจิะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดังนี# 

  Ratio 1   =   Ratio 0 x Par 0 
                            Par 1 
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  โดยที� 
  Price 1 คอื ราคาการใชส้ทิธใิหมห่ลังการเปลี�ยนแปลง 

Price 0 คอื ราคาการใชส้ทิธเิดมิกอ่นการเปลี�ยนแปลง 
Ratio 1 คอื อัตราการใชส้ทิธใิหมห่ลังการเปลี�ยนแปลง 
Ratio 0 คอื อัตราการใชส้ทิธเิดมิกอ่นการเปลี�ยนแปลง 
Par 1 คอื มลูคา่ที�ตราไวข้องหุน้สามัญหลังการเปลี�ยนแปลง 
Par 0 คอื มลูคา่ที�ตราไวข้องหุน้สามัญกอ่นการเปลี�ยนแปลง 

(ข) เมื�อบรษัิทไดเ้สนอขายหุน้สามัญใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอืประชาชนทั�วไป และ/หรอืบุคคลในวงจํากัดในราคา
ตอ่หุน้ของหุน้สามัญที�ออกใหมคํ่านวณไดตํ้�ากวา่รอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาดตอ่หุน้ของหุน้สามัญของบรษัิท” 

การเปลี�ยนแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอัตราการใชส้ทิธจิะมผีลบังคับทันทตัี #งแต่วันแรกที�ผูซ้ ื#อหุน้สามัญจะไม่ได ้
รับสทิธใินการจองซื#อหุน้สามัญที�ออกใหม ่(วันแรกที�ตลาดหลักทรัพยข์ึ#นเครื�องหมาย XR) สําหรับกรณีที�เป็นการ
เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ (Right Issues) และ/หรอืวันแรกของการเสนอขายหุน้สามัญที�ออกใหม่กรณีที�เป็น
การเสนอขายใหแ้กป่ระชาชนทั�วไป และ/หรอืกรณีที�เป็นการเสนอขายใหแ้กบ่คุคลในวงจํากัด แลว้แตก่รณี 

“ราคาต่อหุน้ของหุน้สามัญที�ออกใหม่” คํานวณไดจ้ากจํานวนเงนิทั #งสิ#นที�บรษัิทจะไดรั้บจากการเสนอขายหุน้
สามัญ หารดว้ยจํานวนหุน้สามัญที�ออกใหมท่ั #งหมด 

“ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามัญของบรษัิท” หมายถงึ ราคาตลาดตามที�คณะกรรมการบรษัิทกําหนด เพื�อ
ประโยชน์ในการพจิารณาว่า การเสนอขายหลักทรัพยท์ี�ออกใหม่ในครั #งนั#น มลัีกษณะเขา้ข่ายเป็นการเสนอขาย
หุน้ที�ออกใหม่ในราคาตํ�า ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที�กําหนดไวใ้นขอ้ 2 (2) ประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(“กลต.”). ที� สจ. 39/2551 เรื�อง การคํานวณราคาเสนอ
ขายหลักทรัพยแ์ละการกําหนดราคาตลาดเพื�อการพจิารณาการเสนอขายหุน้ที�ออกใหม่ในราคาตํ�า ลงวันที� 24  
ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั #งที�จะมกีารแกไ้ขเพิ�มเตมิหรอืใชแ้ทนในอนาคต) 

ในกรณีที�ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามัญของบรษัิท” เนื�องจากหุน้สามัญไม่มกีารซื#อขายใน
ชว่งเวลาดังกลา่ว บรษัิทจะดําเนนิการกําหนดราคายตุธิรรมเพื�อใชใ้นการคํานวณแทน 

อนึ�ง ในกรณีที�มกีารเสนอขายหุน้สามัญพรอ้มกันมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ภายใตเ้งื�อนไขที�ตอ้งจองซื#อดว้ยกัน 
ใหใ้ชร้าคาเสนอขายทุกราคามาคํานวณ “ราคาต่อหุน้ของหุน้สามัญที�ออกใหม่” แต่ในกรณีที�การเสนอขาย
ดังกลา่วไมอ่ยูภ่ายใตเ้งื�อนไขที�จะตอ้งจองซื#อดว้ยกัน ใหนํ้าเฉพาะราคาเสนอขายที�ตํ�ากว่ารอ้ยละ 90 ของ “ราคา
ตลาดตอ่หุน้ของหุน้สามัญของบรษัิท” มาคํานวณการเปลี�ยนแปลงเทา่นั#น 

 

 1) ราคาการใชส้ทิธจิะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดังนี# 

  Price 1   =   Price 0 x [(A x MP) + BY] 
                            [MP x (A + B)] 

 2) อัตราการใชส้ทิธจิะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดังนี# 

  Ratio 1   =   Ratio 0 x [MP x (A + B)] 
                          [(A x MP) + BY] 

 โดยที� 
 Price 1 คอื  ราคาการใชส้ทิธใิหมห่ลังการเปลี�ยนแปลง 

Price 0 คอื  ราคาการใชส้ทิธเิดมิกอ่นการเปลี�ยนแปลง 
Ratio 1 คอื  อัตราการใชส้ทิธใิหมห่ลังการเปลี�ยนแปลง 
Ratio 0 คอื  อัตราการใชส้ทิธเิดมิกอ่นการเปลี�ยนแปลง 
MP คอื  “ราคาตลาดตอ่หุน้ของหุน้สามัญของบรษัิท” 
A คอื  จํานวนหุน้สามัญที�ไดเ้รยีกชําระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้เพื�อ

สทิธใินการจองซื#อหุน้สามัญที�ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุน้สามัญใหแ้ก่ผูถ้ ือหุน้เดมิ 
และ/หรอืวันกอ่นวันแรกของการเสนอขายหุน้สามัญที�ออกใหม ่กรณีเสนอขายหุน้สามัญ
ใหแ้ก่ประชาชนทั�วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายหุน้สามัญใหแ้ก่บุคคลในวงจํากัด 
แลว้แตก่รณี 

B คอื  จํานวนหุน้สามัญที�ออกใหมท่ั #งการเสนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิและ/หรอื เสนอขายใหแ้ก่
ประชาชนทั�วไป และ/หรอืเสนอขายใหแ้กบ่คุคลในวงจํากัด 

BY คอื  จํานวนเงนิที�ไดรั้บ จากหุน้สามัญที�ออกใหม่ทั #งการเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/
หรอื เสนอขายใหแ้กป่ระชาชนทั�วไป และ/หรอืเสนอขายใหแ้กบ่คุคลในวงจํากัด 

(ค) เมื�อบรษัิทเสนอขายหลักทรัพยอ์อกใหม่ใดๆ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอืประชาชนทั�วไป และ/หรอืบุคคลใน
วงจํากัด โดยที�หลักทรัพยนั์#นใหส้ทิธทิี�จะแปลงสภาพ/เปลี�ยนเป็นหุน้สามัญ หรอืใหส้ทิธใินการซื#อหุน้สามัญ 
(เชน่ หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรอืใบสําคัญแสดงสทิธทิี�จะซื#อหุน้สามัญ) โดยที�ราคาต่อหุน้ของหุน้สามัญที�ออกใหม่
เพื�อรองรับสทิธดัิงกลา่วตํ�ากวา่รอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาดตอ่หุน้ของหุน้สามัญของบรษัิท” 
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การเปลี�ยนแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอัตราการใชส้ทิธจิะมผีลบังคับทันทตัี #งแต่วันแรกที�ผูซ้ ื#อหุน้สามัญไม่ไดรั้บ
สทิธกิารจองซื#อหลักทรัพยท์ี�ออกใหมใ่ดๆ ขา้งตน้ที�ใหส้ทิธทิี�จะแปลงสภาพ/เปลี�ยนเป็นหุน้สามัญ หรอืใหส้ทิธใิน
การซื#อหุน้สามัญ (วันแรกที�ขึ#นเครื�องหมาย XR) สําหรับกรณีที�เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ (Right 
Issues) และ/หรอืวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพยอ์อกใหม่ใดๆ ที�ใหส้ทิธทิี�จะแปลงสภาพ/เปลี�ยนเป็นหุน้
สามัญ หรอืใหส้ทิธใินการซื#อหุน้สามัญ กรณีที�เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ ประชาชนทั�วไป และ/หรอืกรณีที�เป็นการ
เสนอขายใหแ้กบ่คุคลในวงจํากัด แลว้แตก่รณี 

“ราคาต่อหุน้ของหุน้สามัญที�ออกใหม่เพื�อรองรับสทิธ”ิ คํานวณไดจ้ากจํานวนเงนิที�บรษัิทจะไดรั้บจากการขาย
หลักทรัพยท์ี�ใหส้ทิธทิี�จะแปลงสภาพ/เปลี�ยนเป็นหุน้สามัญ หรอืใหส้ทิธใินการซื#อหุน้สามัญ รวมกับเงนิที�จะไดรั้บ
จากการแปลงสภาพ/เปลี�ยนเป็นหุน้สามัญ หรอืใชส้ทิธซิื#อหุน้สามัญนั#น หารดว้ยจํานวนหุน้สามัญทั #งสิ#นที�ตอ้ง
ออกใหมเ่พื�อรองรับการใชส้ทิธนัิ#น 

“ราคาตลาดตอ่หุน้ของหุน้สามัญของบรษัิท” ใหใ้ชแ้ละมคีวามหมายเชน่เดยีวกับรายละเอยีดในขอ้ (ข)ขา้งตน้ 

  

1) 

 

ราคาการใชส้ทิธจิะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดังนี# 

  Price 1   =   Price 0 x [(A x MP) + BY] 
                            [MP x (A + B)] 

 2) อัตราการใชส้ทิธจิะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดังนี# 

  Ratio 1   =   Ratio 0 x [MP x (A + B)] 
                          [(A x MP) + BY] 

 โดยที� 
 Price 1 คอื   ราคาการใชส้ทิธใิหมห่ลังการเปลี�ยนแปลง 

Price 0 คอื   ราคาการใชส้ทิธเิดมิกอ่นการเปลี�ยนแปลง 
Ratio 1 คอื   อัตราการใชส้ทิธใิหมห่ลังการเปลี�ยนแปลง 
Ratio 0 คอื   อัตราการใชส้ทิธเิดมิกอ่นการเปลี�ยนแปลง 
MP คอื   “ราคาตลาดตอ่หุน้ของหุน้สามัญของบรษัิท” 
A คอื    จํานวนหุน้สามัญที�ไดเ้รยีกชําระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้เพื�อ

สทิธิในการจองซื#อหลักทรัพยท์ี�ออกใหม่ที�ใหส้ทิธทิี�จะแปลงสภาพ/เปลี�ยนเป็นหุน้
สามัญ หรอืใหส้ทิธใินการซื#อหุน้สามัญ กรณีเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอื วัน
ก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที�ออกใหม่ที�ใหส้ ิทธิที�จะแปลงสภาพ/
เปลี�ยนเป็นหุน้สามัญ หรอืใหส้ทิธใินการซื#อหุน้สามัญ กรณีเสนอขายใหแ้ก่ประชาชน
ทั�วไป และ/หรอื กรณีเสนอขายใหแ้กบ่คุคลในวงจํากัด แลว้แตก่รณี 

B คอื    จํานวนหุน้สามัญที�ออกใหม่เพื�อรองรับการใชส้ทิธขิองหลักทรัพยใ์ดๆ ที�ใหส้ทิธทิี�จะ
แปลงสภาพ/เปลี�ยนเป็นหุน้สามัญ หรอืใหส้ทิธใินการซื#อหุน้สามัญตามที�เสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอื เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั�วไป และ/หรอื เสนอขาย
ใหแ้กบ่คุคลในวงจํากัด 

BY คอื    จํานวนเงนิที�ไดรั้บหักดว้ยค่าใชจ้่าย (ถา้ม)ี จากการออกหลักทรัพยใ์ดๆ ที�ใหส้ทิธทิี�จะ
แปลงสภาพ/เปลี�ยนเป็นหุน้สามัญ หรอืใหส้ทิธใินการซื#อหุน้สามัญ สําหรับการเสนอ
ขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอื เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั�วไป และ/หรอื เสนอขาย
ใหแ้ก่บุคคลในวงจํากัด รวมกับเงนิที�จะไดรั้บจากการใชส้ทิธแิปลงสภาพ/เปลี�ยนเป็น
หุน้สามัญ หรอืใชส้ทิธซิื#อหุน้สามัญ 

(ง) เมื�อบรษัิทจ่ายปันผลทั #งหมดหรอืบางสว่นเป็นหุน้สามัญใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษัิท ซึ�งการเปลี�ยนแปลงราคาการใช ้
สทิธแิละอัตราการใชส้ทิธจิะมผีลบังคับทันทตัี #งแต่วันแรกที�ผูซ้ ื#อหุน้สามัญจะไม่มสีทิธรัิบหุน้ปันผล (วันแรกที�ขึ#น
เครื�องหมาย XD) 

 1) ราคาการใชส้ทิธจิะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดังนี# 

  Price 1   =   Price 0 x A  
                      (A + B) 

 2) อัตราการใชส้ทิธจิะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดังนี# 

  Ratio 1   =   Ratio 0 x (A + B) 
                               A  
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 โดยที� 

 Price 1 คอื  ราคาการใชส้ทิธใิหมห่ลังการเปลี�ยนแปลง 
Price 0 คอื  ราคาการใชส้ทิธเิดมิกอ่นการเปลี�ยนแปลง 
Ratio 1 คอื  อัตราการใชส้ทิธใิหมห่ลังการเปลี�ยนแปลง 
Ratio 0 คอื  อัตราการใชส้ทิธเิดมิกอ่นการเปลี�ยนแปลง 
A คอื  จํานวนหุน้สามัญที�ไดเ้รยีกชําระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้เพื�อ

สทิธใินการรับหุน้ปันผล 
B คอื  จํานวนหุน้สามัญที�ออกใหมใ่นรปูแบบของหุน้สามัญปันผล 

 

(จ) เมื�อบรษัิทจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิเกนิกวา่อัตรารอ้ยละ 80 ของกําไรสุทธติามงบการเงนิรวมหลังหักเงนิสํารองต่าง 
ๆ ทกุประเภทที�กฎหมายและบรษัิทไดกํ้าหนดไว ้สําหรับการดําเนนิงานในรอบระยะเวลาบัญชใีดๆ ในระหว่างอายุ
ของใบสําคัญแสดงสทิธ ิ การเปลี�ยนแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอัตราการใชส้ทิธจิะมผีลบังคับทันทตัี #งแต่วันแรก
ที�ผูซ้ ื#อหุน้สามัญจะไมม่สีทิธรัิบเงนิปันผล (วันแรกที�ตลาดหลักทรัพยข์ึ#นเครื�องหมาย XD) 

อัตรารอ้ยละของเงนิปันผลที�จ่ายใหก้ับผูถ้อืหุน้คํานวณโดยนําเงนิปันผลที�จ่ายออกจรงิจากผลการดําเนนิงานใน
แต่ละรอบระยะเวลาบัญช ี หารดว้ยกําไรสุทธริวมหลังหักเงนิสํารองต่าง ๆ ทุกประเภทที�กฎหมายและบรษัิทได ้
กําหนดไว ้สําหรับการดําเนนิงานในรอบระยะเวลาบัญชปีีเดยีวกัน 

วันที�ใชใ้นการคํานวณ หมายถงึ วันแรกที�ผูซ้ ื#อหุน้สามัญจะไม่ไดรั้บสทิธใินเงนิปันผล (วันแรกที�ตลาดหลักทรัพย์
ขึ#นเครื�องหมาย XD) 

 1) ราคาการใชส้ทิธจิะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดังนี# 

  Price 1   =   Price 0 x [MP – (D – R)] 
                                    MP 

 2) อัตราการใชส้ทิธจิะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดังนี# 

  Ratio 1   =   Ratio 0 x MP 
                     MP – (D-R)  

 Price 1 คอื   ราคาการใชส้ทิธใิหมห่ลังการเปลี�ยนแปลง 
Price 0 คอื   ราคาการใชส้ทิธเิดมิกอ่นการเปลี�ยนแปลง 
Ratio 1 คอื   อัตราการใชส้ทิธใิหมห่ลังการเปลี�ยนแปลง 
Ratio 0 คอื   อัตราการใชส้ทิธเิดมิกอ่นการเปลี�ยนแปลง 
MP คอื   “ราคาตลาดตอ่หุน้ของหุน้สามัญของบรษัิท”* 
D คอื    เงนิปันผลตอ่หุน้ที�จ่ายแกผู่ถ้อืหุน้ 
R คอื    เงนิปันผลตอ่หุน้ที�จ่ายหากนํากําไรสุทธติามงบการเงนิรวมของบรษัิทหลังหักภาษีเงนิ

ไดใ้นอัตรารอ้ยละ 80 มาคํานวณจากจํานวนหุน้ทั #งหมดที�มสีทิธไิดรั้บเงนิปันผล 
*“ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามัญของบรษัิท” หมายถงึ มูลค่าการซื#อขายหุน้สามัญของบรษัิททั #งหมดหารดว้ย
จํานวนหุน้สามัญของบรษัิทที�มกีารซื#อขายทั #งหมดในตลาดหลักทรัพยใ์นระหว่างระยะเวลา 15 วันทําการ (วันที�
เปิดทําการซื#อขายของตลาดหลักทรัพย)์ ตดิตอ่กัน กอ่นวันที�ใชใ้นการคํานวณ 

(ฉ) ในกรณีที�มเีหตกุารณ์ใดๆ อันทําใหผู้ถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธเิสยีสทิธแิละผลประโยชน์อันพงึได ้โดยที�เหตุการณ์
ใดๆ นั#นไมไ่ดกํ้าหนดอยูใ่นขอ้ (ก) – (จ) บรษัิทจะร่วมกันพจิารณาเพื�อกําหนดการเปลี�ยนแปลงราคาการใชส้ทิธ ิ
และ/หรอื อัตราการใชส้ทิธใิหม ่(หรอืปรับจํานวนหน่วยใบสําคัญแสดงสทิธแิทนอัตราการใชส้ทิธ)ิ อย่างเป็นธรรม 
โดยไมทํ่าใหส้ทิธขิองผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธดิอ้ยไปกวา่เดมิ ทั #งนี#ใหถ้อืวา่ผลการพจิารณานั#นเป็นที�สดุ  

(ช) การคํานวณการเปลี�ยนแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอัตราการใชส้ทิธติามขอ้ (ก) ถงึขอ้ (ฉ) เป็นอสิระต่อกันสําหรับ
ในกรณีที�เหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึ#นพรอ้มกัน ใหคํ้านวณการเปลี�ยนแปลงเรยีงลําดับดังนี#คอื ขอ้ (ก) (จ) (ง) (ข) 
(ค) (ฉ) ตามลําดับ โดยในแต่ละลําดับครั #งที�คํานวณการเปลี�ยนแปลงใหค้งสภาพของราคา 
การใชส้ทิธแิละอัตราการใชส้ทิธเิป็นทศนยิม 3 ตําแหน่ง 

(ซ) การคํานวณการเปลี�ยนแปลงราคาการใชส้ทิธิและอัตราการใชส้ทิธติามขอ้ (ก) ถงึขอ้ (ฉ) จะไม่มีการ
เปลี�ยนแปลงซึ�งทําใหร้าคาการใชส้ทิธใิหมส่งูขึ#น และ/หรอื อัตราการใชส้ทิธลิดลง เวน้แตก่รณีการรวมหุน้และจะ
ใชร้าคาการใชส้ทิธใิหมห่ลังการเปลี�ยนแปลง (ทศนยิม 2 ตําแหน่ง) คณูกับจํานวนหุน้สามัญ 

(จํานวนหุน้สามัญคํานวณไดจ้ากอัตราการใชส้ทิธใิหม่ คูณกับจํานวนใบสําคัญแสดงสทิธทิี�แสดงความจํานงการ
ใชส้ทิธ ิ เมื�อคํานวณไดจํ้านวนหุน้ออกมาเป็นเศษหุน้ ใหตั้ดเศษของหุน้นั#นทิ#ง) ส่วนในกรณีที�การเปลี�ยนแปลง
ราคาการใชส้ทิธดัิงกลา่วมผีลทําใหร้าคาการใชส้ทิธใิหม่มรีาคาซึ�งตํ�ากว่ามูลค่าที�ตราไวข้องหุน้สามัญของบรษัิท 
ก็ใหใ้ชม้ลูคา่ที�ตราไวข้องหุน้สามัญของบรษัิทเป็นราคาการใชส้ทิธใิหม ่
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(ฌ) การเปลี�ยนแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอัตราการใชส้ทิธติามขอ้ (ก) ถงึขอ้ (ฉ) บรษัิทจะดําเนนิการแจง้ผลการ
เปลี�ยนแปลง โดยบอกถงึรายละเอยีดวธิกีารคํานวณและเหตุผลที�ตอ้งมกีารเปลี�ยนแปลงและขอ้กําหนดสทิธทิี�
ไดรั้บการแกไ้ข ดังกล่าวใหต้ลาดหลักทรัพย ์สํานักงาน กลต.  และนายทะเบยีนของใบสําคัญแสดงสทิธทิราบ
ภายใน 15 วัน นับจากวันที�มผีลบังคับใชต้่อการเปลี�ยนแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอัตราการใชส้ทิธ ิและบรษัิท
จะแจง้ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธถิงึผลการเปลี�ยนแปลงดังกล่าวผ่านทางสื�ออเิล็กทรอนิกสข์องตลาดหลักทรัพย ์
(SCP Client) ในวันเดยีวกันกับที�บรษัิทแจง้สํานักงาน กลต.  ตลาดหลักทรัพย ์ และนายทะเบยีนของใบสําคัญ
แสดงสทิธ ิและจะจัดส่งขอ้กําหนดสทิธิที�ไดรั้บการแกไ้ขใหแ้ก่ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสทิธิเมื�อไดรั้บการรอ้งขอ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที�ไดรั้บการรอ้งขอเป็นหนังสอืจากผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธ ิ และจะจัดใหม้กีารเก็บรักษา
สําเนาขอ้กําหนดสทิธทิี�ไดรั้บการแกไ้ข ณ สํานักงานใหญ่ของบรษัิท เพื�อใหผู้ถ้ ือใบสําคัญแสดงสทิธขิอ
ตรวจสอบสําเนาขอ้กําหนดสทิธทิี�ไดรั้บการแกไ้ขไดใ้นวันและเวลาทําการสถานที�ดังกลา่ว 

การออกและสง่มอบหุน้สามัญออกใหม ่

เนื�องจากหุน้สามัญของบรษัิทเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์ดังนั#นหุน้สามัญที�ออกใหม่เนื�องจากการใช ้
สทิธติามใบสําคัญแสดงสทิธจิะสามารถเขา้ทําการซื#อขายในตลาดหลักทรัพยไ์ดภ้ายหลังจากที�บรษัิทดําเนนิการจดทะเบยีน
หุน้สามัญใหมดั่งกลา่วตอ่ตลาดหลักทรัพยแ์ลว้ โดยบรษัิทจะดําเนนิการยื�นขออนุญาตนําหุน้สามัญที�ออกใหม่จากการใชส้ทิธิ
ตามใบสําคัญแสดงสทิธเิขา้จดทะเบยีนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนตอ่ตลาดหลักทรัพยภ์ายใน 30 วัน นับแต่วันกําหนดการใช ้
สทิธ ิทั #งนี# เพื�อใหหุ้น้สามัญดังกลา่วสามารถทําการซื#อขายในตลาดหลักทรัพยไ์ดเ้ชน่เดยีวกับหุน้สามัญเดมิของบรษัิท 

ในกรณีการใชส้ทิธทิี�ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธแิจง้ความจํานงการใชส้ทิธซิื#อหุน้สามัญจะขอรับใบหุน้ บรษัิทจะดําเนนิการ
ใหน้ายทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของบรษัิทจัดสง่ใบหุน้ไปยังผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธติามที�อยูท่ี�ไดร้ะบไุวใ้นสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของ
บรษัิทโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทําการนับจากวันกําหนดการใชส้ทิธิ  สําหรับในกรณีระบบไรใ้บหุน้ 
(Scripless) จะเป็นไปตามกฎเกณฑข์องศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์คอื 7 วันทําการนับจากวันกําหนดการใชส้ทิธ ิ

ในกรณีที�บรษัิทไมส่ามารถจัดใหม้หีุน้สามัญเพื�อรองรับการใชส้ทิธขิองใบสําคัญแสดงสทิธ ิ

1. บรษัิทจะชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธ ิ ต่อเมื�อผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธไิดแ้จง้ความจํานงในการใช ้
สทิธติามเงื�อนไขการแจง้ความจํานงการใชส้ทิธิ และบรษัิทไม่สามารถจัดใหม้ีหุน้สามัญเพื�อรองรับการใชส้ทิธิตาม
ใบสําคัญแสดงสทิธไิดอ้ยา่งครบถว้น ยกเวน้กรณีตามที�ระบไุวใ้นขอ้จํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสทิธแิละขอ้จํากัดการใช ้
สทิธติามใบสําคัญแสดงสทิธติามที�ระบไุวข้อ้กําหนดสทิธทิี�เกี�ยวขอ้ง โดยคา่เสยีหายที�บรษัิทจะชดใชใ้หแ้ก่ผูถ้อืใบสําคัญ
แสดงสทิธดัิงกลา่วสามารถคํานวณไดต้ามที�กําหนดในขอ้ 3.  

2.  การชดใชค้่าเสยีหายตามขอ้ 1. บรษัิทจะชําระใหเ้ป็นเช็คระบุชื�อขีดคร่อมสั�งจ่ายเฉพาะ และจะจัดส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีนภายใน 14 วันทําการนับจากวันกําหนดการใชส้ทิธ ิ

3. การคํานวณคา่เสยีหายที�บรษัิทจะชดใชใ้หผู้ถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธติามขอ้ 1. มสีตูรการคํานวณดังนี# 

คา่เสยีหายตอ่ใบสําคัญแสดงสทิธ ิ1 หน่วย = B X [MP – EP] 

โดยที� 
B คอื จํานวนหุน้สามัญที�ไมส่ามารถจัดใหม้ ีและ/หรอื เพิ�มขึ#นไดต้ามอัตราการใชส้ทิธทิี�เปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ#น ต่อ 

1 หน่วย 
MP คอื ราคาถัวเฉลี�ยถ่วงนํ#าหนักของหุน้สามัญของบรษัิท 5 วันทําการตดิต่อกันก่อนวันกําหนดการใชส้ทิธ ิซึ�งผูถ้อื

ใบสําคัญแสดงสทิธิมาแจง้ความจํานงการใชส้ทิธิ (ราคาถัวเฉลี�ยถ่วงนํ#าหนักเท่ากับมูลค่าการซื#อขายหุน้
ทั #งหมดของบรษัิทหารดว้ยจํานวนหุน้ของบรษัิทที�มกีารซื#อขายทั #งหมด) 

EP คอื ราคาการใชส้ทิธ ิหรอืราคาการใชส้ทิธติามใบสําคัญแสดงสทิธทิี�เปลี�ยนแปลงแลว้ตามเงื�อนไขการปรับสทิธ ิ
(ถา้ม)ี 

อนึ�ง ในกรณีผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธซิ ึ�งเป็นคนต่างดา้ว (ทั #งบุคคลธรรมดาและนิตบิุคคล) ที�ไม่สามารถใชส้ทิธไิด ้
เนื�องจากขอ้จํากัดในเรื�องอัตราสว่นการถอืหุน้ของคนต่างดา้ว ซึ�งขอ้บังคับบรษัิทกําหนดว่าการถอืหุน้ของคนต่างดา้วจะตอ้ง
ไมเ่กนิกวา่รอ้ยละ 49 ของจํานวนหุน้ที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั #งหมดของบรษัิท เวน้แต่จะเป็นไปตามเงื�อนไขที�กําหนดในขอ้บังคับ
บรษัิท ในกรณีเชน่นี# บรษัิทจะไม่ชดใชค้่าเสยีหาย หรอื ดําเนนิการอื�นใดใหแ้ก่ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธซิ ึ�งเป็นคนต่างดา้ว 
และผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธซิ ึ�งเป็นคนตา่งดา้วไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งคา่เสยีหาย หรอืเรยีกรอ้งใหบ้รษัิทชดใชใ้ดๆ ทั #งสิ#น  

ขอ้จํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสทิธ ิและขอ้จํากัดการใชส้ทิธติามใบสําคัญแสดงสทิธ ิ

บรษัิทไมม่ขีอ้จํากัดในการโอนใบสําคัญแสดงสทิธ ิอย่างไรก็ตาม บรษัิทมขีอ้จํากัดการใชส้ทิธติามใบสําคัญแสดงสทิธ ิโดย
หากการใชส้ทิธิดังกล่าวจะทําใหบ้รษัิทเสียสทิธแิละผลประโยชน์ที�บรษัิทจะพงึไดรั้บตามกฎหมายและมขีอ้จํากัดอันสืบ
เนื�องมาจากขอ้บังคับบรษัิทวา่ดว้ยเรื�องอัตราสว่นการถอืหุน้ของคนตา่งดา้ว โดยมรีายละเอยีดดังนี#  
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1. บรษัิทจะไมอ่อกหุน้สามัญใหแ้กผู่ถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธทิี�เป็นคนตา่งดา้ว ซึ�งไดดํ้าเนนิการใชส้ทิธติามเงื�อนไขการ
แจง้ความจํานงการใชส้ทิธ ิหากการใชส้ทิธดัิงกล่าวจะทําใหส้ัดส่วนการถอืหุน้ของคนต่างดา้วมจํีานวนเกนิกว่ารอ้ย
ละ 49 ของจํานวนหุน้ที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั #งหมดของบรษัิท ตามที�ระบุในขอ้บังคับบรษัิท เวน้แต่จะเป็นไปตาม
เงื�อนไขที�กําหนดในขอ้บังคับบรษัิท  

2. หากขอ้จํากัดตามขอ้ 1.  ขา้งตน้มผีลทําใหผู้ถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธทิี�เป็นคนต่างดา้วที�ไดดํ้าเนินการใชส้ทิธติาม
เงื�อนไขการแจง้ความจํานงการใชส้ทิธ ิไมส่ามารถใชส้ทิธไิดต้ามจํานวนที�ระบุในใบแจง้ความจํานงการใชส้ทิธซิื#อหุน้
สามัญไม่ว่าทั #งหมดหรอืบางส่วน บรษัิทขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิที�เหลอืตามราคาการใชส้ทิธติามใบสําคัญแสดง
สทิธ ิ ในส่วนที�ไม่สามารถใชส้ทิธไิดโ้ดยไม่มดีอกเบี#ย ใหแ้ก่ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธทิี�เป็นคนต่างดา้วดังกล่าวทาง
ไปรษณียล์งทะเบยีนภายใน 14 วัน นับจากวันกําหนดการใชส้ทิธ ิ

3. ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธทิี�เป็นคนตา่งดา้วจะไมไ่ดรั้บการชดเชยหรอืชดใชไ้มว่า่ในรปูแบบใดจากบรษัิท ในกรณีที�ไม่
สามารถใชส้ทิธไิดโ้ดยมสีาเหตมุาจากขอ้จํากัดเรื�องอัตราสว่นการถอืหุน้ของคนตา่งดา้วตามขอ้ 1.  ขา้งตน้ 

 

ระยะเวลาหา้ม
จําหน่ายหุน้ 

 

- ไมม่ ี    - 

อื�นๆ ที�สําคัญ - ไมม่ ี    - 

ที�ปรกึษา
ทางการเงนิ 

- ไมม่ ี    - 

จัดทําโดย บรษัิท แสนสริ ิจํากัด (มหาชน) 

 
 
 
 

ลงชื�อ   
นางสาวจนิดา เอี�ยมศรยิารักษ์ 
  ผูรั้บมอบอํานาจของบรษัิท 

 
 


