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ข้อก ำหนดสิทธิและเงือ่นไขของใบส ำคัญแสดงสทิธิ 

บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1 (SPCG – W1) (“ใบส ำคัญแสดงสทิธิ”) 

(ฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลง ตำมมติที่ประชุมวสิำมัญผู้ถือหุน้ของบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2556  

และมติที่ประชุมผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ คร้ังที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 15 กรกฎำคม 2556) 

 

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธินี้ โดยบริษัทฯ และผู้ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิจะต้องผูกพันตำมข้อก ำหนดสิทธิทุกประกำร และให้ถือว่ำผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้รับทรำบและเข้ำใจ
ข้อก ำหนดต่ำงๆ ในข้อก ำหนดสิทธิเป็นอย่ำงดีแล้ว รวมทั้งได้ให้ควำมเห็นชอบกับกำรแต่งตั้งนำยทะเบียนใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ และข้อก ำหนดต่ำงๆ ในสัญญำแต่งตั้งนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีกำร
เก็บรักษำส ำเนำข้อก ำหนดสิทธิ และส ำเนำสัญญำแต่งตั้งนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิไว้ ณ ส ำนักงำนใหญ่ของ
บริษัทฯ และส ำนักงำนใหญ่ของนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบส ำเนำ
ข้อก ำหนดสิทธิดังกล่ำวได้ในวันและเวลำท ำกำรของบุคคลดังกล่ำว (แล้วแต่กรณี) 

1 ใบส ำคัญแสดงสทิธิมลีักษณะดังตอ่ไปนี้ 

ผู้ออก : บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน)  

ประเภท : ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญที่ออกใหม่
ของบริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 

ชนิด : ใบส ำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและสำมำรถ
โอนเปล่ียนมือได้ 

วันท่ีออก : 2 มีนำคม 2555 

วันท่ีส้ินสุดอำยุ : 30 กันยำยน 2556 

จ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขำยทั้งสิ้น : 002,222,222  หน่วย 

จ ำนวนหุ้นสำมัญที่จัดสรรเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ : 002,222,222  หุ้น 

รำคำเสนอขำยหน่วยละ : 0 บำท (ศูนย์บำท) 

ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ : ตำมที่ระบุในข้อ 3.1 

สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญต่อหน่วย : 1 หุ้น ต่อ ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย 

รำคำที่จะซื้อหุ้นสำมัญหุ้นละ : 1 บำท ต่อหุ้น 

ข้อจ ำกัดในกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ ไม่มีข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
เว้นแต่ (1) กำรโอนเกิดขึ้นในช่วงปิดสมุดทะเบียน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ เพื่อพักกำรโอนใบส ำคัญ
แสดง สิทธิ  ซึ่ ง บริษัทฯ  จะปิดสมุดทะเบียน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ เพื่อพักกำรโอนใบส ำคัญแสดง
สิทธิ เป็นเวลำ 01 (ยี่สิบเอ็ด) วันก่อน (และรวม) 
วันใช้สิทธิ และในช่วงที่ใบส ำคัญแสดงสิทธิถูกส่ัง
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พักกำรซื้อขำย (หรือขึ้นเครื่องหมำย SP) โดย
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นเวลำ 3 
(สำม) วันท ำกำรก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักกำร
โอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ  หรือ  (0 )  กำรโอน
ใบส ำคัญแสดงสิทธินั้นขัดกับข้อจ ำกัดกำรโอนอัน
สืบเนื่องมำจำกข้อบังคับของบริษัทฯ ว่ำด้วยเรื่อง
อัตรำส่วนกำรถือครองหุ้นของบุคคลที่มิใช่สัญชำติ
ไทย 

วิธีกำรจัดสรร : 1. จัดสรรจ ำนวนไม่เกิน 32,000,000 หน่วย เพื่อ
เสนอขำยให้กับประชำชนทั่วไปที่ซื้อหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้  ในอัตรำ 0 หุ้น
สำมัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบส ำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสำมัญ ในกรณีท่ีมีเศษให้ปัดทิ้ง  

0. จัดสรรจ ำนวนไม่เกิน  002,222,222   หน่วย 
เพื่อเสนอขำยให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น ในอัตรำ 0 หุ้นสำมัญ
เดิม ต่อ 1 หน่วยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสำมัญ ในกรณีท่ีมีเศษให้ปัดทิ้ง 

นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

2 มติของที่ประชุมผู้ถือหุน้ที่ใหอ้อกหุน้สำมัญ 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ครั้งที่ 10/0004 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 02 กรกฎำคม 0004 และครั้งที่ 
14/0004 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 11 สิงหำคม 0004 และที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 0/0004 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 6 กันยำยน 0004 ได้มีมติอนุมัติกำรออกจัดสรรและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิซึ่งให้สิทธิที่จะซื้อหุ้น
สำมัญใหม่ของบริษัทฯ จ ำนวนไม่เกิน 002,222,222 หน่วย โดย 

 (1) จัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิจ ำนวน 30,000,000 หน่วย ให้แก่ประชำชนทั่วไปท่ีจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ ในอัตรำส่วนหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่มีกำรจองซื้อ 0 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ 
โดยไม่คิดมูลค่ำ และ 

 (0) จัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิจ ำนวน 002,222, 222  หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตำมสัดส่วน
กำรถือหุ้น ในอัตรำส่วนหุ้นสำมัญเดิม 0 หุ้น ต่อ 1  หน่วยใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญ โดยไม่คิดมูลค่ำ 

พร้อมกันนีท้ี่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ครั้งที่ 10/0004 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 02 กรกฎำคม 0004 และ
ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 0/0004 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 กันยำยน 0004 ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ จ ำนวน 342,222,222 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 022,222,222 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 
042,222,222 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จ ำนวน 342,222,222 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท โดยหุ้นสำมัญ
ที่ออกใหม่จ ำนวนไม่เกิน 002,222,222 หุ้น จะถูกจัดสรรไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญใหม่ตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิน้ี 
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3 วิธีกำรใช้สทิธติำมใบส ำคัญแสดงสทิธิ 

3.1 วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ 

วันใช้สิทธิจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลำ ดังนี้ 

ช่วงที่ 1 ก ำหนดวันใช้สิทธิระหว่ำงวันท่ี 00-31 กรกฎำคม 0006 

ช่วงที่ 0 ก ำหนดวันใช้สิทธิระหว่ำงวันท่ี 06-32 สิงหำคม 0006 

ช่วงที่ 3 ก ำหนดวันใช้สิทธิระหว่ำงวันท่ี 04-32 กันยำยน 0006 (ครั้งสุดท้ำย) 

โดยผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิต้องส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิ พร้อมทั้งหนังสือแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิให้แก่
บริษัทฯ และช ำระรำคำที่จะซื้อหุ้นสำมัญจนเต็มจ ำนวน ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดท ำกำรของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันท ำกำรสุดท้ำยก่อนหน้ำวันใช้สิทธิ 

3.2 ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธ ิ

 กำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิซื้อหุน้สำมัญในแต่ละครั้ง (ยกเวน้กำรใช้สทิธคิรั้งสุดท้ำย) 

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งควำมจ ำนง
ในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ตำมขั้นตอนที่ระบุไว้ในข้อ 3.5 ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 15.30 น. 
ของทุกวันท ำกำรของบริษัทฯ ภำยในระยะเวลำ 0 (ห้ำ) วันท ำกำรก่อนวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง (ต่อไปนี้เรียกว่ำ 
“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธ”ิ)  

ทั้งนี ้บริษัทฯ จะแจ้งข่ำวเกี่ยวกับระยะเวลำยื่นควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ อัตรำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใช้สิทธิ 
พร้อมทั้งสถำนท่ีใช้สิทธิผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์ (SETSMART/ ELCID)  เพื่อแจ้ง
ให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 5 (ห้ำ) วันท ำกำรก่อนระยะเวลำยื่นควำมจ ำนง
ในกำรใช้สิทธิแต่ละครั้ง 

 กำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิซื้อหุน้สำมัญครั้งสดุท้ำย 

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งควำมจ ำนง
ในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ตำมขั้นตอนที่ระบุไว้ในข้อ 3.5 ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 15.30 น. 
ของทุกวันท ำกำรของบริษัทฯ ภำยในระยะเวลำ 15 (สิบห้ำ) วันก่อนวันครบก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย 
(ต่อไปนี้เรียกว่ำ “ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย”) 

ทั้งนี ้บริษัทฯ จะแจ้งข่ำวเกี่ยวกับระยะเวลำยื่นควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ อัตรำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใช้สิทธิ 
พร้อมทั้งสถำนท่ีใช้สิทธิผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์ (SETSMART/ ELCID) เพื่อแจ้ง
ให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 5 (ห้ำ) วันท ำกำรก่อนระยะเวลำยื่นควำมจ ำนง
ในกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย และจะส่งจดหมำยลงทะเบียนถึงผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมรำยชื่อที่
ปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ
ครั้งสุดท้ำย ก่อนระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย นอกจำกนี้ บริษัทจะปิดสมุด
ทะเบียนพักกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันก่อนวันครบก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย 
และตลำดหลักทรัพย์จะท ำกำรขึ้นเครื่องหมำยห้ำมกำรซื้อขำย (SP) ล่วงหน้ำ 3 (สำม) วันท ำกำรก่อนวัน
ปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนดังกล่ำวตรงกับวันหยุด
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ท ำกำรของบริษัทฯ ให้เล่ือนเป็นวันท ำกำรก่อนหน้ำวันก ำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยดังกล่ำว  ทั้งนี้
ใบส ำคัญแสดงสิทธิจะพักกำรซื้อขำยจนถึงวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย 

3.3 อัตรำกำรใช้สทิธิ และรำคำทีจ่ะซื้อหุน้สำมัญ 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สำมำรถใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญได้ 1 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 1  บำท  รำคำกำรใช้สิทธิ
และอัตรำกำรใช้สิทธิอำจเปล่ียนแปลงแก้ไขได้ ตำมที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขกำรเปล่ียนแปลง ข้อ 4 (กำรปรับสิทธิในกำร
ใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ) 

3.4 สถำนทีต่ิดต่อในกำรใช้สิทธ ิ

บริษัท เอสพีซีจี จ ำกดั (มหำชน)  

อำคำรยูไนเต็ดทำวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 333/02 ซอยสุขุมวิท 00 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวฒันำ กรงุเทพมหำนคร 

โทรศัพท์ (662) 710-9021 – 0 

โทรสำร (662) 710-7303 – 4 

3.5 ขั้นตอนกำรใช้สทิธ ิ

(ก) ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถขอรับใบแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญได้ที่บริษัทฯ 
ในระหว่ำงระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิแต่ละครั้ง  ในกรณีที่ใบส ำคัญแสดงสิทธิ อยู่ในระบบไร้ใบหุ้น 
(Scripless) ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ต้องกำรใช้สิทธิต้องแจ้งบริษัทหลักทรัพย์ที่ท ำหน้ำที่เป็นนำยหน้ำซื้อขำย
หลักทรัพย์ (Broker) ของตน และกรอกแบบค ำขอเพื่อให้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ
ตำมที่ตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด โดยบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่ำวจะด ำเนินกำรแจ้งศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เพื่อขอให้ออก
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ เพื่อน ำไปใช้เป็นหลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญกับ
บริษัทฯ เพื่อด ำเนินกำรใช้สิทธิตำมที่ระบุไว้ข้ำงต้น 

(ข) ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญจะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรแจ้งควำมจ ำนง
ในกำรใช้สิทธิ โดยด ำเนินกำรและส่งเอกสำรดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทฯ ตำมสถำนท่ีติดต่อข้ำงต้น 

1) ใบแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญทีไ่ด้กรอกข้อควำมถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนแล้ว
ทุกรำยกำร พร้อมลงนำมโดยผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ และส่งให้แก่บริษัทฯ ในช่วงระยะเวลำกำรแจ้ง
ควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ 

2) ใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมแบบที่ตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด ซึ่งผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิลงลำยมือชื่อผู้โอนด้ำนหลัง ตำมจ ำนวนที่ระบุในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ  

3) เอกสำรกำรช ำระเงินค่ำจองซื้อหุน้สำมัญเพิ่มทุน 

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิต้องช ำระเงินตำมจ ำนวนในกำรใช้สิทธิตำมที่ระบุในใบแจ้งควำมจ ำนงใน
กำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ โดยสำมำรถเลือกวิธีกำรช ำระเงินค่ำซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน พร้อมแนบ
เอกสำรกำรช ำระเงินได้ดังนี้ 
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3.1 กำรโอนเงินเข้ำบัญชี   

 ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน)” 

   ธนำคำร กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) สำขำ ถนนสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ 02) 

   บัญชอีอมทรัพย ์เลขที่บัญชี 600-2-07170-1 

 ทั้งนี้ให้แนบหลักฐำนกำรโอนเงินภำยในวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง  

3.2 กำรช ำระด้วยเชค็ แคชเชียร์เชค็ หรือ ดร๊ำฟท์  

 ช ำระด้วยเช็ค แคชเชียร์ หรือ ดร๊ำฟท์ โดยขีดคร่อมส่ังจ่ำย “บัญชีจองซื้อหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุน บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน)” ที่สำมำรถเรียกเก็บได้ในเขต
กรุงเทพมหำนคร 

 ทั้งนี้ เช็ค แคชเชียร์ หรือ ดร๊ำฟท์ดังกล่ำว ต้องลงวันที่จองซื้อ และต้องส่งมอบถึง
บริษัทฯ ภำยในเวลำ 11.00 น. ของวันท ำกำร 2 วันก่อนวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง 

 กำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญดังกล่ำวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ สำมำรถเรียกเก็บเงิน
จ ำนวนดังกล่ำวได้แล้วเท่ำนั้น หำกบริษัทฯ เรียกเก็บเงินไม่ได้ตำมจ ำนวนที่ระบุไว้ใน
ใบแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ ให้ถือว่ำผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนำยกเลิก 
และบริษัทฯ ตกลงให้ถือเป็นกำรยกเลิกกำรขอใช้สิทธิในครั้งนั้น แต่ทั้งนี้ไม่เป็นกำร
ตัดสิทธิของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญในครั้งต่อไป เว้นแต่
เป็นกำรยกเลิกกำรใช้สิทธิในครั้งสุดท้ำย ให้ถือว่ำผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหมดสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสำมัญตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวอีกต่อไป 

4) ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำอำกรแสตมป์หรือภำษีอื่นใด (ถ้ำมี) ตำม
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎำกรหรือข้อบังคับหรือกฎหมำยต่ำงๆ ที่ใช้บังคับในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้น
สำมัญตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

5) เอกสำรประกอบกำรแสดงตน 

5.1  บุคคลสัญชาติไทย : ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ หรือส าเนาบัตร
พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ หรือใบเปล่ียนแปลงชื่อ/ชื่อสกุล (กรณีเปล่ียนแปลง
ชื่อ/ชื่อสกุล) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

5.2  บุคคลต่างด้าว :  ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง 

5.3 นิติบุคคลในประเทศ : ส าเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์
อายุไม่เกิน 6 เดือน หรือภายในเวลาที่นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ก าหนด พร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนามและประทับตราส าคัญของ
นิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามกระท าการ
แทนนิติบุคคลตามข้อ 5.1 หรือ 5.2 ข้างต้น พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

5.4 นิติบุคคลต่างประเทศ : ส าเนาหนังสือการจัดตั้งนิติบุคคล หรือส าเนาหนังสือรับรองที่
ออกโดยหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิล าเนาอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมแนบ
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เอกสารหลักฐานของกรรมการที่ลงนามกระท าการแทนนิติบุคคล ข้อ 5.1 หรือ 5.2 
ข้างต้น ทั้งนี้เอกสารทั้งหมดต้องได้รับการลงนามโดยเจ้าหน้าที่โนตารี พับลิค (Notary 
public) หรือรับรองโดยสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดท า
หรือรับรองความถูกต้อง 

5.5 คัสโตเดียน (Custodian) : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดยเจ้าหน้าที่โนตารี พับลิค 
(Notary public) ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น พร้อมหนังสือแต่งตั้งคัสโตเดียน และ
เอกสารหลักฐานของผู้มีอ านาจลงนามกระท าการแทนตาม ข้อ 5.1 หรือ 5.2 ข้างต้น 

ทั้งนี้ หำกผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิตำมที่กล่ำวข้ำงต้น 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดง
สิทธิในครั้งนั้น ๆ  อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ สำมำรถใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำในกำรให้ผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ ใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ตำมควำมเหมำะสม 

(ค) จ ำนวนหน่วยของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้ สิทธิซื้อหุ้นสำมัญจะต้องเป็นจ ำนวนทั้งหมดของ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิเท่ำนั้น โดยอัตรำกำรใช้สิทธิเท่ำกับ 1 ใบส ำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสำมัญ (ซึ่งอัตรำกำรใช้สิทธิ
ดังกล่ำวอำจมีกำรเปล่ียนแปลง ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับข้อก ำหนดในกำรปรับสิทธิในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ) 

(ง) หำกบริษัทฯ ได้รับใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่ครบจ ำนวนที่ระบุในหนังสือแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ 
หรือจ ำนวนเงินท่ีบริษัทฯ ได้รับไม่เท่ำกับจ ำนวนเงนิท่ีระบุในหนังสือแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ หรือบริษัทฯ ตรวจสอบ
ได้ว่ำข้อควำมที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิกรอกลงบนหนังสือแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง 
บริษัทฯ จะแจ้งผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิถึงควำมไม่ถูกต้องและควำมไม่ครบถ้วนดังกล่ำวทันที และผู้ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิต้องแก้ไขควำมไม่ถูกต้องและควำมไม่ครบถ้วนดังกล่ำวทันทีเช่นกัน หำกผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่
สำมำรถแก้ไขได้ บริษัทฯ จะถือว่ำกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิในครั้งนั้นส้ินสภำพลง โดยจะส่งเงินที่ได้รับคืนให้แก่
ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ภำยใน 14 วันนับจำกวันใช้สิทธิ  ทั้งนี้ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถแจ้งควำมจ ำนงกำร
ใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญใหม่ได้ ในวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งต่อไป เว้นแต่กำรใช้สิทธิครั้งนั้นจะเป็นกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย 
ให้ถือว่ำใบส ำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ ส้ินสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ยและ/หรือ
ค่ำเสียหำยอื่นใด ไม่ว่ำกรณีใด ๆ 

ในกรณีท่ีผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ช ำระจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิไม่ครบถ้วน 
บริษัทฯ มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะด ำเนินกำรประกำรใดประกำรหนึ่งต่อไปนี้ ตำมที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิเลือกไว้ในใบแจ้งควำมจ ำนง 

1) ถือว่ำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในครั้งนั้นส้ินสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ หรือ 

2) ถือว่ำจ ำนวนหุ้นสำมัญที่จองซื้อมีจ ำนวนเท่ำกับจ ำนวนที่จะได้รับตำมจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิ  ซึ่ง
บริษัทฯ ได้รับช ำระไว้จริงตำมรำคำกำรใช้สิทธิในขณะนั้น หรือ 

3) ให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ช ำระเงินเพิ่มเติมตำมจ ำนวนที่ประสงค์จะ
ใช้สิทธิให้ครบถ้วนภำยในระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในครั้งนั้น หำกบริษัทฯ ไม่ได้รับเงิน
ครบตำมจ ำนวนในกำรใช้สิทธิภำยในระยะเวลำดังกล่ำว บริษัทฯ จะถือว่ำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิในครั้งนั้นส้ินสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ 

หมำยเหต:ุ ในกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย บริษัทฯ จะด ำเนินกำรตำมขอ้ 2) ข้ำงต้น 
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กำรกระท ำใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือว่ำเป็นที่สุด ในกรณีตำมข้อ 1) และ 3) บริษัทฯ จะส่งเงินท่ีได้รับไว้คืนเป็น
เช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพำะและใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทฯ ถือว่ำไม่มีกำรใช้สิทธิ
ดังกล่ำวคืนให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 (สิบส่ี) 
วันท ำกำรนับจำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่ว่ำในกรณีใด ๆ  

ในกรณีข้อ 2) บริษัทฯ จะส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือในกรณีที่
บริษัทฯ ถือว่ำมีกำรใช้สิทธิเพียงบำงส่วน คืนให้กับผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 (สิบส่ี) วันท ำกำรนับจำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิ พร้อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ำมี) โดยไม่มี
ดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่ว่ำในกรณีใดๆ อย่ำงไรก็ดี ใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดง
สิทธิท่ียังไม่มีกำรใช้สิทธิดังกล่ำว ยังมีผลใช้สิทธิต่อไปจนถึงวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย 

(จ) ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สำมำรถคืนเงินส่วนที่ถือว่ำกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิส้ินสภำพลง ให้แก่ผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ภำยในระยะเวลำ 14 วันนับจำกวันใช้สิทธิ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบี้ยในอัตรำ
ร้อยละ 7.0 ต่อปี โดยค ำนวณจำกเงินส่วนที่ไม่ได้ส่งคืน นับแต่วันที่พ้นก ำหนด 14 วันดังกล่ำวจนถึงวันที่ผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินส่วนดังกล่ำวคืน  

อย่ำงไรก็ดี หำกบริษัทฯ ได้ท ำกำรส่งเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือ ดร๊ำฟท์ ซึ่งขีดคร่อมส่ังจ่ำยเฉพำะชื่อผู้ถือใบส ำคัญ
สิทธ ิทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุในหนังสือแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ผู้ถือใบส ำคัญ
สิทธจิะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป 

(ฉ) เมื่อผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ  ได้
ปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ กล่ำวคือ ได้ส่งมอบท้ังใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ แบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ และช ำระเงินค่ำจองซื้อหุ้นสำมัญถูกต้องและ
ครบถ้วนสมบูรณ ์ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะไม่สำมำรถเพิกถอนกำรใช้สิทธิได้ เว้นแต่
จะได้รับควำมยินยอมเป็นหนังสือจำกบริษัทฯ 

(ช) เมื่อพ้นก ำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยแล้ว แต่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดง
สิทธิยังมิได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขของกำรใช้สิทธิที่ก ำหนดไว้อย่ำงครบถ้วน  ให้ถือว่ำใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส ำคัญแสดงสิทธินั้นๆ ส้ินสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดง
สิทธิจะใช้สิทธิไม่ได้อีกเมื่อพ้นก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย 

(ซ) ในกรณีท่ีผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็น
จ ำนวนมำกกว่ำจ ำนวนท่ีประสงคจ์ะใช้สิทธิ บริษัทฯ จะส่งใบส ำคัญแสดงสิทธิใบใหม่โดยมีจ ำนวนของใบส ำคัญแสดง
สิทธิท่ีลดลงให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำว หำกใบส ำคัญแสดงสิทธินั้นอยู่ในระบบใบหุ้น โดยทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนภำยใน 14 (สิบส่ี) วันนับจำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิน้ันๆ และจะท ำกำรยกเลิกใบส ำคัญแสดงสิทธิใบเก่ำ 

(ฌ) บริษัทฯ จะด ำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้วของบริษัทฯ เพื่อออกหุ้นสำมัญใหม่ให้แก่ผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญภำยใน 14 (สิบส่ี) วัน นับตั้งแต่วันท่ีบริษัทฯ ได้รับช ำระค่ำหุ้นตำมจ ำนวนที่
มีกำรใช้สิทธิแต่ละครั้ง และบริษัทฯ จะด ำเนินกำรจดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้ำเป็นผู้ถือหุ้น
สำมัญของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตำมจ ำนวนหุ้นสำมัญที่ค ำนวณได้จำกกำรใช้สิทธิในครั้งนั้น 

หุ้นสำมัญใหม่ที่ออกเนื่องจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถำนะเท่ำเทียมกับหุ้นสำมัญ
ของบริษัทฯ ที่ได้ออกไปก่อนหน้ำแล้วทุกประกำร นับตั้งแต่วันท่ีมีกำรจดแจ้งชื่อของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือผู้รับ
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สิทธิแทนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้วเนื่องจำกกำรออกหุ้นสำมัญใหม่ จำกกำรใช้สิทธิ
ตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิกับกระทรวงพำณิชย์แล้ว 

(ญ) บริษัทฯ และ/หรือนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะด ำเนินกำรออกและส่งมอบหุ้นสำมัญออกใหม่
ที่ออกเนื่องจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิในชื่อของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยจะจัดส่งใบหุ้นสำมัญไปยัง
ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในหนังสือแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิภำยใน 10 วันท ำกำร นับจำกวันใช้
สิทธิโดยกำรจัดส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรือจะน ำหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ดังกล่ำวฝำกไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ภำยใน 7 วันท ำกำรนับจำกวันใช้สิทธิ 

(ฎ) เมื่อผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิเพื่อซื้อหุ้นสำมัญ 
กล่ำวคือ ส่งมอบหลักฐำนใบส ำคัญแสดงสิทธิ หนังสือกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ และช ำระรำคำที่
จะซื้อหุ้นสำมัญครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่ำควำมจ ำนงกำรใช้สิทธินี้เป็นอันถูกต้องและไม่อำจถูกเพิกถอนได้  เว้นแต่จะ
ได้รับควำมยินยอมเป็นหนังสือจำกบริษัทฯ 

(ฏ) ในกรณีที่หุ้นสำมัญที่ส ำรองไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิไม่เพียงพอ  บริษัทฯ จะด ำเนินกำรชดใช้
ค่ำเสียหำยที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ตำมข้อ 9 อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ จะไม่ชดใช้
ค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้  ถึงแม้ว่ำจะมีหุ้นสำมัญเพียงพอ ในกรณีที่ผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็นบุคคลต่ำงด้ำวหรือนิติบุคคลต่ำงประเทศที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ เพรำะถูกจ ำกัดสิทธิตำม
สัดส่วนกำรถือหุ้นที่ระบุในข้อบังคับบริษัทฯ 

4 กำรปรับสิทธิในกำรใช้สทิธซิือ้หุน้สำมัญ 

รำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิอำจเปล่ียนแปลงได้ตลอดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ หำกมี
เหตุกำรณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น  

(ก) เมื่อมีกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมำจำกกำรรวมหุ้นหรือ
แบ่งแยกหุ้น  

กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีเมื่อมีกำรเปล่ียนแปลง
มูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ 

กำรปรับสิทธินี้ท ำเพื่อให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้รับหุ้นจ ำนวนเท่ำเดิม เสมือนว่ำไม่มีกำร
เปล่ียนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ 

1. รำคำกำรใช้สิทธิ จะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดังนี้ 

Price 1 = Price 0 x (Par 1) 
     (Par 0) 

2. อัตรำกำรใช้สิทธิ จะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดังนี้ 

Ratio 1 = Ratio 0 x (Par 0) 
     (Par 1) 

โดยที่ Price 1 คือ รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปล่ียนแปลง 

Price 0 คือ รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
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Ratio 1 คือ อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

Par 1   คือ มูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญหลังกำรเปล่ียนแปลง 

Par 0   คือ มูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

(ข) เมื่อบริษัทฯ จ่ำยเงินปันผลทั้งหมดหรือบำงส่วนเป็นหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  

กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมำย XD) 

1. รำคำกำรใช้สิทธิ จะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดังนี้ 

Price 1 = Price 0  x   A 

  

2. อัตรำกำรใช้สิทธิ จะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดังนี้ 

Ratio 1 = Ratio 0  x        (A+B)  

                                                     A 

โดยที่  Price 1 คือ รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปล่ียนแปลง 

Price 0 คือ รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

A คือ  จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในกำรรับหุ้นปันผล 

B คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ในรูปของหุ้นสำมัญปันผล 

(ค) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขำยหุ้นสำมัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ บุคคลใดๆ ในรำคำสุทธิต่อหุ้นของ
หุ้นสำมัญที่ออกใหม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 92 ของ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ”  

กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้น
เครื่องหมำย XR) ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ ตั้งแต่วันแรกของ
กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ ส ำหรับกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่บุคคลใดๆ แล้วแต่กรณี 

“รำคำเสนอขำย” หมำยถึง รำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ให้แก่
บุคคลใดๆ 

“รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่” ค ำนวณได้จำกจ ำนวนเงินทั้งหมดที่บริษัทฯ จะ
ได้รับจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ หักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรออกหุ้นสำมัญ  หำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญทั้งหมดที่
ออกใหม่ 

(A+B) 
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อนึ่ง ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญพร้อมกันมำกกว่ำหนึ่ง “รำคำเสนอขำย” ในเงื่อนไขที่
จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้น ำ “รำคำเสนอขำย” ทุกรำคำ มำใช้ในกำรค ำนวณ “รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออก
ใหม่”  

”รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ”   รำคำถัวเฉล่ียถ่วงน้ ำหนักของหุ้นสำมัญของบริษัทใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรำคำถัวเฉล่ียถ่วงน้ ำหนักของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ เท่ำกับมูลค่ำกำรซื้อขำย
หุ้นสำมัญทั้งหมด หำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญทั้งหมดของบริษัทฯ ที่มีกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ในระหว่ำงระยะเวลำ 10 วันท ำกำรติดต่อกันก่อนวันที่ค ำนวณ 

ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำรำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ได้ บริษัทฯ จะก ำหนดรำคำที่
เหมำะสมเพื่อใช้ในกำรค ำนวณแทน 

”วันที่ค ำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญที่ออก
ใหม่ (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมำย XR) ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิม (Rights Offering) และ/หรือ วันแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำย
ให้แก่บุคคลใดๆ  แล้วแต่กรณี 

1. รำคำกำรใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดังนี้ 

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

                   [MP (A + B)] 

2. อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดังนี้ 

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

               [(A x MP) + BX] 

โดยที่ Price 1 คือ รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปล่ียนแปลง 

Price 0 คือ รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

MP คือ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ”  

A คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ได้ช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำรจองซื้อหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขำย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่
ออกใหม่ กรณเีสนอขำยให้แก่บุคคลใดๆ แล้วแต่กรณี 

B คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่จำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ ตำมที่
เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขำยให้แก่บุคคลใดๆ
แล้วแต่กรณี 
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BX คือ จ ำนวนเงินที่จะได้รับทั้งหมดหลังหักค่ำใช้จ่ำยใดๆ จำกกำรเสนอ
ขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ บุคคลใดๆ 
(หำกมี) 

(ง) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญได้ เช่น หุ้นกู้
แปลงสภำพ หรือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ บุคคลใดๆ โดยรำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่
ออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิในหลักทรัพย์นั้น ต่ ำกว่ำร้อยละ 92 ของ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ”  

กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญได้ (วันแรกที่
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมำย XR) ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ 
ตั้งแต่วันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญได้ ส ำหรับกรณีที่เป็น
กำรเสนอขำยให้แก่บุคคลใดๆ  แล้วแต่กรณี 

“รำคำเสนอขำยหลักทรัพย์แปลงสภำพ” หมำยถึง รำคำเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิ
แปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญได้ ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ให้แก่บุคคลใดๆ บวกด้วยรำคำกำรใช้สิทธิ
แปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญดังกล่ำว 

”รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิในหลักทรัพย์นั้น ” 
ค ำนวณได้จำกจ ำนวนเงินทั้งหมดที่บริษัทฯ จะได้รับจำกกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภำพ /
เปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญได้ หักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรออกหลักทรัพย์นั้น บวกด้วยจ ำนวนเงินท้ังหมดที่จะได้รับจำก
กำรใช้สิทธิแปลงสภำพหรือเปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญ หำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญทั้งสิ้นท่ีออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิใน
หลักทรัพย์นั้น 

อนึ่ง ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญได้
พร้อมกันมำกกว่ำหน่ึง “รำคำเสนอขำยหลักทรัพย์แปลงสภำพ” ในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้น ำ “รำคำเสนอ
ขำยหลักทรัพย์แปลงสภำพ” ทุกรำคำ มำใช้ในกำรค ำนวณ “รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับกำร
ใช้สิทธิในหลักทรัพย์นั้น” 

“รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ” ให้ใช้และมีควำมหมำยเช่นเดียวกับที่ได้ระบุไว้ในข้อ 
(ค) ข้ำงต้น 

”วันที่ค ำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออก
ใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญได้ ส ำหรับกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันแรก
ที่มีกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญได้ ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำย
ให้แก่บุคคลใดๆ แล้วแต่กรณี 

1. รำคำกำรใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดังนี้ 

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

                   [MP (A + B)] 
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2. อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดังนี้ 

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

   [(A x MP) + BX] 

โดยที่ Price 1 คือ รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปล่ียนแปลง 

Price 0 คือ รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

MP คือ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ”  ตำมที่นิยำมในข้อ (ค) 
ข้ำงต้น 

A คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ได้ช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำรจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลง
สภำพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญได้ ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ หรือวันแรกของกำรเสนอหลักทรัพย์ที่
ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญได้ ให้แก่บุคคล
ใดๆ แล้วแต่กรณี 

B คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิในหลักทรัพย์ที่
ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญได้ ตำมที่เสนอ
ขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บุคคลใดๆ แล้วแต่
กรณ ี

BX คือ จ ำนวนเงินที่จะได้รับทั้งหมดหลังหักค่ำใช้จ่ำยจำกกำรออก
หลักทรัพย์ที่มีสิทธิแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญได้ ส ำหรับกำร
เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ให้แก่บุคคลใดๆ (หำกมี) รวม
กับเงินที่จะได้รับจำกกำรใช้ สิทธิซื้ อหุ้นสำมัญจำกกำรออก
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ดังกล่ำว 

(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่ำอัตรำร้อยละ 92 ของก ำไรสุทธปิระจ ำปีหลังหักภำษีเงินได้
ของงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำบัญชีใดๆ ตลอดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ถือหุ้นไม่มี
สิทธิรับเงินปันผลนั้น (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมำย XD) 

อัตรำร้อยละของเงินปันผลที่จ่ำยให้แก่ผู้ถือหุ้น ค ำนวณโดยน ำเงินปันผลที่จ่ำยออกจริงจำกผลกำร
ด ำเนินงำนในแต่ละรอบระยะเวลำบัญชี โดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ หำรด้วยก ำไรสุทธิประจ ำปีหลัง
หักภำษีเงินได้ของผลกำรด ำเนินงำนของรอบระยะเวลำบัญชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ำยออกจริงดังกล่ำว ให้
รวมถึงเงินปันผลที่จ่ำยระหว่ำงกำลในแต่ละรอบระยะเวลำบัญชีดังกล่ำวด้วย 

“วันที่ค ำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิรับเงินปันผลนั้น (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยขึ้นเครื่องหมำย XD) 



13 

 

1. รำคำกำรใช้สิทธิ จะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดังนี้ 

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

      MP 

2. อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดังนี้ 

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

โดยที่  Price 1  คือ รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปล่ียนแปลง 

Price 0  คือ รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 1  คือ อัตรำกำรใช้สิทธใิหม่ก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 0  คือ อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

MP คือ  “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ” ตำมที่นิยำมในข้อ  (ค)
ข้ำงต้น 

D คือ  เงินปันผลต่อหุ้นท่ีจ่ำยให้ผู้ถือหุ้น 

R คือ  เงินปันผลต่อหุ้นท่ีจ่ำย หำกน ำก ำไรสุทธิประจ ำปตีำมงบกำรเงินรวม
ของบริษัทฯ หลังหักภำษีเงินได้ในอัตรำร้อยละ 92 หำรด้วยจ ำนวน
หุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล 

(ฉ)  ในกรณีท่ีมีเหตุกำรณ์ใดๆ อันท ำให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดย
ที่เหตุกำรณ์ใดๆ นั้นไม่ได้ก ำหนดอยู่ในข้อ (ก) ถึงข้อ (จ) บริษัทฯ จะพิจำรณำเพื่อก ำหนดกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้
สิทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่ เพื่อไม่ให้สิทธิของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่ำเดิม ทั้งนี้ให้ถือว่ำผลกำร
พิจำรณำนั้นเป็นที่สุด และบริษัทฯ จะแจ้งให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ทรำบ
ภำยใน 10 วัน นับจำกวันที่ผลกำรพิจำรณำของบริษัทฯ เป็นที่สุด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะรำยงำนส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงเหตุผลในกำรปรับสิทธิ   วิธีกำรค ำนวณ  วันปรับสิทธิ  และ
วันท่ีกำรปรับสิทธิมีผลใช้บังคับด้วย 

5 สถำนภำพของใบส ำคัญแสดงสิทธทิี่อยู่ระหว่ำงกำรแสดงควำมจ ำนงใช้สทิธิ 

ในช่วงระยะเวลำตั้งแต่ที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้แสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิโดยสมบูรณ์แล้วนั้น ถึงวันที่
จดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้วกับกระทรวงพำณิชย์ เพื่อออกหุ้นสำมัญใหม่ให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อ
หุ้นสำมัญ บริษัทฯ จะถือว่ำสิทธิของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิมีสภำพและสิทธิเสมือนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ยัง
ไม่ได้แสดงควำมจ ำนงใช้สิทธิ และนับตั้งแต่วันที่ชื่อของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะถือว่ำผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิมีฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ โดยสมบูรณ์ 

6 สิทธขิองหุ้นสำมัญใหม ่

หุ้นสำมัญใหม่ที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อันพึงได้เหมือน
หุ้นสำมัญเดิมที่ออกและเรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้วของบริษัทฯ ทุกประกำร 
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7 ตลำดรอง 

7.1 ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ จะด ำเนินกำรยื่นขอจดทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  ต่อไป 

7.2 ตลำดรองของหุ้นสำมัญที่เสนอขำย 

บริษัทฯ จะด ำเนินกำรยื่นขอจดทะเบียนหุ้นสำมัญที่เสนอขำยอันเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธินี้
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย* ภำยใน 3 วันท ำกำร นับจำกวันที่บริษัทฯ ได้จดทะเบียน
เพิ่มทุนช ำระแล้วกับกระทรวงพำณิชย์ เพื่อออกหุ้นสำมัญใหม่ให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ
เสร็จสมบูรณ์แล้ว 

8 นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ

บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เป็นนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

อำคำรตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ชั้น 4 
เลขที่ 60 ถนนรัชดำภิเษก 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 12112 
โทรศัพท์ 2-0009-0022 
Website: www.tsd.co.th 

นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อกำรปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุด
ทะเบียนจะต้องประกอบด้วยชื่อเต็ม และที่อยู่ของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ และรำยละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตำมที่ 
บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด จะก ำหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกัน บริษัทฯ จะถือว่ำข้อมูลใน
สมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลท่ีถูกต้อง 

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ มีหน้ำที่ในกำรแจ้งกำรเปล่ียนแปลงหรือข้อผิดพลำดในรำยละเอียดในกำรลงบันทึก
ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ และนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลำด
ดังกล่ำว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรเปล่ียนแปลงนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยจะท ำกำรแจ้งให้ผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบถึงกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวผ่ำนทำงส่ือของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นเวลำไม่
น้อยกว่ำ 14 วัน ก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

9 ค่ำเสียหำยกรณีที่บริษทัฯ ไมส่ำมำรถจัดให้มีหุน้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ 

9.1 กำรเพิ่มจ ำนวนหุ้นสำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ  

ในกรณีท่ีหุ้นสำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิมีจ ำนวนไม่เพียงพออันเนื่องมำจำกกำรปรับรำคำใช้สิทธิและ/หรือ
อัตรำกำรใช้สิทธิ บริษัทฯ จะใช้ควำมพยำยำมที่จะด ำเนินกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อออกหุ้นสำมัญใหม่เพิ่มเติม
เพื่อให้มีจ ำนวนหุ้นสำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิดังกล่ำวได้อย่ำงเพียงพอ 

                                                      
* เนื่องจำกหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้ย้ำยไปท ำกำรซ้ือขำยในตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภำคม 2555 
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9.2 กำรชดใช้ค่ำเสียหำย 

หำกบริษัทฯ ไม่สำมำรถด ำเนินกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่ำวในข้อ 9.1 ได้ภำยในเวลำ 45 วันนับแต่วันใช้
สิทธิของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ เฉพำะในกรณีที่ผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิแสดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิรำยนั้นไม่ได้รับหุ้นสำมัญของบริษทัฯ 
เต็มตำมจ ำนวนที่ตนแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในครั้งนั้น  

9.3 กำรช ำระค่ำเสียหำย  

บริษัทฯ จะช ำระค่ำเสียหำยตำมข้อ 9.2 เป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ำยเฉพำะและจะจัดส่งทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมที่อยู่ที่ระบุในหนังสือแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ
ภำยใน 45 วัน นับแต่วันใช้สิทธิ โดยไม่มีกำรค ำนวณดอกเบี้ยให้  

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะส่งคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิภำยในระยะเวลำ 14 วันนับแต่
วันใช้สิทธิ หำกบริษัทฯ ไม่ส่งคืนเงินส่วนท่ีไม่ได้ใช้สิทธิดังกล่ำวภำยในก ำหนดเวลำดังกล่ำว ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ
ที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันท่ีพ้นก ำหนดเวลำส่งคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้
สิทธิ อย่ำงไรก็ตำม ไม่ว่ำกรณีใดๆ หำกได้มีกำรส่งเช็คส ำหรับเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่
อยู่ที่ระบุในหนังสือแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้รับเงิน
ส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิแล้วโดยชอบ และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ 
อีกต่อไป  

9.4 กำรค ำนวณค่ำเสียหำย 

กำรค ำนวณค่ำเสียหำยที่บริษัทฯ จะชดใช้ให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมข้อ 9.2 มีสูตรกำรค ำนวณดังนี้  

ค่ำเสียหำยต่อใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย =  B x (MP – EP)  

โดย  B  คือ  จ ำนวนหุ้นรองรับที่ไม่สำมำรถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึ้นได้ตำม
อัตรำกำรใช้สิทธิท่ีเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย  

MP  คือ  รำคำเฉล่ียถ่วงน้ ำหนักของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ ในวันใช้สิทธิท่ีผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 

EP  คือ  รำคำใช้ สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ  หรือรำคำใช้ สิทธิตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีได้เปล่ียนแปลงแล้วตำมข้อ 4 

10 กำรแก้ไข หรือเพิ่มเติมขอ้ก ำหนดสทิธิและเงื่อนไขของใบส ำคัญแสดงสทิธิ 

10.1 กำรแก้ไขในส่วนที่มิใช่สำระส ำคัญหรือที่ต้องด ำเนินกำรให้เป็นตำมกฎหมำย 

กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อก ำหนดสิทธิในเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิที่มิใช่สำระส ำคัญของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
หรือเรื่องที่เห็นได้ว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ง หรือในส่วนซึ่งไม่ท ำให้สิทธิของผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธดิ้อยลงหรือเพื่อให้เป็นไปตำมบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือค ำส่ังที่มีผลบังคับทั่วไป หรือ
ประกำศหรือข้อบังคับของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่เกีย่วข้อง ให้บริษัทฯ กระท ำได้โดยไม่ต้องได้รับควำม
ยินยอมจำกที่ประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ 



16 

 

ทั้งนี้ กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อก ำหนดสิทธิจะต้องไม่เป็นกำรขยำยอำยุใบส ำคัญแสดงสิทธิและไม่แก้ไข
เปล่ียนแปลงรำคำและอัตรำกำรใช้สิทธิ ยกเว้นเป็นกำรเปล่ียนแปลงตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิตำมทีก่ ำหนดในข้อ 4 

10.2 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงในกรณีอื่น 

กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อก ำหนดสิทธินอกจำกกรณีตำมข้อ 12.1 ต้องได้รับควำมยินยอมจำกบริษัทฯ และ
มติที่ประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมที่ระบุไว้ในข้อ 11.6 หรือข้อ 11.9 แล้วแต่กรณี 

10.3 กำรแจ้งกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

บริษัทฯ จะแจ้งไปยังผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทุกรำยถึงกำรเปล่ียนแปลงข้อก ำหนดสิทธิดังกล่ำวในข้อ 12.1 
หรือ 12.0 และจะจัดส่งข้อก ำหนดสิทธิที่แก้ไขเปล่ียนแปลงให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิภำยใน 10 วันนับแต่วันที่
ได้รับกำรร้องขอเป็นหนังสือจำกผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ และบริษัทฯ จะจัดส่งข้อก ำหนดสิทธิที่เปล่ียนแปลงดังกล่ำว
ให้แก่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิภำยในวันท ำกำรถัดไปนับจำกวันประชุม
ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ และจัดส่งให้แก่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ภำยใน 10 
วันนับจำกวันประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

10.4 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องไม่ขัดกฎหมำย 

ทั้งนี้ กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิไม่ว่ำกรณีใดๆ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกันและเป็นไปตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 

11 กำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ

11.1 กำรเรียกประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ ต้องเรียกประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติในกำรด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งโดยเร็ว
ภำยใน 32 วันนับแต่เกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หน่ึงดังต่อไปนี้ 

(ก) หำกมีกำรเสนอขอแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อก ำหนดสิทธิในสำระส ำคัญไม่ว่ำโดยบริษัทฯ หรือผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 12.0 

ทั้งนี้ บริษัทฯ และ/หรือผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอให้แก้ไขข้อก ำหนดสิทธิในเรื่อง 
อัตรำกำรใช้สิทธิ อันจะเป็นผลกระทบในด้ำนลบต่อสิทธิ และ/หรือ ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือที่ผิดไป
จำกเงื่อนไขที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ลงมติไว้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจำกกที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรขอเสนอ
แก้ไขในเรื่องดังกล่ำว 

(ข) หำกมีเหตุกำรณ์ส ำคัญ ที่อำจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิอย่ำงเป็น
นัยส ำคัญหรือควำมสำมำรถของบริษัทฯ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมข้อก ำหนดสิทธ ิ

ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ด ำเนินกำรเรียกประชุมภำยในระยะเวลำ 32 วันนับจำกวันที่เกิดเหตุกำรณ์
ดังกล่ำวใน (ก) หรือ (ข) ข้ำงต้น ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 32 ของ
จ ำนวนหน่วยของใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ียังมิได้มีกำรใช้สิทธิ สำมำรถที่จะร้องขอให้บริษัทฯ ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ
ด ำเนินกำรจัดกำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้และบริษัทฯ จะต้องจัดประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิภำยใน
ระยะเวลำ 32 วันนับจำกวันท่ีได้รับกำรร้องขอจำกผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำว  

ในกรณีท่ีมีกำรจัดประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ อำจท ำกำรปิดสมุดทะเบียนเพื่อก ำหนด
สิทธิของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมดังกล่ำวเป็นระยะเวลำ
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ไม่เกิน 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ จะแจ้งข่ำวเกี่ยวกับกำรปิดสมุดทะเบียนไม่น้อย
กว่ำ 7 วันท ำกำรก่อนวันปิดสมุดทะเบียน ผ่ำนทำงระบบเผยแพร่ข้อมูลส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรือระบบอื่นใดตำมที่ตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด 

11.2 หนังสือเชิญประชุม 

ในกำรเรียกประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ให้บริษัทฯ ส่งหนังสือเชิญประชุม (ซึ่งระบุสถำนที่ วัน และเวลำ 
และเรื่องที่จะพิจำรณำในท่ีประชมุ) ทำงไปรษณียล์งทะเบียนถึงผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมสมุดทะเบียนทุกรำยที่ยงั
สำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ และมีรำยชื่อปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิในวันก ำหนด
รำยชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อก ำหนดสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุม (Record Date) ไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธ ิ

11.3 ผู้มีสิทธิเข้ำร่วมประชุม 

ผู้มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมในกำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิแต่ละครั้งจะประกอบด้วยบุคคลต่ำงๆ 
ดังต่อไปนี้  

(ก) ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิและตัวแทนของบริษัทฯ 

(ข) ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิอำจแต่งตั้งให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิรำยอื่น หรือบุคคลใดๆ (“ผู้รับมอบ
ฉันทะ”) เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดท ำหนังสือมอบฉันทะตำมที่นำยทะเบียนใบส ำคัญ
แสดงสิทธิก ำหนด และจัดส่งให้ผู้รับมอบฉันทะพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องจัดส่ง
ต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะให้แก่ตัวแทนของบริษัทฯ หรือนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ำ
ประชุม  

(ค) ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ที่ปรึกษำกฎหมำย หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ที่ประชุมจะ
พิจำรณำ ซึ่งได้รับกำรร้องขอจำกบริษัทฯ ให้เข้ำร่วมประชุมเพื่อท ำกำรชี้แจงและแสดงควำมเห็นต่อที่ประชุม 

(ง) บุคคลใดๆ ท่ีประธำนในที่ประชุมอนุญำตให้เข้ำร่วมประชุมในฐำนะผู้สังเกตกำรณ์ 

11.4 องค์ประชุม 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิและผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ (ถ้ำมี) ซึ่งถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็นจ ำนวนผู้มำประชุมไม่น้อยกว่ำ 32 รำย และไม่น้อยกว่ำร้อยละ 32 
ของจ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ียังไม่ได้ใช้สิทธิ เข้ำร่วมประชุมจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีที่ได้มีกำรเรียกประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิครั้งใด เมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้วถึงหนึ่ง ชั่วโมง แต่
จ ำนวนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิซึง่มำเข้ำร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุม ในกรณีท่ีกำรประชุมดังกล่ำวจัดขึ้นโดยบริษัท
ฯ ให้บริษัทฯ นัดให้มีกำรประชุมใหม่ภำยใน 32 วัน นับจำกวันที่ก ำหนดเป็นวันประชุมครำวก่อน โดยปฏิบัติตำมข้อ 
11.0 โดยในกำรประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่ำจะต้องครบองค์ประชุม แต่หำกกำรประชุมดังกล่ำวจัดขึ้นโดยกำรร้องขอ
ของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีน้ีบริษัทฯ ไม่จ ำเป็นต้องเรียกประชุมใหม่ 

11.5 ประธำนในที่ประชุม 

ให้ประธำนกรรมกำรของบริษัทฯ หรือรองประธำนกรรมกำร หรือกรรมกำรคนอื่นของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง 
(เรียงตำมล ำดับในกรณีที่บุคคลก่อนหน้ำไม่เข้ำร่วมประชุม) ท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
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11.6 มติที่ประชุม 

(ก) กำรลงมติในเรื่องต่ำงๆ ของที่ประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ให้ตัดสินโดยกำรชูมือ หรือลงคะแนน
เสียงตำมที่ประธำนในที่ประชุมก ำหนด ซึ่งผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิแต่ละรำยจะมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ ำนวน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีตนถืออยู่ โดยให้ถือว่ำใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มี 1 เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ำกัน ให้
ประธำนในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขำด (ทั้งในกรณีกำรลงมติโดยกำรชูมือและลงคะแนนลับ) เพิ่มจำกคะแนนเสียงที่
ประธำนในท่ีประชุมอำจมีในฐำนะท่ีตนเป็นผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือผู้รับมอบฉันทะ 

(ข) มติของที่ประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิในเรื่องต่ำงๆ จะต้องได้รับมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 02 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีเข้ำร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง 

(ค) ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิรำยใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เรื่องนั้น 

ทั้งนี้มติของที่ประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะมีผลผูกพันผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทุกรำย ไม่ว่ำจะเข้ำร่วม
ประชุมหรือไม่ก็ตำม 

11.7 รำยงำนกำรประชุม 

บริษัทฯ จะจัดท ำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นใบส ำคัญแสดงสิทธิ ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 14 วันนับจำกวัน
ประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยให้ประธำนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นใบส ำคัญแสดงสิทธิในแต่ละครั้ง เป็นผู้ลงนำม
รับรองรำยงำนกำรประชุม ทั้งนี้ ให้จัดเก็บรำยงำนกำรประชุมไว้กับบริษัทฯ รำยงำนดังกล่ำว ซึ่งลงนำมโดยประธำน
ในท่ีประชุมในแต่ละครั้ง ให้ถือว่ำถูกต้องและมตินั้นผูกพันผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทุกรำยไม่ว่ำจะได้เข้ำร่วมประชุม
ด้วยหรือไม่ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใบส ำคัญแสดงสิทธิร้องขอ บริษัทฯ จะต้องจัดส่งส ำเนำรำยงำนกำรประชุมให้แก่ผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิรำยที่ร้องขอด้วย โดยผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่ำใช้จ่ำยนั้นๆ  

11.8 ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม 

บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยตำมสมควรทั้งหมดที่เกิดขึ้นจำกกำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ
ทุกครั้ง  

11.9 มติเป็นหนังสือแทนกำรประชุม 

ในกรณีท่ีจะต้องมีกำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อลงมติไม่ว่ำในเรื่องหนึ่งเรื่องใดตำมที่ก ำหนดไว้ใน
ข้อก ำหนดสิทธินี้ บริษัทฯ อำจขอให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท ำควำมตกลงกันเป็นมติโดยกำรท ำหนังสือแทนกำร
ประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อลงมติในเรื่องดังกล่ำวได้ แต่มติดังกล่ำวจะต้องมีผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิซึ่งถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดลง
ลำยมือชื่อให้ควำมเห็นชอบไว้เป็นหลักฐำนในหนังสือฉบับเดียวกันหรือหลำยฉบับก็ได้ และส่งมอบให้ประธำน
กรรมกำรบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมำยเป็นผู้เก็บรักษำไว้  

กำรลงมติตำมวิธีกำรที่ก ำหนดในข้อ 11.9 นี้ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่สำมำรถยกเลิกหรือเพิกถอนมติที่
ส่งมำได้ เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมเป็นหนังสือจำกบริษัทฯ  

มติดังกล่ำวจะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทุกรำย ไม่ว่ำจะลงลำยมือชื่อให้ควำม
เห็นชอบในมติดังกล่ำวหรือไม่  
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12 ข้อจ ำกัดกำรโอนหุ้น 

หุ้นของบริษัทฯ โอนได้โดยไม่มีข้อจ ำกัด เว้นแต่กำรโอนหุ้นน้ันเป็นเหตุให้มีบุคคลที่ไม่มีสัญชำติไทยถือหุ้นอยู่
ในบริษัทฯ ในขณะใดขณะหนึ่งเกินกว่ำร้อยละ 49 ของหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด (ตำมที่ระบุไว้ในข้อบังคับของ
บริษัทฯ) 

13 ผลบังคับขอ้ก ำหนดสทิธิและกฎหมำยที่ใช้บงัคับ  

ข้อก ำหนดสิทธินี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันใช้สิทธิ โดยข้อก ำหนดสิทธินี้จะ
ใช้บังคับตำมกฎหมำยไทย กำรตีควำมและผลของข้อก ำหนดสิทธิฉบับนี้ให้เป็นไปตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำยไทย 
และหำกมีข้อควำมใดๆ ในข้อก ำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมำยหรือประกำศใดๆ ที่มีผลใช้บังคับตำมกฎหมำยกบั
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อควำมตำมกฎหมำยหรือประกำศดังกล่ำวบังคับกับใบส ำคัญแสดงสิทธิแทนข้อควำมของ
ข้อก ำหนดสิทธิเฉพำะในส่วนท่ีขัดหรือแย้งกันน้ัน  

 

ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด(มหำชน) 
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