
 

 

 

 

ขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสิทธิและหนำ้ท่ีของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ  
และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของ  

บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จ ำกดั (มหำชน) รุ่นท่ี 1 (NDR-W1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขอ้ก ำหนดสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ของ บริษทั เอ็น.ด.ี รับเบอร์ จ ำกดั (มหำชน)  (แกไ้ขคร้ังท่ี 1) หนำ้ 1 
 

ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำทีข่องผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ และผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสำมญัของ 

บริษัท เอน็.ด.ี รับเบอร์ จ ำกดั (มหำชน) รุ่นที ่1 (NDR-W1) 

 

 ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จ ำกดั (มหำชน) รุ่นท่ี 1 (“ใบส ำคญัแสดงสิทธิ” หรือ 
“NDR-W1”) ออกโดย บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั” หรือ “NDR” หรือ “ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ”) ตำมมติท่ี
ประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกำยน 2559  
 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไดรั้บสิทธิ ตำมท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิน้ี โดยบริษทัและผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
จะตอ้งผูกพนัตำมขอ้ก ำหนดสิทธิน้ีทุกประกำร และให้ถือวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดรั้บทรำบและเขำ้ใจขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ใน
ขอ้ก ำหนดสิทธิน้ีเป็นอยำ่งดีแลว้ ทั้งน้ี บริษทัจะจดัใหมี้กำรเก็บรักษำส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิไว ้ณ ส ำนกังำนใหญ่ของบริษทั เพ่ือให้
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิขอตรวจสอบส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิไดใ้นวนัและเวลำท ำกำรของบริษทั ณ ส ำนกังำนใหญ่ เลขท่ี 129 หมู่ 3 
ถนนหนองชำก-พนสันิคม ต ำบลหนองอิรุณ อ ำเภอบำ้นบึง จงัหวดัชลบุรี 20220 โทร 038-160707 โทรสำร 033-047348 

ค ำจ ำกดัควำม 

ค ำและขอ้ควำมต่ำงๆ ท่ีใชอ้ยูใ่นขอ้ก ำหนดสิทธิน้ี ใหมี้ควำมหมำยดงัต่อไปน้ี 

 
“ขอ้ก ำหนดสิทธิ” หมำยถึง ขอ้ก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของบริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จ ำกัด 

(มหำชน) และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของ บริษทั 
เอ็น. ดี. รับเบอร์ จ ำกัด (มหำชน) รุ่นท่ี 1 (NDR-W1) รวมถึงท่ีมีกำร
แกไ้ขเพ่ิมเติม (ถำ้มี) 

 
“บริษทั” หรือ “ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ” หมำยถึง บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จ ำกดั (มหำชน)   

 
“ตลำดหลกัทรัพย ์” หมำยถึง ตลำดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai) 

 
“นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ” หมำยถึง บริษทั ศูนยฝ์ำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

 
“ใบส ำคญัแสดงสิทธิ” หมำยถึง ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จ ำกดั 

(มหำชน) รุ่นท่ี 1 (NDR-W1) ท่ีออกให้ผูถื้อหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือ
หุน้ ซ่ึงเป็นชนิดระบุช่ือผูถื้อ และสำมำรถโอนเปล่ียนมือได ้

 
“ประกำศ ทจ. 34/2551” 
 
 
 
 
 

หมำยถึง ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง กำรขอ
อนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นท่ี
ออกใหม่และหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิลงวนัท่ี 15 
ธนัวำคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

 



 

ขอ้ก ำหนดสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ของ บริษทั เอ็น.ด.ี รับเบอร์ จ ำกดั (มหำชน)  (แกไ้ขคร้ังท่ี 1) หนำ้ 2 
 

“ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ” หมำยถึง ผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิ ของ บริษทั เอ็น. ดี. รับเบอร์ จ ำกดั 
(มหำชน) รุ่นท่ี 1 แต่ละหน่วย ตำมท่ีระบุในขอ้ 1.2.3 

 
“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิ” 

หมำยถึง ระยะเวลำท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซ่ึงประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในกำรซ้ือหุ้น
สำมญัของบริษทัฯ สำมำรถแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญ
แสดงสิทธิไดต้ำมท่ีระบุในขอ้ 1.2.2 

 
“วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ” หมำยถึง วนัท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ สำมำรถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัฯ

ตำมรำยละเอียดท่ีระบุในขอ้ 1.2.1 
 

“สมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ” หมำยถึง สมุดทะเบียน หรือแหล่งข้อมูลทำงทะเบียนซ่ึงบันทึกรำยละเอียด
ใบส ำคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเก็บรักษำโดยนำย
ทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 
“ส ำนกังำน กลต.” หมำยถึง ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

 
“หุน้รองรับ” หมำยถึง หุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของ บริษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 

107,500,000 หุ้น (หน่ึงร้อยเจ็ดลำ้นห้ำแสนหุ้น) ท่ีจดัสรรไวเ้พื่อรองรับ
กำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ รวมทั้งหุน้สำมญัท่ีบริษทัฯ อำจตอ้ง
ออกใหม่เพ่ิมเติมในกรณีมีกำรปรับสิทธิตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไวใ้น
ขอ้ก ำหนดสิทธิน้ี 

 

1. รำยละเอยีดของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

บริษทัไดอ้อกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั จ ำนวน 107,500,000 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม

ของบริษทัตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering) โดยก ำหนดวนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ

หุน้สำมญัของบริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จ ำกดั (มหำชน) รุ่นท่ี 1 (NDR-W1) ในวนัท่ี 6 ธนัวำคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวม

รำยช่ือผูถื้อหุ้น ตำมมำตร 225 ของพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมุด

ทะเบียนผูถื้อหุน้และพกักำรโอนหุน้ในวนัท่ี 7 ธนัวำคม 2559 

1.1 ลกัษณะส ำคญัของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ช่ือหลกัทรัพย ์ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จ ำกดั (มหำชน) รุ่นท่ี 1 
(NDR-W1) 

 
ประเภท/ชนิด : ระบุช่ือผูถื้อ และสำมำรถโอนเปล่ียนมือได ้

 
 



 

ขอ้ก ำหนดสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ของ บริษทั เอ็น.ด.ี รับเบอร์ จ ำกดั (มหำชน)  (แกไ้ขคร้ังท่ี 1) หนำ้ 3 
 

วธีิกำรจดัสรร : เป็นกำรออกและจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering) 
โดยบริษทัไดก้ ำหนดใหว้นัท่ี 6 ธนัวำคม 2559 เป็นวนัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ (Record date) มีสิทธิ
ในกำรรับใบแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั โดยให้รวบรวมรำยช่ือดว้ยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพกักำรโอนหุ้น ในวนัท่ี 7 ธนัวำคม 2559ในอตัรำส่วนกำรจดัสรรท่ีหุ้นสำมญัเดิม  
จ ำนวน 2 หุน้ ต่อ ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย (2:1) โดยหำกมีเศษของใบส ำคญัแสดงสิทธิ
เกิดข้ึนจำกกำรค ำนวณ ใหปั้ดเศษนั้นท้ิง 

 
จ ำนวนท่ีออก : 107,500,000 หน่วย (หน่ึงร้อยเจ็ดลำ้นหำ้แสนหน่วย) 

 
รำคำต่อหน่วย : 0 บำท (ศูนยบ์ำท) 

 
อตัรำกำรใชสิ้ทธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั ได ้1 หุน้ เวน้แต่กรณีมีกำรปรับ

รำคำกำรใชสิ้ทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ 
 

รำคำกำรใชสิ้ทธิ : 3 บำท ต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีกำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ 
 

วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ : 23 ธนัวำคม 2559 
 

วนัท่ีครบก ำหนดอำยุ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

: 22 ธนัวำคม 2561 
 
 

อตัรำกำรจดัสรร :  2 หุ้นสำมญัเดิม  ต่อ 1 หน่วย ใบส ำคญัแสดงสิทธิ หำกมีเศษของหุ้นหรือใบส ำคญัแสดง
สิทธิ ใหปั้ดเศษนั้นท้ิง 

 
อำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ : 2 ปี นบัแต่วนัท่ีออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ีภำยหลงักำรออกใบส ำคญัแสดง

สิทธิ บริษทัจะไม่ขยำยอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
 

ระยะเวลำกำรใชสิ้ทธิ :   ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิไดใ้นวนัท่ี 15 มิถุนำยน 
2560 (“วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก”) วนัท่ี 15 ธันวำคม 2560 วนัท่ี 15 มิถุนำยน 2561 และคร้ัง
สุดทำ้ย คือวนัท่ี 22 ธนัวำคม 2561 ซ่ึงตรงกบัวนัท่ีใบส ำคญัแสดงสิทธิ มีอำยคุรบก ำหนด 2 
ปี นบัแต่วนัท่ีออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 
ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนง

ในกำรใชสิ้ทธิ 

:  ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซ่ึงประสงค์ท่ีจะใชสิ้ทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัจะตอ้งแจง้
ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัในระหวำ่ง 5 วนัท ำกำรก่อนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิใน
แต่ละคร้ัง ในระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 15.30 น.และก ำหนดให้กำรใช้สิทธิคร้ังสุดทำ้ยมี
ระยะเวลำแจง้ควำมจ ำนงไม่นอ้ยกวำ่ 15 วนั ก่อนวนัก ำหนดใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย  

 



 

ขอ้ก ำหนดสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ของ บริษทั เอ็น.ด.ี รับเบอร์ จ ำกดั (มหำชน)  (แกไ้ขคร้ังท่ี 1) หนำ้ 4 
 

กำรไม่สำมำรถยกเลิกกำร

แจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ 

:  เม่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิแลว้ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่สำมำรถยกเลิกกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ
ดงักล่ำวได ้

 
จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีจดัไวเ้พื่อ

รองรับ 

: 107,500,000 หุน้ (มูลค่ำท่ีตรำไว ้(par value) หุน้ละ 1 บำท) 
 
 

ตลำดรองของใบส ำคญัแสดง

สิทธิ 

: บริษัทจะน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai) 

 
ตลำดรองของหุน้สำมญัท่ีเกิด

จำกกำรใชสิ้ทธิ 

: บริษทัจะน ำหุ้นสำมญัท่ีเกิดจำกกำรใชสิ้ทธิเขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai) 

 
ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ 

(Dilution Effect) 

: เน่ืองจำกเป็นกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น ดงันั้น 
จึงไม่มีผลกระทบต่อผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ อยำ่งไรก็ตำม หำกมีกำรใช้
สิทธิซ้ือหุน้ครบถว้นตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูถื้อหุน้เดิมทั้งจ ำนวน จะ
มีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ดงัน้ี 

1) ผลกระทบดำ้นกำรลดลงของสดัส่วนกำรถือหุน้ (Control Dilution) 
เน่ืองจำกกำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในคร้ังน้ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิทั้งจ ำนวน ผูถื้อหุน้เดิมจะไม่ไดรั้บผลกระทบดำ้นกำรลดลง
ของสัดส่วนกำรถือหุ้นและสิทธิออกเสียง อยำ่งไรก็ตำม กรณีท่ีมีกำรใชสิ้ทธิทั้งจ ำนวน
โดยบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ผูถื้อหุน้ จะมีผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นเดิมประมำณร้อยละ 33.33 โดยมี
สูตรกำรค ำนวณดงัน้ี 
Control Dilution = (Qw/(Qo+Qw) โดยท่ี 
Qw = จ ำนวนหุน้ท่ีรองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิเท่ำกบั 107,500,000 หุน้ 
Qo = จ ำนวนหุน้ท่ีช ำระแลว้เดิมเท่ำกบั 215,000,000 หุน้ 
ดงันั้น 
Control Dilution = (107,500,000/(215,000,000+107,500,000))*100 
                               = 33.33% 

2) ผลกระทบดำ้นกำรลดลงของรำคำหุน้ (Price Dilution) 
เน่ืองจำกรำคำกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ NDR-W1 คือ 3 บำทต่อหุ้นซ่ึงต ่ำกว่ำ
รำคำถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั 7 วนั ท ำกำรก่อนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ดงันั้นผูถื้อ
หุน้เดิมจึงไม่ไดรั้บผลกระทบดำ้นกำรลดลงของรำคำ อยำ่งไรก็ตำมหำกมีกำรใชสิ้ทธิซ้ือ
หุ้นสำมัญเพ่ิมทุน ของบริษัท ตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ NDR-W1 ครบทั้ งจ ำนวน 
107,500,000 หน่วย โดยบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูถื้อหุ้นเดิม จะท ำให้เกิดผลกระทบต่อรำคำหุ้น
ของบริษทั ร้อยละ 7.82 
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สูตรกำรค ำนวณกำรลดลงของรำคำหุน้ 
Price Dilution = ((Po-Pn)*Qw))/((Qo+Qw)*Po) 
โดยท่ี 
Po = รำคำถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุ้น 7 วนัก่อนวนัประชุมกรรมกำร ระหว่ำงวนัท่ี 15 
กนัยำยน 2559 ถึงวนัท่ี 23 กนัยำยน 2559 = 3.92 บำทต่อหุน้ 
Pn = รำคำใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั รุ่นท่ี1 ให้แก่ผูถื้อ
หุน้เดิม เท่ำกบั 3 บำท ต่อหุน้ 
Qo = จ ำนวนหุน้ท่ีมีอยูเ่ดิม 215,000,000 หุน้ 
Qw = จ ำนวนหุ้นท่ีเกิดจำกกำรใชสิ้ทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั 
รุ่นท่ี 1 คือ 107,500,000 หุน้ 
    ดงันั้น Price Dilution = ((3.92-3.00)* 107,500,000))/((215,000,000+107,500,000)* 3.92) 
                                    = 7.82% 
 

เง่ือนไขอ่ืนๆ : ใหค้ณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือบุคคลอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัเป็น
ผูพิ้จำรณำก ำหนดหลักเกณฑ์ เ ง่ือนไขและรำยละเอียดอ่ืนๆ ของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
โดยรวมถึงกำรเจรจำตกลง ลงนำมในเอกสำรและสญัญำต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งด ำเนินกำร
ต่ำงๆ อนัจ ำเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบักำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิใน
คร้ังน้ี ซ่ึงรวมถึงกำรน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิ และหุ้นสำมญัท่ีออกเน่ืองจำกกำรใชสิ้ทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ เขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ 
ไอ (mai) ตลอดจนด ำเนินกำรขออนุญำตต่อหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
1.2 กำรใชสิ้ทธิและเง่ือนไขกำรใชสิ้ทธิ 

1.2.1 วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิเพ่ือซ้ือหุน้สำมญั 

 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ ในวนัท่ี 15 มิถุนำยน 2560 วนัท่ี 15 

ธนัวำคม 2560 วนัท่ี 15 มิถุนำยน 2561 และคร้ังสุดทำ้ย คือวนัท่ี 22 ธนัวำคม 2561 ซ่ึงตรงกบัวนัท่ีใบส ำคญัแสดง

สิทธิ มีอำยคุรบก ำหนด 2 ปี นบัแต่วนัท่ีออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 ในกรณีวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิไม่ตรงกบัวนัท ำกำร ให้เล่ือนวนัก ำหนดใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ังเป็นวนัท ำกำร

สุดทำ้ย ก่อนหนำ้วนัก ำหนดใชสิ้ทธิดงักล่ำว 

 ในกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัทั้ งหมดหรือ

บำงส่วนก็ได้ ส ำหรับใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภำยในวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย 

บริษทัจะถือว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิดังกล่ำว และให้ถือว่ำ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวส้ินสภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ 
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1.2.2 ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ 

ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัในแต่ละคร้ัง (ยกเวน้กำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย) 

 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซ่ึงประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั จะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงในกำร

ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 15.30 น.ภำยในระยะเวลำ 5 วนัท ำกำร 

ก่อนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง (ต่อไปน้ีเรียกวำ่ “ระยะเวลำแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ”)  

 ทั้งน้ี บริษทัจะแจง้ข่ำวเก่ียวกบัระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ อตัรำกำรใชสิ้ทธิ รำคำกำรใชสิ้ทธิ 

พร้อมทั้งสถำนท่ีท่ีใชสิ้ทธิ โดยผำ่นระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลำดหลกัทรัพย ์เพื่อแจง้ให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ

ทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ 5 วนัท ำกำรก่อนระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง 

ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัคร้ังสุดทำ้ย 

 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซ่ึงประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั จะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงในกำร

ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 15.30 น. ของทุกวนัท ำกำร 

ภำยในระยะเวลำ 15 วนั ก่อนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย (ต่อไปน้ีเรียกวำ่ “ระยะเวลำแจง้ควำมจ ำนงในกำร

ใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย”) 

 ทั้งน้ี บริษทัจะแจง้ข่ำวเก่ียวกบัระยะเวลำแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ อตัรำกำรใชสิ้ทธิ รำคำกำรใชสิ้ทธิ 

พร้อมทั้งสถำนท่ีท่ีใชสิ้ทธิ โดยผำ่นระบบเผยแพร่ขอ้มูล ของตลำดหลกัทรัพย ์ภำยใน 5 วนัท ำกำรก่อนระยะเวลำ

แจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย พร้อมทั้งจะส่งจดหมำยลงทะเบียนถึงผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ตำมรำยช่ือ

ท่ีปรำกฏในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิคร้ัง

สุดทำ้ย เพ่ือแจง้ใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ 7 วนัท ำกำร ก่อนระยะเวลำแจง้ควำมจ ำนง

ในกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย 

 ทั้งน้ี บริษทัจะปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ เป็นเวลำ 21 วนั ก่อนวนัก ำหนดใชสิ้ทธิคร้ัง

สุดทำ้ย และตลำดหลกัทรัพยจ์ะท ำกำรข้ึนเคร่ืองหมำยห้ำมกำรซ้ือขำย (SP) ล่วงหนำ้ 2 วนัท ำกำรก่อนปิดสมุด

ทะเบียน ในกรณีท่ีวนัปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของตลำดหลกัทรัพย ์

ใหเ้ล่ือนวนัปิดสมุดทะเบียนดงักล่ำวเป็นวนัท ำกำรก่อนหนำ้ ทั้งน้ี ใบส ำคญัแสดงสิทธิจะพกักำรซ้ือขำยจนถึงวนั

ครบก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย 

1.2.3 ผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

1) ผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิกรณีทัว่ไป 

 สิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตกไดแ้ก่บุคคลหรือ นิติบุคคลท่ีปรำกฏช่ือเป็นเจำ้ของใบส ำคญัแสดง

สิทธิจ ำนวนดงักล่ำวในสมุดทะเบียนผูถื้อใบแสดงสิทธิในขณะนั้นๆ หรือในวนัแรกของกำรปิดสมุดทะเบียน 

ในกรณีท่ีมีกำรปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ เวน้แต่จะได้มีกำรโอนใบส ำคญัสิทธิซ่ึง

สำมำรถใชย้นืยนักบับริษทัไดต้ำมขอ้ 4.1 ก) เกิดข้ึนแลว้ในวนัปิดสมุดทะเบียนท่ีเก่ียวขอ้งขำ้งตน้ ซ่ึงสิทธิใน

ใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตกไดแ้ก่ผูรั้บโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
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2) ผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิกรณีท่ีศูนยฝ์ำกหลกัทรัพยเ์ป็นผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิแทน 

 สิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตกไดแ้ก่บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิไดรั้บ

แจ้งเป็นหนังสือจำกศูนย์ฝำกหลักทรัพย์ ว่ำเป็นผู ้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิจ ำนวนดังกล่ำวท่ี

ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไวใ้นช่ือของศูนยฝ์ำกหลกัทรัพยใ์นขณะนั้นๆ หรือใน

วนัแรกของกำรปิดสมุดทะเบียน ในกรณีท่ีมีกำรปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

1.2.4 นำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  

93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์: 0 2009-9000  

โทรสำร : 0 2009-9991  

SET Contact center: 0 2009-9999 

Website: http://www.set.or.th/tsd 

E-mail: SETContactCenter@set.or.th 

 นำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อกำรปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงในสมุด

ทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ย ช่ือ และนำมสกลุ สญัชำติ และท่ีอยูข่องผูถื้อใบส ำคญัแสดง

สิทธิ และรำยละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตำมท่ีศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยจ์ะก ำหนด ในกรณีขอ้มูลไม่ตรงกนั บริษทัจะ

ถือวำ่สมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 

 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีหนำ้ท่ีในกำรแจง้กำรเปล่ียนแปลงหรือขอ้ผิดพลำดในรำยละเอียดในกำรลงบนัทึกใน

สมุดทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ และนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิจะเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขขอ้ผิดพลำด

ดงักล่ำว 

 บริษทัขอสงวนสิทธิในกำรเปล่ียนแปลงนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยจะท ำกำรแจ้งให้ผูถื้อ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบถึงกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวผำ่นระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลำดหลกัทรัพย ์ 

1.2.5 กำรรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิและสถำนท่ีติดต่อในกำรใชสิ้ทธิ 

 บริษทัจะรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ และรับช ำระเงินค่ำจองซ้ือหุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยผู ้

ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถติดต่อบริษทัเพ่ือแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิได ้ตำม

ระยะเวลำท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1.2.2 และสถำนท่ีดงัน้ี 

บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จ ำกดั (มหำชน) 

เลขำนุกำรบริษทั 129 หมู่ 3 ถนนหนองชำก-พนสันิคม  

ต ำบลหนองอิรุณ อ ำเภอบำ้นบึง จงัหวดัชลบุรี 20220 

โทรศพัท ์038-160707 

โทรสำร 033-047348 

http://www.set.or.th/tsd
mailto:TSDCallCenter@set.or.th
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 ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัมีกำรเปล่ียนแปลงขอ้มูลเก่ียวกบักำรรับแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิ และ/หรือ กำรแต่งตั้ง

ตวัแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ และ/หรือ สถำนท่ีติดต่อในกำรใชสิ้ทธิ บริษทัจะแจง้กำรเปล่ียนแปลง

ดงักล่ำวใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบผำ่นระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลำดหลกัทรัพย ์ 

 

1.2.6 ขั้นตอนกำรใชสิ้ทธิ 

 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถขอรับใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัได ้ณ สถำนท่ีท่ีติดต่อในกำร

ใชสิ้ทธิ หรือดำวน์โหลดจำกเวบ็ไซตข์องบริษทั ท่ี www.ndrubber.co.th โดยสำมำรถแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิ

ซ้ือหุน้สำมญัไดต้ำมรำยละเอียดท่ีระบุในขอ้ 1.2.5 ตำมระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิตำมท่ีระบุใน

ขอ้ 1.2.2 ขำ้งตน้ 

 ในกรณีท่ีใบส ำคญัแสดงสิทธิอยูใ่นระบบไร้ใบหลกัทรัพย ์(Scripless) ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใช้

สิทธิจะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพ่ือถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมท่ีตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด 

ก) ในกรณีท่ีผู ้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซ้ือขำยหลักทรัพย์ของตนอยู่ในบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝำก

หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพ่ือผูฝ้ำก” ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิตอ้งแจง้ควำมจ ำนง

ไปยงับริษทัหลกัทรัพยท่ี์มีบญัชีซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องตนอยู ่เพื่อให้บริษทัหลกัทรัพยด์งักล่ำวถอนใบส ำคญั

แสดงสิทธิออกจำกบญัชี “บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพ่ือผูฝ้ำก” โดยศูนยรั์บฝำก

หลกัทรัพยจ์ะด ำเนินกำรออกใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐำนประกอบกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น

สำมญัของบริษทั 

ข) ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่มีบญัชีซ้ือขำยหลกัทรัพย ์โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิอยูก่บัศูนยรั์บฝำก

หลกัทรัพยใ์น “บญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย”์ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีตอ้งกำรใชสิ้ทธิ ตอ้งแจง้ควำมจ ำนง 

และกรอกแบบค ำขอเพ่ือถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมท่ีตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด โดยยื่นต่อศูนยรั์บฝำก

หลกัทรัพยเ์พื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจำก “บญัชีผูฝ้ำกหลกัทรัพย์” โดยศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยจ์ะ

ด ำเนินกำรออกใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐำนประกอบในกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัของ

บริษทั 

  ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ทั้งท่ีถือเป็นใบส ำคญัแสดงสิทธิ และระบบไร้ใบหลกัทรัพย ์(Scripless)) ท่ี

ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั จะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ โดยตอ้งด ำเนินกำร

และยืน่เอกสำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิภำยในระยะเวลำแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิ ดงัน้ี 

ก) แบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัท่ีไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้งชดัเจนและครบถว้นทุกรำยกำร

พร้อมลงนำมโดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ให้แก่บริษทั ตำมท่ีระบุในขอ้ 1.2.5 ในช่วงระยะเวลำกำรแจง้

ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิ 

ข) ใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ตำมแบบท่ีตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด ซ่ึงผูถื้อใบส ำคญั

แสดงสิทธิลงลำยมือช่ือผูโ้อนดำ้นหลงั ตำมจ ำนวนท่ีระบุในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิ และหนงัสือ

http://www.ndrubber.co.th/


 

ขอ้ก ำหนดสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ของ บริษทั เอ็น.ด.ี รับเบอร์ จ ำกดั (มหำชน)  (แกไ้ขคร้ังท่ี 1) หนำ้ 9 
 

มอบอ ำนำจใหผู้อ่ื้นมำรับใบส ำคญัแสดงสิทธิฉบบัใหม่ส ำหรับใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ (ถำ้มี) 

และส่งใหแ้ก่บริษทั ตำมท่ีอยูใ่นขอ้ 1.2.5 

ค) ช ำระเงินตำมท่ีระบุในใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั และส่งหลกัฐำนกำรช ำระเงินให้แก่บริษทั 

โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญั จะตอ้งช ำระเป็น เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ 

ดร๊ำฟท ์ท่ีสำมำรถเรียกเก็บไดใ้นเขตกรุงเทพมหำนคร ภำยใน 2 (สอง) วนัท ำกำร และขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำย 

“บัญชีจองซื้อหุ้นสำมญั บริษัท เอน็.ด.ี รับเบอร์ จ ำกดั(มหำชน)” 

 ทั้งน้ีกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัดงักล่ำวจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือบริษทัเรียกเก็บเงินค่ำหุ้นสำมญัดงักล่ำวได้

แลว้เท่ำนั้น หำกบริษทัไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินไม่ว่ำด้วยเหตุผลใดๆ ท่ีมิได้เกิดจำกควำมผิดของบริษทั 

บริษทัจะถือวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัในคร้ังนั้น โดยบริษทัจะ

จดัส่งใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทำงไปรษณียล์งทะเบียนคืนให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ภำยใน 30 วนัท ำกำรนบั

จำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นๆ แต่ทั้งน้ี ไม่ถือเป็นกำรตดัสิทธิท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะใชสิ้ทธิ

ในกำรซ้ือหุน้สำมญัในคร้ังต่อไป เวน้แต่เป็นกำรใชสิ้ทธิในคร้ังสุดทำ้ย บริษทัจะถือวำ่ใบส ำคญัแสดงสิทธิ

นั้นๆ ส้ินสภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิซ่ึงบริษทัจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่ำเสียหำยอ่ืนใด ไม่

วำ่ในกรณีใดๆ 

ง) ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่ำอำกรแสตมป์ หรือภำษีอ่ืนใด (ถำ้มี) ตำมบทบญัญติัแห่ง

ประมวลรัษฎำกร หรือขอ้บงัคบั หรือกฎหมำยต่ำงๆ ท่ีใชบ้งัคบักำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงกำรใชสิ้ทธิ 

 หลกัฐำนประกอบกำรใชสิ้ทธิ 

1) บุคคลธรรมดำสญัชำติไทย :  ส ำเนำบัตรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำบัตรขำ้รำชกำร/

ส ำเนำบตัรพนกังำนรัฐวิสำหกิจท่ียงัไม่หมดอำย ุพร้อมส ำเนำ

ทะเบียนบำ้น (ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล ซ่ึงท ำให้ ช่ือ/

ช่ือสกุลไม่ตรงกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แนบเอกสำรท่ีออก

โดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่ำ ใบแจ้ง

เปล่ียนช่ือ/ช่ือสกลุ เป็นตน้) พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

2) บุคคลธรรมดำต่ำงดำ้ว :  ส ำเนำใบต่ำงดำ้วหรือหนงัสือเดินทำงท่ียงัไม่หมดอำย ุพร้อม

รับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

3) นิติบุคคลสญัชำติไทย 3.1) ส ำเนำหนังสือรับรองท่ีกระทรวงพำนิชยอ์อกให้ไม่เกิน 6 

เดือนก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ ซ่ึงผูมี้อ  ำนำจลงนำมลง

ลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้ง พร้อมประทบัตรำส ำคญัของ

นิติบุคคล (ถำ้มี) และ 

3.2) ส ำเนำเอกสำรตำมขอ้ 1) หรือ 2) แลว้แต่กรณี ของผูมี้อ  ำนำจ

ลงนำมท่ีไดรั้บรองส ำเนำถูกตอ้งในเอกสำรตำมขอ้ 3.1) 
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4) นิติบุคคลต่ำงดำ้ว 4.1) ส ำเนำหนังสือส ำคญักำรจดัตั้งนิติบุคคล หนังสือบริคณห์

สนธิ และ/หรือหนังสือรับรองของนิติบุคคล พร้อมลงนำม

รับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูมี้อ  ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้น 

และประทบัตรำส ำคญัของนิติบุคคล (ถำ้มี) 

4.2) ส ำเนำหนังสือเดินทำงของผูมี้อ ำนำจลงนำมท่ีไดรั้บรอง

ส ำเนำเอกสำรตำมขอ้ 4.1) ท่ียงัไม่หมดอำยุพร้อมลงนำม

รับรองส ำเนำถูกตอ้ง  

หมำยเหตุ : ส ำเนำเอกสำรประกอบกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัของ

นิติบุคคลซ่ึงเป็นคนต่ำงดำ้ว ตำมขอ้ 4.1) และ 4.2) ขำ้งตน้ ซ่ึงผูมี้

อ  ำนำจลงนำมไดล้งลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้งแลว้ จะตอ้ง

ไดรั้บกำรรับรองลำยมือช่ือโดย Notary Public และรับรองโดย

เจ้ำหน้ำท่ีสถำนทูตไทย หรือสถำนกงสุลไทยในประเทศท่ี

เอกสำรดงักล่ำวไดจ้ดัท ำหรือรับรองควำมถูกตอ้ง และมีอำยุไม่

เกิน 6 เดือน ก่อนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ 

 

5) คสัโตเดียน : ส ำเนำกำรจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ท่ีมีอำยไุม่เกิน 

6 เดือน ของประเทศท่ีออกสำรนั้น พร้อมหนังสือแต่งตั้ง คสั

โตเดียน และเอกสำรหลกัฐำนของผูมี้อ ำนำจลงลำยมือช่ือ พร้อม

ลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

 ทั้งน้ี หำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลกัฐำนประกอบกำรใชสิ้ทธิตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้ บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะ

ถือวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังนั้นๆ อยำ่งไรก็ตำม บริษทัสำมำรถใช้

ดุลพินิจในกำรพิจำรณำใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิใชสิ้ทธิตำมหนงัสือส ำคญัแสดงสิทธิไดต้ำมควำมเหมำะสม 

 

1.2.7 จ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั จะตอ้งไม่ต ่ำกวำ่ 100 หุ้น และจะตอ้งเป็นจ ำนวน

เตม็เท่ำนั้น แต่ในกรณีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีสิทธิในกำรซ้ือหุน้สำมญัต ่ำกวำ่ 100 หุน้ จะตอ้งใชสิ้ทธิในกำรซ้ือ

หุน้สำมญัในคร้ังเดียวทั้งจ ำนวน โดยอตัรำกำรใชสิ้ทธิเท่ำกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิหน่ึงหน่วย ต่อหุน้สำมญัหน่ึงหุ้น 

เวน้แต่กรณีมีกำรปรับอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิตำมท่ีระบุในขอ้ 5 

1.2.8 จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกใหเ้ม่ือมีกำรใชสิ้ทธิจะค ำนวณโดยกำรน ำจ ำนวนเงินในกำรใชสิ้ทธิ ซ่ึงผูถื้อใบส ำคญัแสดง

สิทธิไดช้ ำระตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้ หำรดว้ยรำคำกำรใชสิ้ทธิในขณะท่ีมีกำรใชสิ้ทธินั้น โดยบริษทัจะออกหุ้นสำมญั

เป็นจ ำนวนเตม็ ไม่เกินจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิ คูณดว้ยอตัรำกำรใชสิ้ทธิ หำกมีกำรปรับรำคำกำรใช้

สิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิแลว้ท ำให้มีเศษเหลืออยูจ่ำกกำรค ำนวณดงักล่ำว บริษทัจะไม่น ำเศษดงักล่ำวมำ

คิดค ำนวณ และจะช ำระเงินท่ีเหลือจำกกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวเป็นเช็คระบุช่ือขีดคร่อมเฉพำะคืนให้แก่ผูถื้อใบส ำคญั
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แสดงสิทธิ โดยทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 30 วนัท ำกำร นบัจำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง โดยไม่มี

ดอกเบ้ียไม่วำ่ในกรณีใดๆ  

 ในกรณีท่ีตอ้งมีกำรเปล่ียนแปลงอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมเกณฑก์ำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใช้

สิทธิตำมท่ีระบุในเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ และมีเศษของจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีจะไดรั้บจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญั

แสดงสิทธิ ใหต้ดัเศษของหุน้ท้ิง 

1.2.9 หำกบริษทัไดรั้บเอกสำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ ตำมท่ีระบุในขอ้ 1.2.6 ไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง หรือ

จ ำนวนเงินท่ีบริษทัไดรั้บช ำระไม่ครบถว้นตำมท่ีระบุไวใ้นแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญั หรือ

บริษทัตรวจสอบไดว้่ำขอ้ควำมท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น

สำมญันั้นไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง หรือติดอำกรแสตมป์ (ถำ้มี) ไม่ครบถว้นถูกตอ้งตำมบทบญัญติัแห่งประมวล

รัษฎำกร ขอ้บงัคบั หรือกฎหมำยต่ำงๆ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งท ำกำรแกไ้ขใหถู้กตอ้งภำยในระยะเวลำกำร

แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในแต่ละคร้ัง หำกผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่ท ำกำรแก้ไขให้ถูกตอ้งภำยใน

ระยะเวลำดงักล่ำว บริษทัจะถือวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนำท่ีจะยกเลิกกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัในคร้ัง

นั้นๆ และบริษทัจะจดัส่งเงินท่ีไดรั้บโดยไม่มีดอกเบ้ีย และใบแสดงส ำคญัแสดงสิทธิ คืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดง

สิทธิ ภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นๆ ตำมวธีิกำรและเง่ือนไขตำมท่ีบริษทัก ำหนด ทั้งน้ี ผู ้

ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัใหม่ได ้ในวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ัง

ต่อไป เวน้แต่กำรใชสิ้ทธิคร้ังนั้นเป็นคร้ังสุดทำ้ย ให้ถือวำ่ใบส ำคญัแสดงสิทธินั้นๆ ส้ินสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้

สิทธิ บริษทัจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบ้ีย และ/หรือค่ำเสียหำยอ่ืนใดไม่วำ่ในกรณีใดๆ 

 อยำ่งไรก็ตำม ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิช ำระเงินในกำรใชสิ้ทธิไม่ครบถว้น หรือช ำระเงินจ ำนวนตำม

กำรใชสิ้ทธิ บริษทัมีสิทธิท่ีจะด ำเนินกำรประกำรใดประกำรหน่ึงต่อไปน้ี ตำมท่ีบริษทั เห็นสมควร 

ก) ถือวำ่แจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิคร้ังนั้นส้ินสภำพลง โดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ หรือ 

ข) ถือวำ่จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีจองซ้ือมีจ ำนวนเท่ำกบัจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บจำกกำรใชสิ้ทธิตำมรำคำกำรใชสิ้ทธิใน

ขณะนั้น หรือ 

ค) ใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิช ำระเงินเพ่ิมเติมตำมจ ำนวนท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิใหค้รบถว้นภำยในระยะเวลำ

กำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิคร้ังนั้น หำกบริษทัไม่ไดรั้บเงินครบตำมจ ำนวนในกำรใชสิ้ทธิภำยใน

ระยะเวลำดงักล่ำว บริษทัจะถือวำ่กำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิส้ินสภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ 

หมำยเหตุ : ในกรณีเป็นกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย บริษทัจะด ำเนินกำรตำมขอ้ ข) เท่ำนั้น 

  ในกรณีตำมขอ้ ก) และ ค) บริษทัจะส่งเงินท่ีไดรั้บไวแ้ละใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญั

แสดงสิทธิ โดยบริษทัจะถือวำ่ไม่มีกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำว คืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทำงไปรษณียภ์ำยใน 

30 วนัท ำกำร นบัจำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นๆ โดยไม่มีดอกเบ้ีย 

  ในกรณีตำมขอ้ ข) บริษทัจะถือวำ่มีกำรใชสิ้ทธิเพียงบำงส่วน และบริษทัจะส่งมอบใบส ำคญัแสดง

สิทธิส่วนท่ีเหลือคืนให้กบัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 30 วนัท ำกำร นับจำกวนั

ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นๆ พร้อมเงินส่วนท่ีเหลือ (ถำ้มี) โดยไม่มีดอกเบ้ีย อยำ่งไรก็ดี ใบส ำคญัแสดงสิทธิ
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ท่ียงัไม่มีกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำว ยงัคงมีผลต่อไปจนถึงวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย เวน้แต่เป็นกำรใชสิ้ทธิ

คร้ังสุดทำ้ย 

 ทั้งน้ี หำกบริษทัไดท้ ำกำรส่งเช็ค ดรำฟต ์ตัว๋แลกเงินธนำคำร หรือค ำสั่งจ่ำยเงินธนำคำร ซ่ึงขีดคร่อมสั่งจ่ำย

เฉพำะผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทำงไปรษณียล์งทะเบียน ตำมท่ีอยูท่ี่ระบุในแบบแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิโดย

ถูกตอ้งแลว้ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป 

1.2.10 เม่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัไดป้ฏิบติัตำมเง่ือนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงกำรใช้

สิทธิซ้ือหุน้สำมญัตำมขอ้ 1.2.6 กล่ำวคือ ไดส่้งมอบทั้งใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ และ

แบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั พร้อมหลกัฐำนประกอบกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ 1.2.6 และช ำระเงินค่ำ

จองซ้ือหุน้สำมญัถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณ์ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไม่สำมำรถเพิกถอนกำรใชสิ้ทธิได ้เวน้

แต่จะไดรั้บควำมยนิยอมเป็นหนงัสือจำกบริษทัฯ 

1.2.11 เม่ือพน้ก ำหนดวนัก ำหนดใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยแลว้ แต่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิยงัมิไดป้ฏิบติัตำมเง่ือนไขกำรใช้

สิทธิท่ีก ำหนดไวอ้ย่ำงครบถว้น ให้ถือว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธินั้นๆ ส้ินสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ และผูถื้อ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิจะใชสิ้ทธิใดๆ ไม่ไดอี้ก 

1.2.12 บริษทัจะยืน่ขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้ของบริษทัต่อกระทรวงพำณิชย ์ตำมจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออก

ใหม่ ส ำหรับกำรใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง ภำยใน 14 วนั นับแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บช ำระค่ำหุ้นตำมจ ำนวนท่ีมีกำรใช้

สิทธิแต่ละคร้ัง และบริษทัจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ จดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ท่ีไดใ้ชสิ้ทธินั้นเขำ้เป็นผูถื้อหุ้นสำมญัของบริษทัในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นตำมจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีค ำนวณไดจ้ำก

กำรใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น 

 ทั้งน้ีบริษทัจะด ำเนินกำรยื่นค ำขอให้รับหุ้นสำมญัท่ีออกเน่ืองจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ เป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเขำ้ซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพย ์ภำยใน 30 วนั นบัแต่วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง 

 หุน้สำมญัท่ีออกเน่ืองจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถำนะเท่ำเทียมกบัหุ้นสำมญัของ

บริษทัท่ีไดอ้อกไปก่อนหน้ำแลว้ทุกประกำร นับแต่วนัท่ีมีกำรจดแจง้ช่ือของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือผูรั้บ

สิทธิแทนเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ และจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้เน่ืองจำกกำรออกหุ้นสำมญัใหม่ จำกกำรใช้

สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ 

1.2.13 ในกรณีท่ีหุ้นสำมญัท่ีส ำรองไวเ้พ่ือรองรับกำรใชสิ้ทธิไม่เพียงพอ บริษทัจะด ำเนินกำรชดใชค้่ำเสียหำยท่ีเกิดข้ึน

ให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไม่สำมำรถใชสิ้ทธิไดต้ำมขอ้ 6 อยำ่งไรก็ตำม บริษทัจะไม่ชดใชค้่ำเสียหำยใดๆ 

ให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไม่สำมำรถใชสิ้ทธิได ้ถึงแมว้ำ่จะมีหุ้นสำมญัเพียงพอ ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญั

แสดงสิทธิเป็นบุคคลต่ำงดำ้ว หรือนิติบุคคลต่ำงประเทศท่ีไม่สำมำรถใชสิ้ทธิได ้เพรำะถูกจ ำกดัสิทธิตำมสัดส่วน

กำรถือหุน้ท่ีระบุในขอ้บงัคบัของบริษทั 
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2. กำรประชุมผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 กำรเรียก และ/หรือ กำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใหเ้ป็นไปตำมวธีิกำรดงัต่อไปน้ี 

ก) บริษทัฯ มีสิทธิเรียกประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ ไม่ว่ำในเวลำใดๆ แต่บริษัทจะต้องเรียกประชุมผูถื้อ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิเพ่ือขอมติในกำรด ำเนินกำรอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง โดยเร็วภำยใน 30 วนั นบัแต่เกิดเหตุกำรณ์อยำ่ง

ใดอยำ่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

1) หำกมีกำรเสนอขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิในสำระส ำคญัไม่วำ่โดยบริษทัฯ หรือผูถื้อใบส ำคญัแสดง

สิทธิตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 3 หรือ 

2) หำกมีเหตุกำรณ์ส ำคญัซ่ึงบริษัทเห็นว่ำอำจกระทบต่อส่วนได้เสียของผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิอย่ำงเป็น

นยัส ำคญั หรือควำมสำมำรถของบริษทัในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมขอ้ก ำหนดสิทธิ  

  ในกรณีท่ีบริษทัไม่ด ำเนินกำรจดักำรประชุมภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัท่ีบริษทัทรำบวำ่เกิดเหตุกำรณ์ดงักล่ำว

ตำมขอ้ 1) หรือ 2) ขำ้งตน้ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิร่วมกนัไม่นอ้ยกวำ่ ร้อยละ 25 ของจ ำนวนหน่วยทั้งหมดของใบส ำคญั

แสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ อำจร้องขอใหด้ ำเนินกำรจดัประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิได ้โดยระบุเหตุผลท่ีขอใหเ้รียก

ประชุมใหช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่ำว และบริษทัตอ้งจดัประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ภำยในระยะเวลำ 30 วนันบัจำก

ท่ีได้รับกำรร้องขอจำกผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวนั้ น หำกบริษัทไม่จัดประชุมภำยในก ำหนดดังกล่ำว ผูถื้อ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถจดัประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดเ้อง 

  ในกรณีท่ีมีกำรจดัประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษทัจะด ำเนินกำรปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดง

สิทธิ เพ่ือก ำหนดสิทธิของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมดงักล่ำว

เป็นระยะเวลำไม่เกิน 21 วนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ  

ข) ในกำรเรียกประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ไม่วำ่จะเป็นกำรประชุมเน่ืองจำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ท่ียงัมิไดใ้ช้

สิทธิ หรือใชสิ้ทธิไปแลว้บำงส่วน) ร้องขอ หรือคณะกรรมกำรบริษทัมีมติใหเ้รียกประชุม ให้บริษทัฯ จดัท ำหนงัสือ

นดัประชุมโดยระบุสถำนท่ี วนั เวลำ ผูท่ี้ขอให้เรียกประชุม และเร่ืองท่ีจะพิจำรณำในท่ีประชุมและจดัส่งให้ผูถื้อ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิ หรือใชสิ้ทธิไปแลว้บำงส่วน) แต่ละรำย ตำมรำยช่ือและท่ีอยูท่ี่ปรำกฏอยูใ่น

สมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ และแจง้ผำ่นระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลำดหลกัทรัพย ์ไม่นอ้ยกวำ่ 7 วนั ก่อน

วนัประชุมในแต่ละคร้ัง 

ค) ในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ หรือใชสิ้ทธิไปแลว้บำงส่วน) ซ่ึงมีสิทธิเขำ้ประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได ้โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดง

สิทธิดงักล่ำวจะตอ้งจดัท ำหนงัสือมอบฉนัทะตำมแบบท่ีบริษทัก ำหนด และให้ยื่นหนงัสือมอบฉันทะต่อประธำนท่ี

ประชุมหรือผูท่ี้ประธำนท่ีประชุมมอบหมำยก่อนเร่ิมกำรประชุม 

 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ หมำยถึง ผูถื้อใบส ำคญัแสดง

สิทธิท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิ หรือใชสิ้ทธิไปแลว้บำงส่วน ของบริษทั ซ่ึงปรำกฏรำยช่ือในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดง

สิทธิในวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ เพื่อก ำหนดสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุม โดยไม่รวมถึงผูถื้อ
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ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมีส่วนได้เสีย ซ่ึงไม่มีสิทธิออกเสียง และลงคะแนนในขอ้พิจำรณำอนัใด ซ่ึงท่ีประชุมจะ

พิจำรณำและลงมติ 

 ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีมีส่วนได้เสียตำมขอ้น้ี หมำยถึง ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีมีควำมขดัแยง้ทำง

ผลประโยชน์ในเร่ืองท่ีท่ีประชุมพิจำรณำลงมติ 

ง) ในกำรออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีถืออยู ่

โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิหน่ึงหน่วยมีหน่ึงเสียง 

จ) ในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจดัข้ึนโดยบริษทัฯ ให้ประธำนคณะกรรมกำรบริษทั หรือบุคคลท่ีไดรั้บ

มอบหมำยจำกจำกประธำนกรรมกำรบริษทั ท ำหนำ้ท่ีเป็นประธำนในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ี

ผูถื้อใบแสดงสิทธิเป็นผูจ้ดักำรประชุม หรือในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรบริษทัหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมำยจำก

ประธำนคณะกรรมกำรไม่เขำ้ร่วม ให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเขำ้ร่วมประชุมเลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีมำเขำ้

ร่วมประชุมท ำหนำ้ท่ีเป็นประธำนในท่ีประชุม โดยท่ีทั้งสองกรณี ผูเ้ป็นประธำนท่ีประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงช้ีขำด 

ฉ) องค์ประชุมในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิท ธิท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิ 

หรือใชสิ้ทธิไปแลว้บำงส่วน และ/หรือ ผูรั้บมอบฉันทะมำประชุมรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของจ ำนวน

หน่วยทั้งหมดของใบส ำคญัแสดงสิทธิ จึงจะครบเป็นองคป์ระชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธินั้น 

ช) ในกรณีท่ีปรำกฏวำ่กำรประชุมคร้ังใด เม่ือล่วงเวลำนดัไปแลว้ 60 นำที ยงัมีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้ร่วมประชุม

ยงัไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้ถือว่ำกำรประชุมนั้นเป็นอนัระงับไป หำกกำรเรียกประชุมเป็นกำรเรียกโดยมติ

คณะกรรมกำรบริษทั ให้นัดประชุมใหม่ภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 7 วนั แต่ไม่เกิน 14 วนั นับจำกวนัก ำหนด

ประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิในคร้ังแรก และให้บริษทัด ำเนินกำรจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมไปยงัผูถื้อใบส ำคญั

แสดงสิทธิทุกรำย และตลำดหลกัทรัพย ์ตำมรำยละเอียดและวิธีกำรท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ ในกำรประชุมคร้ังหลงัน้ี ไม่

บงัคบัว่ำจะตอ้งครบองค์ประชุม อย่ำงไรก็ตำม หำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผูร้้องขอให้เรียกประชุมผูถื้อ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้ถือว่ำกำรประชุมเป็นอนัระงบัไป โดยจะไม่มีกำรเรียก

ประชุมใหม่อีก 

ซ) มติท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซ่ึงเขำ้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ฌ) มติใดๆ ของท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ให้ถือว่ำมีผลผูกพนัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทุกรำย ไม่ว่ำผูถื้อ

ใบส ำคญัแสดงสิทธินั้นจะไดเ้ขำ้ร่วมประชุมดว้ยหรือไม่ก็ตำม 

ญ) ภำยหลงัจำกประชุมผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ บริษทัจะแจ้งมติของท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิให้ผูถื้อ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบผำ่นระบบเผยแพร่ขอ้มูล ของตลำดหลกัทรัพยโ์ดยเร็ว 

ฎ) บริษทัฯ จะด ำเนินกำรจดัท ำบนัทึกรำยงำนกำรประชุม และเก็บรักษำบนัทึกดงักล่ำวไวท่ี้ส ำนกังำนใหญ่ของบริษทั 

รำยงำนกำรประชุมท่ีไดล้งลำยมือช่ือโดยประธำนท่ีประชุมให้ถือเป็นหลกัฐำนอนัสมบูรณ์ของกิจกำรทั้งหลำยท่ีได้

ประชุมกนันั้น และให้ถือว่ำกำรประชุมและมติทั้งหลำยไดก้ระท ำโดยถูกตอ้ง และบริษทัฯ จะจดัส่งรำยงำนกำร
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ประชุมดงักล่ำวใหแ้ก่ตลำดหลกัทรัพยแ์ละส ำนกังำน กลต. ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 14 วนั นบัจำกวนัท่ีประชุมผูถื้อ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ฏ) ในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษทัหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยจำกบริษทั และท่ีปรึกษำกฎหมำยของบริษทั

มีสิทธิท่ีจะเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ เพ่ือแสดงควำมคิดเห็นหรือให้ค  ำอธิบำยในท่ีประชุมผูถื้อ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิได ้

ฐ) บริษทัจะเป็นผูช้  ำระค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทั้งหมด 

ฑ) บริษทัจะแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธิตำมมติท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ นบัตั้งแต่วนัท่ีท่ีประชุมไดล้งมติ 

และบริษทัจะแจง้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธิเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ให้ส ำนกังำน กลต. และตลำดหลกัทรัพย์

ทรำบภำยใน 15 วนั นับแต่วนัท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมนั้น ทั้งน้ี บริษทัจะแจง้ให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบผ่ำน

ระบบเผยแพร่ขอ้มูล ของตลำดหลกัทรัพย ์ในวนัเดียวกนันั้น และปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไวแ้ลว้ในขอ้ 3  

 

3. กำรแก้ไขเพิม่เตมิสิทธิและเงือ่นไขของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

3.1 กำรแกไ้ขในส่วนท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยชดัแจง้หรือท่ีตอ้งด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 

 กำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิในเร่ืองท่ีเห็นไดว้ำ่จะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยชดั

แจง้ หรือในส่วนซ่ึงไม่ท ำใหสิ้ทธิของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดอ้ยลง หรือเพ่ือให้เป็นไปตำมบญัญติัหรือหลกัเกณฑท่ี์

ก ำหนดในกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมำยอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง กฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบั 

หรือค ำสัง่ท่ีมีผลบงัคบัทัว่ไป หรือประกำศ หรือขอ้บงัคบัของส ำนกังำน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้ง ให้บริษทักระท ำไดโ้ดยไม่

ตอ้งไดรั้บควำมยนิยอมจำกท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยหลงัจำกท่ีไดแ้จง้ ก.ล.ต. ไดท้รำบแลว้ ทั้งน้ี กำรแกไ้ข

เปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิจะตอ้งไม่เป็นกำรขยำยอำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือกำรเปล่ียนแปลงรำคำ หรืออตัรำกำร

ใชสิ้ทธิ ยกเวน้กำรปรับสิทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับปรุงสิทธิท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3.3 

3.2 กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมท่ีเป็นสำระ 

 กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธิ นอกจำกกรณีตำมขอ้ 3.1 ตอ้งไดรั้บควำมยนิยอมจำกบริษทัฯ และท่ีประชุมผู ้

ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมท่ีก ำหนดในขอ้ 3.2 ยกเวน้กำรปรับสิทธิตำมท่ี

ระบุไวใ้นขอ้ 5 จะตอ้งได้รับควำมยินยอมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ่ึงเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 ทั้งน้ี บริษทัจะด ำเนินกำรแจง้ให้ส ำนกังำน กลต. ตลำดหลกัทรัพย ์และนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ทรำบถึงกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธิและจะจดัส่งขอ้ก ำหนดสิทธิท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมดงักล่ำวภำยใน 15 วนั นบั

จำกวนัท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธิตำมขอ้ 3.1 หรือ 3.2 แลว้แต่กรณี 
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3.3 เง่ือนไขในกำรด ำเนินกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธิ 

 กำรแก้ไขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธิไม่ว่ำในกรณีใดๆ จะตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กับขอ้ก ำหนดตำมประกำศ ทจ. 

34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ของส ำนักงำน กลต. รวมทั้งท่ีจะมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมภำยหลงัท่ีบริษทัไดรั้บอนุญำตจำก

ส ำนกังำน กลต. ใหอ้อกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 บริษทัจะแจง้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิถึงกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธิดงักล่ำวในขอ้ 3.1 หรือ 3.2 ผ่ำน

ระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลำดหลกัทรัพย ์โดยทนัที ณ วนัเดียวกนักบัท่ีบริษทัแจง้ส ำนกังำน กลต. ตลำดหลกัทรัพย ์และ

นำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิ และจะจดัส่งขอ้ก ำหนดสิทธิท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ภำยใน 

15 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บกำรร้องขอจำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ และจะจดัให้มีกำรเก็บรักษำส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิท่ี

แกไ้ขเพ่ิมเติม ณ ส ำนกังำนใหญ่ของบริษทั เพ่ือให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิขอตรวจสอบส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิท่ีแกไ้ข

เพ่ิมเติมไดใ้นวนัและเวลำท ำกำรของสถำนท่ีดงักล่ำว (แลว้แต่กรณี) 

 ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ และ/หรือ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ไม่มีสิทธิท่ีจะเสนอให้แกไ้ขขอ้ก ำหนดสิทธิใน

เร่ืองอตัรำกำรใชสิ้ทธิ รำคำกำรใชสิ้ทธิ และอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ ยกเวน้เป็นกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมตำมเง่ือนไขกำร

ปรับสิทธิ และตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมำยและเป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และ

กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

4. กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

4.1 กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมิไดฝ้ำกไวก้บัศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิระหวำ่งผูโ้อนและผูรั้บโอน 

 กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เม่ือผูโ้อนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงเป็นผูท่ี้สมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญั

แสดงสิทธิระบุช่ือเป็นเจำ้ของใบส ำคญัแสดงสิทธิจ ำนวนท่ีจะท ำกำรโอนหรือผูรั้บโอนคนสุดท้ำย โดยมีกำรสลกั

หลงัแสดงกำรโอนต่อเน่ืองครบถว้นจำกผูท่ี้ปรำกฏช่ือดงักล่ำว (แลว้แต่กรณี) ไดส่้งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่

ผูรั้บโอนโดยลงลำยมือช่ือสลกัหลงัแสดงกำรโอนใหไ้วด้ว้ย 

1) ผลกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิระหวำ่งผูรั้บโอนกบับริษทั กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะใชย้นักบับริษทัได้

ก็ต่อเม่ือนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิไดรั้บค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิพร้อมทั้ง

ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีผูรั้บโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิไดล้งลำยมือช่ือเป็นผูรั้บโอนในดำ้นหลงัของใบส ำคญั

แสดงสิทธินั้นครบถว้นแลว้ 

2) ผลของกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิระหวำ่งผูรั้บโอนกบับุคคลภำยนอก กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะใชย้นั

กบับุคคลภำยนอกไดก็้ต่อเม่ือนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิไดล้งทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ

ในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเรียบร้อยแลว้ 

ข) กำรขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ  

 จะตอ้งกระท ำ ณ ส ำนกังำนใหญ่ของนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในวนัและเวลำท ำกำรของนำยทะเบียน

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ และจะตอ้งท ำตำมแบบและวิธีกำรท่ีนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิก ำหนด โดยนำย
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ทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิปฏิเสธ ไม่รับค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ หำกนำยทะเบียนใบส ำคญั

แสดงสิทธิเห็นว่ำกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธินั้ นไม่ชอบด้วยกฎหมำย โดยผูข้อลงทะเบียนจะต้องส่งมอบ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีลงลำยมือช่ือครบถว้นตำมหลกัเกณฑ์ในขอ้ 4.1 ก) พร้อมทั้งหลกัฐำนอ่ืนๆ ท่ียืนยนัถึงควำม

ถูกตอ้งและควำมสมบูรณ์ของกำรโอนและกำรรับโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมท่ีนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ

ก ำหนด ให้แก่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิดว้ย ซ่ึงนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะลงทะเบียนกำรโอน

ใบส ำคญัแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผูถื้อใบแสดงสิทธิให้แลว้เสร็จภำยใน 7 วนัท ำกำร หลงัจำกวนัท่ีนำยทะเบียน

ใบส ำคญัแสดงสิทธิไดรั้บค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ พร้อมทั้งใบส ำคญัแสดงสิทธิและหลกัฐำน

อ่ืนๆ ท่ีจะตอ้งส่งมอบครบถว้นเรียบร้อยแลว้ 

4.2 กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีฝำกไวก้บัศูนยฝ์ำกหลกัทรัพย ์

 ส ำหรับกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีฝำกไวท่ี้ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยน์ั้น ให้เป็นไปตำมขอ้บงัคบัของตลำด

หลกัทรัพย ์ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

5. เงือ่นไขกำรปรับสิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 บริษทัจะด ำเนินปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิ และอตัรำกำรใชสิ้ทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญัตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดง

สิทธิ เม่ือเกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หน่ึงดังต่อไปน้ี ทั้ งน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ใหน้อ้ยไปกวำ่เดิม 

ก) เม่ือบริษทัมีกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุน้สำมญัของบริษทั อนัเป็นผลมำจำกกำรรวมหุ้น หรือแบ่งแยกหุ้น

ของบริษทั โดยกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีนับตั้งแต่วนัท่ีไดมี้กำร

เปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุน้สำมญัของบริษทั ซ่ึงกำรปรับสิทธิน้ีท ำเพ่ือใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ไดรั้บหุ้น

จ ำนวนเท่ำเดิม เสมือนวำ่ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุน้สำมญัของบริษทั 

1) รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณดงัน้ี 

Price 1 = (Price 0*Par 1)/Par 0 

2) อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 

Ratio 1 = (Ratio 0*Par 0)/Par 1 

โดยท่ี 

Price 1 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

Price 0 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

Par 1 คือ มูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุน้สำมญัหลงักำรเปล่ียนแปลง 

Par 0 คือ มูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุน้สำมญัก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
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ข) เม่ือบริษทัฯ เสนอขำยหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ บุคคลในวงจ ำกดั โดย”รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญั

ท่ีออกใหม่” ต  ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมญัของบริษทั” ซ่ึงกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้

สิทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสำมญัไม่ไดรั้บสิทธิในกำรจองซ้ือหุ้นสำมญัท่ี

ออกใหม่ (วนัแรกท่ีตลำดหลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมำย XR) ส ำหรับกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Right 

Issue) และ/หรือวนัแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือบุคคลในวงจ ำกดั 

แลว้แต่กรณี 

 “รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่” ค ำนวณไดจ้ำกจ ำนวนเงินทั้งหมดท่ีบริษทัจะไดรั้บจำกกำรเสนอ

ขำยหุน้สำมญั หกัดว้ยค่ำใชจ่้ำยเงินท่ีเกิดข้ึนจำกกำรเสนอขำยหลกัทรัพยท่ี์ออกนั้น (ถำ้มี) หำรดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญั

ท่ีออกใหม่ทั้งหมด 

 อน่ึง ในกรณีท่ีมีกำรเสนอขำยหุน้สำมญัพร้อมกนัมำกกวำ่ 1 รำคำเสนอขำย ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีจะตอ้งจองซ้ือหุ้น

ดงักล่ำวดว้ยกนั ใหน้ ำรำคำขำยทุกรำคำมำค ำนวณรำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ แต่ในกรณีท่ีกำรเสนอ

ขำยดงักล่ำวไม่อยูภ่ำยใตเ้ง่ือนไขท่ีจะตอ้งจองซ้ือดว้ยกนั ให้น ำเฉพำะรำคำเสนอขำยท่ีต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ของ “รำคำ

ตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทั” มำค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงเท่ำนั้น 

 “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมญัของบริษทั” ไดก้ ำหนดไวเ้ท่ำกับมูลค่ำกำรซ้ือขำยหุ้นสำมญัของบริษทัฯ 

ทั้งหมด หำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัของบริษทัท่ีมีกำรซ้ือขำยทั้งหมดในตลำดหลกัทรัพย ์ในระหวำ่งระยะเวลำ 15 วนั

ท ำกำรติดต่อกนัก่อนวนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ 

 “วนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกท่ีผูถื้อหุ้นสำมญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในกำรจองซ้ือหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ 

(วนัแรกท่ีตลำดหลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมำย XR) ส ำหรับกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Right Issue) 

และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัสำมญัท่ีออกใหม่ส ำหรับกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชน

ทัว่ไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

 ในกรณีไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมญัของบริษทั” เน่ืองจำกหุ้นสำมญัไม่มีกำรซ้ือขำยใน

ช่วงเวลำดงักล่ำว บริษทัฯ จะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำยติุธรรมของหุน้สำมญัของบริษทัเพ่ือใชใ้นกำรค ำนวณแทน 

 “รำคำยติุธรรม” หมำยถึง รำคำท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษำทำงกำรเงินท่ีส ำนกังำน กลต. ใหค้วำมเห็นชอบ 

1) รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 

Price 1 = (Price 0*((A*MP)+BY))/(MP*(A+B)) 

2) อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 

Ratio 1 = ((Ratio 0*(MP*(A+B))/((A*MP)+BY) 

โดยท่ี 

Price 1 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

Price 0 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
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MP  คือ รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทั 

A  คือ จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีไดเ้รียกช ำระเต็มมูลค่ำแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นเพ่ือ

  สิทธิในกำรจองซ้ือหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ กรณีเสนอขำยหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/ 

  หรือวนัก่อนวนัแรกของกำรเสนอขำยหุน้สำมญัท่ีออกใหม่กรณีเสนอขำยหุน้สำมญัใหแ้ก่

  ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีเสนอขำยหุน้สำมญัใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

B  คือ จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ทั้งกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ เสนอขำย 

  ใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั 

BY  คือ จ ำนวนเงินท่ีไดรั้บทั้งส้ินหลงัจำกหักค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจำกกำรออกหลกัทรัพยน์ั้น (ถำ้

มี)   ทั้งจำกกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ เสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และ/ 

  หรือ เสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั 

ค) เม่ือบริษทัเสนอขำยหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือประชำชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลใน

วงจ ำกัด โดยท่ีหลักทรัพยน์ั้ นให้สิทธิท่ีจะแปรสภำพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมัญ 

(“หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ท่ีมีสิทธิแปลงสภำพ”) โดยท่ี “รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิ” 

ดงักล่ำวต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทั” 

 กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิ และอตัรำกำรใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสำมญัจะ

ไม่ไดรั้บสิทธิกำรซ้ือหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆ ท่ีมีสิทธิแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุน้สำมญั หรือใหสิ้ทธิในกำรจองซ้ือ

หุน้สำมญั (วนัแรกท่ีตลำดหลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมำย XR) ส ำหรับกรณีท่ีเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Right Issue) 

และ/หรือวนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆ ท่ีมีสิทธิแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิ

ในกำรซ้ือหุน้สำมญั กรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้บุคคลใน

วงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

 “รำคำสุทธิต่อหุน้ของหุน้สำมญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิ” ค ำนวณไดจ้ำกจ ำนวนเงินท่ีบริษทัจะไดรั้บจำกกำร

ขำยหลกัทรัพยท่ี์ให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรจองซ้ือหุ้นสำมัญ หักด้วย

ค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจำกกำรออกหลกัทรัพยน์ั้น (ถำ้มี) รวมกบัเงินท่ีจะไดรั้บจำกกำรแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสำมญั 

หรือใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญันั้น หำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัทั้งส้ินท่ีตอ้งออกใหม่เพ่ือรองรับกำรใชสิ้ทธินั้น 

 อน่ึง ในกรณีท่ีมีกำรเสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่พร้อมกนัมำกกวำ่ 1 รำคำกำรเสนอขำย ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีจะตอ้ง

จองซ้ือหุน้ดงักล่ำวดว้ยกนั ใหน้ ำรำคำเสนอขำยทุกรำคำมำค ำนวณรำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ แต่ใน

กรณีท่ีกำรเสนอขำยดงักล่ำวไม่อยูภ่ำยในเง่ือนไขท่ีตอ้งจองซ้ือดว้ยกนั ใหน้ ำเฉพำะรำคำท่ีเสนอขำยท่ีต ่ำกวำ่ ร้อยละ 

90 ของ “รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทั” มำค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงเท่ำนั้น 

 “รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทั” ใหมี้ควำมหมำยเช่นเดียวกบัรำยละเอียดในขอ้ ข) 

 “วนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้สำมญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในกำรจองซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่

ใดๆ ท่ีใหสิ้ทธิแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุน้สำมญั หรือให้สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญั ส ำหรับกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำย

หลกัทรัพยด์งักล่ำวใหผู้ถื้อหุน้เดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ใดๆ ท่ีให้
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สิทธิแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิในกำรจองซ้ือหุ้นสำมัญส ำหรับกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่

ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

1) รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 

Price 1 = (Price 0*((A*MP)+BY))/(MP*(A+B)) 

2) อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 

Ratio 1 = (Ratio 0*(MP*(A+B))/((A*MP)+BY)  

โดยท่ี 

Price 1 คือ รำคำใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

Price 0 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

MP  คือ รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทั 

A  คือ จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีไดเ้รียกช ำระเต็มมูลค่ำแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นเพ่ือ

  สิทธิในกำรจองซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสำมญั 

  หรือใหสิ้ทธิในกำรจองซ้ือหุน้สำมญั กรณีเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ วนัก่อน 

  วนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุน้ 

  สำมญั หรือใหสิ้ทธิในกำรจองซ้ือหุน้สำมญั กรณีเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และ/ 

  หรือกรณีเสนอขำยใหบุ้คคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

B  คือจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกมำเพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิของหลกัทรัพยใ์ดๆ ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลง

  สภำพ/เปล่ียนเป็นหุน้สำมญั หรือใหสิ้ทธิในกำรจองซ้ือหุน้สำมญัตำมท่ีเสนอขำยใหแ้กผู้ ้

  ถือหุน้เดิม และ/หรือเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขำยใหแ้ก่บุคคลใน 

  วงจ ำกดั 

BY  คือจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บทั้งส้ิน หลงัหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจำกกำรออกหลกัทรัพยใ์ดๆ ท่ีให ้

  สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุน้สำมญั หรือใหสิ้ทธิในกำรจองซ้ือหุน้สำมญั ส ำหรับ 

  กำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอ

  ขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั รวมกบัเงินท่ีจะไดรั้บจำกกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพเปล่ียนเป็น 

  หุน้สำมญั หรือใชสิ้ทธิในกำรจองซ้ือหุน้สำมญั 

ง) เม่ือบริษทัจ่ำยปันผลทั้งหมดหรือบำงส่วนเป็นหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ซ่ึงกำรเปล่ียนแปลง

รำคำกำรใชสิ้ทธิ และอตัรำกำรใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสำมญัจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล 

(วนัแรกท่ีตลำดหลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมำย XD) 

1) รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณดงัน้ี 

Price 1 = (Price 0*A)/(A+B) 
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2) อตัรำใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณดงัน้ี 

Ratio 1 = (Ratio 0*(A+B))/A 

โดยท่ี 

Price 1 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

Price 0 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเก่ำก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

A  คือ จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีไดเ้รียกช ำระเตม็มูลค่ำแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ เพ่ือ

  สิทธิในกำรรับหุน้ปันผล 

B  คือ จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ในรูปแบบของหุน้สำมญัปันผล 

 

จ) เม่ือบริษทัจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกวำ่อตัรำร้อยละ 90 ของก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริษทั (ท่ีไดมี้กำร

ตรวจสอบแลว้) หลงัจำกหักขำดทุนสะสม ส ำรองตำมกฎหมำย ส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนน้อยและภำษีเงินไดจ้ำกผล

กำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำบญัชีใดๆ ในระหวำ่งอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิ

และอตัรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสำมญัจะไม่มีสิทธิรับปันผล (วนัแรกท่ีตลำด

หลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมำย XD) 

 ทั้ งน้ี อัตรำร้อยละของเงินปันผลท่ีจ่ำยให้กับผูถื้อหุ้น ค ำนวณโดยน ำเงินปันผลท่ีจ่ำยออกจริงจำกผลกำร

ด ำเนินงำนในแต่ละรอบระยะเวลำบญัชี หำรดว้ยก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริษทั (ท่ีไดมี้กำรตรวจสอบ

แลว้) หลงัจำกหกัขำดทุนสะสม ส ำรองตำมกฎหมำย ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยและภำษีเงินไดข้องผลด ำเนินงำนใน

รอบระยะเวลำบญัชีปีเดียวกนั โดยท่ีเงินปันผลท่ีจ่ำยออกจริงดงักล่ำวใหร้วมถึงเงินปันผลท่ีจ่ำยระหวำ่งกำลในแต่ละ

รอบบญัชีดงักล่ำวดว้ย 

 วนัท่ีใช้ในกำรค ำนวณ หมำยถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วนัแรกท่ีตลำด

หลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมำย XD) 

1) รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 

Price 1 = (Price 0*(MP-(D-R)))/MP 

2) อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 

Ratio 1 = (Ratio 0*MP)/(MP-(D-R)) 

โดยท่ี 

Price 1 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

Price 0 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
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MP  คือ รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทั 

D  คือ เงินปันผลต่อหุน้ท่ีจ่ำยแก่ผูถื้อหุน้ 

R  คือ เงินปันผลต่อหุ้นท่ีจ่ำยในอตัรำร้อยละ 90 ของก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะของ

บริษทั (ท่ีไดมี้กำรตรวจสอบแลว้) หลงัจำกหกัขำดทุนสะสมและส ำรองตำมกฎหมำย หำรดว้ยจ ำนวนหุ้น

สำมญัของบริษทัท่ีมีกำรซ้ือขำยทั้งหมดในตลำดหลกัทรัพยใ์นระหวำ่งระยะเวลำ 15 วนัท ำกำร (วนัท่ีเปิด

ท ำกำรซ้ือขำยของตลำดหลกัทรัพย)์ ติดต่อกนั ก่อนวนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ 

ฉ) ในกรณีท่ีมีเหตุกำรณ์ใดๆ อนัท ำให้ผูถื้อใบแสดงสิทธิและผลประโยชน์อนัพึงได ้โดยท่ีเหตุกำรณ์ใดๆ ไม่ไดอ้ยูใ่น

ขอ้ ก) ถึงขอ้ จ) ดงักล่ำว ให้บริษทัฯ พิจำรณำเพ่ือก ำหนดกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิ และ/หรืออตัรำกำรใช้

สิทธิ (หรือปรับจ ำนวนหน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิแทนอตัรำกำรใชสิ้ทธิ) ใหม่อยำ่งเป็นธรรม โดยไม่ท ำให้สิทธิของ

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิด้อยไปกว่ำเดิม ทั้ งน้ี โดยให้ถือว่ำผลกำรพิจำรณำนั้ นเป็นท่ีสุด และให้บริษทัแจ้งให้

ส ำนกังำน กลต. ตลำดหลกัทรัพย ์และนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทรำบถึงรำยละเอียดดงักล่ำวโดยทนัที 

นบัตั้งแต่วนัท่ีมีเหตุใหต้อ้งด ำเนินกำรเปล่ียนแปลงกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำว 

ช) กำรค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิ และอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำม ก) ถึงขอ้ ฉ) เป็นอิสระต่อกนัและจะค ำนวณ

กำรเปล่ียนแปลงตำมล ำดับเหตุกำรณ์ก่อนหลัง ในกรณีท่ีเหตุกำรณ์ต่ำงๆ จะเกิดข้ึนพร้อมกันให้ค  ำนวณกำร

เปล่ียนแปลงตำมล ำดบัดงัน้ี คือ ก) จ) ง) ข) ค) และ ฉ) ตำมล ำดบั โดยในแต่ละล ำดบัคร้ังท่ีค  ำนวณกำรเปล่ียนแปลง

ใหค้งสภำพของรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิเป็นทศนิยม 3 ต ำแหน่ง 

ซ) กำรค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิ และอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ ก) ถึงขอ้ ฉ) จะไม่มีกำรเปล่ียนแปลงซ่ึง

ท ำให้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่สูงข้ึน และ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิลดลง เวน้แต่กรณีกำรรวมหุ้นส ำหรับกำรค ำนวณ

จ ำนวนเงินจำกกำรใชสิ้ทธิ จะค ำนวณจำกรำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงัจำกกำรเปล่ียนแปลง (ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) คูณ

กบัจ ำนวนหุ้นสำมญั (จ ำนวนหุ้นสำมญัค ำนวณไดจ้ำก อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่ คูณกบัจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ี

แสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิ เม่ือค ำนวณไดจ้ ำนวนหุ้นออกมำเป็นเศษหุ้น ให้ตดัเศษหุ้นนั้นท้ิง) ส่วนในกรณีท่ีกำร

เปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวมีผลท ำใหร้ำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่ท่ีค ำนวณตำมสูตรมีรำคำต ่ำกวำ่มูลค่ำท่ีตรำไว้

ของหุน้สำมญั (Par value) ของบริษทั บริษทัของสงวนสิทธิท่ีจะปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่เพียงเท่ำกบัมูลค่ำท่ีตรำไว้

ของหุน้สำมญัเท่ำนั้น 

ฌ) บริษทัอำจท ำกำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิควบคู่กบักำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนกำรปรับอตัรำกำรใชสิ้ทธิ

ก็ได ้

ญ) กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิตำม ก) ถึง ฉ) และ/หรือ กำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ

ใหม่ทดแทนกำรปรับอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ ฌ) บริษทัจะด ำเนินกำรแจง้ผลกำรเปล่ียนแปลงโดยไม่ชกัชำ้ก่อน

วนัท่ีอตัรำหรือรำคำใช้สิทธิแปลงสภำพมีผลบังคบัใช้ โดยบอกถึงรำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณ และเหตุผลท่ีตอ้ง

เปล่ียนแปลงดงักล่ำว ใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบ ผำ่นระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลำดหลกัทรัพย ์และแจง้กำร

เปล่ียนแปลงดงักล่ำวใหส้ ำนกังำน กลต. ทรำบภำยใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้ต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำใช้

สิทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิ 
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6. กำรชดใช้ค่ำเสียหำย กรณีบริษัทไม่สำมำรถจดัให้มหุ้ีนสำมญัเพือ่รองรับกำรใช้สิทธิ 

บริษทัจะชดใชค้่ำเสียหำยใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ตำมรำยละเอียด ดงัน้ี 

6.1 บริษทัจะชดใชค้่ำเสียหำยให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ต่อเม่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ควำมจ ำนงในกำร

ใชสิ้ทธิแต่ละคร้ังตำมเง่ือนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ 1.2.6 และบริษทัไม่สำมำรถจดัให้มีหุ้นสำมญั

เพ่ือรองรับกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิไดอ้ย่ำงครบถว้น ยกเวน้กรณีตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้จ ำกัดกำรโอน

ใบส ำคญัแสดงสิทธิและขอ้จ ำกดักำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมขอ้ 4 โดยค่ำเสียหำยท่ีบริษทัฯ จะชดใช้

ใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวสำมำรถค ำนวณไดต้ำมท่ีก ำหนดในขอ้ 6.3 

6.2 กำรชดใชค้่ำเสียหำยตำมขอ้ 6.1 บริษทัจะช ำระใหเ้ป็นเช็คระบุช่ือขีดคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะช่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

และจะจดัส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 30 วนัท ำกำร นบัจำกวนัท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ มำแจง้ควำมจ ำนง

ท่ีจะใชสิ้ทธิ 

 อยำ่งไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกบริษทัไดท้ ำกำรส่งเช็ค ดรำฟต ์ตัว๋แลกเงินธนำคำร หรือค ำสั่งจ่ำยเงินของ

ธนำคำร ซ่ึงขีดคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะช่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมท่ีอยูท่ี่ระบุในหนงัสือ

แสดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิโดยถูกตอ้งแลว้ ให้ถือวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดรั้บเงินค่ำเสียหำยคืนแลว้โดย

ชอบ และไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป 

6.3 กำรค ำนวณค่ำเสียหำยท่ีบริษทัจะชดใชใ้หผู้ถื้อสิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมขอ้ 6.1 มีสูตรกำรค ำนวณดงัน้ี 

ค่ำเสียหำยต่อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย  = B x (MP-EP)  

โดยท่ี 

B  คือ จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีไม่สำมำรถจดัใหมี้ และ/หรือ เพ่ิมข้ึนไดต้ำมอตัรำกำรใชสิ้ทธิท่ี 

   เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน ต่อ 1 หน่วย 

MP  คือ รำคำถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุน้สำมญัของบริษทั 5 วนัท ำกำรติดต่อกนัก่อนวนั 

   ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแต่ละรอบ ซ่ึงผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมำแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช ้

   สิทธิ (รำคำถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัเท่ำกบัมูลค่ำกำรซ้ือหุ้นทั้งหมดของบริษทัหำรดว้ยจ ำนวน

   หุน้ของบริษทัท่ีมีกำรซ้ือขำยทั้งหมด) 

EP  คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือรำคำกำรใชสิ้ทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ 

   หำกมีกำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิ 

 อน่ึง ในกรณีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซ่ึงเป็นคนต่ำงดำ้ว (ทั้งบุคคลธรรมดำและนิติบุคคล) ท่ีไม่สำมำรถใชสิ้ทธิ

ไดเ้น่ืองจำกขอ้จ ำกดัในเร่ืองอตัรำส่วนกำรถือหุน้ของคนต่ำงดำ้ว ซ่ึงขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ท่ี 13 ก ำหนดวำ่กำรถือหุ้น

ของคนต่ำงดำ้วจะตอ้งไม่เกินร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั เวน้แต่จะเป็นไปตำม

เง่ือนไขท่ีก ำหนดในขอ้บงัคบับริษทั ในกรณีเช่นน้ี บริษทัจะไม่ชดใชค้่ำเสียหำย หรือ ด ำเนินกำรอ่ืนใดให้แก่ผูถื้อ

ใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซ่ึงเป็นคนต่ำงด้ำว และผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิซ่ึงเป็นคนต่ำงด้ำวไม่มีสิทธิเรียกร้อง

ค่ำเสียหำย หรือเรียกร้องใหบ้ริษทัชดใชใ้ดๆ ทั้งส้ิน 

6.4 กำรชดใชค้่ำเสียหำยตำมขอ้น้ีใหถื้อเป็นท่ีสุด 
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7. กำรด ำเนินกำรกรณีมเีศษของหุ้น 

 ในกรณีท่ีตอ้งมีกำรเปล่ียนแปลงอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมเกณฑก์ำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิ และอตัรำกำรใชสิ้ทธิ

ตำมท่ีระบุในเง่ือนไขกำรปรับสิทธิตำม ขอ้ 5 และมีเศษของจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีจะไดรั้บจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญั

แสดงสิทธิใหต้ดัเศษหุน้ท้ิง 

 

8. มตทิีป่ระชุมผู้ถือหุ้นเพือ่อนุมตักิำรออกหุ้นสำมญัเพือ่รองรับกำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกำยน 2559 มีมติอนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

จ ำนวน 107,500,000 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญั จ ำนวน 107,500,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท เพื่อรองรับกำร

ใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ ท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัท่ีออกในคร้ังน้ี 

 

9. รำยละเอยีดเกีย่วกบัหุ้นทีอ่อกใหม่เพือ่รองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกใหม่เพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิ 107,500,000 หุน้ 

มูลค่ำท่ีตรำไว ้  1 บำทต่อหุน้ 

รำคำกำรใชสิ้ทธิ หุน้ละ   3 บำท (เวน้แต่กรณีมีกำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ) 

 เน่ืองจำกหุ้นสำมญัของบริษทัฯ เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ ดงันั้นหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่

เน่ืองจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิจะสำมำรถเขำ้ท ำกำรซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยไ์ดภ้ำยหลงัจำกท่ีบริษทัฯ

ด ำเนินกำรจดทะเบียนหุ้นสำมญัใหม่ดงักล่ำวต่อตลำดหลกัทรัพยแ์ลว้ โดยบริษทัฯ จะด ำเนินกำรยื่นขออนุญำตน ำหุ้น

สำมญัท่ีออกใหม่จำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อตลำดหลกัทรัพย์

ภำยใน 30 วนั นบัแต่วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ ทั้งน้ี เพ่ือให้หุ้นสำมญัดงักล่ำวสำมรถท ำกำรซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยไ์ด้

เช่นเดียวกบัหุ้นสำมญัเดิมของบริษทัฯ ในกรณีกำรใชสิ้ทธิท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น

สำมญัจะขอรับใบหุน้ บริษทัจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทัจดัส่งใบหุ้นไปยงัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ

ตำมท่ีอยู่ท่ีระบุไวใ้นสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทัโดยทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 14 วนัท ำกำรนับจำกวนั

ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ ส ำหรับในกรณีระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) จะเป็นไปตำมกฎเกณฑข์องศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์คือ 7 

วนัท ำกำรนบัจำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ 

 

10. สิทธิของหุ้นสำมญัใหม่ทีเ่กดิจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 สิทธิของหุน้สำมญัท่ีออกตำมกำรใชสิ้ทธิของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออกคร้ังน้ี จะมีสิทธิและสภำพเหมือน

หุน้สำมญัเดิมของบริษทัท่ีออกไปก่อนหนำ้น้ีแลว้ รวมทั้งสิทธิในกำรับเงินปันผลหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีบริษทัใหแ้ก่ผูถื้อ

หุ้น ทั้งน้ีนบัแต่วนัท่ีนำยทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทัไดจ้ดแจง้ช่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั และ

กระทรวงพำณิชย์รับจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแล้ว หำกบริษัทฯ ได้ประกำศวันก ำหนดสิทธิในเงินปันผลหรือ

ผลประโยชน์อ่ืนใดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ก่อนวนัท่ีนำยทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทัไดจ้ดแจง้ช่ือของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็น
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ผูถื้อหุ้นในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทั และกระทรวงพำณิชย์รับจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระเรียบร้อยแลว้ ผูถื้อ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวจะไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลหรือผลประโยชน์อ่ืนนั้น 

 

11. ข้อจ ำกดักำรโอนหุ้น 

 บริษทัไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรโอนหุน้ เวน้แต่กำรโอนหุ้นเป็นสำเหตุให้ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นคนต่ำงดำ้วถือหุ้นในบริษทั

เกินกว่ำอตัรำท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 13 ก ำหนดให้หุ้นของบริษทัสำมำรถโอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ำกดั เวน้แต่

กำรโอนหุ้นนั้น เป็นเหตุให้มีคนต่ำงดำ้วถือหุ้นอยู่ในบริษทัเกินกว่ำ ร้อยละ 49 ของหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของ

บริษทั 

 

12. สถำนะของใบส ำคญัแสดงสิทธิทีอ่ยู่ระหว่ำงวนัทีผู้่ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิแจ้งควำมจ ำนงใช้สิทธิ และวันจดทะเบียนเพิ่ม

ทุนช ำระแล้ว 

 สถำนะของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีอยูร่ะหวำ่งวนัท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิและวนั

ก่อนวนัท่ีกระทรวงพำณิชยจ์ะรับจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้อนัเน่ืองมำจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะมี

สถำนภำพและสิทธิเช่นเดียวกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดแ้จง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ และสถำนภำพดงักล่ำวน้ีจะ

ส้ินสุดลงในวนัท่ีกระทรวงพำณิชยไ์ดรั้บจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้อนัเน่ืองมำจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ

ดงักล่ำวแลว้ 

 ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีกำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิในช่วงท่ีบริษทัยงัไม่ไดน้ ำหุ้นสำมญั

ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้จดทะเบียนทุนช ำระแลว้กบักระทรวงพำณิชย ์ผูถื้อใบส ำคญัแสดง

สิทธิท่ีไดท้ ำกำรใชสิ้ทธิแลว้จะไดรั้บกำรปรับสิทธิยอ้นหลงั โดยบริษทัจะด ำเนินกำรออกหุ้นสำมญัใหม่เพ่ิมเติมให้แก่ผู ้

ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยเร็วท่ีสุดตำมจ ำนวนท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสมควรจะไดรั้บหำกรำคำท่ีไดป้รับใหม่นั้นมี

ผลบงัคบัใชโ้ดยหุน้สำมญัส่วนเพ่ิมอำจไดรั้บชำ้กวำ่หุน้สำมญัท่ีไดรั้บก่อนหนำ้น้ีแลว้ แต่ไม่เกิน 45 วนันบัจำกวนัท่ีมีกำร

ปรับสิทธิ 

 

13. ข้อก ำหนดกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ และข้อจ ำกดักำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

13.1 บริษทัไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ เวน้แต่กำรโอนเกิดข้ึนในช่วงปิดสมุดทะเบียนใบส ำคญั

แสดงสิทธิเพ่ือพกักำรโอนสิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ี บริษทัจะปิดสมุดทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ เพื่อพกักำร

โอนหรือกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ เป็นระยะเวลำ 21 วนั ก่อนวนัครบก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย และ

ตลำดหลกัทรัพย ์จะท ำกำรข้ึนเคร่ืองหมำย SP (หำ้มซ้ือขำย) 2 วนัท ำกำร ก่อนวนัปิดสมุดทะเบียน 

 ในกรณีท่ีวนัก ำหนดใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของตลำดหลกัทรัพย ์บริษทัจะปิดสมุดทะเบียน 

21 วนั ก่อนวนัท ำกำรวนัสุดทำ้ยของตลำดหลกัทรัพยก่์อนหนำ้วนัก ำหนดสิทธิคร้ังสุดทำ้ย 

13.2 บริษทัไม่มีขอ้จ ำกดักำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ เวน้แต่กำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำว 

เป็นเหตุให้มีคนต่ำงดำ้วถือหุ้นอยูใ่นบริษทัเกินกวำ่ ร้อยละ 49 ของหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด ซ่ึงเป็นขอ้จ ำกดัตำม
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ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 13 ท่ีก ำหนดใหหุ้น้ของบริษทัสำมำรถโอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ำกดั เวน้แต่กำรโอนหุน้นั้นเป็นเหตุ

ใหมี้คนต่ำงดำ้วถือหุน้อยูใ่นบริษทัเกินกวำ่ ร้อยละ 49 ของหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด โดยบริษทัมีขอ้ก ำหนดดงัน้ี 

ก) บริษทัจะไม่ออกหุ้นสำมญัให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นคนต่ำงดำ้ว ซ่ึงไดด้ ำเนินกำรใชสิ้ทธิตำม

เง่ือนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ 1.2.6 หำกกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวจะท ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้น

ของคนต่ำงดำ้วมีจ ำนวนเกินกวำ่ร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ตำมท่ีระบุ

ในขอ้บงัคบับริษทั  

ข) หำกขอ้จ ำกดัตำมขอ้ 13.2 ก) ขำ้งตน้มีผลท ำให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นคนต่ำงดำ้วท่ีไดด้ ำเนินกำร

ใชสิ้ทธิตำมเง่ือนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญั ไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วน บริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธิในกำรคืนเงินท่ีเหลือตำมรำคำกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในส่วนท่ีสำมำรถใชสิ้ทธิ

ไดโ้ดยไม่มีดอกเบ้ียให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นคนต่ำงดำ้วดงักล่ำวทำงไปรษณียล์งทะเบียน

ภำยใน 30 วนัท ำกำร นบัจำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ 

ค) ไม่วำ่กรณีใดๆ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมิไดมี้สัญชำติไทยจะจะไม่ไดรั้บกำรชดเชยหรือชดใชไ้ม่วำ่ใน

รูปแบบใดจำกบริษทัฯ ในกรณีท่ีไม่สำมำรถใชสิ้ทธิได ้โดยมีสำเหตุมำจำกขอ้จ ำกดัเร่ืองอตัรำส่วนกำรถือ

หุน้ของคนต่ำงดำ้วตำมขอ้ 13.2 ก) ขำ้งตน้ 

 

14. วธีิกำรส่งมอบหุ้นสำมญัทีเ่กดิจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 ในกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ สำมำรถเลือกให้

บริษทัด ำเนินกำรในกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

14.1 หำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ประสงค์จะขอรับเป็นใบหุ้นในนำมของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ศูนยรั์บฝำก

หลกัทรัพยจ์ะส่งมอบใบหุ้นตำมจ ำนวนท่ีใชสิ้ทธิแก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทำงไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ 

ตำมช่ือท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นสมุดทะเบียนภำยใน 15 วนัท ำกำร นบัจำกวนัครบก ำหนดกำรใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง ในกรณีน้ี 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไม่สำมำรถขำยหุน้สำมญัท่ีเกิดจำกกำรใชสิ้ทธิในตลำดหลกัทรัพยไ์ดจ้นกวำ่จะไดรั้บ

ใบหุ้น ซ่ึงอำจจะไดรั้บภำยหลงัจำกท่ีหุ้นสำมญัท่ีเกิดจำกกำรใชสิ้ทธิไดรั้บอนุญำตให้เขำ้ท ำกำรซ้ือขำยในตลำด

หลกัทรัพยแ์ลว้ 

14.2 หำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ประสงคจ์ะขอรับใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะใชบ้ริกำรของศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์โดย

กำรฝำกหุน้สำมญัท่ีเกิดจำกกำรใชสิ้ทธิไวใ้นบญัชีของบริษทัหลกัทรัพยซ่ึ์งผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซ้ือขำย

หลกัทรัพยอ์ยู ่กรณีน้ี ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยจ์ะด ำเนินกำรน ำหุ้นสำมญัท่ีเกิดจำกกำรใชสิ้ทธิฝำกไวก้บั “บริษทั 

ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพ่ือผูฝ้ำก” และศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนหุน้

สำมญัท่ีบริษทัหลกัทรัพยน์ั้นฝำกหุน้สำมญัอยูภ่ำยใน 7 วนัท ำกำรนบัจำกวนัครบก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง 

ในกรณีน้ี ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะสำมำรถขำยหุ้นสำมญัท่ีเกิดจำกกำรใชสิ้ทธิในตลำดหลกัทรัพยไ์ดท้นัทีท่ี

ตลำดหลกัทรัพยอ์นุญำตใหหุ้น้สำมญัท่ีเกิดจำกกำรใชสิ้ทธิท ำกำรซ้ือขำยไดใ้นตลำดหลกัทรัพย ์ 
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ในกรณีน้ี ช่ือของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งตรงกบัช่ือเจำ้ของบญัชีซ้ือขำยหลกัทรัพยท่ี์ผูถื้อใบส ำคญั

แสดงสิทธิประสงค์จะฝำกหุ้นสำมัญไวใ้นบัญชีหลกัทรัพยด์ังกล่ำว มิฉะนั้ นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะ

ด ำเนินกำรออกใบหุน้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ตำมขอ้ 14.1 แทน 

14.3 หำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใชบ้ริกำรของศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์

โดยกำรฝำกหุ้นสำมญัท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิไวใ้นบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมำชิกเลขท่ี 600 กรณีน้ี 

บริษัทจะด ำเนินกำรน ำหุ้นสำมัญท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิฝำกไวก้ับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝำก

หลกัทรัพยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมจ ำนวนท่ีไดรั้บกำรจดัสรรไวใ้นบญัชีของบญัชีผู ้

ออกหลกัทรัพยส์มำชิกเลขท่ี 600 และออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูท่ี้ไดรั้บกำรจดัสรรภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัจำก

วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ เม่ือผูถื้อหุ้นท่ีไดรั้บกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิตอ้งขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ผู ้

ถือหุ้นดังกล่ำวต้องถอนใบส ำคัญแสดงสิทธิออกจำกบัญชีเลขท่ี 600 ดังกล่ำว โดยต้องติดต่อผ่ำนบริษัท

หลกัทรัพยท์ั่วไป ซ่ึงอำจจะมีค่ำธรรมเนียมในกำรด ำเนินกำรตำมท่ีศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์และ/หรือ บริษทั

หลกัทรัพยน์ั้นๆ ก ำหนด ดงันั้นในกรณีน้ี ผูถื้อหุ้นท่ีไดรั้บจดัสรรจะสำมำรถขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิในตลำด

หลักทรัพย์ได้ทันทีท่ีตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้ท ำกำรซ้ือขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิของบริษัทได้ในตลำด

หลกัทรัพย ์mai  และผูถื้อหุ้นท่ีไดรั้บกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ด ำเนินกำรถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิออก

จำกบญัชีเลขท่ี 600 ดงักล่ำวแลว้ 

 

15. ผลบังคบัข้อก ำหนดสิทธิและกฎหมำยทีใ่ช้บังคบั 

 ขอ้ก ำหนดสิทธิน้ี จะมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิไปจนถึงวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย 

โดยขอ้ก ำหนดสิทธิน้ีจะใชบ้งัคบัและตีควำมตำมกฎหมำยไทย และหำกมีขอ้ควำมใดๆ ในขอ้ก ำหนดสิทธิน้ีขดัแยง้กบั

กฎหมำยหรือประกำศใดๆ ท่ีมีผลบงัคบักบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ ให้ใชข้อ้ควำมตำมกฎหมำยหรือประกำศดงักล่ำวบงัคบั

แทนขอ้ควำมของขอ้ก ำหนดสิทธิน้ี ทั้งน้ี เฉพำะในส่วนท่ีขดัแยง้กนันั้น 

  

 

      ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

           บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จ ำกดั (มหำชน) 

      วนัท่ี 18 เมษำยน 2561 

 

           

    (นำยชยัสิทธ์ิ สมัฤทธิวณิชชำ, นำงธญัญรัตน์ สมัฤทธิวณิชชำ) 

               กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำม 


