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ข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของ

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 2 (NDR-W2) 

 

 ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2 (“ใบสําคัญแสดสิทธิ” หรือ “NDR-

W2”) ท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ออกโดยบริษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) (“ผู้ออกใบสําคัญแสดง

สิทธิ” หรือ “บริษัท”) ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565 เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2565 

 

 ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะไดรั้บสิทธิตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิว่าดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบสําคญัแสดง

สิทธิและผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2 (“ข้อกําหนดสิทธ”ิ) โดยผูอ้อก

ใบสําคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิจะตอ้งผกูพนัตามขอ้กาํหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ

ไดรั้บทราบและเขา้ใจขอ้กาํหนดต่าง ๆ ในขอ้กาํหนดสิทธิเป็นอย่างดีแลว้ รวมทั้งไดใ้ห้ความเห็นชอบกบัการแต่งตั้งนายทะเบียน

ใบสาํคญัแสดงสิทธิและขอ้กาํหนดต่าง ๆ ในสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิดว้ย 

 

 ทั้งน้ี ผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิจะจดัให้มีการเก็บรักษาขอ้กาํหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิไว ้

ณ สํานกังานใหญ่ของผูอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิ และสํานกังานใหญ่ของนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ เพ่ือให้ผูถื้อใบสําคญัแสดง

สิทธิขอตรวจสอบขอ้กาํหนดสิทธิและสัญญาต่าง ๆ ดงักล่าวไดใ้นวนัและเวลาทาํการของบุคคลดงักล่าว (แลว้แต่กรณี) 
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ส่วนท่ี 1 

สาระสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิและรายละเอยีดเกีย่วกบัใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 

ช่ือ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เอน็. ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) 

คร้ังท่ี 2 (“ใบสําคัญแสดงสิทธ”ิ หรือ “NDR–W2”) 

 

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : ระบุช่ือผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้

 

วิธีการจัดสรร : บริษทัจะจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วน

การถือหุ้น (Right Offering) โดยผูถื้อหุ้นเดิมท่ีมีสิทธิไดรั้บจดัสรรใบสําคญั

แสดงสิทธิ ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนรายช่ือผูถื้อหุ้น

ในวนัท่ี 7 เมษายน 2565 (Record Date) โดยบริษทัจะจดัสรรใบสําคญัแสดง

สิทธิให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 4 หุ้น ต่อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า 

 

หากมีเศษจากการคาํนวณตามอตัราส่วนการจดัสรรดงักล่าวให้ปัดเศษดงักล่าว

ทิ้งทั้งจาํนวน และในกรณีท่ีมีใบสําคญัแสดงสิทธิคงเหลือภายหลงัการจดัสรร 

บริษทัจะดาํเนินการยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิในส่วนท่ีเหลือดงักล่าวต่อไป 

 

จํานวนท่ีออก : ไม่เกิน 86,722,878 หน่วย 

 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0.00 บาท 

 

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น (มูลค่าท่ีตราไว ้(Par 

value) หุ้นละ 1 บาท) เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการ

ปรับสิทธิตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6 ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นหรือของใบสาํคญัแสดง

สิทธิ ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง 

 

ราคาการใช้สิทธ ิ : 3.50 บาทต่อหุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับ

สิทธิตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6 

 

วันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2565 

 

วันครบกําหนดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ : วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2567 
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อายุของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : 2 ปีนบัจากวนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ี ภายหลงัการออกใบสาํคญัแสดง

สิทธิ บริษทัจะไม่ขยายอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ และใบสาํคญัแสดงสิทธิจะพน้

สภาพจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในวนัถดัไปนับจากวนัใช้สิทธิคร้ัง

สุดทา้ย 

 

จํานวนหุ้นสามัญท่ีจัดสรรไว้ : 86,722,878 หุ้น ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 25 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได้แล้วของ

บริษทั ดงันั้น จาํนวนหุ้นท่ีจดัสรรเพ่ือรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิทั้งหมด จะ

ไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

 

วิธีการคาํนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ 

 

จาํนวนหุ้นรองรับสาํหรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ี

จาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั
 

= 86,722,878 / 346,891,514 * 100 

= ร้อยละ 25 

 

ระยะเวลาและกําหนดการใช้สิทธ ิ : ภายหลงัจากวนัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใช้

สิทธิในการซ้ือหุ้นของบริษทัไดใ้นวนัดงัต่อไปน้ี (“วันกําหนดใช้สิทธ”ิ) 

คร้ังแรก : 1 ธนัวาคม 2565 

คร้ังท่ีสอง : 1 มิถุนายน 2566 

คร้ังท่ีสาม : 1 ธนัวาคม 2566 

คร้ังสุดทา้ย  : 4 พฤษภาคม 2567 

ในกรณีท่ีวนักาํหนดการใช้สิทธิดงักล่าวตรงกับวนัหยุดของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ให้เล่ือนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าวเป็นวนัทาํการก่อนหนา้ 

 

ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธ ิ : ผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท 

จะตอ้งแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัในระหว่างเวลา 

09.00 น. ถึง 15.00 น. ในทุกวนัทาํการของบริษทั ภายในระยเวลา 5 วนัทาํการ

ก่อนวนักาํหนดการใช้สิทธิในแต่ละคร้ัง ยกเวน้ระยะเวลาแจง้ความจาํนงใน

การใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ซ่ึงผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถแจง้ความจาํนงใน

การใชสิ้ทธิเท่ากบั 15 วนัก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

 

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจํานง

ในการใช้สิทธ ิ

: เม่ือผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นตาม

ใบสําคญัแสดงสิทธิแลว้ จะไม่สามารถยกเลิกการแจง้ความจาํนงได ้เวน้แต่

เป็นไปตามขอ้ 5.4.8 
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ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : บริษทัจะนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

 

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิม่ทุนท่ีเกิดจาก

การใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

: บริษทัจะนําหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีเกิดจากการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญตามใบสําคญั

แสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : ในการพิจารณาผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัภายหลงัการออกและเสนอ

ขายใบสาํคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

กรณีท่ี 1 ผูถื้อหุ้นเดิมเป็นผูใ้ช้สิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ

ของบริษทัฯ ทั้งจาํนวน 

กรณีท่ี 2 ผูถื้อหุ้นเดิมไม่เป็นผูใ้ชสิ้ทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั

ของบริษทัฯ ทั้งจาํนวน แต่มีบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งจาํนวน 

 

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

กรณีท่ี 1 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัทุกรายจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตาม

สัดส่วนการถือหุ้น และเป็นผูใ้ช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสิทธิ NDR-

W2 จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น ผูถื้อหุ้นเดิมจะไม่ไดรั้บผลกระทบ

ต่อสัดส่วนการถือหุ้น 
 

กรณีท่ี 2 ในกรณีท่ีมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 

NDR-W2 ครบทั้งจาํนวน แต่ผูใ้ช้สิทธิมิใช่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั จะทาํให้

สัดส่วนการถือหุ้นของผู ้ถือหุ้นเดิมลดลงร้อยละ 20.00 ซ่ึงการคํานวณมี

รายละเอียดดงัน้ี 
 

Control Dilution =   จาํนวนหุ้นรองรับท่ีออกในคร้ังน้ี  

 (จาํนวนหุ้นชาํระแลว้ + จาํนวนหุ้นรองรับท่ีออกในคร้ังน้ี) 
 

 =             86,722,888    
   (346,891,514 + 86,722,878)  
 

 = 20.00% 
 

  การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

กรณีท่ี 1 และ กรณีท่ี 2 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัทุกรายจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วน

การถือหุ้น และผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

NDR-W2 ท่ีออกในคร้ังน้ีทั้งจาํนวน 86,722,878 หน่วย จะทาํให้เกิดผลกระทบ

ต่อราคาใหล้ดลงร้อยละ -5.02 ซ่ึงการคาํนวณมีรายละเอียดดงัน้ี 
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Price Dilution = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย 
 ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 
 

 =  2.79 – 2.93   
 2.79  
 

 = -5.02% 

  
 

หมายเหตุ: 

1. ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย คาํนวณจากราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก 10 วนัทาํ

การ ก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทัในวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2565 (ตั้งแต่

วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2565 ถึงวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2565) เท่ากบั 2.79 บาท/หุ้น) 

2. ราคาตลาดหลังการเสนอขายเท่ากับ 2.93 บาท/หุ้น ซ่ึงการคํานวณมี

รายละเอียดดงัน้ี 
 

(จาํนวนหุ้นท่ีชาํระแลว้ x ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย) +  

=   (จาํนวนหุ้นรองรับท่ีออกในคร้ังน้ี x ราคาใชสิ้ทธิ)  

(จาํนวนหุ้นท่ีชาํระแลว้ + จาํนวนหุ้นรองรับท่ีออกในคร้ังน้ี) 
 

=            (346,891,514 x 2.79) + (86,722,878 x 3.50)  

(346,891,514 + 86,722,878) 
 

=    2.93 บาท/หุ้น 

 

  การลดลงของส่วนแบ่งกําไร (EPS Dilution) 

กรณีท่ี 1 และ กรณีท่ี 2 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัทุกรายจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วน

การถือหุ้น และผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

NDR-W2 ท่ีออกในคร้ังน้ี จาํนวน 86,722,878 หน่วย จะทาํให้เกิดผลกระทบ

ต่อส่วนแบ่งกาํไร ลดลงร้อยละ 0.17 ซ่ึงการคาํนวณมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

EPS Dilution =  EPS ก่อนการเสนอขาย – EPS หลงัการเสนอขาย   
 EPS ก่อนการเสนอขาย 
 

 =  0.12 – 0.10   
 0.10 
 

 = 0.17% 
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โดยท่ี 

EPS ก่อนการเสนอขาย = กาํไรสุทธิปี 2564  

 จาํนวนหุ้นท่ีชาํระแลว้ 
 

 = 41,904,072      = 0.12 บาท/หุ้น 

  346,891,514 

 

EPS หลงัการเสนอขาย =  กาํไรสุทธิปี 2564   

 จาํนวนหุ้นท่ีชาํระแลว้+จาํนวนหุ้นรองรับท่ีออกในคร้ังน้ี 
 

 = 41,904,072      = 0.10 บาท/หุ้น 
 346,891,514 + 86,722,878 

 

เหตุในการต้องปรับราคาการใช้สิทธิ และ/

หรือ อัตราการใช้สิทธ ิ

: บริษทัจะดาํเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิตาม

เง่ือนไขการปรับสิทธิตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6 เม่ือมีเหตุการณ์ตามท่ีกาํหนดไวใ้น

ขอ้กาํหนดสิทธิ ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีมีลกัษณะตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 11 (4)(ข) 

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุท่ี ทจ. 34/2551 เร่ืองการขออนุญาต

และการอนุญาตให้เสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นออกใหม่ และหุ้น

ท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ ฉบับลงวนัท่ี 15 ธันวาคม 2551 

(รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
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ส่วนท่ี 2 

ข้อกาํหนดสิทธิท่ัวไป 

 

1. คําจํากัดความ 

เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน คาํและขอ้ความต่าง ๆ ท่ีใชอ้ยูใ่นขอ้กาํหนดสิทธิน้ี ให้มีความหมาย ดงัต่อไปน้ี 

 

“ข้อกําหนดสิทธิ” : หมายถึง ขอ้กาํหนดว่าดว้ยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิ

และผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฉบบัน้ี ซ่ึงมีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบสําคญั

แสดงสิทธิ รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม (ถา้มี) 

 

“ใบสําคัญแสดงสิทธิ” : หมายถึง ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ 

จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 2 (NDR–W2) ชนิดระบุช่ือผูถื้อและสามารถโอน

เปล่ียนมือได ้หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงมีรายละเอียดตามท่ีระบุไว้

ในขอ้กาํหนดสิทธิ 

 

“ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ” : หมายถึง เอกสารท่ีออกโดยศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์พ่ือให้แทนใบสําคัญ

แสดงสิทธิ 

 

“บริษัท” หรือ “ผู้ออกใบสําคัญ

แสดงสิทธิ” 

: หมายถึง บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

“ประกาศ ทจ. 34/2551” : หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 34/2551 เร่ืองการขอ

อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นท่ีออก

ใหม่และหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ ฉบับลงวนัท่ี 15 

ธนัวาคม 2551 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

 

“วันทําการ” : หมายถึง วนัทาํการของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

“ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ” : หมายถึง ผูท้รงสิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิแต่ละหน่วยตามขอ้ 3.3 

 

“สมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดง

สิทธิ” หรือ “สมุดทะเบียน” 

: หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งขอ้มูลทางทะเบียนซ่ึงบนัทึกรายละเอียด

เก่ียวกับใบสําคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเก็บรักษาโดย

นายทะเบียน 
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“สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิ” : หมายถึง สิทธิทั้งปวงในใบสําคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะ

สิทธิในการซ้ือหุ้นรองรับ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนในการประชุมผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สิทธิในการได้รับ

ค่าเสียหายในกรณีหุ้นรองรับไม่เพียงพอ 

 

“หุ้นรองรับ” : หมายถึง หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) 

จาํนวน 86,722,878 หุ้น ท่ีจัดสรรไวเ้พ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิ รวมทั้งหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีจะออกเพ่ิมเติม ในกรณีมีการปรับ

สิทธิภายใตข้อ้กาํหนดสิทธิ 

 

“หุ้น” : หมายถึง หุ้นสามญัของบริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

“ระยะเวลาการแจ้งความจํานงใน

การใช้สิทธิ” 

: หมายถึง ระยะเวลาท่ีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิซ่ึงประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการ

ซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั สามารถแจง้ความจาํนงในการใช้สิทธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิไดต้ามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 5.3 

 

“วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ” : หมายถึง 5 พฤษภาคม 2565 

 

“วันกําหนดการใช้สิทธิ” : ให้มีความหมายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 5.1 ของขอ้กาํหนดสิทธิ 

 

“สํานักงาน ก.ล.ต.” : หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 

“นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ” 

หรือ “นายทะเบียน” 

: หมายถึง บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท ์0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991 

และ/หรือ นิติบุคคลใด ๆ ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนใบสําคญั

แสดงสิทธิรายใหม่ท่ีรับโอนสิทธิและหน้าท่ีของนายทะเบียนเก่ียวกบัการ

เป็นนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิน้ี 

 

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ” : หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

 

“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” : หมายถึง ศูนยรั์ยบฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

“ระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาด

หลักทรัพย์ฯ” 

: หมายถึง ระบบเปิดเผยสารสนเทศของบริษทัจดทะเบียนผา่นส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย ์
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2. รายการท่ัวไป 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขายตามประกาศ ทจ. 34/2551 

 

3. ใบสําคัญแสดงสิทธิ สมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และผู้ทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

3.1 นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิมีหน้าท่ีท่ีจะออกใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิทุกราย สําหรับ

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีฝากไวก้ับศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิจะตอ้งระบุช่ือ “ศูนยรั์บฝาก

หลกัทรัพย”์ เป็นผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิแทนในสมุดทะเบียนผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ

จะออกใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิตามแบบท่ีนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิกาํหนดให้แก่ศูนย์

รับฝากหลกัทรัพย ์

 

3.2 นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิมีหน้าท่ีตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะตอ้งจดัทาํและเก็บรักษา

สมุดทะเบียนผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิไวจ้นกว่าใบสําคญัแสดงสิทธิทั้งหมดจะมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นรองรับของบริษทัหรือ

จนกว่าครบกาํหนดอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ (แลว้แต่กรณี) 

 

3.3 ผูท้รงสิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

3.3.1 ผูท้รงสิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิกรณีทัว่ไป สิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตกไดแ้ก่บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีปรากฎ

ช่ือเป็นเจ้าของใบสําคญัแสดงสิทธิในจาํนวนดังกล่าวท่ีระบุอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิใน

ขณะนั้นๆ หรือในวนัก่อนวนัแรกของการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ (วนัก่อนวนัแรกท่ีขึ้น

เคร่ืองหมาย SP) เวน้แต่จะไดมี้การโอนใบสําคญัแสดงสิทธิซ่ึงสามารถใชย้นักบัผูอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิไดต้าม

ขอ้ 4.1.1 เกิดขึ้นแลว้ในวนัก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ซ่ึงสิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิจะตกได้แก่

ผูรั้บโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 

3.3.2 ผูท้รงสิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิกรณีท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์ป็นผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิแทนสิทธิในใบสําคญั

แสดงสิทธิจะตกไดแ้ก่บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิไดรั้บแจง้เป็นหนงัสือจากศูนยรั์บ

ฝากหลกัทรัพยว่์าเป็นผูท้รงสิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิในจาํนวนตามท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยไ์ด้แจง้ต่อนาย

ทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยจาํนวนดงักล่าวจะตอ้งไม่เกินกว่าจาํนวนรวมของใบสําคญัแสดงสิทธิในช่ือของ

ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยท่ี์ระบุอยู่ในสุดทะเบียนผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิในขณะนั้น ๆ หรือในวนัก่อนวนัแรกของ

การปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 

3.4 เม่ือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์จง้ต่อนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ นายทะเบียนในใบสําคญัแสดงสิทธิมีหน้าท่ีท่ีจะต้อง

ออกใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูท้รงสิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ละลงทะเบียนให้ 

ผู ้ทรงสิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิรายดังกล่าวเป็นผูถื้อใบสําคัญสิทธิในสมุดทะบียนผูถื้อหุ้นใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ตามจาํนวนท่ีไดรั้บแจง้จากศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เม่ือไดมี้การออกใบสําคญัสิทธิและลงทะเบียนดงักล่าวแลว้ นาย

ทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิจะแกไ้ขจาํนวนรวมของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถื้อใบสําคญัแสดง

สิทธิไวใ้นช่ือของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์โดยหกัจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไดแ้ยกไปลงทะเบียนไวใ้นช่ือของผูท้รงสิทธิ

ในใบสําคญัแสดงสิทธิออก ส่วนจาํนวนรวมของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีปรากฎในใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกให้แก่ศูนยรั์บ
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ฝากหลกัทรัพยน์ั้น หากนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ทาํการแกไ้ข (ไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่ามีจาํนวนลดลง

ตามจาํนวนของใบสําคญัสิทธิท่ีไดแ้ยกไปออกใบสําคญัแสดงสิทธิและลงทะเบียนไวใ้นช่ือของผูท้รงสิทธิในใบสําคญั

แสดงสิทธิดงักล่าว 

 

4. การโอนใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

4.1 การโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีมิไดฝ้ากไวก้บัศูนยก์บัฝากหลกัทรัพยใ์ห้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

4.1.1 แบบการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิระหว่างผูโ้อนและผูรั้บโอน การโอนใบสําคญัแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เม่ือผูโ้อน

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ่ึงเป็นผูท่ี้สมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิระบุช่ือเป็นเจา้ของใบสําคญัแสดงสิทธิในจาํนวน

ท่ีจะทาํการโอน หรือผูรั้บโอนคนสุดทา้ยโดยมีการสลกัหลงัแสดงการโอนต่อเน่ืองครบถว้นจากผูท่ี้ปรากฎช่ือดงักล่าว 

(แลว้แต่กรณี) ไดส่้งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูรั้บโอนโดยลงลายมือช่ือสลกัหลงัแสดงการโอนให้ไวด้ว้ย 

 

ผลการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิระหว่างผูรั้บโอนกบับริษทั การโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิจะใชย้นักบับริษทัไดก็้ต่อเม่ือ

นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิไดรั้บคาํขอลงทะเบียนการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิพร้อมทั้งใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี

ผูรั้บโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิไดล้งลายมือช่ือเป็นผูรั้บโอนในดา้นหลงัของใบสาํคญัแสดงสิทธินั้นครบถว้นแลว้ 

 

ผลการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิระหว่างผูรั้บโอนกับบุคคลภายนอก การโอนใบสําคญัแสดงสิทธิจะใช้ยนักบั

บุคคลภายนอกไดก็้ต่อเม่ือนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิไดล้งทะเบียนการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิในสมุด

ทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเรียบร้อยแลว้ 

 

4.1.2 การขอลงทะเบียนการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ จะตอ้งกระทาํ ณ สาํนกังานใหญ่ของนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ในวนัและเวลาทาํการของนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ และจะตอ้งทาํตามแบบและวิธีการท่ีนายทะเบียน

ใบสําคญัแสดงสิทธิกาํหนด โดยผูข้อลงทะเบียนจะตอ้งส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีลงลายมือช่ือครบถว้นตาม

หลกัเกณฑ์ในขอ้ 4.1.1 พร้อมทั้งหลกัฐานอ่ืน ๆ ท่ียืนยนัถึงความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับ

โอนใบสําคญัแสดงสิทธิตามท่ีนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิกาํหนดให้แก่นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ และ

ให้นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิออกใบรับคาํขอลงทะเบียนการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูข้อลงทะเบียนนั้น 

 

4.1.3 นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิจะลงทะเบียนการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผูถื้อใบสําคญัแสดง

สิทธิ พร้อมทั้งรับรองการโอนไวใ้นใบสาํคญัแสดงสิทธิภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนใบสาํคญัแสดง

สิทธิไดรั้บคาํขอลงทะเบียนและเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งในกรณีท่ีไม่ตอ้งออกใบสาํคญัแสดงสิทธิให้ใหม่ หรือ

ภายใน 15 วนัทาํการนับแต่วนัท่ีนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิไดรั้บคาํขอลงทะเบียนและเอกสารหลกัฐานท่ี

เก่ียวขอ้งในกรณีท่ีตอ้งออกใบสาํคญัแสดงสิทธิให้ใหม่ 

 

4.1.4 นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รับดาํเนินการตามคาํขอลงทะเบียนการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ 

หากนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิเห็นว่าการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธินั้นจะขดัต่อกฎหมายหรือขดัต่อขอ้จาํกดั

การโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี) โดยนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิจะแจง้ใหผู้ข้อลงทะเบียนทราบภายใน 7 

วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิไดรั้บคาํขอลงทะเบียนและเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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4.2 สําหรับการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์ป็นไปตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพย ์ศูนยรั์บ

ฝากหลกัทรัพย ์และหน่วยงานกาํกบัดูแลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

5. วิธีการใช้สิทธิและเง่ือนไขการใช้สิทธ ิ

5.1 วนักาํหนดการใชสิ้ทธิ 

ภายหลงัจากวนัออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซ้ิอหุ้นของบริษทัได้ในวนั

ดงัต่อไปน้ี (“วันกําหนดใช้สิทธิ”) 

คร้ังแรก  : 1 ธนัวาคม 2565 

คร้ังท่ีสอง : 1 มิถุนายน 2566 

คร้ังท่ีสาม : 1 ธนัวาคม 2566 

คร้ังสุดทา้ย : 4 พฤษภาคม 2567 

 

ในกรณีท่ีวนักาํหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าวตรงกบัวนัหยุดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ให้เล่ือนวนักาํหนดการใช้

สิทธิดงักล่าวเป็นวนัทาํการก่อนหนา้ 

 

ทั้งน้ี บริษทัจะไม่เรียกให้ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิใชสิ้ทธิ นอกเหนือจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิท่ีระบุไวข้น้ตน้ 

 

5.2 การใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

ในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามใบสาํคญั

แสดงสิทธิท่ีตนถืออยูท่ั้งหมดหรือบางส่วนก็ได ้สาํหรับใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือและไม่ไดใ้ชสิ้ทธิภายในวนักาํหนดการ

ใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย บริษทัจะถือว่าผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวและให้

ถือว่าใบสาํคญัแสดงสิทธินั้น ๆ ส้ินสภาพโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ 

 

5.3 ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ 

5.3.1 ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัแต่ละคร้ัง (ยกเวน้การใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย) 

ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิซ่ึงประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจะตอ้งแจง้ความจาํนงใน

การใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ตามวิธีการและขั้นตอนการใช้สิทธิตามขอ้ 5.4 (“ความ

จาํนงในการสิทธิ”) ในระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัทาํการก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิ

ในแต่ละคร้ัง (“ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ”) 

 

ทั้งน้ี บริษทัจะไม่ปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือกาํหนดสิทธิ

ของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิในการท่ีจะใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษทั และบริษัทจะแจ้งข่าว และ

รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบักาํหนดวนัใชสิ้ทธิ ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ อตัราการใชสิ้ทธิ ราคา

การใชสิ้ทธิ รายละเอียดบญัชีธนาคารเพ่ือการจองซ้ือและใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ และสถานท่ีใชสิ้ทธิ ผา่น

ระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพ่ือแจง้ให้ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทราบล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า 5 วนัทาํ

การก่อนวนัเร่ิมระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง 

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

ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิจะตอ้งแจง้ความจาํนงตามวิธีการและขั้นตอนการใช้สิทธิตามขอ้ 5.4 ในระหว่างเวลา 

09.00น. – 15.00 น. โดยระยะเวลาแจง้ความจาํนงเท่ากบั 15 วนัก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย (“ระยะเวลา

การแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย”) 

 

ทั้งน้ี การแจง้ข่าวและรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบักาํหนดวนัใชสิ้ทธิ ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ

คร้ังสุดทา้ย อตัราการใชสิ้ทธิ ราคาการใชสิ้ทธิ รายละเอียดบญัชีธนาคารเพ่ือการจองซ้ือและใชสิ้ทธิตามใบสําคญั

แสดงสิทธิ และสถานท่ีใช้สิทธิ บริษทัฯ จะแจง้รายละเอียดดงักล่าวอย่างน้อย 5 วนัทาํการก่อนระยะเวลาการแจง้

ความจาํนงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพย ์สําหรับการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

บริษทัจะแจง้ข่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ เพ่ือพกัการโอน

ใบสําคญัแสดงสิทธิคร้ังสุดทา้ย ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพย ์พร้อมทั้งส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู ้

ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิ ตามรายช่ือท่ีปรากฎในสมุดทะเบียนผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการ

โอนใบสําคญัแสดงสิทธิคร้ังสุดทา้ย โดยบริษทัจะปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือพกัการโอน

ใบสาํคญัแสดงสิทธิคร้ังสุดทา้ยเป็นเวลา 21 วนัก่อนวนักาํหนดใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย และตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะทาํการ

ขึ้นเคร่ืองหมายห้ามการซ้ือขายชัว่คราว (SP) เพ่ือห้ามการซ้ือขายใบสําคญัแสดงสิทธิล่วงหน้า 2 วนัทาํการก่อนวนั

ปิดสมุดทะเบียนและจนถึงวนัครบกาํหนดอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 

ในกรณีท่ีวนัเร่ิมปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ใช่วนัทาํการของ

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ให้เล่ือนวนัเร่ิมปิดสมุดทะเบียนเป็นวนัทาํการสุดท้ายก่อนหน้าวนัเร่ิมปิดสมุดทะเบียนเดิม

ดงักล่าว ทั้งน้ี ใบสาํคญัแสดงสิทธิจะพกัการซ้ือขายจนถึงวนักาํหนดใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

 

5.4 วิธีการใชสิ้ทธิและขั้นตอนการใชสิ้ทธิ 

5.4.1 ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจง้ความจาํนงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนไดท่ี้บริษทั และ/หรือ 

ตวัแทนรับแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ (ถา้มี) ดาวน์โหลดจากเวบ็ไซตข์องบริษทั (https://www.ndrubber.co.th) โดย

สามารถแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนไดท่ี้บริษทั และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ความจาํนงในการ

ใชสิ้ทธิ (ถา้มี) ตามระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิตามท่ีระบุในขอ้ 5.3 ขา้งตน้ 

 

ขอ้มูลติดต่อบริษทั: 

นางสาวนพรัตน์  ชุมพลกูลวงศ ์(เลขานุการบริษทั) 

บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) 

129 หมู่ 3 ถนนหนองชาก-พนสันิคม ตาํบลหนองอิรุณ อาํเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี 20220 

โทรศพัท ์038-160707 โทรสาร 033-047348 

Website:  https://www.ndrubber.co.th 

E-mail:  nopparat.c@ndrubber.co.th 

 

ในกรณีท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบใบหุ้น (Script) ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใชใ้บสําคญัแสดงสิทธิ

เป็นหลกัฐานในการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิไดท้นัที 

http://www.ndrubber.co.th/
https://www.ndrubber.co.th/)%20%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2
https://www.ndrubber.co.th/)%20%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2
https://www.ndrubber.co.th/
mailto:nopparat.c@ndrubber.co.th
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ในกรณีท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลกัทรัพย ์(Scripless) ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีตอ้งการใชสิ้ทธิ

ตอ้งแจง้ความจาํนงและกรอกแบบคาํขอเพ่ือขอถอนใบสาํคญัแสดงสิทธิตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด ดงัน้ี 

 

• ในกรณีท่ีผูถื้อใบสําคญัสิทธิมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องตนอยู่ในบญัชี “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์

(ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือผูฝ้าก “ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีตอ้งการใชสิ้ทธิตอ้งแจง้ความจาํนงและกรอกแบบ

คาํขอเพ่ือขอถอนใบสําคญัแสดงสิทธิตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ําหนด โดยย่ืนต่อบริษทัหลกัทรัพยท่ี์เป็น

นายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย ์(Broker) ของตน และบริษทัหลกัทรัพยด์งักล่าวจะดาํเนินการแจง้กบัศูนยรั์บฝาก

หลกัทรัพยเ์พ่ือขอถอนใบสาํคญัแสดงสิทธิจากบญัชี “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือ

ผูฝ้าก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดําเนินการออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิเพ่ือใช้เป็นหลักฐาน

ประกอบการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั 

 

• ในกรณีท่ีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์โดยใบสําคญัแสดงสิทธิอยู่กับศูนยรั์บฝาก

หลกัทรัพยใ์น “บญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย”์ ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีตอ้งการใช้สิทธิ ตอ้งแจง้ความจาํนง

และกรอกแบบคาํขอเพ่ือขอถอนใบสําคญัแสดงสิทธิตามท่ีตลาดหลักทรัพยก์าํหนด โดยย่ืนต่อศูนยรั์บฝาก

หลกัทรัพยเ์พ่ือขอถอนใบสําคญัแสดงสิทธิจาก “บญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย”์ โดยศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะ

ดาํเนินการออกใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ เพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ

บริษทั 

 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ทั้งท่ีถือเป็นใบสาํคญัแสดงสิทธิและในระบบไร้ใบหลกัทรัพย ์(Scripless)) ท่ีประสงคจ์ะ

ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ โดยตอ้งดาํเนินการและ

ส่งเอกสารแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิภายในระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ ดงัน้ี 

 

ก) แบบแสดงความจาํนงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีได้กรอกขอ้ความถูกตอ้งชัดเจนและครบถ้วนทุก

รายการ พร้อมลงนามโดยผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิและส่งให้แก่บริษทั และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ความจาํนง

ในการใชสิ้ทธิ (ถา้มี) ในช่วงระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ 

 

ข) ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด ซ่ึงผูถื้อใบสําคญั

แสดงสิทธิลงลายมือช่ือโดยผูโ้อนด้านหลงั ตามจาํนวนท่ีระบุในแบบแสดงความจาํนงการใช้สิทธิ และ

หนงัสือมอบอาํนาจให้ผูอ่ื้นมารับใบสําคญัแสดงสิทธิฉบบัใหม่สําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ 

(ถา้มี) และส่งให้แก่บริษทั และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ (ถา้มี) 

 

ค) ชาํระเงินตามจาํนวนท่ีระบุในใบแจง้ความจาํนงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน และส่งหลกัฐานการชาํระ

เงินให้แก่บริษทั และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ความจาํนงในการใช้สิทธิ (ถา้มี) โดยผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี

ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น จะตอ้ง 
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1) โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย ์ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขานนทบุรี ช่ือบญัชี

“บัญชีจองซ้ือหุ้นสามัญ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)” (“N.D Rubber Public Company 

Limited for share subscription) เลขท่ีบัญชี 302-414131-5 โดยให้แนบหลกัฐานการโอนเงินท่ีธนาคาร

ออกให้ พร้อมระบุช่ือ–นามสกุล และเบอร์โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได ้หรือ 

2) ชาํระเป็นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท ์ท่ีสามารถเรียกเก็บไดใ้นเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วนั

ทาํการนบัจากวนัท่ีแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง โดยขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่าย “บัญชีจองซ้ือหุ้น

สามัญของ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)” (“N.D. Rubber Public Company Limited for share 

subscription”) โดยให้ระบุช่ือ-นามสกุล และเบอร์โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อไดไ้วด้า้นหลงัดว้ย หรือ 

3) ชาํระโดยวิธีการอ่ืนตามแต่ท่ีบริษทั และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ (ถา้มี) จะเป็นผู ้

กาํหนดและแจง้ให้ทราบต่อไป 

 

ทั้งน้ี การใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือบริษทั และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ความจาํนงในการ

ใชสิ้ทธิ (ถา้มี) ไดรั้บชาํระเงินตามท่ีระบุในใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน หรือสามารถ

เรียกเก็บเงินดงักล่าวไดแ้ลว้เท่านั้น หากบริษทั และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ความจาํนงในการใช้สิทธิ (ถา้มี) 

ไม่ไดรั้บชาํระเงิน หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุผลใด ๆ ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของบริษทั 

บริษทั และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ความจาํนงในการใช้สิทธิ (ถา้มี) จะถือว่าผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิแสดง

เจตนาว่าไม่มีความประสงคใ์นการใชสิ้ทธิและไดย้กเลิกการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในคร้ังนั้น โดยบริษทั

จะจดัส่งหรือดาํเนินการให้ตวัแทนรับแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ (ถา้มี) จดัส่งใบสําคญัแสดงสิทธิพร้อมกบั

เช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ท่ีไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้คืนให้แก่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิทาง

ไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 30 วนัทาํการนบัจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น ๆ แต่ทั้งน้ีไม่ถือเป็นการตดั

สิทธิท่ีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิจะใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในคร้ังต่อไป เวน้แต่เป็นการใช้สิทธิในคร้ัง

สุดทา้ย บริษทัจะถือว่าใบสําคญัแสดงสิทธินั้น ๆ  ส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิซ่ึงบริษทั และ/หรือ ตวัแทน

รับแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ (ถา้มี) จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบ้ีย และ/หรือค่าเสียหายอ่ืนใด ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 

ง) ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องเป็นผูรั้บผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอ่ืนใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญติัแห่ง

ประมวลรัษฎากร หรือขอ้บงัคบั หรือกฎหมายต่าง ๆ ท่ีใชบ้งัคบัในการใชสิ้ทธิหุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 

จ) หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ 

1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สาํเนาบตัรประชาชน หรือสําเนาบตัรขา้ราชการ หรือสําเนาบตัรพนกังาน

รัฐวิสาหกิจท่ียงัไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล ซ่ึงทาํให้ช่ือ/ช่ือสกุล ไม่ตรงกบัใบสําคญั

แสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจง้เปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล เป็นตน้) พร้อม

ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอ้ง (กรณีใช้สิทธิเป็นผูเ้ยาว ์จะตอ้งแนบหนังสือยินยอมของบิดา หรือ

มารดา หรือผูป้กครอง (แลว้แต่กรณี) สําเนาบตัรประชาชนของบิดา หรือมารดา หรือผูป้กครอง และ

สาํเนาทะเบียนบา้นท่ีผูเ้ยาวอ์าศยัอยูพ่ร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

2) บุคคลธรรมดาต่างดา้ว : สาํเนาใบต่างดา้ว หรือสาํเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงลายมือช่ือ

รับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
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3) นิติบุคคลสัญชาติไทย : สําเนาหนงัสือรับรองบริษทั ท่ีกระทรวงพาณิชยอ์อกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนั

กาํหนดการใช้สิทธิในคร้ังนั้น พร้อมรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อาํนาจท่ีมีช่ือปรากฎอยู่ใน

หนังสือรับรองบริษทันั้น และเอกสารหลกัฐานของกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) 

พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

4) นิติบุคคลต่างดา้ว : สําเนาเอกสารการจดทะเบียนจดัตั้งนิติบุคคล และ/หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคล 

พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อาํนาจ และเอกสารหลกัฐานของกรรมการผูมี้

อาํนาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง และรับรองโดย Notary 

Public ของประเทศท่ีออกเอกสารนั้นไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น 

5) คสัโตเดียน (Custodian) : สําเนาเอกสารการจดทะเบียน พร้อมหนังสือแต่งตั้งคสัโตเดียน และเอกสาร

หลกัฐานของผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอ้งและรับรอง

โดย Notary Public ของประเทศท่ีออกเอกสารนั้นไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น 

 

ทั้งน้ี หากผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิตามท่ีกล่าวขา้งตน้ บริษทัขอสงวนสิทธิ

ท่ีจะถือว่าผูถื้อใบสาํคญัสิทธิไม่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิในคร้ังนั้น ๆ  อยา่งไรก็ตาม บริษทั และ/

หรือ ตวัแทนรับแจง้ความจาํนงในการใช้สิทธิ (ถา้มี) สามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ผูถื้อใบสําคญัแสดง

สิทธิ ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิไดต้ามความเหมาะสม 

 

5.4.2 จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจะตอ้งเป็นจาํนวนเตม็เทา่นั้น โดยอตัราการ

ใช้สิทธิเท่ากบัใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับ

สิทธิตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6 

 

5.4.3 จาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกให้เม่ือมีการใชสิ้ทธิจะคาํนวณโดยการนาํจาํนวนเงินในการใชสิ้ทธิ ซ่ึงผูถื้อใบสาํคญัแสดง

สิทธิไดช้าํระตามท่ีกล่าวขา้งตน้ หารดว้ยราคาการใชสิ้ทธิในขณะท่ีมีการใชสิ้ทธินั้น โดยบริษทัจะออกหุ้นสามญั

เป็นจาํนวนเตม็ ไม่เกินจาํนวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิ คูณดว้ยอตัราการใชสิ้ทธิ หากมีการปรับราคาการใช้

สิทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิแลว้ทาํให้มีเศษเหลืออยูจ่ากการคาํนวณดงักล่าว บริษทัจะไม่นาํเศษดงักล่าวมาคิด

คาํนวณ และจะชาํระเงินท่ีเหลือจากการใช้สิทธิดงักล่าวเป็นเช็คระบุช่ือขีดคร่อมเฉพาะคืนให้แก่ผูถื้อใบสําคญั

แสดงสิทธิโดยทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 30 วนัทาํการนบัจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง โดยไม่มี

ดอกเบ้ียไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 

ในกรณีท่ีตอ้งมีการเปล่ียนแปลงอตัราการใชสิ้ทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิ

ตามท่ีระบุในเง่ือนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจาํนวนหุ้นสามญัท่ีจะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดง

สิทธิให้ตดัเศษของหุ้นทิ้ง 

 

5.4.4 ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญไม่ตํ่ากว่า 100 หุ้นสามัญ โดยจํานวนหน่วยของ

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจะตอ้งเป็นจาํนวนเตม็เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญั

แสดงสิทธิ มีสิทธิในการซ้ือหุ้นตํ่ากว่า 100 หุ้นสามญั จะตอ้งใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัในคร้ังเดียวทั้งจาํนวน 
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ยกเวน้ในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยน้ี ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิจะสามารถใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัโดยไม่มีการ

กาํหนดจาํนวนหุ้นสามญัขั้นตํ่า 

 

5.4.5 หากบริษทั และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ (ถา้มี) ไดรั้บเอกสารแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ

ตามขอ้ 5.4.1 จ) ไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง หรือจาํนวนเงินท่ีบริษทั และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ความจาํนงในการใช้

สิทธิ (ถา้มี) ไดรั้บชาํระไม่ครบตามจาํนวนท่ีระบุไวใ้นแบบแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั หรือบริษทั 

และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ (ถา้มี) ตรวจสอบไดว่้าขอ้ความท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิกรอก

ลงในแบบแสดงความจาํนงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญันั้นไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง หรือติดอากรแสตมป์ (ถา้มี) 

ไม่ครบถว้นถูกตอ้งตามบทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎากร ขอ้บงัคบั หรือกฎหมายต่าง ๆ ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ

จะตอ้งทาํการแกไ้ขให้ถูกตอ้งภายในระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง หากผูถื้อใบสําคญั

แสดงสิทธิไม่ทาํการแกไ้ขให้ถูกตอ้งภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษทั และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ความจาํนงในการ

ใช้สิทธิ (ถา้มี) จะถือว่าผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญในคร้ังนั้น ๆ และ

บริษทั และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะจัดส่งเงินท่ีได้รับโดยไม่มีดอกเบ้ีย และ

ใบสําคญัแสดงสิทธิคืนให้แก่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ ภายใน 30 วนันับจากวนักาํหนดการใช้สิทธิในคร้ังนั้น ๆ 

ทั้งน้ี ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถแจง้ความจาํนงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัใหม่ไดใ้นวนัทาํการใช้สิทธิคร้ัง

ต่อไป เวน้แต่การใชสิ้ทธิคร้ังนั้นจะเป็นการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ให้ถือว่าใบสาํคญัแสดงสิทธินั้น ๆ ส้ินสภาพลงโดย

ไม่มีการใชสิ้ทธิ บริษทัจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่าเสียหายอ่ืนใด ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 

5.4.6 ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิชาํระเงินในการใชสิ้ทธิไม่ครบถว้น และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ความจาํนงในการ

ใชสิ้ทธิ (ถา้มี) มีสิทธิท่ีจะดาํเนินการประการใดประการหน่ึงดงัต่อไปน้ี ตามท่ีบริษทัจะเห็นสมควร 

ก) ให้ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิชาํระเงินเพ่ิมเติมตามจาํนวนท่ีประสงคจ์ะใช้สิทธิให้ครบถว้นภายในระยะเวลา

การแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิคร้ังนั้น หากบริษทัไม่ได้รับเงินครบตามจาํนวนในการใช้สิทธิภายใน

ระยะเวลาดงักล่าว บริษทั และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ความจาํนงในการใช้สิทธิ (ถา้มี) จะถือว่าการแจง้ความ

จาํนงในการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ หรือ 

ข) ถือว่าจาํนวนหุ้นสามญัท่ีจองซ้ือมีจาํนวนเท่ากบัจาํนวนเงินท่ีไดรั้บจากการใช้สิทธิตามราคาการใช้สิทธิใน

ขณะนั้น หรือ 

ค) ถือว่าการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ 

 

ทั้งน้ี ในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย บริษทัจะดาํเนินการตามขอ้ ข) ขา้งตน้ และการกระทาํใด ๆ ของบริษทั และ/หรือ 

ตวัแทนรับแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ (ถา้มี) ให้ถือว่าเป็นท่ีสุด 

 

ในกรณีตามขอ้ ก) และ ค) บริษทั และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ (ถา้มี) จะส่งเงินท่ีไดรั้บไวค้นื

เป็นเช็คระบุช่ือขีดคร่อมเฉพาะและใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิโดยจะถือว่าไม่มีการใช้

สิทธิดงักล่าว โดยจะส่งคืนให้แก่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 30 วนัทาํการนบัจากวนั

กาํหนดการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น ๆ โดยไม่มีดอกเบ้ีย 

 

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


 
  
 

 
 

 
 

ขอ้กาํหนดสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 2 ของ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) หนา้ 17 

 

บริษัท เอน็.ดี.รับเบอร์ จํากดั (มหาชน) 

N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED 

129 หมู่ 3 ถนนหนองชาก-พนัสนิคม  ตาํบลหนองอิรุณ  อาํเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี 20220 

129 Moo 3  Nongchak-Phanasnikom Rd.,  Nongeiroon,  Banbueng,  Chonburi,  Thailand 20220 Tel. 038-160707  Fax. 033-047348 

www.ndrubber.co.th 

ในกรณีตามขอ้ ข) บริษทั และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ (ถา้มี) จะถือว่ามีการใช้สิทธิเพียง

บางส่วน และบริษทั และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ (ถา้มี) จะส่งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือ

ใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือคืนให้กบัผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ ทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 30 วนั

ทาํการนบัจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น ๆ พร้อมเงินส่วนท่ีเหลือ (ถา้มี) โดยไม่มีดอกเบ้ียโดยชาํระเป็นเช็ค 

ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือคาํส่ังจ่ายเงินของธนาคาร ซ่ึงขีดคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะช่ือผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ 

อยา่งไรด็ดี ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่มีการใชสิ้ทธิดงักล่าว ยงัมีผลต่อไปจนถึงวนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

เวน้แต่เป็นการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

 

5.4.7 ในกรณีท่ีบริษทั และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ (ถา้มี) ไม่สามารถคืนเงินส่วนท่ีไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ

ให้แก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดภ้ายในระยะเวลา 14 วนั นบัแต่วนัครบกาํหนดการ

ใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น ๆ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะไดรั้บดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคาํนวณจากเงินส่วนท่ี

ไม่ไดใ้ชสิ้ทธินบัแต่วนัท่ีพน้กาํหนด 14 วนั ดงักล่าวจนถึงวนัท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดรั้บคืน 

 

อยา่งไรก็ดี หากบริษทั และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ (ถา้มี) ไดท้าํการส่งเช็ค ดร๊าฟท ์ตัว๋แลกเงิน

ธนาคาร หรือคาํส่ังจ่ายเงินของธนาคาร ซ่ึงขีดคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะช่ือผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ทางไปรษณียล์งทะเบียน

ตามท่ีอยูท่ี่ระบุในหนงัสือแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิโดยถูกตอ้งแลว้ ให้ถือว่าผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ ไดรั้บเงิน

คืนโดยชอบและผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ีย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป 

 

5.4.8 เม่ือผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขการแจง้ความจาํนง

การใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน กล่าวคือ ไดส่้งมอบทั้งใบสําคญัแสดงสิทธิ แบบแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิซ้ือ

หุ้นสามญั พร้อมทั้งหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิตามขอ้ 5.4.1 จ) และชาํระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัถูกตอ้งและ

ครบถว้นสมบูรณ์ ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได ้เวน้แต่ไดรั้บความยินยอมเป็น

หนงัสือจากบริษทั และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ (ถา้มี) 

 

5.4.9 เม่ือพน้กาํหนดวนักาํหนดใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยแลว้ แต่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิยงัมิไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขของการใช้

สิทธิท่ีบริษทั และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ (ถา้มี) กาํหนดไวอ้ย่างครบถว้นให้ถือใบสําคญั

แสดงสิทธินั้น ๆ ส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ และผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะใชสิ้ทธิใด ๆ ไม่ไดอี้ก 

 

5.4.10 ในกรณีท่ีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นจาํนวนมากกว่าจาํนวนท่ีประสงค์จะใช้สิทธิ 

บริษทั และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ (ถา้มี) จะส่งใบสําคญัแสดงสิทธิใบใหม่โดยมีจาํนวน

ของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีลดลงให้แก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว หากใบสาํคญัแสดงสิทธินั้นอยูใ่นระบบใบหุ้น 

โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนันบัจากวนัครบกาํหนดการใชสิ้ทธินั้น ๆ และจะทาํการยกเลิกใบสาํคญั

แสดงสิทธิใบเก่า 
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5.4.11 บริษทัจะย่ืนขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้ของบริษทัต่อกระทรวงพาณิชยต์ามจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออก

ใหม่สําหรับการใช้สิทธิในแต่ละคร้ังภายใน 14 วนั นับตั้งแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บชาํระค่าหุ้นตามจาํนวนท่ีมีการใช้

สิทธิแต่ละคร้ัง และบริษทัจะดาํเนินการให้นายทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี

ไดใ้ชสิ้ทธินั้นเขา้เป็นผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นตามจาํนวนหุ้นสามญัท่ีคาํนวณไดจ้ากการ

ใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น 

 

ทั้งน้ี บริษทัจะดาํเนินการย่ืนคาํขอให้รับหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออกเน่ืองจากการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ เป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเขา้ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 30 วนันบัแต่วนักาํหนดการใชสิ้ทธิแตล่ะคร้ัง 

 

หุ้นสามญัใหม่ท่ีออก เน่ืองจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกบัหุ้นสามญัของ

บริษทัท่ีไดอ้อกไปก่อนหน้าแลว้ทุกประการ นบัตั้งแต่วนัท่ีมีการจดแจง้ช่ือของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิหรือผูรั้บ

สิทธิแทนเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัและจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้ เน่ืองจากการออกหุ้นสามญัใหม่ จากการใช้

สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

 

5.4.12 ในกรณีท่ีหุ้นสามญัท่ีสํารองไวเ้พ่ือรองรับการใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษทัจะดาํเนินการชดใช้ค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้น

ให้แก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิไดต้ามขอ้ 7 อยา่งไรก็ตาม บริษทัจะไม่ชดใชค้่าเสียหายให้แก่ผู ้

ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิได ้ถึงแมว่้าจะมีหุ้นสามญัเพียงพอ ในกรณีท่ีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ

เป็นบุคคลต่างดา้วหรือนิตบุคคลต่างประเทศท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิได ้เพราะถูกจาํกดัสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ี

ระบุในขอ้บงัคบัของบริษทั 

 

5.4.13 นายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท ์ : 0-2009-9000 

โทรสาร : 0-2009-9991 

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

E-mail : SETContactCenter@set.or.th 

 

นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิจะรับผิดชอบการปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงในสมุดทะเบียนผู ้

ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ยช่ือเตม็ สัญชาติ และท่ีอยู่ของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิและรายละเอียด

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยก์าํหนด ในกรณีขอ้มูลไม่ตรงกนั บริษทัจะถือว่าสมุดทะเบียนผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 

 

ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิมีหน้าท่ีในการแจง้การเปล่ียนแปลงหรือขอ้ผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบนัทึกใน

สมุดทะเบียนผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ และนายทะเบียนผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิจะเปล่ียนแปลงหรือแก้ไข

ขอ้ผิดพลาดดงักล่าว 

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

บริษทัจะดาํเนินการออกและส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่บุคคลตามรายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรใบสําคญั

แสดงสิทธิ ตามรายละเอียด ดงัน้ี 

1) กรณีท่ีผูไ้ดรั้บการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิไม่มีบญัชีขายหลกัทรัพยก์บับริษทัหลกัทรัพยห์รือศูนยรั์บฝาก

หลกัทรัพย ์

ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์จะส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิตามจาํนวนท่ีไดรั้บจดัสรรให้แก่ผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรร

ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ ตามช่ือท่ีอยู่ท่ีระบุในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นภายใน 15 วนัทาํการ นบัแต่วนัท่ี

ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ในกรณีน้ี ผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรจะไม่สามารถขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บการ

จัดสรรในคร้ังน้ีในตลาดหลกัทรัพยไ์ด้ จนกว่าจะได้รับใบสําคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงอาจได้รับภายหลงัจากท่ี

ใบสาํคญัแสดงสิทธิของบริษทัเร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์

 

2) กรณีท่ีผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยก์บับริษทัหลกัทรัพย ์

ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์จะนาํใบสําคญัแสดงสิทธิฝากไวก้บั “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 

จาํกดั เพ่ือผูฝ้าก” และศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีบริษทันั้นฝาก

หลกัทรัพยอ์ยู ่ในขณะเดียวกนับริษทัหลกัทรัพยน์ั้นก็จะบนัทึกยอดบญัชีจาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีผูไ้ดรั้บ

จดัสรรฝากไว ้และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีไดรั้บการจดัสรรภายใน 7 วนัทาํการ นบัจากวนัท่ี

ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ ในกรณีน้ีผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรจะสามารถขายใบสาํคญัแสดงสิทธิในตลาดหลกัทรัพย์

ไดท้นัทีท่ีตลาดหลกัทรัพยอ์นุมติัให้ทาํการซ้ือขายใบสาํคญัแสดงสิทธิในตลาดหลกัทรัพย ์

 

ทั้งน้ี ช่ือของผูถื้อหุ้นท่ีได้รับการจัดสรรจะต้องตรงกับช่ือเจ้าของบัญชีซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ผูท่ี้ได้รับการ

จดัสรรประสงคท่ี์จะฝากใบสําคญัแสดงสิทธิไว ้มิฉะนั้น บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะดาํเนินการออกใบสําคญั

แสดงสิทธิให้แก่ผูท่ี้ไดรั้บจดัสรรตาม 1) แทน 

 

3) กรณีท่ีผูไ้ดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยก์บัูศนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 

บริษทัจะนาํใบสําคญัแสดงสิทธิฝากไวศู้นยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะบนัทึกยอดบญัชี

จาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิตามจาํนวนท่ีไดรั้บการจดัสรรไวใ้นบญัชีของบญัชีผูอ้อกหลกัทรัพยส์มาชิกเลขท่ี 

600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรภายใน 7 วนัทาํการ นบัจากวนัท่ีออกใบสาํคญัแสดง

สิทธิ เม่ือผูถื้อหุ้นท่ีไดรั้บการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิตอ้งการขายใบสําคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อหุ้นดงักล่าว

จะตอ้งถอนใบสําคญัแสดงสิทธิออกจากบญัชีเลขท่ี 600 ดงักล่าว โดยตอ้งติดต่อผ่านบริษทัหลกัทรัพยท์ัว่ไป 

ซ่ึงอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดาํเนินการตามท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และ/หรือ บริษทัหลกัทรัพยน์ั้น ๆ 

กาํหนด ดงันั้นในกรณีน้ี ผูถื้อหุ้นท่ีไดรั้บจดัสรรจะสามารถขายใบสําคญัแสดงสิทธิในตลาดหลกัทรัพยไ์ด้

ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพยอ์นุญาตให้ทาํการซ้ือขายใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษทัไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์และผู ้

ถือหุ้นท่ีไดรั้บการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิไดด้าํเนินการถอนใบสําคญัแสดงสิทธิออกจากบญัชีเลขท่ี 600 

ดงักล่าวแลว้ 
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5.4.15 การส่งมอบหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญั

แสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั สามารถเลือกให้บริษทัดาํเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

 

1) ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรรหุ้นประสงคจ์ะขอรับใบหุ้นสามญั โดยให้ออกใบหุ้นใน

นามของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์จะส่งมอบใบหุ้นตามจาํนวนท่ีใช้สิทธิแก่ผูถื้อ

ใบสําคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับตามท่ีอยู่ท่ีระบุไวใ้นสมุดทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ

ภายใน 15 วนัทาํการนบัจากวนัครบกาํหนดการใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง ในกรณีน้ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิ

ซ้ือหุ้นสามญั จะไม่สามารถขายหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิในตลาดหลกัทรัพยไ์ดจ้นกว่าจะไดรั้บใบหุ้น 

ซ่ึงอาจจะไดรั้บภายหลงัจากท่ีหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิไดรั้บอนุญาตในการเขา้ทาํการซ้ือขายในตลาด

หลกัทรัพย ์

 

2) ในกรณีท่ีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรรหุ้นไม่ประสงคจ์ะขอรับใบหุ้นสามญั แต่ประสงคจ์ะใช้

บริการของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์โดยผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิประสงคท่ี์จะฝากหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้

สิทธิไวใ้นบญัชีของบริษทัหลกัทรัพย ์ซ่ึงผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยอ์ยู ่ในกรณีน้ี ศูนย์

รับฝากหลกัทรัพยจ์ะดาํเนินการนาํหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิฝากไวก้บั “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์

(ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือผูฝ้าก” และศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจาํนวนหุ้นสามัญท่ีบริษทั

หลกัทรัพยน์ั้นฝากหุ้นสามญัอยู ่ในขณะเดียวกนับริษทัหลกัทรัพยน์ั้นก็จะบนัทึกยอดบญัชีจาํนวนหุ้นสามญัท่ี

ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัฝากไวแ้ละออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผูใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั

ภายใน 7 วนัทาํการนบัจากวนัครบกาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง ในกรณีน้ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บ

การจัดสรรหุ้นสามัญ จะสามารถขายหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลกัทรัพยไ์ด้ทนัทีท่ีตลาด

หลกัทรัพยอ์นุญาตให้หุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิทาํการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ในกรณีท่ีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญั เลือกให้บริษทัดาํเนินการตามขอ้ 2) ช่ือของผูถื้อ

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรรหุ้น จะตอ้งตรงกบัช่ือเจา้ของบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ผูถื้อใบสําคญั

แสดงสิทธิประสงค์จะฝากหุ้นสามัญไวใ้นบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะ

ดาํเนินการออกใบหุ้นแก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรรหุ้นตามขอ้ 1) แทน 

 

3) ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัไม่ประสงคจ์ะขอรับใบหุ้น แต่ประสงคจ์ะใชบ้ริการ

ของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์โดยผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิประสงคท่ี์จะฝากหุ้นสามญัไวใ้นบญัชีของบริษทัผู ้

ออกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 กรณีน้ี บริษทัจะดาํเนินการนาํหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิฝากไวก้บั

ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะบนัทึกยอดบัญชีจาํนวนหุ้นสามัญ ตามจาํนวนผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิไดรั้บการจดัสรรไวใ้นบญัชีผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 และออกหลกัฐานการฝาก

ให้แก่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บจากการจดัสรรหุ้นภายใน 7 วนัทาํการนับจากวนัครบกาํหนดการใช้

สิทธิในแต่ละคร้ัง เม่ือผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรรหุ้นตอ้งการขาย ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี

ไดรั้บการจดัสรรหุ้นตอ้งถอนหุ้นออกจากบญัชีเลขท่ี 600 ดงักล่าว โดยตอ้งติดต่อผา่นบริษทัหลกัทรัพยท์ัว่ไป 
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ซ่ึงอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดาํเนินตามท่ีศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และ/หรือ บริษทัหลกัทรัพยน์ั้น ๆ  กาํหนด 

ดงันั้น ในกรณีน้ี ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นท่ีไดรั้บการจดัสรรใน

ตลาดหลกัทรัพยไ์ดท้นัทีท่ีตลาดหลกัทรัพยอ์นุญาตให้หุ้นของบริษทัทาํการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรรหุ้นไดด้าํเนินการถอนหุ้นออกจากบญัชีเลขท่ี 

600 ดงักล่าวแลว้ 

 

6. เง่ือนไขการปรับสิทธิ 

เพ่ือรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ให้ดอ้ยไปกว่าเดิม บริษทัจะดาํเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิ 

และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ตลอดอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิเม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง

ดงัต่อไปน้ี 

 

6.1 เม่ือบริษทัมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นของบริษทั อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้นท่ีออกแลว้ของบริษทั หรือการ

แบ่งแยกหุ้นท่ีออกแลว้ของบริษทั โดยการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีนบัตั้งแต่

วนัท่ีมูลค่าท่ีตราไวมี้ผลบงัคบัใชต้ามท่ีเผยแพร่ผา่นระบบเผยแพร่ขอ้มูลส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย ์

 

1) ราคาการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณดงัน้ี 

Price 1 = Price 0  Par 1 

             Par 0 

 

2) อตัราการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณดงัน้ี 

Ratio = Ratio 0  Par 0 

          Par 1 

 

โดยท่ี Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

  Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

  Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

  Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

  Par 1 คือ มูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัหลงัการเปล่ียนแปลง 

  Par 0 คือ มูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัก่อนการเปล่ียนแปลง 

 

6.2 เม่ือบริษทัเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ/หรือประชาชน

ทัว่ไป และ/หรือบุคคลในวงจาํกดั โดย “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่” ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อ

หุ้นของหุ้นสามญัของบริษทั” ซ่ึงการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีนบัตั้งแต่วนั

แรกท่ีผูถื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยข์ึ้นเคร่ืองหมาย XR) 

สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออก

ใหม่ให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือบุคคลในวงจาํกดั (แลว้แต่กรณี) 
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ในการน้ี “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่” คาํนวณไดจ้ากจาํนวนณเงินทั้งหมดท่ีบริษทัจะไดรั้บจากการเสนอ

ขายหุ้นสามญั หกัดว้ยค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจากการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกนั้น (ถา้มี) หารดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่

ทั้งหมด 

 

อน่ึง ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่พร้อมกนัมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีตอ้งซ้ือหุ้น

ดงักล่าวดว้ยกนั ให้นาํราคาเสนอขายทุกราคามาคาํนวณราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ แต่ในกรณีท่ีการเสนอ

ขายดงักล่าวไม่อยู่ภายในเง่ือนไขท่ีตอ้งซ้ือดว้ยกนั ให้นาํเฉพาะราคาเสนอขายท่ีตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้น

ของหุ้นสามญัของบริษทั” มาคาํนวณการเปล่ียนแปลงเท่านั้น 

 

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษทั” ไดก้าํหนดไวเ้ท่ากบัมูลค่าการซ้ือขายหุ้นสามญัของบริษทัทั้งหมด หารดว้ย

จาํนวนหุ้นสามญัของบริษทัท่ีมีการซ้ือขายทั้งหมดในตลาดหลกัทรัพยใ์นระหว่างระยะเวลา 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อน

วนัท่ีใชใ้นการคาํนวณ 

 

“วนัท่ีใชใ้นการคาํนวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ (วนัแรกท่ีตลาด

หลกัทรัพยข์ึ้นเคร่ืองหมาย XR) สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือวนัแรกของ

การเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่สาํหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือกรณีท่ีเป็นการเสนอขาย

ให้แก่บุคคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี 

 

ในกรณีท่ีไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษทั” เน่ืองจากหุ้นสามัญไม่มีการซ้ือขายในช่วงเวลา

ดงักล่าว บริษทัจะดาํเนินการกาํหนดราคายติุธรรมของหุ้นสามญัของบริษทัเพ่ือใชใ้นการคาํนวณแทน  

 

“ราคายติุธรรม” หมายถึง ราคาท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ 

 

1) ราคาการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณดงัน้ี 

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

                MP(A + B) 

 

2) อตัราการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรคาํนวณดงัน้ี 

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

          (A  MP) + BX 

 

โดยท่ี Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

  Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

  Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

  Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

  MP คือ ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษทั 
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A คือ จาํนวนหุ้นสามญัท่ีไดเ้รียกชาํระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น

เพ่ือสิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่กรณีการเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อหุ้น

เดิม และ/หรือวนัก่อนวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่กรณีการเสนอ

หุ้นสามญัให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่บุคคลใน

วงจาํกดั แลว้แต่กรณี 

B คือ จาํนวนหุ้นสามัญท่ีออกใหม่เพ่ือเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายต่อ

ประชาชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี 

BX คือ จาํนวนเงินท่ีจะไดรั้บทั้งส้ิน หลงัหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากการออกหลกัทรัพยน์ั้น 

(ถา้มี) ทั้งจากการเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายประชาชนทัว่ไป 

และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั 

 

6.3 เม่ือบริษทัเสนอขายหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายประชาชนทัว่ไป และ/หรือบุคคลใน

วงจํากัดโดยท่ีหลักทรัพย์นั้ นมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญ 

(“หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ท่ีมีสิทธิแปลงสภาพ”) เช่น หุ้นกูแ้ปลงสภาพ หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั โดยท่ี 

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีจะออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิ” ดงักล่าวตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้น

สามญัของบริษทั” 

 

การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิใน

การซ้ือหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใด ๆ ท่ีมีสิทธิแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญั (วนัแรกท่ี

ตลาดหลกัทรัพยข์ึ้นเคร่ืองหมาย XR ) สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้กบัผูถื้อหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือ วนั

แรกของการเสนอขายหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใด ๆ ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุ้นสามญัไดห้รือให้สิทธิในการซ้ือ

หุ้นสามญั กรณีเสนอขายให้กบัประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (แลว้แต่กรณี) 

 

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิ” คาํนวณได้จากจาํนวนเงินท่ีบริษทัจะได้รับจากการขาย

หลกัทรัพยท่ี์ให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญั หกัดว้ยค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจาก

การออกหลกัทรัพยน์ั้น (ถา้มี) รวมกบัเงินท่ีจะไดรั้บจากการแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญันั้น 

หารดว้ยจาํนวนหุ้นทั้งส้ินท่ีตอ้งออกใหม่เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธินั้น 

อน่ึง ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่พร้อมกนัมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีจะตอ้งซ้ือหุ้น

ดงักล่าวดว้ยกนั ให้นาํราคาเสนอขายทุกราคามาคาํนวณราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ แต่ในกรณีท่ีการเสนอ

ขายดงักล่าวไม่อยู่ภายในเง่ือนไขท่ีตอ้งซ้ือดว้ยกนั ให้นาํเฉพาะราคาเสนอขายท่ีตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้น

สามญัของบริษทั” มาคาํนวณการเปล่ียนแปลงเท่านั้น 

 

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษทั” มีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในขอ้ 6.2 ขา้งตน้ 

 

“วนัท่ีใชใ้นการคาํนวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ใด ๆ ท่ีให้

สิทธิแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญ สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพย์
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ดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ใด ๆ ท่ีให้สิทธิแปลง

สภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามญัได ้หรือให้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญั สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป 

และ/หรือกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี 

 

1) ราคารการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณดงัน้ี 

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

            [MP  (A + B)] 

 

2) อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณดงัน้ี 

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

         [ (A  MP) + BX] 

 

โดยท่ี Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

  Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

  Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

  Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

  MP คือ ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษทั 

A คือ จาํนวนหุ้นสามญัท่ีไดเ้รียกชาํระมูลค่าเต็มแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น 

เพ่ือสิทธิในการซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้น

สามญัได ้หรือให้สิทธิในการซ้ือขายหุ้นสามญั กรณีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/

หรือวนัก่อนวนัแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลง

สภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามญัได ้หรือให้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญั กรณีเสนอขายต่อ

ประชาชนทัว่ไป และ/หรือกรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี 

B คือ จาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของหลกัทรัพยใ์ด ๆ ท่ีมีสิทธิจะ

แปลงสภาพเปล่ียนเป็นหุ้นสามญัได ้หรือให้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัตามท่ีเสนอขาย

ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขายให้แก่

บุคคลในวงจาํกดั 

BX คือ จาํนวนเงินท่ีจะไดรั้บทั้งส้ิน หลงัหกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจากการออกหลกัทรัพยใ์ด ๆ  ท่ี

ให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามญัได ้หรือให้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญั 

สําหรับการเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายประชาชนทัว่ไป และ/

หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั รวมกบัเงินท่ีจะไดรั้บจากการใช้สิทธิแปลง

สภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามญัได ้หรือให้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญั 

 

6.4 เม่ือบริษทัจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั ซ่ึงการเปล่ียนแปลงราคาการ

ใชสิ้ทธิ และอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญัจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วนัแรกท่ีตลาด

หลกัทรัพยข์ึ้นเคร่ืองหมาย XD) 
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1) ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณดงัน้ี 

Price 1 = Price 0  A 

      (A + B) 

 

2) อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณดงัน้ี 

Ratio 1 = Ratio 0  (A + B) 

                A 

 

โดยท่ี Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

  Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

  Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

  Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

A คือ จาํนวนหุ้นสามญัท่ีไดเ้รียกชาํระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น 

เพ่ือสิทธิในการรับหุ้นปันผล 

B คือ จาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามญัปันผล 

 

6.5 เม่ือบริษทัมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 80 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัจากหัก

ขาดทุนสะสม สํารองตามกฎหมาย และภาษีเงินไดจ้ากผลการดาํเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใด ๆ ไม่ว่าจะจ่ายจากผล

การดาํเนินงานหรือกาํไรสะสม ในระหว่างอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใช้สิทธิ

จะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญัจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยข์ึ้นเคร่ืองหมาย XD) 

 

ทั้งน้ี อตัราร้อยละของเงินปันผลท่ีจ่ายให้กบัผูถื้อหุ้น คาํนวณโดยนาํเงินปันผลท่ีจ่ายออกจริงจากผลการดาํเนินงานในแต่ละ

รอบระยะบญัชี หารดว้ยกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั (ท่ีไดมี้การตรวจสอบแลว้) หลงัจากหักขาดทุน

สะสม สํารองตามกฎหมาย และภาษีเงินได ้ของผลการดาํเนินงานของรอบระยะเวลาบญัชีปีเดียวกนั โดยท่ีเงินปันผลท่ีจา่ย

ออกจริงดงักล่าวให้รวมถึงเงินปันผลท่ีจ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบญัชีดงักล่าวดว้ย 

 

“วนัท่ีใชใ้นการคาํนวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในเงินปันผล (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยข์ึ้น

เคร่ืองหมาย XD) 

 

1) ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณดงัน้ี 

Price 1 = Price 0  [MP – (D – R)] 

        MP 

 

2) อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณดงัน้ี 

Ratio 1 =    Ratio 0  MP 

     [MP – (D – R)] 

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


 
  
 

 
 

 
 

ขอ้กาํหนดสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 2 ของ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) หนา้ 26 

 

บริษัท เอน็.ดี.รับเบอร์ จํากดั (มหาชน) 

N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED 

129 หมู่ 3 ถนนหนองชาก-พนัสนิคม  ตาํบลหนองอิรุณ  อาํเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี 20220 

129 Moo 3  Nongchak-Phanasnikom Rd.,  Nongeiroon,  Banbueng,  Chonburi,  Thailand 20220 Tel. 038-160707  Fax. 033-047348 

www.ndrubber.co.th 

โดยท่ี Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

  Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

  Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

  Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

  MP คือ  ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษทั 

  D คือ เงินปันผลต่อหุ้นท่ีจ่ายจริงแก่ผูถื้อหุ้น 

R คือ เงินปันผลต่อหุ้นท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 80 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

(ท่ีไดมี้การตรวจสอบแลว้) หลงัจากหักขาดทุนสะสมและสํารองตามกฎหมาย หาร

ดว้ยจาํนวนหุ้นทั้งหมดท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

 

6.6 ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์อ่ืนอนัทาํให้ผลตอบแทนใด ๆ ท่ีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ เสียสิทธิและประโยชน์อนัพึงได ้ซ่ึงเป็น

เหตุการณ์ท่ีไม่ไดก้าํหนดอยูใ่นขอ้ 6.1 ถึงขอ้ 6.5 ดงักล่าวขา้งตน้ ให้เป็นดุลยพินิจของบริษทัว่าจะมีการพิจารณาดงัต่อไปน้ี

หรือไม่ ซ่ึงจะเป็นการพิจารณาเพ่ือกาํหนดการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิ (หรือปรับจาํนวน

หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ แทนอตัราการใชสิ้ทธิ) ใหม่อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทาํให้สิทธิของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิดอ้ย

ไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นท่ีสุด และให้บริษทัแจ้งให้สํานักงาน ก.ล.ต.  ตลาดหลกัทรัพย ์และ 

นายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสิทธิทราบถึงรายละเอียดดงักล่าวทนัทีท่ีมีเหตุใหต้อ้งดาํเนินการเปล่ียนแปลงสิทธิดงักล่าว 

หรือก่อนวนัท่ีราคาใชสิ้ทธิใหม่และอตัราการใชสิ้ทธิ มีผลบงัคบัใช ้

 

6.7 การคาํนวณการเปล่ียนราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามขอ้ 6.1 ถึงขอ้ 6.6 เป็นอิสระต่อกนั และจะคาํนวณการ

เปล่ียนแปลงตามลาํดบัเหตุการณ์ก่อนหลงั ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ต่าง ๆ จะเกิดขึ้นพร้อมกนัให้คาํนวณการเปล่ียนแปลง

เรียงลาํดบั ดงัน้ี คือ ขอ้ 6.1 ขอ้ 6.5 ขอ้ 6.4 ขอ้ 6.2 ขอ้ 6.3 และขอ้ 6.6 โดยในแต่ละลาํดบัคร้ังท่ีมีการคาํนวณการเปล่ียนแปลง

ใหค้งสภาพของราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิเป็นทศนิยม 3 ตาํแหน่ง 

 

6.8 การคาํนวณการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ 6.1 ถึงขอ้ 6.6 จะไม่มีการเปล่ียนแปลงซ่ึงทาํให้

ราคาการใชสิ้ทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิลดลง เวน้แต่กรณีการรวมหุ้นสําหรับการคาํนวณจาํนวนเงินจาก

การใชสิ้ทธิ จะคาํนวณจากราคาใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง (ทศนิยม 2 ตาํแหน่ง) คูณกบัจาํนวนหุ้นสามญั (จาํนวน

หุ้นสามัญคาํนวณได้จากอตัราการใช้สิทธิใหม่ คูณกับจาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีแสดงความจาํนงการใช้สิทธิ เม่ือ

คาํนวณไดจ้าํนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุน้ให้ตดัเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ในกรณีจาํนวนเงินท่ีคาํนวณไดจ้ากการใชสิ้ทธิมีเศษของ

บาทให้ตดัเศษของบาททิ้ง) 

 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิจนเป็นผลทาํให้ราคารใชสิ้ทธิใหม่ท่ีคาํนวณตามสูตรมีราคาตํ่ากว่ามูลค่าท่ี

ตราไวข้องหุ้นสามญั (Par Value) ของบริษทันั้น บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับราคาการใชสิ้ทธิใหม่เพียงเท่ากบัมูลค่าท่ีตรา

ไวข้องหุ้นสามญัเท่านั้น เวน้แต่กรณีท่ีกฎหมายกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน สาํหรับอตัราการใชสิ้ทธิใหม่ให้ใชอ้ตัราการใช้สิทธิ

ท่ีคาํนวณไดต้ามขอ้ 6.1 ถึงขอ้ 6.6 เช่นเดิม 
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6.9 บริษทัอาจทาํการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กบัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอตัราการใช้สิทธิก็ได ้

ทั้งน้ี หากบริษทัตอ้งออกหุ้นรองรับเพ่ิมเติม บริษทัตอ้งย่ืนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีอนุมติัให้ออกหุ้นรองรับการปรับสิทธินั้น

อยา่งเพียงพอต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริษทัไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายหุ้นรองรับ 

 

6.10 การเปล่ียนราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ 6.1 ถึงขอ้ 6.6 และ/หรือ การออกใบสําคญัแสดงสิทธิใหม่

ทดแทนการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ 6.9 บริษทัจะดาํเนินการแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการปรับอตัราและราคาการใช้

สิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิทนัทีหรือก่อน 09.00 น. ของวนัท่ีอตัราหรือราคาการใชสิ้ทธิแปลงสภาพมีผลบงัคบัผา่นระบบ

เผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และแจง้ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีมีการปรับสิทธิมีผลบงัคบัใช ้ 

 

7. ค่าเสียหายกรณีท่ีบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นรองรับการใช้สิทธ ิ

บริษทัจะชดใชค้่าเสียหายให้แก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดดงัน้ี 

 

7.1 บริษทัจะชดใชค้่าเสียหายให้เฉพาะผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ท่ีมาแจง้ความจาํนงท่ีจะใช้

สิทธิในวนักาํหนดการใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง และบริษทัไม่สามารถจดัให้มีหุ้นสามญัเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดง

สิทธิไดอ้ยา่งครบถว้น โดยค่าเสียเสียหายท่ีบริษทัจะชดใชใ้ห้แก่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว สามารถคาํนวณไดต้ามท่ี

กาํหนดในขอ้ 7.3 ยกเวน้กรณีท่ีบริษทัไม่สามารถออกหุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิไดเ้น่ืองจากขอ้จาํกดัเร่ือง

สัดส่วนการถือหุ้นของคนท่ีมิไดมี้สัญชาติไทยตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 15 ข้างล่างน้ี ในกรณีน้ี บริษทัไม่มีหน้าท่ีตอ้งชดใช้

ค่าเสียหายให้แก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 

7.2 การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 7.1 บริษัทจะชาํระให้เป็นเช็คระบุช่ือขีดคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะ และจะจัดส่งทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนตอบรับภายใน 30 วนัทาํการนบัจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ังท่ีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิมาแจง้ความ

จาํนงท่ีจะใชสิ้ทธิ  

 

อยา่งไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากบริษทัไดท้าํการส่งเช็ค ดร๊าฟท ์ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือคาํส่ังจ่ายเงินของธนาคาร ซ่ึงขีด

คร่อมส่ังจ่ายเฉพาะช่ือผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุในหนงัสือแสดงความจาํนงในการ

ใช้สิทธิโดยถูกต้องแลว้ ให้ถือว่าผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิไดรั้บเงินค่าเสียหายคืนแล้วโดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกร้อง

ดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป 

 

7.3 การคาํนวณค่าเสียหายท่ีบริษทัจะชดใชใ้ห้แก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ตามขอ้ 7.1 มีสูตรการคาํนวณดงัน้ี 

 

ค่าเสียหายต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย เท่ากับ B  [MP - EP] 

โดยท่ี B คือ จาํนวนหุ้นสามญัท่ีไม่สามารถจดัให้มี และ/หรือ เพ่ิมขึ้นได ้ตามอตัราใชสิ้ทธิท่ีเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้น

ต่อ 1 หน่วย 

 MP คือ ราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัของบริษทั 5 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิ

ในแต่ละรอบ ซ่ึงผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิมาแจง้ความจาํนงในการใช้สิทธิ (ราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั

เท่ากบัมูลค่าการซ้ือหุ้นทั้งหมดของบริษทัหารดว้ยจาํนวนหุ้นของบริษทัท่ีมีการซ้ือขายทั้งหมด) 
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EP คือ ราคาการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือราคาการใชสิ้ทธิท่ีมีการปรับราคาตามเง่ือนไขการปรับ

สิทธิ (ถา้มี) 

 

7.4 หากบริษทัไดท้าํการชดใชค้่าเสียหายตามขอ้ 7 น้ีแลว้ ให้ถือเป็นท่ีสุด 

 

8. สิทธิของหุ้นสามัญใหม่ท่ีเกิดจากการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

หุ้นสามญัออกใหม่ตามการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกบัหุ้นสามญัของบริษทัท่ีออกไปก่อน

หน้าน้ีทุกประการ ซ่ึงรวมทั้งสิทธิในการรับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีบริษทัให้แก่ผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี นบัแต่วนัท่ีกระทรวง

พาณิชยรั์บจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้ และนายทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทัไดจ้ดแจง้ช่ือผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นผูถื้อหุ้นใน

สมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทั หากบริษทัไดป้ระกาศวนักาํหนดให้สิทธิในเงินปันผลหรือผลประโยชน์อ่ืนใดแก่ผูถื้อหุ้นก่อน

วนัท่ีกระทรวงพาณิชยรั์บจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้ และก่อนวนัท่ีนายทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทัได้จดแจง้ช่ือของผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นผูถื้อหุ้นในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทั ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล

หรือผลประโยชน์อ่ืนนั้น 

 

9. ข้อจํากัดการโอนหุ้น 

หุ้นของบริษทัโอนไดโ้ดยไม่ขอ้จาํกดั เวน้แต่การโอนหุ้นนั้นจะเป็นเหตุให้ผูท่ี้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นในบริษทัเกินกว่าร้อยละ 49 

ของจาํนวนหุ้นท่ีไดอ้อกจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทั 

 

10. สถานภาพของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธท่ีิอยู่ระหว่างการแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ 

สถานะของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีอยู่ระหว่างวนัท่ีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ความจาํนงใน

การใชสิ้ทธิโดยถูกตอ้งสมบูรณ์แลว้นั้น จนถึงวนัก่อนวนัท่ีกระทรวงพาณิชยจ์ะรับจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้อนัเน่ืองมาจาก

การใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกบัใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดแ้จง้ความจาํนงในการใช้

สิทธิ และสถานภาพดงักล่าวน้ีจะส้ินสุดลงในวนัท่ีกระทรวงพาณิชยไ์ดรั้บจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้อนัเน่ืองมาจากการใชสิ้ทธิ

ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 

 

ในกรณีท่ีบริษทัมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิในช่วงท่ีบริษทัยงัไม่ไดน้าํหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเกิดขึ้นจาก

การใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไดท้าํการใชสิ้ทธิแลว้จะไดรั้บ

การปรับสิทธิยอ้นหลงั โดยบริษทัจะดาํเนินการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่เพ่ิมเติมให้แก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิโดยเร็วท่ีสุดตาม

จาํนวนท่ีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิมีสิทธิจะไดรั้บหากราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิ (แลว้แต่กรณี) ท่ีไดป้รับใหม่

นั้นมีผลบงัคบัใช้ อย่างไรก็ตาม ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิอาจไดรั้บหุ้นสามญัส่วนเพ่ิมช้ากว่าหุ้นสามญัท่ีไดรั้บก่อนหน้าน้ีแลว้ 

ทั้งน้ีไม่เกิน 45 วนันบัจากวนัท่ีมีการปรับสิทธิ 

 

11. ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเสนอขาย 

บริษทัจะนําใบสําคญัแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 30 วนันับแต่วนัท่ีออก

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
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12. มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ืออนุมัติการออกหุ้นสามัญเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น ประจําปี 2565 เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2565 มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 

86,722,878 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จาํนวน 346,891,514 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จาํนวน 433,614,392 บาท โดยการ

ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จาํนวน 86,722,878 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 1 บาท และมีมติอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ

บริษทั จาํนวนไม่เกิน 86,722,878 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษทั 

เอ็น.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2 (NDR-W2) ท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัท่ีจองซ้ือหุ้นและไดรั้บ

จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน โดยไม่คิดมูลค่า 

 

13. การดําเนินการหากมีหุ้นสามัญท่ีเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือจากการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย บริษทัจะนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาต่อไป หรือลดทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญัในส่วนท่ีจดัสรรเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเหลืออยู่ทั้งจาํนวน ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามขอ้กาํหนด 

เง่ือนไข และวิธีการท่ีเก่ียวขอ้งตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชน ประกาศของตลาดหลกัทรัพย ์และสาํนกังาน ก.ล.ต. 

 

14. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญท่ีออกเพ่ือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

14.1 ลกัษณะสาํคญัของหุ้นสามญั 

 จาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกเพ่ือรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 86,722,878 หุ้น 

 มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ : 1 บาท (หน่ึงบาท) 

 อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น 

 ราคาการใชสิ้ทธิ : 3.50 บาทต่อหุ้น เวน้แต่จะมีการปรับราคาใชสิ้ทธิซ่ึงเป็นไป

ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

 

14.2 ตลาดรองของหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิ 

บริษทัจะดาํเนินการขออนุญาตนาํหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัในคร้ังน้ี เขา้

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ภายใน 30 วนันบัจากวนัใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง ทั้งน้ี เพ่ือให้หุ้นสามญัดงักล่าวสา

มารถทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดเ้ช่นเดียวกบัหุ้นสามญัเดิมของบริษทั 

 

15. ข้อจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ และข้อจํากัดการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

บริษทัไม่มีขอ้จาํกดัในการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ เวน้แต่เป็นกรณีการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ซ่ึงบริษทัจะปิดสมุดทะเบียนใบสาํคญั

แสดงสิทธิ (NDR–W2) 21 วนัก่อนวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย และตลาดหลกัทรัพยจ์ะทาํการขึ้นเคร่ืองหมายห้ามการซ้ือขายชัว่คราว 

(SP) เพ่ือห้ามการซ้ือขายใบสําคญัแสดงสิทธิล่วงหน้า 2 วนัทาํการก่อนวนัปิดสมุดทะเบียน หรือเป็นกรณีปิดสมุดทะเบียนเพ่ือ

กาํหนดสิทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ (NDR–W2) ท่ีจะเขา้ร่วมประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยบริษทัจะปิดสมุดทะเบียน

ใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 วนัก่อนการประชุม อย่างไรก็ตาม บริษทัมีขอ้จาํกดัการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดง

สิทธิ และมีขอ้จาํกดัอนัสืบเน่ืองมาจากขอ้บงัคบัของบริษทัว่าดว้ยเร่ืองอตัราส่วนการถือหุ้นของคนต่างดา้ว โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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(ก) บริษทัจะไม่ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นคนต่างดา้ว ซ่ึงไดด้าํเนินการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการ

แจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิตามขอ้ 5.4 หากการใชสิ้ทธิดงักล่าวจะทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างดา้วมีจาํนวนเกินกว่า

ร้อยละ 49 ของจาํนวนหุ้นท่ีไดอ้อกจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดตามท่ีระบุในขอ้บงัคบัของบริษทั 

(ข) หากขอ้จาํกดัตามขอ้ (ก) ขา้งตน้มีผลทาํใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นคนต่างดา้วท่ีไดด้าํเนินการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการ

แจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิตามขอ้ 5.4 และตามหลกัการ “มาก่อนไดก่้อน” (First-Come First Served) ไม่สามารถใชสิ้ทธิได้

ตามจาํนวนท่ีระบุในใบแจ้งความจาํนงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษทั และ/หรือ 

ตวัแทนรับแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ (ถา้มี) ขอสงวนสิทธิในการส่งเงินท่ีเหลือในส่วนท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิไดค้ืนให้แก่

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นคนต่างดา้วดงักล่าว ภายใน 30 วนันบัจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิ ทั้งน้ี ตามวิธีการและเง่ือนไข

ท่ีกาํหนดโดยบริษทั และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ (ถา้มี) โดยบริษทัจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบ้ีย และ/

หรือ ค่าเสียหายอ่ืนใดไม่ว่าในกรณีใด ๆ 

(ค) ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นคนต่างดา้วจะไม่ไดรั้บการชดเชยหรือชดใชไ้ม่ว่าในรูปแบบใดจากบริษทั และ/หรือ ตวัแทน

รับแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ (ถา้มี) ในกรณีท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิไดโ้ดยมีสาเหตุจากขอ้จาํกดั

เร่ืองอตัราส่วนการถือหุ้นของคนต่างดดา้วตามขอ้ (ก) ขา้งตน้ 

 

16. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิทธ ิ

16.1 การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิในเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิอย่างชัดแจง้ หรือเร่ืองท่ีตอ้ง

ดาํเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรือ

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง กฎ ระเบียบ หรือขอ้บงัคบั หรือคาํส่ังท่ีมีผลบงัคบัทัว่ไป หรือประกาศ หรือขอ้บงัคบัของสาํนกังาน 

ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือกรณีการปรับสิทธิตามขอ้ 6 หรือเร่ืองท่ีไม่ทาํให้สิทธิประโยชน์ของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิดอ้ยลง 

หรือเร่ืองการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดท่ีเห็นไดโ้ดยชัดแจง้ให้บริษทักระทาํไดโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากท่ีประชุมผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิก่อน 

 

16.2 การแก้ไขเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดสิทธินอกจากกรณีตามขอ้ 16.1 ตอ้งได้รับความยินยอมจากบริษทัและท่ีประชุมผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิตามวิธีการท่ีระบุไวใ้นขอ้ 17.6 

 

16.3 การแก้ไขเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิว่ากรณีใด ๆ ต้องไม่ขดัหรือแยง้กับข้อกาํหนดตามประกาศ ทจ. 34/2551 หรือ

ประกาศอ่ืนใดท่ีใชบ้งัคบัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั และเป็นไปตามกฎหมาย

ว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเวน้แต่จะไดรั้บการผอ่นผนั 

 

16.4 บริษทั และ/หรือ ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิไม่สามารถเสนอให้แกไ้ขขอ้กาํหนดสิทธิในเร่ืองการขยายอายุของใบสําคญั

แสดงสิทธิ อตัราการใชสิ้ทธิ และราคาการใชสิ้ทธิ เวน้แต่เป็นกรณีการปรับสิทธิตามขอ้ 6 

 

16.5 บริษทัจะดาํเนินการแจง้ตอ่ตลาดหลกัทรัพย ์สาํนกังาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิให้ทราบถึงรายละเอียด

การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกําหนดสิทธิตามท่ีกล่าวในข้อ 16.1 หรือ 16.2 และจะจัดส่งข้อกําหนดสิทธิท่ีมีการแก้ไข

เปล่ียนแปลงดงักล่าวภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิมีผลบงัคบั และบริษทัจะดาํเนินการ

แจง้ต่อผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทุกรายให้ทราบถึงรายละเอียดการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิตามท่ีกล่าวในขอ้ 16.1 
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หรือ 16.2 ผ่านทางส่ืออิเล็กทรอกนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยท์นัทีหรือก่อน 9 โมงเชา้ของวนัท่ีสิทธิมีผลบงัคบัใชต้่อตลาด

หลกัทรัพย ์สาํนกังาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 

17 การประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

การเรียก และ/หรือ การประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ให้เป็นไปตามวิธีการดงัต่อไปน้ี 

17.1 บริษทัมีสิทธิเรียกการประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่ว่าในเวลาใด ๆ ตามท่ีเห็นสมควร แต่บริษทัตอ้งจดัให้มีการประชุมผู ้

ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิเพ่ือขอมติการดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงโดยเร็วภายใน 30 วนันบัแต่วนัเกิดเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี 

(ก) เม่ือมีเหตุการณ์สําคัญท่ีอาจกระทบต่อสิทธิของผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอย่างเป็นนัยสําคัญ หรือกระทบต่อ

ความสามารถของบริษทัในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอ้กาํหนดสิทธิ หรือ 

(ข) เม่ือบริษทัหรือผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีถือใบสําคญัแสดงสิทธิรวมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 25 ของจาํนวนหน่วยของ

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดมี้การใช้สิทธิ ประสงค์จะเสนอขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิตามขอ้ 16 ทั้งน้ี 

บริษทั และ/หรือ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิท่ีจะเสนอขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิในเร่ืองอตัราการ

ใชสิ้ทธิ ราคาการใชสิ้ทธิ และอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 

ในกรณีท่ีบริษทัไม่ดาํเนินการเรียกประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิภายใน 30 วนันบัจากวนัทราบเหตุขอ้ (ก) และ (ข)) ผูถื้อ

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีถือใบสําคญัแสดงสิทธิรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจาํนวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงั

มิไดมี้การใชสิ้ทธิ ณ ขณะนั้น สามารถดาํเนินการเรียกประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิแทนบริษทัได ้

 

ในการประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษทัหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากบริษทั รวมถึงท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัมีสิทธิ

ท่ีจะเขา้ร่วมประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ เพ่ือแสดงความเห็นหรือใหค้าํอธิบายในท่ีประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิได ้

 

บริษทัจะปิดสมุดทะเบียนเพ่ือกาํหนดสิทธิของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน

การประชุมดงักล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมี

สิทธิเขา้ร่วมประชุมจะตอ้งมีรายช่ือเป็นผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัก่อนปิดสมุดทะเบียนดงักล่าว (วนัก่อนวนัแรกท่ีขึ้น

เคร่ืองหมาย XM) 

 

17.2 หนงัสือเชิญประชุม 

ในการเรียกประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมเน่ืองจากบริษทัหรือผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิร้องขอ 

ให้บริษทัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ (ระบุนสถานท่ีท่ีจะใชป้ระชุมโดยตอ้งอยู่ในทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตอ้ง

สํานักงานใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือกรุงเทพมหานคร วนัและเวลาท่ีจะประชุม ผูท่ี้ขอให้เรียกประชุม 

รวมทั้งเร่ืองท่ีจะพิจารณาในท่ีประชุม) ทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิทุกรายภายใน 7 วนัหลงัจากปิด

สมุดทะเบียน และแจง้ให้นายทะเบียนผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิทราบ รวมทั้งแจง้ขอ้มูลผา่นระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
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17.3 การมอบฉนัทะ 

ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิอาจแต่งตั้งผูรั้บมอบฉันทะให้เขา้ร่วมประชุม และ/หรือ ออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อ

ใบสําคญัแสดงสิทธิคราวใด ๆ ก็ได ้โดยผูรั้บมอบฉันทะดงักล่าวจะตอ้งย่ืนหนงัสือมอบฉันทะ (ซ่ึงทาํตามแบบท่ีบริษทั 

และ/หรือ นายทะเบียนผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิกาํหนด และไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิพร้อมกบัหนงัสือเชิญ

ประชุมแลว้) ต่อประธานท่ีประชุมหรือบุคคลท่ีประธานท่ีประชุมมอบหมายก่อนเร่ิมการประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 

17.4 องคป์ระชุม 

ท่ีประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งมีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี) 

ซ่ึงถือใบสาํคญัแสดงสิทธิรวมกนัเป็นจาํนวนผูม้าประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 ราย และเป็นจาํนวนไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวน

หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ เขา้ร่วมประชุมจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

 

ในกรณีท่ีได้มีการเรียกประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึงชั่วโมง แต่จาํนวนผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ่ึงเขา้มาร่วมไม่ครบองคป์ระชุม ให้ถือว่าการประชุมเป็นอนัระงบัไป ในกรณีท่ีการประชุมดงักล่าวจดั

ขึ้นโดยบริษทั บริษทัจะจดัให้มีการประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วนัแต่ไม่เกิน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีกาํหนดเป็น

วนัประชุมคราวก่อนโดยปฏิบติัตามขอ้ 17.2 ซ่ึงในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม ในกรณีผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นผูร้้องขอให้เรียกประชุมจะไม่มีการเรีบกประชุมใหม่ 

 

17.5 ประธานท่ีประชุม 

ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการรายใดรายหน่ึงของ

บริษทั หรือบุคคลผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิคดัเลือก (เรียงตามลาํดบัในกรณีท่ีบุคคลก่อนหนา้ไม่เขา้ร่วมประชุม) ทาํหนา้ท่ี

ประธานของท่ีประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 

17.6 มติท่ีประชุม 

มติของท่ีประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ

ทั้งหมดของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และให้มตินั้นมีผลผูกพนั 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมดไม่ว่าจะไดเ้ขา้ร่วมประชุมหรือไม่ 

 

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีถืออยู่ โดย

ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมี 1 เสียง ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเห็นดว้ยและคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยมีจาํนวนเท่ากนั ให้

ประธานท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียงช้ีขาดเพ่ิมขึ้นอีก 1 เสียง 

 

บริษทัจะดาํเนินการแจง้มติท่ีประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายในวนัทาํการถดัไปนบัแต่วนัประชุมผู ้

ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิ รวมทั้งแจง้ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ ภายในระยะเวลา 14 วนั 

นบัแต่วนัประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
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บริษัท เอน็.ดี.รับเบอร์ จํากดั (มหาชน) 

N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED 

129 หมู่ 3 ถนนหนองชาก-พนัสนิคม  ตาํบลหนองอิรุณ  อาํเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี 20220 

129 Moo 3  Nongchak-Phanasnikom Rd.,  Nongeiroon,  Banbueng,  Chonburi,  Thailand 20220 Tel. 038-160707  Fax. 033-047348 

www.ndrubber.co.th 

17.7 รายงานการประชุม 

บริษทัจะจดบนัทึกรายงานการประชุมและจัดทาํรายงานการประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิภายในระยะเวลาไม่เกิน  

14 วนั นบัแต่วนัประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยให้ประธานท่ีประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิในคร้ังนั้น ๆ เป็นผูล้ง

นามรับรองรายงานการประชุม และจดัเก็บรายงานการประชุมไวก้บับริษทั  

 

17.8 ค่าใชจ้่ายในการประชุม 

บริษทัจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ้่ายตามสมควรทั้งหมดท่ีเกิดขึ้นในการจดัประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทุกคร้ัง 

 

18 ผลบังคับข้อกําหนดสิทธิและกฎหมายท่ีใช้บังคับ 

ขอ้กาํหนดสิทธิน้ีจะมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิไปจนถึงวนักาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย โดยขอ้กาํหนดสิทธิ

น้ีจะใชบ้งัคบัและตีความหมายตามกฎหมายไทย 

 

ในกรณีท่ีมีขอ้ความใดในส่วนท่ี 2 ของขอ้กาํหนดสิทธิขดัหรือแยง้กบัขอ้ความในส่วนท่ี 1 ของขอ้กาํหนดสิทธิน้ี ให้ขอ้ความใน

ส่วนท่ี 1 มีผลใชบ้งัคบั และในกรณีท่ีมีขอ้ความใด ๆ ในขอ้กาํหนดสิทธิน้ีขดัหรือแยง้กบักฎหมายหรือประกาศใด ๆ ท่ีมีผลใชบ้งัคบั

กบัใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้ใชข้อ้ความตามกฎหมายหรือประกาศดงักล่าว บงัคบักบัใบสําคญัแสดงสิทธิแทนขอ้ความของขอ้กาํหนด

สิทธิน้ี ทั้งน้ี เฉพาะในส่วนท่ีขดัหรือแยง้กนันั้น 

 

ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

โดย__________________________    โดย__________________________ 

         (นายชยัสิทธ์ิ  สัมฤทธิวณิชชา)           (นางธญัญรัตน์  สัมฤทธิวณิชชา) 

               กรรมการ                  กรรมการ 
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Checklist warrant-RO 

สําหรับการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น (“warrant”) และหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับ 

warrant (“หุ้นรองรับ”) ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น  
 

บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ (“บริษัท”)   บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากดั (มหาชน)  

  เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“บจ.”) 

  เป็นบริษทัมหาชนจาํกดัท่ีมีหนา้ท่ีตามมาตรา 56 (ท่ีไม่ใช่ บจ.) 

 

รายละเอยีดของ warrant   

 - ช่ือ warrant  (ถา้มี) ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) 

คร้ังท่ี 2 (NDR-W2)       
 

 - เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีมีรายช่ือ ณ วนัท่ี  7 เมษายน 2565    
 

 - วนัท่ีเสนอขาย warrant  5 พฤษภาคม 2565 - วนัส้ินสุดอาย ุwarrant 4 พฤษภาคม 2567  
 

 - จาํนวน warrant ท่ีเสนอขาย   86,722,469 หน่วย - วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย  4 พฤษภาคม 2567 
 

 - ราคาท่ีเสนอขาย    0.00 บาท (ศูนยบ์าท) - จาํนวนหุน้รองรับ  86,722,469 หุน้  

  ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย 

 - อตัราการใชสิ้ทธิ  มีสิทธิซ้ือหุน้ 1 หุน้  - ราคาใชสิ้ทธิ  3.50 บาท  
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Checklist ครบถ้วน 

ตามเกณฑ์0

1 

เอกสารอ้างอิง 

(ข้อ/หน้า) 

1. ลักษณะของ warrant   

 1.1 สัดส่วนจาํนวนหุน้รองรับต่อจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั1

2 เท่ากบั 

  ≤ 50%  

  > 50% เฉพาะเป็นการออก warrant ในกรณีใดกรณีหน่ึงต่อไปน้ี  

 ท่ีไดรั้บผอ่นผนัจากสาํนกังานก่อนการเสนอขาย  ตามหนงัสือท่ี ___ลงวนัท่ี _____ 

 (1) บริษทัอยูใ่นภาวะท่ีมีความจาํเป็นตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงิน 

 (2) เพ่ือประโยชนใ์นการปรับโครงสร้างหน้ีของบริษทั  

 (3) กรณีท่ีมีเหตจุาํเป็นและสมควร และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวม 

 

 ขอ้กาํหนดสิทธิ 

ส่วนท่ี 1 หนา้ 3 และ

รายละเอียดการ

คาํนวณหุ้นรองรับ

ตามเอกสารแนบ 5 

 1.2 มีอายแุน่นอน ซ่ึง ≤ 10 ปี นบัแต่วนัท่ีออก warrant  (วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2564)  ขอ้กาํหนดสิทธิ 

ส่วนท่ี 1 หนา้ 3 

 1.3 กาํหนดราคา และอตัราการใชสิ้ทธิไวอ้ยา่งแน่นอน  ขอ้กาํหนดสิทธิ 

ส่วนท่ี 1 หนา้ 2 

 1.4 มีระยะเวลาให้แสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ≥ 15 วนัก่อนวนัใชสิ้ทธิ2

3  ขอ้กาํหนดสิทธิ 

ส่วนท่ี 1 หนา้ 3 

 1.5 กาํหนดให้มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้รองรับให้แลว้เสร็จภายในอาย ุwarrant  ขอ้กาํหนดสิทธิ 

ส่วนท่ี 1 หนา้ 3 

2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งนอ้ย ดงัน้ี   

 2.1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบั warrant เช่น 

  - ราคาหรืออตัราท่ีคาดว่าจะเป็นราคาหรืออตัราการใชสิ้ทธิ 

  - ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ  

 - วนัส้ินสุดของการใชสิ้ทธิ  

 - เหตใุห้ตอ้งออกหุ้นใหม่เพ่ือรองรับการปรับสิทธิ 

              - อ่ืน ๆ (ถา้มี) ระบุ ________ 

 

 

 ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 ของ

หนงัสือเชิญประชุม

สามญัผูถ้ือหุ้น 

ประจาํปี 2565 

 
1
  ให้ระบ ุ N/A หากเกณฑใ์นขอ้ใดไม่สามารถ apply กบักรณีของบริษทัได ้

2  วิธีการคาํนวณสัดส่วนจาํนวนหุ้นรองรับ :  

((จาํนวนหุ้นรองรับ warrant ท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี) + (จาํนวนหุ้นรองรับ CD หรือ warrant ท่ีเสนอขาย 

  ในคร้ังอ่ืน* ซ่ึงไม่รวมหุ้นท่ีจดัไวร้องรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant))   

          (จาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั  ซ่ึงรวมจาํนวนหุ้นท่ีจะออกใหม่อ่ืนท่ีบริษทั จะเสนอขายควบคู่กบั warrant ในคร้ังน้ี) 

 * เฉพาะจาํนวนหุ้นรองรับท่ี outstanding  อน่ึง หากในการประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อมีมติออก warrant ในคร้ังน้ี ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมตัิให้

ออกหุ้นเพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสิทธิในหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีเสนอขายในคร้ังอ่ืน หรือผูถื้อหุ้นมีมติในวาระอ่ืนใดท่ีอาจทาํให้จาํนวนหุ้นรองรับ 

outstanding ท่ีจะตอ้งนาํมาคาํนวณเพิม่ขึ้น เช่น การจ่ายเงินปันผลเกินกว่าท่ีกาํหนด ซ่ึงเป็นผลให้ตอ้งมีการปรับสิทธิในหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีเสนอขาย

ในคร้ังอ่ืน  เป็นตน้  บริษทัตอ้งนาํหุ้นรองรับท่ีอาจเพิ่มขึ้นดงักล่าวมารวมคาํนวณดว้ย 

    ทั้งน้ี CD    = หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 

            ESOP = การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ก่กรรมการหรือพนกังานตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนเก่ียวกบัการเสนอขาย

หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน 
3
 ไม่รวมวนัใชสิ้ทธิ 
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Checklist ครบถ้วน 

ตามเกณฑ์0

1 

เอกสารอ้างอิง 

(ข้อ/หน้า) 

 2.2 ผลกระทบต่อผูถื้อหุ้น (dilution effect) หากมีการใชสิ้ทธิครบถว้น โดยไดร้ะบ ุ

  (1) price dilution4 

 (2) earning per share dilution5 หรือ control dilution6 

 ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 ของ

หนงัสือเชิญประชุม

สามญัผูถ้ือหุ้น 

ประจาํปี 2565 

 2.3 วิธีการจดัสรรwarrant   ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 ของ

หนงัสือเชิญประชุม

สามญัผูถ้ือหุ้น 

ประจาํปี 2565 

 2.4  ขอ้มูลอ่ืนๆ (ถา้มี) ระบุ _________________________________   

3. มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นและอายุมต ิ   

 3.1 บริษทัไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ให้ออกหุน้รองรับอยา่งเพียงพอ    รายงานการประชุม

สามญัผูถ้ือหุ้น 

ประจาํปี 2565 

วาระท่ี 11 หนา้ 20-21 

 3.2 บริษทัไดเ้สนอขาย warrant แลว้เสร็จภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติ 

  (ผูถื้อหุน้อนุมติัเม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2565) 

 รายงานการประชุม

สามญัผูถ้ือหุ้น 

ประจาํปี 2565 

วาระท่ี 9 หนา้ 16-18 

4. ข้อกําหนดสิทธิของ warrant มีรายการอยา่งนอ้ย ดงัน้ี   

 4.1 รายละเอียดของ warrant โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 (1) อายขุอง warrant  ระบุ 2 ปี 

 (2) ราคาเสนอขาย warrant และราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น 

 (3) อตัราการใชสิ้ทธิ 

 (4) วิธีการใชสิ้ทธิของ warrant เช่น ใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัสุดทา้ยของแต่ละไตรมาส 

 (5)  รายละเอียดสาํคญัอ่ืน (ถา้มี) ระบ_ุ___________ 

 ขอ้กาํหนดสิทธิ 

ส่วนท่ี 1 หนา้ 2-3 

 4.2 เหตุ เง่ือนไข และกระบวนการในการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดตาม warrant  ขอ้กาํหนดสิทธิ 

ส่วนท่ี 2 ขอ้ 16 

หนา้ 30-31 

 4.3 ค่าเสียหายท่ีผูถื้อ warrant จะไดรั้บในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถจดัให้มีหุ้นรองรับได ้ซ่ึง

ตอ้งไม่ตํ่ากว่าส่วนต่างระหว่างราคาตลาดของหุ้นของบริษทักบัราคาใชสิ้ทธิ 

 ขอ้กาํหนดสิทธิ 

ส่วนท่ี 2 ขอ้ 7 

หนา้ 27-28 

 
4
  Price dilution  = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

     ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

  โดยราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จาํนวนหุ้น paid-up) + (ราคาใชสิ้ทธิ x จาํนวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี)   

                              จาํนวนหุ้น paid-up + จาํนวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 
5  Earnings per share dilution  = Earning per share ก่อนเสนอขาย - Earning per share หลงัเสนอขาย 

        Earning per share ก่อนเสนอขาย 

 โดย  Earning per share ก่อนเสนอขาย   = กาํไรสุทธิ / จาํนวนหุ้น paid-up  

           Earnings per share หลงัเสนอขาย  = กาํไรสุทธิ / (จาํนวนหุ้น paid-up + จาํนวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี) 
6
  Control dilution  =                          จาํนวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี     

            จาํนวนหุ้น paid-up + จาํนวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 
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Checklist ครบถ้วน 

ตามเกณฑ์0

1 

เอกสารอ้างอิง 

(ข้อ/หน้า) 

 4.4 มาตรการคุม้ครองผูถื้อ warrant  ซ่ึงมีขอ้กาํหนดดงัน้ี 

 (1) กรณีมีขอ้กาํหนดให้บริษทัสามารถเรียกให้ผูถื้อ warrant ใชสิ้ทธิก่อนกาํหนด บริษทั

รับรองว่า ขอ้กาํหนดดงักล่าว 

 (ก) มีความเป็นธรรม ชดัเจน และเหตุแห่งการเรียกให้ใชสิ้ทธิก่อนกาํหนดดงักล่าว

ตอ้งอา้งอิงเหตุการณ์หรือการกระทาํท่ีไม่อยูใ่นอาํนาจควบคุมของบุคคลใด ๆ  

 (ข) กาํหนดให้บริษทั ตอ้งเรียกใหมี้การใชสิ้ทธิเม่ือมีเหตุการณ์ท่ีกาํหนดไว ้

  (ค) มีมาตรการท่ีเพียงพอซ่ึงทาํใหผู้ถื้อ warrant ในทอดต่อ ๆ ไป ทราบถึง

ขอ้กาํหนดดงักล่าว 

 (2) กาํหนดเหตุและเง่ือนไขในการปรับสิทธิในกรณีดงัต่อไปน้ีพร้อมกบัระบุวิธีการ

คาํนวณ 

 (ก) เม่ือมีการเปล่ียนแปลง par value หุ้นของบริษทั อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้น

หรือแบ่งแยกหุ้น 

 (ข) เม่ือบริษทัเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาท่ีตํ่ากว่าราคาตลาด6
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 (ค) เม่ือบริษทัเสนอขาย CD หรือ warrant ในราคาท่ีตํ่ากว่าราคาตลาด7 

 (ง) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นท่ีออกใหม่ให้แก่ผูถื้อหุน้ 

 (จ) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกินกว่าอตัราท่ีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ 

 (ฉ) เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบั (ก) ถึง (จ) ท่ีทาํให้ผลประโยชน์ตอบแทน

ใดๆ ท่ีผูถื้อ warrant จะไดรั้บเม่ือมีการใชสิ้ทธิดอ้ยไปกว่าเดิม 

 กรณีการปรับสิทธิตามขอ้ (ข) และ (ค) บริษทัไดร้ะบุส่วนลดจากราคาตลาด พร้อมกบั

วิธีการคาํนวณราคาเสนอขายและราคาตลาดในขอ้กาํหนดสิทธิแลว้ 

 ทั้งน้ี หากบริษทัจะไม่ดาํเนินการปรับสิทธิเม่ือเกิดเหตุการณ์ตาม (ก)-(ฉ) บริษทัไดรั้บ

ผอ่นผนัจากสาํนกังานก่อนการเสนอขายแลว้ ตามหนงัสือท่ี______ ลงวนัท่ี _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้กาํหนดสิทธิ 

ส่วนท่ี 2 ขอ้ 5.1 

หนา้ 11  

บริษทัจะไม่เรียกให้ผู ้

ถือใบสาํคญัแสดง

สิทธิใชสิ้ทธิก่อน

กาํหนด 

 

 

ขอ้กาํหนดสิทธิ 

ส่วนท่ี 2 ขอ้ 6 

หนา้ 21-27 

5. การดําเนินการภายหลังการเสนอขาย warrant   

 5.1 บริษทัระบุไวใ้นการเสนอขาย warrant ว่า จะปรับสิทธิโดยวิธีใดวิธีหน่ึงดงัน้ี 

  (1) ปรับราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ หรือ 

  (2) ปรับราคาใชสิ้ทธิ ควบคู่กบัการออก warrant ใหม่ทดแทนการปรับอตัราการใชสิ้ทธิ 

  ทั้งน้ี หากบริษทัตอ้งออกหุน้รองรับเพ่ิมเติม บริษทัตอ้งย่ืนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีอนุมติั

ให้ออกหุน้รองรับการปรับสิทธินั้นอยา่งเพียงพอต่อสาํนกังานก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริษทั

ไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายหุน้รองรับ 

 ขอ้กาํหนดสิทธิ 

ส่วนท่ี 2 ขอ้ 10 

หนา้ 28 

 5.2 บริษทัระบุไวใ้นการเสนอขาย warrant ว่าจะไม่ขยายอาย ุwarrant และไม่แกไ้ข

เปล่ียนแปลงราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ เวน้แต่จะเป็นการปรับสิทธิตามท่ีกาํหนดในขอ้ 4.4 (2)  

 ขอ้กาํหนดสิทธิ 

ส่วนท่ี 2 ขอ้ 16.4 

หนา้ 30 

 
7
  คือ การเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยมีราคาเสนอขายตํ่ากว่าราคาตลาดเกิน 10% โดยมีวิธีการคาํนวณราคาเสนอขายและราคาตลาดตามหมายเหตุ 1  
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 บริษทัขอเรียนว่า บริษทัรับทราบและเขา้ใจเง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัตามท่ีประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน

เก่ียวกบัการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย warrant และหุ้นรองรับทุกประการ  ทั้งน้ี ในการแกไ้ขเพ่ิมเติม

ขอ้กาํหนดตาม warrant ภายหลงัการเสนอขาย บริษทัจะดาํเนินการให้เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ และ

จะไม่ดาํเนินการให้ขดัหรือแยง้กบัขอ้กาํหนดตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนดงักล่าว โดยบริษทัจะแจง้การ

แกไ้ขเพ่ิมเติมนั้นเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้สํานกังานทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม  และขอรับรอง

ว่าขอ้มูลท่ีระบุไวใ้นรายการขา้งตน้และเอกสารท่ีแนบมาพร้อม checklist น้ีถูกตอ้งและตรงต่อความจริงทุกประการ 

 

 

 

 

ลงช่ือ  __________________________ 

          (นายชยัสิทธ์ิ สัมฤทธิวณิชชา) 

ลงช่ือ  __________________________ 

          (นางธญัญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา) 

ในฐานะกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  
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หมายเหตุ 1 

การเสนอขายหลักทรัพย์ทีอ่อกใหม่ในราคาตํ่า หมายถึง การเสนอขายหลกัทรัพยใ์นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี   

  1. การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาตํ่า หมายถึง การเสนอขายหุ้น โดยกาํหนดราคาเสนอขายตาม 1 ให้มีส่วนลดจาก

ราคาตลาดเกินกว่า 10% 

  2. การเสนอขาย warrant ในราคาตํ่า หมายถึง การเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ  

โดยกาํหนดราคาเสนอขายตาม 1 ให้มส่ีวนลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10% 

  3. การเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ (“CD”) ในราคาตํ่า หมายถึง การเสนอขาย CD  

โดยกาํหนดราคาเสนอขายตาม 1 ให้มส่ีวนลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10% 

 

1. การคํานวณราคาเสนอขาย 

1.1 กรณีเสนอขายหุ้น ให้ใชร้าคาเสนอขายต่อผูล้งทุน 

1.2 กรณีเสนอขาย warrant ให้ใชร้าคาเสนอขาย warrant บวกราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 

  1.3  กรณีเสนอขายหุ้นควบคู่ไปกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น ให้คาํนวณดงัน้ี 

((Ps) (Qs)) + ((Pw)(Qw)) + ((Ep)( Qx))  

                        Qs +  Qx 

  ทั้งน้ี โดยท่ี 

  Ps   =  ราคาเสนอขายหุ้น 

  Qs  =  จาํนวนหุ้นท่ีเสนอขายควบคู่ไปกบั warrant 

  Pw =  ราคาเสนอขาย warrant 

  Qw =  จาํนวน warrant ท่ีเสนอขายควบคู่ไปกบัหุ้น 

  Ep  =  ราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้นตาม warrant 

  Qx  =  จาํนวนหุ้นท่ีจะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้นตาม Qw 

 1.4 กรณีเสนอขาย CD ให้ใชร้าคาเสนอขาย CD หารดว้ยอตัราแปลงสภาพ 
 

2. การคํานวณราคาตลาด ให้ใชร้าคาหน่ึงราคาใดดงัต่อไปน้ี   

  2.1 ราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักของหุ้นยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัทาํการติดต่อกนั  

แต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนั ก่อนวนักาํหนดราคาเสนอขาย 

   (1) ราคาท่ีนาํมาถวัเฉลี่ยสามารถใชร้าคาปิดหรือราคาเฉลี่ยของการซ้ือขายหุ้น 

ในแต่ละวนัก็ได ้

  (2) วันกําหนดราคาเสนอขาย ให้เป็นวนัใดวนัหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

  (ก) วนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นเพ่ือขออนุมติัให้บริษทัเสนอขาย warrant และ

หุ้นรองรับในราคาตํ่า  

 (ข) วนัท่ีท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นมีมติอนุมติัให้บริษทัเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาตํ่า 

  (ค) วนัแรกท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุน 

  (ง) วนัท่ีผูล้งทุนมีสิทธิซ้ือหุ้นตาม warrant    

   ทั้งน้ี หากไม่ใชร้าคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกัของหุน้ตลาดตามขอ้ 2.1 ให้ระบุความเหมาะสมและเหตุผลของการ

ไม่เลือกใชร้าคาตลาดดงักล่าวให้ชดัเจนดว้ย 

 2.2 ราคาท่ีกาํหนดโดยผา่นการวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัความตอ้งการซ้ือและความตอ้งการขายหุ้นท่ีออกใหม่ของบริษทั 

เช่น การสาํรวจความตอ้งการซ้ือหลกัทรัพย ์(book building) เป็นตน้  

  2.3  ราคายติุธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีสํานกังานให้ความเห็นชอบ  ทั้งน้ี ให้เปิดเผย

สมมติฐานสาํคญัท่ีใชป้ระกอบการคาํนวณราคาตลาดให้เพียงพอและชดัเจนดว้ย 

 



7 

เอกสารท่ีต้องจัดส่งพร้อมกบั checklist การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธท่ีิจะซ้ือหุ้น (“warrant”) 

และหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับwarrant (“หุ้นรองรับ”)  ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 

 

เอกสารท่ีต้องจัดส่งพร้อมกบั checklist มี/ไม่มี หมายเหตุ 

1. รายงานผลการเสนอขาย warrant และหุน้รองรับ มี เอกสารแนบ 1 

2. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นท่ีขออนุมติัให้ออกและเสนอขาย 

warrant และหุน้รองรับ 

มี เอกสารแนบ 2 

3. มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีอนุมติัใหอ้อกและเสนอขาย warrant และ

หุน้รองรับ 

มี เอกสารแนบ 3 

4. ขอ้กาํหนดสิทธิ warrant มี เอกสารแนบ 4 

5. รายละเอียดการคาํนวณจาํนวนหุน้รองรับ มี เอกสารแนบ 5 

6. รายละเอียดการคาํนวณ dilution effect มี เอกสารแนบ 6 

7. หนงัสือสาํนกังานแจง้การผ่อนผนัการออก warrant ในสัดส่วนท่ี

มากกวา่ 50% (ถา้มี) 

ไม่มี  

8. หนงัสือสาํนกังานแจง้การผ่อนผนัใหบ้ริษทัไม่ตอ้งดาํเนินการ

ปรับสิทธิเม่ือเกิดเหตุการณ์ตามท่ีประกาศกาํหนด (ถา้มี) 

ไม่มี  

 

หมายเหตุ    

(1) เอกสารขา้งตน้ตอ้งใหก้รรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัเป็นผูล้งนามรับรองความถูกตอ้งของ 

เอกสารทุกหนา้ พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 

(2) การรายงานผลการเสนอขาย warrant และหุน้รองรับ ใหร้ายงานผลการขายภายใน 15 วนันบัแต่ 

วนัปิดการเสนอขาย (มาตรา 64 แห่ง พรบ.หลกัทรัพย ์และประกาศวา่ดว้ยการยกเวน้การยืน่แบบ filing) 

http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/nrs_search.php?chk_frm=1&ref_id=72&cat_id=27&topic_desc=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://www.sec.or.th/laws_notification/file_dw_th/secact_codify.pdf
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/nrs_search.php?chk_frm=1&ref_id=72&cat_id=24&topic_desc=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C


  
 
 
 

หนา้ 1 จาก 1 

บริษัท เอน็.ด.ีรับเบอร์ จํากดั (มหาชน) 

N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED 

129 หมู่ 3 ถนนหนองชาก-พนัสนิคม  ตาํบลหนองอิรุณ  อาํเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี 20220 

129 Moo 3  Nongchak-Phanasnikom Rd.,  Nongeiroon,  Banbueng,  Chonburi,  Thailand 20220 Tel. 038-160707  Fax. 033-047348 
www.ndrubber.co.th 

เอกสารแนบ 5 

รายละเอียดการคาํนวณจาํนวนหุ้นรองรับ 

ใบสาํคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร ์จาํกัด (มหาชน) คร้ังที ่2 (NDR-W2) 

 

 

ข้อมูลบริษทั เอน็.ดี. รับเบอร ์จาํกัด (มหาชน) 

 

จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัท 346,891,514 หุน้ 

 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกในครัง้นี ้ 86,722,878 หน่วย 

 

อตัราการใชสิ้ทธิ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัได ้1 หุน้ 

 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีรองรบัการใชสิ้ทธิ 86,722,878 หุน้ 

 

วิธีการคาํนวณหุน้รองรบั = จาํนวนหุน้สามญัท่ีรองรบัการใชสิ้ทธิ NDR-W2 ท่ีออกในครัง้นี ้

 จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัท 

 

 = 86,722,878      x  100 =  25.00% 

 346,891,514 

 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีจดัสรรไวเ้พ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิเท่ากบั 86,722,878 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 25.00 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้

ของบรษิัท ดงันัน้ จาํนวนหุน้ท่ีจดัสรรเพ่ือรองรบัใบสาํคญัแสดงสิทธิทัง้หมด จะไม่เกินกวา่รอ้ยละ 50 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมดของบรษิัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


  
 
 
 

หนา้ 1 จาก 2 

บริษัท เอน็.ด.ีรับเบอร์ จํากดั (มหาชน) 

N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED 

129 หมู่ 3 ถนนหนองชาก-พนัสนิคม  ตาํบลหนองอิรุณ  อาํเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี 20220 

129 Moo 3  Nongchak-Phanasnikom Rd.,  Nongeiroon,  Banbueng,  Chonburi,  Thailand 20220 Tel. 038-160707  Fax. 033-047348 
www.ndrubber.co.th 

เอกสารแนบที ่6 

รายละเอียดการคาํนวณ Dilution Effect 

 

ในการพิจารณาผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัภายหลงัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

กรณีท่ี 1  ผูถื้อหุ้นเดิมเป็นผูใ้ชสิ้ทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ทั้งจาํนวน 

กรณีท่ี 2  ผูถื้อหุ้นเดิมไม่เป็นผูใ้ชสิ้ทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ทั้งจาํนวน แต่มีบคุคลอ่ืนท่ีมิใช่ผูถื้อหุน้เดิม

ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งจาํนวน 

 

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

กรณีท่ี 1 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัทุกรายจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น และเป็นผูใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสาํคญั

แสดงสิทธิ NDR-W2 จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้ ผูถื้อหุ้นเดิมจะไม่ไดรั้บผลกระทบตอ่สัดส่วนการถือหุ้น 

 

กรณีท่ี 2 

ในกรณีท่ีมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ NDR-W2 ครบทั้งจาํนวน แตผู่ใ้ชสิ้ทธิมิใช่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั 

จะทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นเดิมลดลงร้อยละ 20.00 ซ่ึงการคาํนวณมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

Control Dilution =     จาํนวนหุ้นรองรับท่ีออกในคร้ังน้ี   

  (จาํนวนหุ้นชาํระแลว้ + จาํนวนหุ้นรองรับท่ีออกในคร้ังน้ี) 

 =  86,722,878  
 (346,891,514 + 86,722,878)  

 = 20.00% 

 

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

กรณีท่ี 1 และ กรณีท่ี 2 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัทุกรายจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น และผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิใชสิ้ทธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ NDR-W2 ท่ีออกในคร้ังน้ีทั้งจาํนวน 86,722,878 หน่วย จะทาํให้เกิดผลกระทบต่อราคาให้ลดลงร้อยละ -5.02 

ซ่ึงการคาํนวณมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

Price Dilution =  ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย 
 ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

 =    2.79 – 2.93  
 2.79  

 = -5.02% 
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หมายเหตุ: 

1. ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย คาํนวณจากราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก 10 วนัทาํการ ก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทัในวนัท่ี 22 

กุมภาพนัธ์ 2565 (ตั้งแตว่นัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2565 ถึงวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2565) เท่ากบั 2.79 บาท/หุ้น) 

2. ราคาตลาดหลงัการเสนอขายเท่ากบั 2.93 บาท/หุ้น ซ่ึงการคาํนวณมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

(จาํนวนหุ้นท่ีชาํระแลว้ x ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย) +  

=   (จาํนวนหุ้นรองรับท่ีออกในคร้ังน้ี x ราคาใชสิ้ทธิ)  

(จาํนวนหุ้นท่ีชาํระแลว้ + จาํนวนหุ้นรองรับท่ีออกในคร้ังน้ี) 

=            (346,891,514 x 2.79) + (86,722,878 x 3.50)  
(346,891,514 + 86,722,878) 

=   2.93 บาท/หุ้น 

 

การลดลงของส่วนแบ่งกําไร (EPS Dilution) 

กรณีท่ี 1 และ กรณีท่ี 2 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัทุกรายจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น และผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิใช้สิทธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ NDR-W2 ท่ีออกในคร้ังน้ี จาํนวน 86,722,878 หน่วย จะทาํให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไร ลดลงร้อยละ 0.17 

ซ่ึงการคาํนวณมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

EPS Dilution =  EPS ก่อนการเสนอขาย – EPS หลงัการเสนอขาย   
 EPS ก่อนการเสนอขาย 

 = 0.12 – 0.10  
 0.10 

 = 0.17% 
 

โดยท่ี 

EPS ก่อนการเสนอขาย =       กาํไรสุทธิปี 2564  

 จาํนวนหุ้นท่ีชาํระแลว้ 

 =   41,904,072       = 0.12 บาท/หุ้น 
 346,891,514 

 

EPS หลงัการเสนอขาย =  กาํไรสุทธิปี 2564   

 จาํนวนหุ้นท่ีชาํระแลว้+จาํนวนหุ้นรองรับท่ีออกในคร้ังน้ี 

 = 41,904,072       = 0.10 บาท/หุ้น 
 346,891,514 + 86,722,878 
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