
 

 

 

 

 

ข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข่องผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ              

และผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัของ 

บริษทั แสนสิริ จํากดั (มหาชน) คร้ังที ่2 (SIRI-W2)

ส่ิงทีส่่งมาด้วยลาํดับที ่ 6 



ขอ้กาํหนดสิทธิฯ SIRI-W2 บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน)

 

หนา้ 1 
 

ข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 
และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญั 

  ของบริษัท แสนสิริ จํากดั (มหาชน) คร้ังที ่2 (SIRI-W2) 
 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2 (SIRI-W2) ออกโดย บริษทั แสนสิริ จาํกดั 
(มหาชน) ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2557  เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2557  ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะไดรั้บสิทธิ
ตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิน้ี โดยบริษทัและผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งผกูพนัตามขอ้กาํหนดสิทธิน้ีทุกประการ 
และใหถื้อวา่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดรั้บทราบและเขา้ใจขอ้กาํหนดต่างๆ ในขอ้กาํหนดสิทธิน้ีเป็นอยา่งดีแลว้ ทั้งน้ี บริษทัจะ
จดัให้มีการเก็บรักษาสาํเนาขอ้กาํหนดสิทธิน้ีไว ้ ณ สาํนกังานใหญ่ของบริษทั เพ่ือให้ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิขอตรวจสอบ
สาํเนาขอ้กาํหนดสิทธิไดใ้นวนัและเวลาทาํการของสถานท่ีดงักล่าว  

คาํจํากดัความ 
คาํและขอ้ความต่างๆ ท่ีใชอ้ยูใ่นขอ้กาํหนดสิทธิน้ี ใหมี้ความหมายดงัต่อไปน้ี 

“ข้อกาํหนดสิทธิ” หมายถึง ขอ้กาํหนดว่าดว้ยสิทธิและหน้าท่ีของบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) และ 
ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) 
คร้ังท่ี 2 (SIRI-W2) (รวมถึงท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม (ถา้มี)) 

“ตลาดหลกัทรัพย์” หมายถึง ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

“นายทะเบียนของ              
ใบสําคญัแสดงสิทธิ” 

หมายถึง บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั หรือผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้ง   
โดยชอบใหท้าํหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสิทธิแทน 

“บริษัท” หมายถึง บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) 

“ใบสําคญัแสดงสิทธิ” หมายถึง ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท แสนสิริ จาํกัด (มหาชน)  
คร้ังท่ี 2 (SIRI-W2) ชนิดระบุช่ือผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้ท่ีออกและ
จดัสรรควบคู่กบัหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ 

“ใบแทนใบสําคัญ                   
แสดงสิทธิ” 

หมายถึง ใบท่ีออกโดย บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือใชแ้ทน
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) 

“ประกาศ ทจ. 34/2551”  หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง  การขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นท่ีออกใหม่และหุ้นท่ีออกใหม่
เพ่ือรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ ลงวนัท่ี 15 ธันวาคม  พ.ศ. 2551  (รวมถึงท่ีมีการ
แกไ้ขเพ่ิมเติม) 

“ผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ” หมายถึง ผูท้รงสิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิแต่ละหน่วยตามขอ้ 1.2.3 

 “ระยะเวลาการแจ้ง 
ความจํานงในการใช้สิทธิ” 

หมายถึง ระยะเวลาท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิซ่ึงประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญั
ของบริษทัสามารถแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิไดต้ามท่ี
ระบุไวใ้นขอ้ 1.2.2 
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“วนักาํหนดการใช้สิทธิ” หมายถึง วนัทาํการสุดทา้ยของทุก ๆ ไตรมาส (เดือนมีนาคม, มิถุนายน, กนัยายน และ
ธนัวาคม) ของแต่ละปีปฏิทินภายหลงัจากวนัเร่ิมใชสิ้ทธิ ตลอดอายุของใบสําคญั
แสดงสิทธิ  และวันท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปีนับตั้ งแต่วนัออก
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

“วนัทาํการ” หมายถึง วันท่ีธนาคารพาณิชย์เปิดทําการตามปกติในกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงไม่ใช่  
วนัเสาร์หรือวนัอาทิตย ์หรือวนัอ่ืนใดท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศใหเ้ป็น
วนัหยดุของธนาคารพาณิชย ์

“วนัเร่ิมใช้สิทธิ” หมายถึง วนัท่ีครบรอบระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

“สมุดทะเบียนผู้ถือ     
ใบสําคญัแสดงสิทธิ” 

หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซ่ึงบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับ
ใบสําคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเก็บรักษาโดยนายทะเบียน
ของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

“สํานักงาน ก.ล.ต.” หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

“ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์” หมายถึง บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย)  จาํกดั 

 
1. รายละเอยีดของใบสําคญัแสดงสิทธิ 

บริษทัออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัจาํนวนไม่เกิน3,614,411,191 หน่วย เพ่ือจัดสรรให้แก่                   
ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ควบคู่กบัหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ในอตัราส่วน 3 หุ้นสามญัเดิม                   
ต่อ  1 หุน้สามญัใหม่ ควบคู่กบั 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยกาํหนดวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับใบสาํคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2 (SIRI-W2) (Record Date) ในวนัท่ี 9 ตุลาคม 2557 และ
ใหร้วบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (ตามท่ีมีการแกไ้ข
เพ่ิมเติม) โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้และพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 10 ตุลาคม 2557  

1.1 ลกัษณะสําคญัของหลกัทรัพย์ทีข่าย 

ช่ือ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2 
(SIRI-W2) 

ชนิด : ระบุช่ือผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้

จํานวนทีอ่อก : ไม่เกิน 3,614,411,191 หน่วย  

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท (ศนูยบ์าท) 

อตัราการใช้สิทธิ : ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับ
อตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 5 
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ราคาการใช้สิทธิ : 2.50 บาท ต่อหุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ
ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 5 

วนัออกใบสําคญัแสดงสิทธิ : 25 พฤศจิกายน 2557 

อายุของใบสําคัญ                   
แสดงสิทธิ  

: 3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2557 จนถึงวนัท่ี  
24 พฤศจิกายน 2560) ทั้งน้ี ภายหลงัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษทัจะไม่ขยาย
อายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ  

วธีิการจัดสรร : จัดสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทรายท่ีใช้สิทธิจองซ้ือและได้รับการจัดสรร   
หุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอตัราส่วน จาํนวนหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนท่ีไดรั้บจดัสรรจากการจองซ้ือ 1 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ 
โดยบริษทัไดก้าํหนดให้วนัท่ี 9 ตุลาคม 2557  เป็นวนัใหสิ้ทธิผูถื้อหุ้น (Record Date)   
มีสิทธิในการรับใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั โดยให้รวบรวม
รายช่ือตามมาตรา  225  ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์  
พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ดว้ยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 
10 ตุลาคม 2557  

ระยะเวลาการใช้สิทธิ  : ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิคร้ังแรก เม่ือครบ   
1 ปี นับแต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ (“วันเร่ิมใช้สิทธิ”) โดยวนักาํหนดการ   
ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ คือ วนัทาํการสุดท้ายของทุก ๆ ไตรมาส (เดือน
มีนาคม, มิถุนายน, กนัยายน และธนัวาคม) ของแต่ละปีปฏิทินภายหลงัจากวนัเร่ิม   
ใชสิ้ทธิ ตลอดอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ และวนัท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิมีอายุครบ   
3 ปีนบัตั้งแต่วนัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ระยะเวลาการแจ้งความ
จํานงในการใช้สิทธิ 

: ระยะเวลาท่ีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิซ่ึงประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นของบริษทั
สามารถแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิได ้โดยจะตอ้งแจง้ความ
จาํนงในการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ของบริษทัระหวา่งเวลา 9.00 - 16.00 น. ในวนัทาํการ
ของบริษทัภายในระยะเวลา 5 วนัทาํการก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง 
สําหรับการใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายกาํหนดให้มีระยะเวลาการแจ้งความจาํนงในการ   
ใชสิ้ทธิเท่ากบั 15 วนัทาํการก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย รายละเอียด
ปรากฏตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1.2.2 

การไม่สามารถยกเลกิการ
แจ้งความจํานงในการ            
ใช้สิทธิ 

: เม่ือผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิแลว้ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจง้ความ
จาํนงในการใชสิ้ทธิดงักล่าวไดอี้กต่อไป 
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จํานวนหุ้นสามัญที่จัดสรร
ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 

: ไม่เกิน 3,614,411,191 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 31.39 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได้
แล้วทั้ งหมดของบริษทั ซ่ึงคาํนวณหลังจากท่ีได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 
จํานวนไม่เกิน  3,614,411,191 หุ้น  ให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
เรียบร้อยแลว้ ในอตัราการจองซ้ือ 3 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัเพ่ิมทุน (กรณีมี
เศษทศนิยมของหุ้นจากการคาํนวณ ให้ปัดเศษนั้นท้ิง) โดยเสนอขายควบคู่กบัการ
เสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

วิธีการคาํนวณสัดส่วนจาํนวนหุ้นรองรับ ทาํโดยการนําผลรวมของจาํนวนหุ้น
รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเสนอขายในคร้ังน้ีและจาํนวนหุ้นท่ีสํารองไวเ้พ่ือ
รองรับการแปลงสภาพของหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพเป็นหุน้ของบริษทัท่ีเสนอขายใน
คร้ังอ่ืน แต่ไม่รวมหุน้ของบริษทัท่ีสาํรองไวเ้พ่ือรองรับการแปลงสภาพท่ีเป็น ESOP 
หารดว้ย จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ซ่ึงรวมจาํนวนหุน้ท่ีจะออก
ใหม่ท่ีบริษทัจะเสนอขายควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี 

การคาํนวณสัดส่วนของหุ้นเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิกบัทุน
จดทะเบียนท่ีเรียกชาํระแลว้ของบริษทั เป็นดงัน้ี 

ร้อยละของจาํนวนหุน้รองรับ     =   

 

 

                                                                                                                                        

    =                                                    

                                       

     =           ร้อยละ 31.39 

โดยท่ี  

จาํนวนหุน้ท่ีออกเพ่ือรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ SIRI-W2 (ตามมติท่ีประชุมวิสามญั
ผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2557  เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2557)  เท่ากบั 3,614,411,191 หุน้  

จาํนวนหุน้ท่ีออกเพื่อรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ SIRI-W1 (เฉพาะท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ 
ณ วนัท่ี 7 ตุลาคม 2557 (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมาย XR)) เท่ากบั 
584,428,055 หุน้ 

จาํนวนหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ SIRI-W1 (ตาม
มติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2557  เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2557) เท่ากบั 
143,175,210 หุน้ 

   3,614,411,191 + 584,428,055 + 143,175,210 
                                                          

                   10,219,967,255 + 3,614,411,191 

จาํนวนหุน้รองรับ SIRI-W2 + จาํนวนหุน้รองรับ SIRI-W1 + จาํนวนหุน้รองรับการปรับสิทธิ SIRI-W1 
          

                                                                                       

ทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ + หุน้ท่ีจะเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี 

x 100 

x 100 
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ทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชาํระแลว้ ณ วนัท่ี 7 ตุลาคม 2557 (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์
ข้ึนเคร่ืองหมาย XR) เท่ากบั 10,219,967,255 หุน้ 

หุน้ท่ีจะเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุ้นเดิมควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี (ตามมติ   
ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2557  เม่ือวนัท่ี 12 กันยายน 2557) เท่ากับ 
3,614,411,191 หุน้ 

ตลาดรองของใบสําคญั
แสดงสิทธิ 

: บริษทัจะนาํใบสําคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น 
 

: เน่ืองจากบริษทัมีมติใหอ้อกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบสาคญัแสดง
สิทธิในคราวเดียวกนั ดงัน้ี  

(1) ให้ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ
หุน้ ในอตัราส่วนการจองซ้ือ 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 
1.30 บาท อยา่งไรก็ตาม กรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่    
ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนข้างต้น ให้จัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจาํกดั (Private Placement) ในราคาไม่ตํ่ากวา่ราคาท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมของบริษทัขา้งตน้ และจะไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้น
บริษทั  

(2)   ให้ออกและเสนอขายใบสาคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั โดย
จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน และไดรั้บการ
จดัสรรหุ้น ในอตัราส่วน 1 หุ้นสามญัใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสาคญัแสดงสิทธิ 
โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งน้ี ใบสาคญัแสดงสิทธิ  1 หน่วย สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น
สามญัได ้1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 2.50 บาท  

ดงันั้น ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้จึงเป็นต่อไปน้ี 

กาํหนดให ้ 

Qo = จาํนวนหุน้ท่ีมีอยูเ่ดิมก่อนการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

Qr = จาํนวนหุน้ใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึนจากหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอ
ขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม เท่ากบั 3,614,411,191 หุน้ 

Qw = จาํนวนหุน้ใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดง
สิทธิท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม เท่ากบั 
3,614,411,191 หุน้ 
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1) ดา้นการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution)             

        สูตรการคาํนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ =  
      1 - [Qo /(Qo+Qn)]  
     โดยท่ี  
 Qo =  จาํนวนหุน้ท่ีมีอยูเ่ดิม เท่ากบั 10,219,967,255 หุน้ + Qr 
 Qn =  จาํนวนหุน้ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ เป็น 
                               ดงัน้ี Qn = Qr + Qw  

ผลกระทบดา้น Control Dilution 
ก. ผูถื้อหุน้เดิมเป็นผูใ้ชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนและเป็นผูใ้ชสิ้ทธิแปลง

สภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งจาํนวน  ผูถื้อหุน้เดิมจะไม่ไดรั้บผลกระทบดา้น
การลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ 

ข.   ผูถื้อหุน้เดิมเป็นผูใ้ชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนและบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่         
ผูถื้อหุน้เดิมเป็นผูใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งจาํนวน จะมี
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิมลดลง
ในอตัราร้อยละ 26.13 

อน่ึง ผลกระทบดา้น Control Dilution ขา้งตน้ อาจมีการเปล่ียนแปลงไปตาม
จาํนวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซ้ือหุน้
สามญัเพ่ิมทุนและไดรั้บการจดัสรรหุน้   

 
2)  ดา้นการลดลงของราคา (Price Dilution) 
      สูตรการคาํนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้  =  
               (ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย) 
                                     ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย  

โดยท่ี  
Po = ราคา เฉ ล่ี ย ถ่ วงนํ้ าหนัก  15  วันทําการ ก่อนวันประ ชุม

คณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2557 ซ่ึงเท่ากบั
หุน้ละ 2.35 บาท 

 Pr    = ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม        
เท่ากบัหุน้ละ 1.30 บาท 

Pw = ราคาใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้เดิม เท่ากบัหุน้ละ 2.50 บาท 
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โดยท่ี  
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย   =       (PoQo + PrQr) 
                                                              (Qo + Qr)  

                                                       =       2.35 
       ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย   =       (PoQo+PrQr+PwQw)  
                                                                      (Qo+Qr+Qw) 
                                                       =       2.39  

ภายหลงัจากการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีจอง
ซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนและไดรั้บการจดัสรรหุน้ หากมีการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ีทั้งจาํนวนแลว้ จะไม่มีผลกระทบดา้นการลดลงของ
ราคา (Price Dilution) เน่ืองจากราคาตลาดหลงัการเสนอขายสูงกวา่ราคาตลาด
ก่อนการเสนอขาย 

 
3)    ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไร (EPS Dilution)  
       สูตรการคาํนวณการลดลงของส่วนแบ่งกาํไร  =     (EPSo – EPSn) 
                                                                                              EPSo 
        โดยท่ี  
         EPSo     =      กาํไรสุทธิ/Qo 
         EPSn     =      กาํไรสุทธิ/(Qo+Qn)  
        โดยท่ี  
         Qn         =       Qr + Qw 
 

ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนและการออกและเสนอขาย
ใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหุน้เพ่ิมทุนและไดรั้บการจดัสรรหุน้แลว้ 
หากมีการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ีทั้งจาํนวนแลว้ จะมี
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไร เท่ากบัร้อยละ 42.83 

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่
เพิม่เตมิเพือ่รองรับการ
เปลีย่นแปลงการใช้สิทธิ  

: เม่ือมีการดาํเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขในการ
ปรับสิทธิตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 5 ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 11(4)(ข) ตาม
ประกาศ ทจ. 34/2551  

 
 
 
 
 



ขอ้กาํหนดสิทธิฯ SIRI-W2 บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน)

 

หนา้ 8 
 

 
1.2 การใช้สิทธิและเงือ่นไขการใช้สิทธิ 

1.2.1 วนักาํหนดการใช้สิทธิ 

วนัทาํการสุดทา้ยของทุก ๆ ไตรมาส (เดือนมีนาคม, มิถุนายน, กนัยายน และธนัวาคม) ของแต่ละปีปฏิทินภายหลงัจาก
วนัเร่ิมใช้สิทธิ ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้ งน้ี วนักําหนดการใช้สิทธิคร้ังแรกจะตรงกับวนัท่ี  
30 ธันวาคม 2558  ซ่ึงเป็นวนัทาํการสุดทา้ยของส้ินไตรมาสแรกภายหลงัจากวนัเร่ิมใชสิ้ทธิ และวนักาํหนดการ  
ใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยจะตรงกบัวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2560 (ซ่ึงตรงกบัวนัท่ีใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 3  ปีนบัแต่วนัท่ี
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ )  โดยหากวันกําหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทําการของตลาดหลักทรัพย ์ 
ใหใ้ชสิ้ทธิในวนัทาํการถดัไป 

ในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดหรือบางส่วนได ้
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือและไม่ไดใ้ชสิ้ทธิภายในกาํหนด บริษทัจะถือว่าผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะ  
ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว และใหถื้อวา่ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ 

1.2.2 ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ 

การแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัในแต่ละคร้ัง (ยกเวน้การใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย) 

ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิซ่ึงประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั จะตอ้งแจง้ความจาํนงในการใช้
สิทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิระหวา่งเวลา 9.00 - 16.00 น. ในวนัทาํการของบริษทั ภายในระยะเวลา  
5 วนัทาํการก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง (ต่อไปน้ีเรียกวา่ “ระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ”)  

ทั้งน้ี บริษทัจะแจง้ข่าวเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิ อตัราการใชสิ้ทธิ ราคาท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั  และระยะเวลาการแจง้ความ
จาํนงในการใชสิ้ทธิพร้อมทั้งสถานท่ีท่ีใชสิ้ทธิ โดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย ์ให้ผูถื้อใบสําคญั
แสดงสิทธิทราบอยา่งนอ้ย 5 วนัทาํการก่อนระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง 

การแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัคร้ังสุดทา้ย 

ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิซ่ึงประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั จะตอ้งแจง้ความจาํนงในการใช้
สิทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ระหวา่งเวลา 9.00 - 16.00 น. ในวนัทาํการของบริษทั ภายในระยะเวลา 15 วนัทาํการ
ก่อนวนัครบกาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย (ต่อไปน้ีเรียกวา่ “ระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย”) 

ทั้งน้ี บริษทัจะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ยกเวน้ในกรณีการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 
จะมีการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 21 วนั ก่อนวนัครบกาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย และ
จะทาํการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพ่ือขอพกัการซ้ือขายใบสําคัญแสดงสิทธิ (หรือการข้ึน
เคร่ืองหมาย SP)  ในกรณีท่ีวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนสิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิตรงกบัวนัหยดุทาํการของ
ตลาดหลกัทรัพยใ์หเ้ล่ือนวนัปิดสมุดทะเบียนดงักล่าวเป็นวนัทาํการถดัไป  
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ทั้งน้ี บริษทัจะแจง้ข่าวเก่ียวกบัระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ อตัราการใชสิ้ทธิ ราคาท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 
พร้อมทั้งสถานท่ีท่ีใชสิ้ทธิ โดยผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย ์ ใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทราบอยา่ง
นอ้ย 7 วนัทาํการก่อนระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยสาํหรับการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย บริษทัจะ
ส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ตามรายช่ือท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ  
วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนสิทธิคร้ังสุดทา้ยและจะแจง้ข่าวเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิ โดยผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของ
ตลาดหลกัทรัพย ์ให้ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิทราบอยา่งนอ้ย 7 วนัทาํการก่อนระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการ  
ใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

1.2.3 ผู้ทรงสิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิ 

(ก) ผูท้รงสิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิกรณีทัว่ไป  

สิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิจะตกไดแ้ก่บุคคลหรือ นิติบุคคลท่ีปรากฏช่ือเป็นเจา้ของใบสําคญัแสดงสิทธิ
จาํนวนดังกล่าวในสมุดทะเบียนผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิในขณะนั้น ๆ หรือในวนัแรกของการปิดสมุด
ทะเบียน ในกรณีท่ีมีการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ เวน้แต่จะไดมี้การโอนใบสําคญั
แสดงสิทธิซ่ึงสามารถใชย้นักบับริษทัไดต้ามขอ้ 4.1 (ก) เกิดข้ึนแลว้ในวนัปิดสมุดทะเบียนท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ 
ซ่ึงสิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตกไดแ้ก่ผูรั้บโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

(ข) ผูท้รงสิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิกรณีท่ีศนูยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์ป็นผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิแทน 

สิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตกไดแ้ก่บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิไดรั้บแจง้เป็น
หนงัสือจากศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยว์า่เป็นผูท้รงสิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวนดงักล่าวท่ีลงทะเบียนใน
สมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไวใ้นช่ือของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยใ์นขณะนั้น ๆ หรือในวนัแรกของ
การปิดสมุดทะเบียน ในกรณีท่ีมีการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

1.2.4 นายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิ 

บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย)  จาํกดั 

62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์: 0 2229-2800  

โทรสาร : 0 2359-1259  

TSD Call center: 0 2229-2888 

Website: http://www.tsd.co.th  

E-mail: TSDCallCenter@set.or.th 
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นายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงในสมุด
ทะเบียนผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ยช่ือเต็ม สัญชาติ และท่ีอยูข่องผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ และ
รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะกาํหนด ในกรณีขอ้มูลไม่ตรงกัน บริษทัจะถือว่า  
สมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นขอ้มูลท่ีถกูตอ้ง 

ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิมีหนา้ท่ีในการแจง้การเปล่ียนแปลงหรือขอ้ผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบนัทึกใน
สมุดทะเบียนผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิจะเปล่ียนแปลงหรือแก้ไข
ขอ้ผดิพลาดดงักล่าว 

บริษทัขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงนายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยจะทาํการแจง้ให้ผูถื้อใบสําคญั
แสดงสิทธิทราบถึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวผา่นทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย ์ 

1.2.5 สถานทีท่ีต่ดิต่อในการใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถติดต่อเพ่ือใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิได ้ตามระยะเวลาการแจง้ความจาํนงใน
การใชสิ้ทธิท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1.2.2  ณ สถานท่ีตามท่ีอยูด่งัต่อไปน้ี 

สาํนกักฎหมาย 

บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน)  

ชั้น 16 อาคารสิริภิญโญ เลขท่ี 475 ถนนศรีอยธุยา 

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์          0 2201 3816  

โทรสาร            0 2201 3477 

ทั้ งน้ี ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดให้ผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิทราบถึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวผา่นทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย ์ ต่อไป 

1.2.6 เงือ่นไขการแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถรับใบแจ้งความจาํนงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญได้ ณ สถานท่ีท่ีติดต่อในการ  
ใชสิ้ทธิ หรือ ดาวน์โหลดจากเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.sansiri.com) และแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั
ไดต้ามท่ีอยูใ่นขอ้ 1.2.5 โดยจะตอ้งแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิตามระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ
ตามท่ีระบุใน 1.2.2 ขา้งตน้ 
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ในกรณีท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลกัทรัพย  ์(Scripless System) ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะออก  
ใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิให้กบัผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิตามรายช่ือท่ีบริษทัหลกัทรัพยแ์ต่ละแห่งแจง้รายช่ือต่อศูนย์
รับฝากหลกัทรัพยว์า่เป็นผูท้รงสิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะจดัส่งใบแทนใบสาํคญัแสดง
สิทธิไปยงับริษทัหลกัทรัพยท่ี์แจง้ช่ือนั้นๆ  เพ่ือใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธินาํไปใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ
ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัต่อไป ดงันั้น ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีตอ้งการจะใช้สิทธิในกรณีน้ีจะตอ้งแจ้งบริษทั
หลกัทรัพยท่ี์ทาํหนา้ท่ีเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์(Broker) ของตน และกรอกแบบคาํขอเพื่อใหอ้อกใบสาํคญั
แสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิเพ่ือดาํเนินการตามขั้นตอนดงักล่าว 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ 
โดยดาํเนินการและยืน่เอกสารแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิดงัน้ี 

 (ก) ยื่นใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งชดัเจนและครบถว้นทุกรายการ
พร้อมลงนามโดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่บริษทั ตามท่ีอยูใ่นขอ้ 1.2.5 ในช่วงระยะเวลาการแจง้ความ
จาํนงในการใชสิ้ทธิ 

 (ข) นาํส่งใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิตามแบบท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยก์าํหนด ตาม
จาํนวนท่ีระบุในใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่บริษทั ตามท่ีอยูใ่นขอ้ 1.2.5 

 (ค) ชาํระเงินตามจาํนวนในการใช้สิทธิตามท่ีระบุในใบแจ้งความจาํนงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญให้บริษทั โดย  
ผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญจะต้องชําระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท ์ 
ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วนัทาํการ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในช่ือบัญชี  
ท่ีบริษทัจะไดแ้จง้ให้ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิทราบ   โดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย ์หรือ
โดยวธีิการโอนเงินเขา้บญัชีดงักล่าว    

ในกรณีท่ีชาํระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท ์ตอ้งลงวนัท่ี หรือ กาํหนดวนัใชเ้งินตามตราสาร ก่อนวนักาํหนดใช้
สิทธิไม่นอ้ยกว่า 2 วนัทาํการ และส่งมอบให้แก่บริษทั พร้อมเอกสารตาม (ก), (ข) และหลกัฐานประกอบการใช้
สิทธิตาม (ง) ก่อนเวลา 11.00 น. ของวนัท่ีลงในเชค็ แคชเชียร์เชค็ ดร๊าฟทด์งักล่าว  

ทั้งน้ี การใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าวจะสมบูรณ์ต่อเม่ือ บริษทัเรียกเก็บเงินจาํนวนดงักล่าวไดแ้ลว้เท่านั้น หาก
บริษทัไม่สามารถเรียกเกบ็เงินไม่วา่ในกรณีใดๆ ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของบริษทั บริษทัจะถือวา่การแจง้ความ
จาํนงในการใชสิ้ทธิส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ   

 (ง) หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ 

  1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรขา้ราชการ/สําเนา
บตัรพนักงานรัฐวิสาหกิจท่ียงัไม่หมดอายุ พร้อมสําเนาทะเบียน
บา้น (ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล ซ่ึงทาํให้ช่ือ/ช่ือสกุลไม่
ตรงกบัใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงาน
ราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล  
เป็นตน้)  พร้อมรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 
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  2) บุคคลธรรมดา 
ซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว 

: สาํเนาใบต่างดา้วหรือหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมรับรอง
สาํเนาถกูตอ้ง 

  3) นิติบุคคลสัญชาติไทย : 3.1 สําเนาหนังสือรับรองท่ีกระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน  
3 เดือนก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิ ซ่ึงผู ้มีอ ํานาจลงนาม  
ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอ้ง พร้อมประทบัตราสําคญั
ของนิติบุคคล (ถา้มี) และ 

3.2)   สาํเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรือ 2) แลว้แต่กรณี ของผูมี้อาํนาจ  
ลงนามท่ีไดรั้บรองสาํเนาถกูตอ้งในเอกสารตามขอ้  3.1)  

  4) นิติบุคคลซ่ึงเป็น                   
คนต่างดา้ว 

: 4.1) สําเนาหนังสือสําคญัการจัดตั้ งนิติบุคคล หนังสือบริคณห์
สนธิ และ/หรือ หนงัสือรับรองของนิติบุคคล พร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น 
และประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) และ 

4.2) สําเนาหนังสือเดินทางของผูมี้อาํนาจลงนามท่ีได้รับรอง
สําเนาเอกสารตามขอ้ 4.1) ท่ียงัไม่หมดอายุ พร้อมลงนาม
รับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

สําเนาเอกสารประกอบการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของนิติบุคคลซ่ึง
เป็นคนต่างดา้ว ตามขอ้ 4.1) และ 4.2) ขา้งตน้ ซ่ึงผูมี้อาํนาจลงนาม
ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอ้งแลว้ จะตอ้งได้รับการรับรอง
ลายมือช่ือโดย Notary Public และรับรองโดยเจา้หนา้ท่ีสถานทูต
ไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศท่ีเอกสารดงักล่าวไดจ้ดัทาํ
หรือรับรองความถูกตอ้ง และมีอายไุม่เกิน 1 ปีก่อนวนักาํหนดการ
ใชสิ้ทธิ 

  ทั้งน้ี หากผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิตามท่ีกล่าวขา้งตน้ บริษทัขอสงวน
สิทธิท่ีจะถือวา่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ี  

 (จ) ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรือภาษีอ่ืนใด (ถา้มี) ตามบทบญัญติัแห่ง
ประมวลรัษฎากร หรือขอ้บงัคบั หรือกฎหมายต่างๆ ท่ีใชบ้งัคบักบัการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

1.2.7 จาํนวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีขอใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญจะตอ้งเป็นจาํนวนเต็มเท่านั้น โดยอตัราการ  
ใชสิ้ทธิเท่ากบัใบสําคญัแสดงสิทธิหน่ึงหน่วยต่อหุ้นสามญัหน่ึงหุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตาม
เง่ือนไขการปรับสิทธิตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 5 
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1.2.8 หากบริษทัไดรั้บหลกัฐานใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง หรือ
จาํนวนเงินท่ีบริษทัไดรั้บชาํระไม่ครบตามจาํนวนท่ีระบุไวใ้นใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั หรือ
บริษทัตรวจสอบไดว้่าขอ้ความท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั
นั้นไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง หรือติดอากรแสตมป์ (ถา้มี) ไม่ครบถว้นถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัและกฎหมายต่างๆ   
ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งทาํการแกไ้ขให้ถูกตอ้งภายในระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ หาก   
ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่ทาํการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษทัจะถือวา่การแจง้ความจาํนงใน
การใชสิ้ทธิส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ และบริษทัจะจดัส่งเงินท่ีไดรั้บคืนให้แก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ภายใน 14 วนันบัจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิโดยไม่มีดอกเบ้ียไม่วา่ในกรณีใดๆ 

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิชาํระจาํนวนเงินในการใชสิ้ทธิไม่ครบถว้นหรือมีการชาํระเงิน
เกินจาํนวนในการใชสิ้ทธิ บริษทัมีสิทธิท่ีจะดาํเนินการประการใดประการหน่ึงต่อไปน้ี ตามท่ีบริษทัจะเห็นสมควร  

(ก) ถือวา่การแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิมีจาํนวนเท่ากบั (1) จาํนวนหุ้นสามญัท่ีพึงจะไดรั้บตามสิทธิ หรือ   
(2) จาํนวนหุ้นสามญัท่ีพึงไดรั้บตามจาํนวนเงินในการใชสิ้ทธิ ซ่ึงบริษทัไดรั้บชาํระไวจ้ริงตามราคาการใช้
สิทธิและอตัราการใชสิ้ทธิในขณะนั้น (แลว้แต่จาํนวนใดจะนอ้ยกวา่) หรือ 

(ข) ให้ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิชาํระเงินเพ่ิมเติมตามจาํนวนท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิให้ครบถว้นภายในระยะเวลา
การแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ หากบริษทัไม่ไดรั้บเงินครบตามจาํนวนการใชสิ้ทธิภายในระยะเวลา
ดงักล่าว บริษทัจะถือวา่การแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ 

ในกรณีตามขอ้ (ก) หรือ (ข) บริษทัจะส่งเงินท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิหรือเงินไดรั้บไว ้โดยไม่มีดอกเบ้ียคืนใหแ้ก่   
ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนันบัจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิ เวน้แต่ จาํนวนเงินท่ี
บริษทัจะส่งคืนดงักล่าวมีจาํนวนนอ้ยกว่า 100 บาท ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิจะตอ้งติดต่อขอรับเงินดงักล่าวคืน
ดว้ยตนเอง  ณ  ท่ีทาํการของบริษทั 

1.2.9 จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกใหเ้ม่ือมีการใชสิ้ทธิจะคาํนวณโดยการนาํจาํนวนเงินในการใชสิ้ทธิ ซ่ึงผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ไดช้าํระตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ หารดว้ยราคาการใชสิ้ทธิ โดยบริษทัจะออกหุน้สามญัเป็นจาํนวนเตม็ไม่เกินจาํนวนหน่วย
ของใบสําคัญแสดงสิทธิคูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ   
แลว้ทาํให้มีเศษหุ้นเหลืออยู่จากการคาํนวณดงักล่าว บริษทัจะไม่นาํเศษหุ้นดงักล่าวมาคิดคาํนวณและจะชาํระเงินท่ี
เหลือจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวโดยไม่มีดอกเบ้ียคืนให้แก่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิโดยทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน   
14 วนันบัจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิ เวน้แต่ จาํนวนเงินท่ีบริษทัจะส่งคืนดงักล่าวมีจาํนวนนอ้ยกว่า 100 บาท ผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งติดต่อขอรับเงินดงักล่าวคืนดว้ยตนเอง  ณ  ท่ีทาํการของบริษทั 
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1.2.10 เม่ือผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขการแจง้ความจาํนงการ   
ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามขอ้ 1.2.6 กล่าวคือ ไดส่้งมอบทั้งใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ  
และใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั พร้อมหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ และชาํระเงินในการ   
ใชสิ้ทธิถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณ์ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใชสิ้ทธิได ้ เวน้แต่จะ
ไดรั้บความยนิยอมเป็นหนงัสือจากบริษทั 

1.2.11 เม่ือพน้ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิแลว้ แต่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิยงัมิไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไข
การแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิตามขอ้ 1.2.6 อยา่งครบถว้น ใหถื้อวา่ใบสาํคญัแสดงสิทธินั้นๆ ส้ินสภาพลงโดย
ไม่มีการใช้สิทธิ และผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิจะใช้สิทธิไม่ไดอี้กเม่ือพน้ระยะเวลาการแจ้งความจาํนง   
ในการใชสิ้ทธิ 

1.2.12 บริษทัจะยืน่ขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้ของบริษทัต่อกระทรวงพาณิชยต์ามจาํนวนหุน้สามญัท่ีออก
ใหม่ตามการใชสิ้ทธิภายใน 14 วนันบัแต่วนักาํหนดการใชสิ้ทธิ และบริษทัจะดาํเนินการให้นายทะเบียน   
ผูถื้อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีได้ใช้สิทธินั้ นเข้าเป็นผูถื้อหุ้นสามัญของบริษัท   
ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ตามจาํนวนหุน้สามญัท่ีคาํนวณไดจ้ากการใชสิ้ทธิ 

บริษทัจะดาํเนินการยืน่คาํขอใหรั้บหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเขา้ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 30 วนันบัแต่วนักาํหนดการใชสิ้ทธิ 

1.2.13 ในกรณีท่ีหุ้นสามญัท่ีสาํรองไวเ้พ่ือรองรับการใชสิ้ทธิไม่เพียงพอ บริษทัจะดาํเนินการชดใชค้่าเสียหายท่ีเกิดข้ึน
ใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิไดต้ามขอ้ 6   

1.2.14 บริษทัจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว (ทั้งบุคคลธรรมดาและ   
นิติบุคคล) ท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิได ้เน่ืองมาจากขอ้จาํกดัในเร่ืองอตัราส่วนการถือหุน้ของคนต่างดา้ว ซ่ึงขอ้บงัคบั
บริษทักาํหนดวา่การถือหุน้ของคนต่างดา้วจะตอ้งไม่เกินกวา่ร้อยละ 49 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด
ของบริษทั เวน้แต่จะเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในขอ้บงัคบับริษทั 

2.  การประชุมผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 

การเรียก และ/หรือ การประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ใหเ้ป็นไปตามวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(ก) บริษทัมีสิทธิเรียกประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ แต่บริษทัจะตอ้งเรียกประชุมผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิเพ่ือขอมติในการดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงโดยเร็วภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัทราบ
วา่เกิดเหตุการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

 1) หากมีการเสนอขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิในสาระสําคญัไม่ว่าโดยบริษทัหรือผูถื้อใบสําคญั
แสดงสิทธิตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 3 ทั้งน้ี บริษทั และ/หรือ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิท่ีจะเสนอให้
แกไ้ขขอ้กาํหนดสิทธิในเร่ืองอตัราการใชสิ้ทธิหรือราคาการใชสิ้ทธิอนัจะเป็นผลกระทบในดา้นลบต่อสิทธิ 
และ/หรือ ส่วนไดเ้สียของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิในการขอเสนอแกไ้ขเร่ืองดงักล่าว หรือ 
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 2) หากมีเหตุการณ์สาํคญัท่ีอาจกระทบต่อส่วนไดเ้สียของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอยา่งเป็นนยัสาํคญัหรือ
ความสามารถของบริษทัในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอ้กาํหนดสิทธิ 

 ในกรณีท่ีบริษทัไม่ดาํเนินการจดัการประชุมภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีบริษทัทราบวา่เกิดเหตุการณ์ดงักล่าวใน
ขอ้ 1) หรือ 2) ขา้งตน้ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีถือใบสาํคญัแสดงสิทธิรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของ
จาํนวนหน่วยทั้งหมดของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิ  ณ  ขณะนั้น อาจร่วมกนัเขา้ช่ือทาํหนงัสือร้อง
ขอใหบ้ริษทัดาํเนินการจดัประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิได ้ โดยระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้ห้
ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าว และบริษทัจะตอ้งจดัประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 30 วนันบัจาก
วนัท่ีไดรั้บการร้องขอจากผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวนั้น  หากบริษทัไม่จดัการประชุมภายในกาํหนด
ดงักล่าว  ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถจดัประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดเ้อง 

ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ บริษทัจะทาํการปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ
เพ่ือกาํหนดสิทธิของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
ดงักล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

(ข) ในการเรียกประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ไม่วา่จะเป็นการประชุมเน่ืองจากผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิร้องขอ 
หรือคณะกรรมการบริษทัมีมติให้เรียกประชุม ให้บริษทัจดัทาํหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถานท่ี วนั เวลา   
ผูท่ี้ขอใหเ้รียกประชุม และเร่ืองท่ีจะพิจารณาในท่ีประชุม และจดัส่งใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิแต่ละราย ตาม
รายช่ือและท่ีอยูท่ี่ปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ และแจง้ผา่นทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของ
ตลาดหลกัทรัพย ์ ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนการประชุม 

(ค) ในการประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ  ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิซ่ึงมีสิทธิเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะ
มอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได ้ โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะตอ้ง
จดัทาํหนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีบริษทักาํหนดและให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานท่ีประชุมหรือผูท่ี้
ประธานท่ีประชุมมอบหมายก่อนเร่ิมการประชุม 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ หมายถึง ผูถื้อใบสาํคญัแสดง
สิทธิของบริษทัซ่ึงปรากฏรายช่ือในสมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิในวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญั
แสดงสิทธิเพ่ือกาํหนดสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม โดยไม่รวมถึงผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิคนใดท่ีมีส่วนไดเ้สีย
ในขอ้พิจารณาอนัใดซ่ึงท่ีประชุมจะพิจารณาและลงมติ 

ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมีส่วนไดเ้สียตามขอ้น้ี หมายถึง ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ในเร่ืองท่ีท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 

(ง) ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีถือ
อยู ่โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิหน่ึงหน่วยมีหน่ึงเสียง  

(จ) ในการประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจดัข้ึนโดยบริษทั ให้ประธานกรรมการบริษทัหรือบุคคลท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากประธานกรรมการบริษทัทาํหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ  ในกรณีท่ี   
ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นผูจ้ดัการประชุม ประธานในท่ีประชุมอาจจะมาจากบุคคลท่ีผูถื้อใบสําคญัแสดง
สิทธิลงมติเห็นชอบคดัเลือกกไ็ด ้โดยท่ีทั้งสองกรณี ผูเ้ป็นประธานท่ีประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงช้ีขาด  
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(ฉ) องคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ และ/หรือ ผูรั้บ
มอบฉนัทะมาประชุมรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของจาํนวนหน่วยทั้งหมดของใบสาํคญัแสดงสิทธิจึงจะ
ครบเป็นองคป์ระชุม  และหากปรากฏวา่การประชุมคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ 60 นาที ยงัมีผูถื้อใบสาํคญั
แสดงสิทธิเขา้ร่วมประชุมยงัไม่ครบเป็นองคป์ระชุม  ใหถื้อวา่การประชุมในคร้ังนั้นไม่ครบองคป์ระชุม ในกรณี
ท่ีไม่ครบเป็นองคป์ระชุม หากการประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธินั้นเป็นการเรียกโดยมติคณะกรรมการบริษทั 
ให้นดัประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 7 วนั แต่ไม่เกินกว่า 14 วนันบัจากวนักาํหนดประชุมผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิในคร้ังแรก และให้บริษทัดาํเนินการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมไปยงัผูถื้อใบสาํคญัแสดง
สิทธิทุกรายและตลาดหลกัทรัพยต์ามรายละเอียดและวิธีการท่ีระบุไวข้า้งตน้ ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบั
วา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม กล่าวคือ มีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิมาประชุมเท่าใดถือวา่เป็นองคป์ระชุม  

อย่างไรก็ตาม หากผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นผูร้้องขอให้เรียกประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ  ในกรณีท่ี   
ไม่ครบเป็นองคป์ระชุม ใหถื้อวา่การประชุมเป็นอนัระงบัไป โดยจะไม่มีการเรียกประชุมใหม่อีก 

(ช) มติท่ีประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

(ซ) มติใดๆ ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดล้งมติไปแลว้นั้น ใหถื้อวา่มีผลผกูพนัผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ทุกราย ไม่วา่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธินั้นจะไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยหรือไม่กต็าม 

(ฌ)  ภายหลงัจากบริษทัไดด้าํเนินการจดัประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ บริษทัจะแจง้มติของท่ีประชุมผูถื้อใบสาํคญั
แสดงสิทธิใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทราบผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย ์ โดยเร็ว 

(ญ) บริษทัจะดาํเนินการจดัทาํและบนัทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาบนัทึกดงักล่าวไวท่ี้สํานกังานใหญ่ของ
บริษทั รายงานการประชุมท่ีไดล้งลายมือช่ือโดยประธานท่ีประชุม ใหถื้อเป็นหลกัฐานอนัสมบูรณ์ของกิจการ
ทั้งหลายท่ีไดป้ระชุมกนันั้น และใหถื้อวา่การประชุมและมติทั้งหลายไดก้ระทาํโดยถูกตอ้ง และบริษทัจะจดัส่ง
รายงานการประชุมดงักล่าวใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ละสาํนกังาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วนันบัจาก
วนัประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

(ฎ) ในการประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษทัหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากบริษทั และท่ีปรึกษากฎหมาย   
ของบริษัทมีสิทธิท่ีจะเข้าร่วมประชุมผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิเพ่ือแสดงความคิดเห็นหรือให้คาํอธิบาย   
ในท่ีประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิได ้

(ฏ) บริษทัจะเป็นผูช้าํระค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมด 

(ฐ) บริษทัจะแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดสิทธิตามมติท่ีประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธินับตั้งแต่วนัท่ีท่ีประชุมได ้  
ลงมติ และบริษทัจะแจ้งการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดสิทธิเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้สํานักงาน ก.ล.ต.   
ตลาดหลกัทรัพย ์ และนายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสิทธิทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม
นั้น ทั้งน้ี บริษทัจะแจง้ให้ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิทราบผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย ์  
ในวนัเดียวกนักบัท่ีบริษทัแจง้สํานกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย ์ และนายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิ  
และปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 3 
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(ฑ) กรณีท่ีไม่สามารถจดัประชุมไดท้นัภายในอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ ใหถื้อวา่การดาํเนินการประชุมส้ินสุดลง
และไม่ไดมี้การจดัประชุมในคร้ังนั้นข้ึน 

3.  การแก้ไขเพิม่เตมิสิทธิและเงือ่นไขของใบสําคญัแสดงสิทธิ  

3.1 การแก้ไขในส่วนทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้งหรือทีต้่องดาํเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิในเร่ืองท่ีเห็นไดว้า่จะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิโดยชดัแจง้หรือ
ในส่วนซ่ึงไม่ทาํใหสิ้ทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิดอ้ยลง หรือเพ่ือใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติัหรือหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดใน
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง กฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบั หรือคาํสั่งท่ีมีผล
บงัคบัทัว่ไป หรือประกาศ หรือขอ้บงัคบัของสาํนกังาน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้ง ใหบ้ริษทักระทาํไดโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บความ
ยนิยอมจากท่ีประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

3.2 การแก้ไขเพิม่เตมิในกรณีอืน่ 

การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดสิทธินอกจากกรณีตามขอ้ 3.1 ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบริษทัและท่ีประชุมผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้กาํหนดสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิตามท่ีกาํหนดในขอ้ 3.2 ยกเวน้การปรับสิทธิตามท่ีระบุไวใ้น
ขอ้ 5 จะตอ้งไดรั้บความยนิยอมดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิซ่ึง
เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ทั้งน้ี บริษทัจะดาํเนินการแจง้ใหส้าํนกังาน ก.ล.ต.  ตลาดหลกัทรัพย ์และนายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสิทธิทราบถึง
การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดสิทธิและจะจดัส่งขอ้กาํหนดสิทธิท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าวภายใน 15 วนันบัจากวนัท่ีมีการ
แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้กาํหนดสิทธิตามขอ้ 3.1 หรือ 3.2 แลว้แต่กรณี 

3.3 เงือ่นไขในการดาํเนินการแก้ไขเพิม่เตมิข้อกาํหนดสิทธิ 

การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดสิทธิไม่วา่ในกรณีใด ๆ จะตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้กาํหนดตามประกาศ ทจ. 34/2551  
หรือกฎเกณฑใ์ดๆ ของสาํนกังาน ก.ล.ต. รวมทั้งท่ีจะมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมภายหลงั เวน้แต่จะไดรั้บการผอ่นผนั 

บริษทัจะแจง้ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิถึงการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้กาํหนดสิทธิดงักล่าวในขอ้ 3.1 หรือ 3.2 ผ่านทาง 
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย ์ในวนัเดียวกนักบัท่ีบริษทัแจง้สาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย ์และนายทะเบียน
ของใบสําคญัแสดงสิทธิ และจะจดัส่งขอ้กาํหนดสิทธิท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมให้แก่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิเม่ือไดรั้บการร้องขอ
ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอเป็นหนงัสือจากผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ และจะจดัให้มีการเก็บรักษาสาํเนา
ขอ้กาํหนดสิทธิท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ณ สาํนกังานใหญ่ของบริษทั เพ่ือใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิขอตรวจสอบสาํเนาขอ้กาํหนด
สิทธิท่ีแกไ้ขเพิม่เติมไดใ้นวนัและเวลาทาํการของสถานท่ีดงักล่าว (แลว้แต่กรณี) 
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4.  การโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ 

4.1  การโอนใบสําคญัแสดงสิทธิทีม่ไิด้ฝากไว้กบัศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้

(ก) แบบการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิระหวา่งผูโ้อนและผูรั้บโอน  

การโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิจะสมบูรณ์ เม่ือผูโ้อนใบสาํคญัแสดงสิทธิซ่ึงเป็นผูท่ี้สมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญั
แสดงสิทธิระบุช่ือเป็นเจา้ของใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวนท่ีจะทาํการโอนหรือผูรั้บโอนคนสุดทา้ย โดยมีการ
สลกัหลงัแสดงการโอนต่อเน่ืองครบถว้นจากผูท่ี้ปรากฏช่ือดงักล่าว (แลว้แต่กรณี) ไดส่้งมอบใบสาํคญัแสดง
สิทธิใหแ้ก่ผูรั้บโอนโดยลงลายมือช่ือสลกัหลงัแสดงการโอนใหไ้วด้ว้ย 

1) ผลการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิระหวา่งผูรั้บโอนกบับริษทั  

การโอนใบสําคญัแสดงสิทธิจะใชย้นักบับริษทัไดก้็ต่อเม่ือนายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิไดรั้บ                  
คาํขอลงทะเบียนการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิพร้อมทั้งใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีผูรั้บโอนใบสําคญัแสดง
สิทธิไดล้งลายมือช่ือเป็นผูรั้บโอนในดา้นหลงัของใบสาํคญัแสดงสิทธินั้นครบถว้นแลว้ 

2) ผลของการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิระหวา่งผูรั้บโอนกบับุคคลภายนอก  

การโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิจะใชย้นักบับุคคลภายนอกไดก้ต่็อเม่ือนายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ไดล้งทะเบียนการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเรียบร้อยแลว้ 

(ข) การขอลงทะเบียนการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้องกระทาํ ณ สํานักงานใหญ่ของนายทะเบียนของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิในวนัและเวลาทาํการของนายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสิทธิ และจะตอ้งทาํตามแบบ
และวิธีการท่ีนายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิกาํหนด โดยนายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิมีสิทธิ
ปฏิเสธไม่รับคาํขอลงทะเบียนการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ  หากนายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสิทธิเห็นวา่
การโอนใบสาํคญัแสดงสิทธินั้นไม่ชอบดว้ยกฎหมาย โดยผูข้อลงทะเบียนจะตอ้งส่งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ท่ีลงลายมือช่ือครบถว้นตามหลกัเกณฑ์ในขอ้ 4.1 (ก) พร้อมทั้งหลกัฐานอ่ืน ๆ ท่ียืนยนัถึงความถูกตอ้งและ
ความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบสําคญัแสดงสิทธิตามท่ีนายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิ
กาํหนดให้แก่นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิด้วย ซ่ึง นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิจะ
ลงทะเบียนการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ลว้เสร็จภายใน 7 (เจ็ด) 
วนัทาํการหลงัจากวนัท่ีนายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิไดรั้บคาํขอลงทะเบียนการโอนใบสําคญัแสดง
สิทธิพร้อมทั้งใบสาํคญัแสดงสิทธิและหลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีจะตอ้งส่งมอบครบถว้นเรียบร้อยแลว้ 

4.2  การโอนใบสําคญัแสดงสิทธิทีฝ่ากไว้กบัศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

สําหรับการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยน์ั้นให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์
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5. เงือ่นไขการปรับสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ 

บริษทัจะดาํเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิ และอตัราการใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญัตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
เม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงดงัต่อไปน้ี ทั้งน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อใบสาํคญัแสดง
สิทธิไม่ใหน้อ้ยไปกวา่เดิม 

(ก) เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทั อนัเป็นผลมาจากการรวมหุน้หรือแบ่งแยกหุ้น 
ซ่ึงการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้ งแต่วนัท่ีได้มีการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทั 

 1) ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงัน้ี 

  Price 1   =    Price 0 x Par 1 
                            Par 0 

 2) อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงัน้ี 

  Ratio 1   =   Ratio 0 x Par 0 
                            Par 1 

  โดยท่ี 
  Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
Par 1 คือ มูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัหลงัการเปล่ียนแปลง 
Par 0 คือ มูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัก่อนการเปล่ียนแปลง 

(ข) เม่ือบริษทัไดเ้สนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทัว่ไป และ/หรือบุคคลในวงจาํกดั   
ใน “ราคาต่อหุน้ของหุน้สามญัท่ีออกใหม่” คาํนวณไดต้ ํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญั
ของบริษทั” 

การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญัจะ
ไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหม่ (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมาย XR) สาํหรับกรณี
ท่ีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Issues) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่
กรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั 
แลว้แต่กรณี 

“ราคาต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่” คาํนวณไดจ้ากจาํนวนเงินทั้งส้ินท่ีบริษทัจะไดรั้บจากการเสนอขาย   
หุน้สามญั หารดว้ยจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกใหม่ทั้งหมด 
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“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษทั” หมายถึง ราคาตลาดตามท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนด เพ่ือ
ประโยชน์ในการพิจารณาว่า การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ในคร้ังนั้น มีลกัษณะเขา้ข่ายเป็นการเสนอ
ขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาตํ่า ตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 2 (2) ประกาศของสํานักงาน 
ก.ล.ต. ท่ี สจ. 39/2551 เร่ือง การคาํนวณราคาเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละการกาํหนดราคาตลาดเพ่ือการพิจารณา
การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาตํ่า ลงวนัท่ี 24  ธนัวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งท่ีจะมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมหรือ
ใชแ้ทนในอนาคต) 

ในกรณีท่ีไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทั” เน่ืองจากหุน้สามญัไม่มีการซ้ือขายใน
ช่วงเวลาดงักล่าว บริษทัจะดาํเนินการกาํหนดราคายติุธรรมเพื่อใชใ้นการคาํนวณแทน 

อน่ึง ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหุ้นสามญัพร้อมกนัมากกวา่ 1 ราคาเสนอขาย ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีตอ้งจองซ้ือ
ดว้ยกนั ใหใ้ชร้าคาเสนอขายทุกราคามาคาํนวณ “ราคาต่อหุน้ของหุน้สามญัท่ีออกใหม่” แต่ในกรณีท่ีการเสนอ
ขายดงักล่าวไม่อยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีจะตอ้งจองซ้ือดว้ยกนั ใหน้าํเฉพาะราคาเสนอขายท่ีตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของ 
“ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทั” มาคาํนวณการเปล่ียนแปลงเท่านั้น 

 1) ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงัน้ี 

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

 2) อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงัน้ี 

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

 โดยท่ี 
 Price 1 คือ  ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

Price 0 คือ  ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ  อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ  อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
MP คือ  “ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทั” 
A คือ  จาํนวนหุน้สามญัท่ีไดเ้รียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้เพ่ือสิทธิใน

การจองซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหม่ กรณีเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือวนัก่อน
วนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ กรณีเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป 
และ/หรือ กรณีเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี 

B คือ  จาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ทั้งการเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมและ/หรือ เสนอขายให้แก่
ประชาชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั 

BY คือ  จาํนวนเงินท่ีไดรั้บ จากหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ทั้งการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ 
เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั 
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(ค) เม่ือบริษทัเสนอขายหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือประชาชนทัว่ไป และ/หรือบุคคลใน
วงจาํกดั โดยท่ีหลกัทรัพยน์ั้นใหสิ้ทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุน้สามญั หรือใหสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญั 
(เช่น หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั) โดยท่ีราคาต่อหุน้ของหุน้สามญัท่ีออกใหม่
เพ่ือรองรับสิทธิดงักล่าวตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทั” 

การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้สามญัไม่ได้
รับสิทธิการจองซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ใดๆ ขา้งตน้ท่ีใหสิ้ทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุน้สามญั หรือให้
สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญั (วนัแรกท่ีข้ึนเคร่ืองหมาย XR) สาํหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิม 
(Right Issues) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/
เปล่ียนเป็นหุน้สามญั หรือใหสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญั กรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่ ประชาชนทัว่ไป และ/
หรือกรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี 

“ราคาต่อหุน้ของหุน้สามญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิ” คาํนวณไดจ้ากจาํนวนเงินท่ีบริษทัจะไดรั้บจากการขาย
หลกัทรัพยท่ี์ใหสิ้ทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุน้สามญั หรือใหสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญั รวมกบัเงินท่ีจะ
ไดรั้บจากการแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญันั้น หารดว้ยจาํนวนหุ้นสามญั
ทั้งส้ินท่ีตอ้งออกใหม่เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธินั้น 

“ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทั” ใหใ้ชแ้ละมีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในขอ้ (ข)ขา้งตน้ 

 1) ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงัน้ี 

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

 2) อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงัน้ี 

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

 โดยท่ี 
 Price 1 คือ   ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

Price 0 คือ   ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ   อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ   อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
MP คือ   “ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทั” 
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A คือ   จาํนวนหุน้สามญัท่ีไดเ้รียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้เพ่ือสิทธิใน
การจองซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ท่ีใหสิ้ทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุน้สามญั หรือใหสิ้ทธิ
ในการซ้ือหุ้นสามญั กรณีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ วนัก่อนวนัแรกของการเสนอ
ขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ท่ีใหสิ้ทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุน้สามญั หรือใหสิ้ทธิในการ
ซ้ือหุ้นสามญั กรณีเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจาํกดั แลว้แต่กรณี 

B คือ   จาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของหลกัทรัพยใ์ดๆ ท่ีใหสิ้ทธิท่ีจะแปลง
สภาพ/เปล่ียนเป็นหุน้สามญั หรือใหสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญัตามท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
และ/หรือ เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั 

BY คือ   จาํนวนเงินท่ีไดรั้บหกัดว้ยค่าใชจ่้าย (ถา้มี) จากการออกหลกัทรัพยใ์ดๆ ท่ีใหสิ้ทธิท่ีจะแปลง
สภาพ/เปล่ียนเป็นหุน้สามญั หรือใหสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญั สาํหรับการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้เดิม และ/หรือ เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั 
รวมกบัเงินท่ีจะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น
สามญั 

(ง) เม่ือบริษทัจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั ซ่ึงการเปล่ียนแปลงราคา
การใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญัจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล 
(วนัแรกท่ีข้ึนเคร่ืองหมาย XD) 

 1) ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงัน้ี 

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

 2) อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงัน้ี 

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

 โดยท่ี 

 Price 1 คือ  ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ  ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ  อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ  อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
A คือ  จาํนวนหุน้สามญัท่ีไดเ้รียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้เพ่ือสิทธิ     

ในการรับหุน้ปันผล 
B คือ  จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกใหม่ในรูปแบบของหุน้สามญัปันผล 
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(จ) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัราร้อยละ 80 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลงัหกัเงินสาํรอง
ต่าง ๆ ทุกประเภทท่ีกฎหมายและบริษทัไดก้าํหนดไว ้ สําหรับการดาํเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ   
ในระหวา่งอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ  การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบั
ทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้สามญัจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมาย XD) 

อตัราร้อยละของเงินปันผลท่ีจ่ายให้กบัผูถื้อหุ้นคาํนวณโดยนาํเงินปันผลท่ีจ่ายออกจริงจากผลการดาํเนินงาน
ในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชี หารดว้ยกาํไรสุทธิรวมหลงัหักเงินสํารองต่าง ๆ ทุกประเภทท่ีกฎหมายและ
บริษทัไดก้าํหนดไว ้สาํหรับการดาํเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีปีเดียวกนั 

วนัท่ีใชใ้นการคาํนวณ หมายถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในเงินปันผล (วนัแรกท่ีตลาด
หลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมาย XD) 

 1) ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงัน้ี 

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

 2) อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงัน้ี 

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

 โดยท่ี 

 Price 1 คือ   ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ   ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ   อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ   อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
MP คือ   “ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทั”* 
D คือ   เงินปันผลต่อหุน้ท่ีจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ 
R คือ   เงินปันผลต่อหุน้ท่ีจ่าย  หากนาํกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษทัหลงัหกัภาษีเงิน          

ไดใ้นอตัราร้อยละ 80 มาคาํนวณจากจาํนวนหุน้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
*“ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทั” หมายถึง มูลค่าการซ้ือขายหุน้สามญัของบริษทัทั้งหมดหารดว้ย
จาํนวนหุ้นสามญัของบริษทัท่ีมีการซ้ือขายทั้งหมดในตลาดหลกัทรัพยใ์นระหว่างระยะเวลา 15 วนัทาํการ 
(วนัท่ีเปิดทาํการซ้ือขายของตลาดหลกัทรัพย)์ ติดต่อกนั ก่อนวนัท่ีใชใ้นการคาํนวณ ในกรณีท่ีไม่สามารถหา
ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั เน่ืองจากหุน้สามญัของบริษทัไม่มีการซ้ือขายในช่วงเวลาดงักล่าว ให้ใช้
ราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามญัของบริษทั 15 วนัทาํการยอ้นหลงัข้ึนไปแต่ไม่เกิน 1 เดือน 
อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถหาราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษทั 15 วนัทาํการ
ยอ้นหลงัข้ึนไปภายในระยะเวลา 1 เดือนได ้บริษทัจะทาํการกาํหนดราคายติุธรรมเพ่ือใชใ้นการคาํนวณแทน 
โดยวนัท่ีใชใ้นการคาํนวณ หมายถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้สามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในเงินปันผล 
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(ฉ) ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใดๆ อนัทาํให้ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อนัพึงได ้ โดยท่ี
เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ไดก้าํหนดอยูใ่นขอ้ (ก) – (จ) บริษทัจะร่วมกนัพิจารณาเพ่ือกาํหนดการเปล่ียนแปลง
ราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่ (หรือปรับจาํนวนหน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิแทนอตัราการ
ใชสิ้ทธิ) อยา่งเป็นธรรม โดยไม่ทาํใหสิ้ทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกวา่เดิม ทั้งน้ีใหถื้อวา่ผลการ
พิจารณานั้นเป็นท่ีสุด  

(ช) การคาํนวณการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ (ก) ถึงขอ้ (ฉ) เป็นอิสระต่อกนั
สาํหรับในกรณีท่ีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดข้ึนพร้อมกนั ใหค้าํนวณการเปล่ียนแปลงเรียงลาํดบัดงัน้ีคือ ขอ้ (ก) (จ) 
(ง) (ข) (ค) (ฉ) ตามลาํดบั โดยในแต่ละลาํดบัคร้ังท่ีคาํนวณการเปล่ียนแปลงให้คงสภาพของราคา 
การใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิเป็นทศนิยม 3 ตาํแหน่ง 

(ซ) การคาํนวณการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ (ก) ถึงขอ้ (ฉ) จะไม่มีการ
เปล่ียนแปลงซ่ึงทาํใหร้าคาการใชสิ้ทธิใหม่สูงข้ึน และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิลดลง เวน้แต่กรณีการรวมหุ้น
และจะใชร้าคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง (ทศนิยม 2 ตาํแหน่ง) คูณกบัจาํนวนหุน้สามญั 
(จาํนวนหุน้สามญัคาํนวณไดจ้ากอตัราการใชสิ้ทธิใหม่ คูณกบัจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีแสดงความจาํนง
การใชสิ้ทธิ เม่ือคาํนวณไดจ้าํนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตดัเศษของหุ้นนั้นท้ิง) ส่วนในกรณีท่ีการ
เปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิดงักล่าวมีผลทาํให้ราคาการใชสิ้ทธิใหม่มีราคาซ่ึงตํ่ากว่ามูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้น
สามญัของบริษทั กใ็หใ้ชมู้ลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทัเป็นราคาการใชสิ้ทธิใหม่ 

(ฌ) การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ (ก) ถึงขอ้ (ฉ) บริษทัจะดาํเนินการแจง้ผลการ
เปล่ียนแปลง โดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคาํนวณและเหตุผลท่ีตอ้งมีการเปล่ียนแปลงและขอ้กาํหนดสิทธิท่ี
ไดรั้บการแกไ้ขดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพย ์สํานักงาน ก.ล.ต.  และนายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิ
ทราบภายใน 15 วนันบัจากวนัท่ีมีผลบงัคบัใชต่้อการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ และ
บริษทัจะแจง้ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิถึงผลการเปล่ียนแปลงดงักล่าวผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลาด
หลกัทรัพย ์ในวนัเดียวกนักบัท่ีบริษทัแจง้สาํนกังาน ก.ล.ต.  ตลาดหลกัทรัพย ์ และนายทะเบียนของใบสาํคญั
แสดงสิทธิ และจะจดัส่งขอ้กาํหนดสิทธิท่ีไดรั้บการแกไ้ขใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเม่ือไดรั้บการร้องขอ
ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอเป็นหนงัสือจากผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ และจะจดัให้มีการเก็บ
รักษาสาํเนาขอ้กาํหนดสิทธิท่ีไดรั้บการแกไ้ข ณ สาํนกังานใหญ่ของบริษทั เพ่ือใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิขอ
ตรวจสอบสาํเนาขอ้กาํหนดสิทธิท่ีไดรั้บการแกไ้ขไดใ้นวนัและเวลาทาํการสถานท่ีดงักล่าว (แลว้แต่กรณี) 

6. การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีบริษัทไม่สามารถจัดให้มหุ้ีนสามญัเพือ่รองรับการใช้สิทธิ  

6.1 บริษทัจะชดใชค้่าเสียหายให้แก่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ ต่อเม่ือผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ความจาํนงในการ                  
ใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิตามขอ้ 1.2.6 และบริษทัไม่สามารถจดัให้มีหุน้สามญัเพ่ือรองรับการ
ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิไดอ้ยา่งครบถว้น ยกเวน้กรณีตามท่ีระบุไวใ้นขอ้จาํกดัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิและ
ขอ้จาํกดัการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิตามขอ้ 14 โดยค่าเสียหายท่ีบริษทัจะชดใชใ้ห้แก่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ
ดงักล่าวสามารถคาํนวณไดต้ามท่ีกาํหนดในขอ้ 6.3  
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6.2  การชดใชค้่าเสียหายตามขอ้ 6.1 บริษทัจะชาํระให้เป็นเช็คระบุช่ือขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ และจะจดัส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 14 วนัทาํการนบัจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิ โดยไม่มีดอกเบ้ีย 

6.3 การคาํนวณค่าเสียหายท่ีบริษทัจะชดใชใ้หผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิตามขอ้ 6.1 มีสูตรการคาํนวณดงัน้ี 

ค่าเสียหายต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย = B X [MP – EP] 

โดยท่ี 
B คือ จาํนวนหุน้สามญัท่ีไม่สามารถจดัใหมี้ และ/หรือ เพ่ิมข้ึนไดต้ามอตัราการใชสิ้ทธิท่ีเปล่ียนแปลง

เพ่ิมข้ึน ต่อ 1 หน่วย 
MP คือ ราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัของบริษทั 5 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนักาํหนดการใช้

สิทธิ ซ่ึงผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิมาแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิ (ราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัเท่ากบั
มูลค่าการซ้ือขายหุน้ทั้งหมดของบริษทัหารดว้ยจาํนวนหุน้ของบริษทัท่ีมีการซ้ือขายทั้งหมด) 

EP คือ ราคาการใชสิ้ทธิ หรือราคาการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีเปล่ียนแปลงแลว้ตามเง่ือนไข
การปรับสิทธิ (ถา้มี) 

อน่ึง ในกรณีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิได ้
เน่ืองจากขอ้จาํกดัในเร่ืองอตัราส่วนการถือหุ้นของคนต่างดา้ว ซ่ึงขอ้บงัคบับริษทักาํหนดว่าการถือหุ้นของคนต่างดา้ว
จะตอ้งไม่เกินกวา่ร้อยละ 49 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั เวน้แต่จะเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดใน
ขอ้บงัคบับริษทั ในกรณีเช่นน้ี บริษทัจะไม่ชดใชค้่าเสียหาย หรือ ดาํเนินการอ่ืนใดใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิซ่ึงเป็นคน
ต่างดา้ว และผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิซ่ึงเป็นคนต่างดา้วไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือเรียกร้องให้บริษทัชดใชใ้ดๆ 
ทั้งส้ิน  

7. การดาํเนินการกรณีทีม่เีศษของหุ้น 

ในกรณีท่ีตอ้งมีการเปล่ียนแปลงอตัราการใชสิ้ทธิตามเกณฑก์ารปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามท่ีระบุ
ในเง่ือนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจาํนวนหุ้นสามญัท่ีจะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิใหต้ดัเศษของ
หุน้ท้ิง 

8. มตทิี่ประชุมผู้ถือหุ้นเพือ่อนุมตัิการออกหุ้นสามัญเพือ่รองรับการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2557 ไดมี้มติอนุมติัใหจ้ดัสรรหุน้สามญั จาํนวนไม่เกิน 
3,614,411,191 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท (หน่ึงบาทเจ็ดสตางค)์ เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัท่ีออกในคร้ังน้ี 
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9. รายละเอยีดเกีย่วกบัหุ้นออกใหม่เพือ่รองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ลกัษณะสําคญัของหุ้น   
จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกใหม่ 
เพ่ือรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

: ไม่เกิน 3,614,411,191 หุน้  

มูลค่าท่ีตราไว ้ : หุน้ละ 1.07 บาท 
ราคาการใชสิ้ทธิ : หุน้ละ 2.50 บาท เวน้แต่กรณีมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิ        

ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

เน่ืองจากหุน้สามญัของบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ ดงันั้นหุน้สามญัท่ีออกใหม่เน่ืองจากการ
ใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิจะสามารถเขา้ทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดภ้ายหลงัจากท่ีบริษทัดาํเนินการจด
ทะเบียนหุน้สามญัใหม่ดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ โดยบริษทัจะดาํเนินการยืน่ขออนุญาตนาํหุน้สามญัท่ีออกใหม่จาก
การใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 30 วนั  
นบัแต่วนักาํหนดการใชสิ้ทธิ ทั้งน้ี เพ่ือให้หุ้นสามญัดงักล่าวสามารถทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดเ้ช่นเดียวกบัหุ้น
สามญัเดิมของบริษทั 

ในกรณีการใช้สิทธิท่ีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิแจ้งความจาํนงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญจะขอรับใบหุ้น บริษทัจะ
ดาํเนินการให้นายทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทัจัดส่งใบหุ้นไปยงัผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิตามท่ีอยู่ท่ีไดร้ะบุไวใ้นสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทัโดยทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนัทาํการนับจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิ  สําหรับใน
กรณีระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) จะเป็นไปตามกฎเกณฑข์องศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์คือ 7 วนัทาํการนบัจากวนักาํหนดการ
ใชสิ้ทธิ 

10. สิทธิของหุ้นสามญัใหม่ทีเ่กดิจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 

สิทธิของหุ้นสามญัท่ีออกตามการใชสิ้ทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ี จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้น
สามญัเดิมของบริษทัท่ีออกไปก่อนหนา้น้ีแลว้ รวมทั้งสิทธิในการรับเงินปันผลหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีบริษทัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
ทั้งน้ี นบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทัไดจ้ดแจง้ช่ือผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นผูถื้อหุน้ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น
ของบริษทั และกระทรวงพาณิชยรั์บจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้ หากบริษทัไดป้ระกาศวนักาํหนดให้สิทธิในเงินปันผล 
หรือผลประโยชน์อ่ืนใดให้แก่ผูถื้อหุ้นก่อนวนัท่ีนายทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทัไดจ้ดแจง้ช่ือของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ
เป็นผูถื้อหุ้นในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทัและกระทรวงพาณิชยรั์บจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระเรียบร้อยแลว้ ผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลหรือผลประโยชน์อ่ืนนั้น  

11. ข้อจํากดัการโอนหุ้น 

หุ้นของบริษทัให้โอนกนัไดโ้ดยเสรี เวน้แต่การโอนหุ้นนั้นจะทาํให้บริษทัเสียสิทธิและผลประโยชน์ท่ีบริษทัจะพึง
ไดรั้บตามกฎหมาย หรือเป็นเหตุให้ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นคนต่างดา้วถือหุ้นในบริษทัเกินกว่าอตัราท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของ
บริษทั 
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12.  สถานภาพของผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทีอ่ยู่ระหว่างการแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ 

สถานะของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีอยูร่ะหว่างวนัท่ีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิและวนัก่อน
วนัท่ีกระทรวงพาณิชยจ์ะรับจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้อนัเน่ืองมาจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ จะมีสถานภาพ
และสิทธิเช่นเดียวกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดแ้จง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิ  และสถานภาพดงักล่าวน้ีจะส้ินสุดลงใน
วนัท่ีกระทรวงพาณิชยไ์ดรั้บจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้อนัเน่ืองมาจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวแลว้ 

ในกรณีท่ีบริษทัมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิในช่วงท่ีบริษทัยงัไม่ไดน้าํหุ้นสามญัท่ีเกิดข้ึน
จากการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนทุนชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์ ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได ้                 
ทาํการใชสิ้ทธิแลว้จะไดรั้บการปรับสิทธิยอ้นหลงั โดยบริษทัจะดาํเนินการออกหุน้สามญัใหม่เพ่ิมเติมใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญั
แสดงสิทธิโดยเร็วท่ีสุดตามจาํนวนท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสมควรจะไดรั้บหากราคาท่ีไดป้รับใหม่นั้นมีผลบงัคบัใชโ้ดย
หุน้สามญัส่วนเพ่ิมอาจไดรั้บชา้กวา่หุน้สามญัท่ีไดรั้บก่อนหนา้น้ีแลว้ แต่ไม่เกิน 45 วนันบัจากวนัท่ีมีการปรับสิทธิ 

13. ตลาดรองของใบสําคญัแสดงสิทธิทีเ่สนอขาย 

บริษทัจะนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลาท่ี
กฎหมายกาํหนด 

14.  ข้อจํากดัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ และข้อจํากดัการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 

บริษทัไม่มีขอ้จาํกดัในการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ อยา่งไรกต็าม บริษทัมีขอ้จาํกดัการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
โดยหากการใชสิ้ทธิดงักล่าวจะทาํให้บริษทัเสียสิทธิและผลประโยชน์ท่ีบริษทัจะพึงไดรั้บตามกฎหมายและมีขอ้จาํกดัอนั
สืบเน่ืองมาจากขอ้บงัคบับริษทัวา่ดว้ยเร่ืองอตัราส่วนการถือหุน้ของคนต่างดา้ว โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

(ก) บริษทัจะไม่ออกหุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นคนต่างดา้ว ซ่ึงไดด้าํเนินการใชสิ้ทธิตาม
เง่ือนไขการแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิตามขอ้ 1.2.6 หากการใชสิ้ทธิดงักล่าวจะทาํใหส้ัดส่วนการถือหุน้ของ
คนต่างดา้วมีจาํนวนเกินกวา่ร้อยละ 49 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ตามท่ีระบุใน
ขอ้บงัคบับริษทั เวน้แต่จะเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในขอ้บงัคบับริษทั  

(ข) หากขอ้จาํกดัตามขอ้ 14 (ก)  ขา้งตน้มีผลทาํให้ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นคนต่างดา้วท่ีไดด้าํเนินการใช้
สิทธิตามเง่ือนไขการแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิตามขอ้ 1.2.6 ไม่สามารถใชสิ้ทธิไดต้ามจาํนวนท่ีระบุในใบ
แจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน บริษทัขอสงวนสิทธิในการคืนเงินท่ีเหลือ
ตามราคาการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ในส่วนท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิไดโ้ดยไม่มีดอกเบ้ีย ให้แก่ผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นคนต่างดา้วดงักล่าวทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนั นบัจากวนักาํหนดการ   
ใชสิ้ทธิ 
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