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บริษัท ช.ทวี ดอลลาซียน จาํกัด (มหาชน) 

Cho Thavee Dollasien Public Company Limited 
 

 

 

 

การเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน รุ่นที่ 1 (“ใบสาํคัญแสดงสิทธิ” หรือ “CHO-W1”) 

จํานวน 360,000,000 หนว่ย อายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ 3 ปี ครบกําหนดวนัท่ี 27 ตลุาคม 2559 

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท 

 

 

โดยจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมในอตัราสว่น 2 หุ้นสามญัเดิมตอ่ 1 หนว่ยใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

ในกรณีท่ีมเีศษของใบสาํคญัแสดงสทิธิจากการคํานวณตามอตัราสว่นการจดัสรรใบสาํคญัสทิธิดงักลา่ว ให้ตดัเศษ

ดงักลา่วทิง้ทัง้จํานวน และกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทท่ีมีสทิธิได้รับจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิรุ่นนี ้

ในวนัท่ี 24 ตลุาคม 2556 

และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ 2535 โดยวิธีปิดสมดุ

ทะเบียนวนัท่ี 25 ตลุาคม 2556 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 

ข้อกําหนดสิทธิ หน้าที ่1 จาก 27 

ข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ

เพิ่มทุนของ บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จาํกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ” หรือ “CHO-W1”) 

ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 1 (“ใบสําคญัแสดง

สทิธิ” หรือ “CHO-W1”) ออกโดยบริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CHO” หรือ “ผู้ออกใบสําคญัแสดง

สทิธิ”) ตามมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2556 ในวนัท่ี 16 ตลุาคม 2556 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ จะได้รับสิทธิตามท่ีได้กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ โดยผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องผกูพนัตามข้อกําหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจ

ข้อกําหนดตา่งๆ ในข้อกําหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว รวมทัง้เห็นชอบกบัการแต่งตัง้นายทะเบียน และข้อกําหนดต่างๆ ในสญัญา

การแต่งตัง้นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนบริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน) ทัง้นีผู้้ ออก

ใบสําคัญแสดงสิทธิจะจัดให้มีการเก็บรักษาสําเนาข้อกําหนดสิทธิ และสําเนาของสญัญาการแต่งตัง้นายทะเบียนไว้ ณ 

สาํนกังานใหญ่ของผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิและสาํนกังานของนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิ เพ่ือให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ

ขอตรวจสอบสําเนาข้อกําหนดสิทธิได้ในวนัและเวลาทําการของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ณ สํานกังานใหญ่ เลขท่ี 265 หมู่ 4 

ถนนกลางเมือง ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 โทรศพัท์ (043) 341-412-18 โทรสาร (043) 341-410-11 

 

1. คาํจาํกดัความ 

คําและข้อความตา่งๆ ท่ีใช้อยูใ่นข้อกําหนดสทิธิให้มีความหมายดงัตอ่ไปนี ้

ข้อกําหนดสทิธิ : ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิ และหน้าท่ีของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และผู้ ถือใบสําคัญ

แสดงสิทธิสําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ บริษัท ช.ทวี ดอล

ลาเซียน จํากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 1 (“CHO-W1”) 

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ : ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด 

(มหาชน) รุ่นท่ี 1 ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือ

หุ้นสามญัเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น 

ใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ : ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน 

จํากัด (มหาชน) รุ่นท่ี 1 ท่ีออกให้โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 

จํากดั 

นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือบคุคลอ่ืนใดหรือนิติบคุคลอ่ืนท่ี

ดําเนินกิจการรับฝากหลกัทรัพย์ได้ตามกฎหมาย ท่ีคณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ให้เป็น

นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ : ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั 

(มหาชน) และให้รวมถึงผู้ ถือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 

บริษัท หรือ CHO หรือ ผู้ออก

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

: บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน)  

ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

 



บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 

ข้อกําหนดสิทธิ หน้าที ่2 จาก 27 

หุ้นรองรับ : หุ้ นสามัญเ พ่ิมทุนของ  บริ ษัท ช .ทวี  ดอลลาเซียน จํากัด  (มหาชน )  จํานวน 

360,000,000 หุ้น (สามร้อยหกสิบล้านหุ้น) ท่ีจัดสรรไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมทัง้หุ้ นสามัญท่ีออกใหม่เพ่ิมเติมในกรณีท่ีมีการปรับสิทธิ

ภายใต้ข้อกําหนดสทิธิ 

วนัทําการ : วนัท่ีธนาคารพาณิชย์โดยทัว่ไปเปิดทําการในกรุงเทพฯ ซึง่มใิชว่นัเสาร์หรือวนัอาทิตย์ 

ประกาศ ทจ.34/2551  : ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ.34/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการ

อนญุาตให้เสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นท่ีออกใหมแ่ละหุ้นท่ีออกใหมเ่พ่ือ

รองรับใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

สาํนกังาน ก.ล.ต. : สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ตลาดหลกัทรัพย์ หรือ ต.ล.ท.  : ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สมดุทะเบียนผู้ ถือใบสาํคญัแสดง

สทิธิ 

: สมุดทะเบียน หรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับใบสําคัญ

แสดงสิทธิและผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ เช่น ช่ือและท่ีอยู่ของใบสําคญัแสดงสิทธิ การ

โอน การจํานํา การอายดั การออกใบสาํคญัแสดงสทิธิใหมต่ามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดใน

กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และประกาศของคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง 

สทิธิในใบสาํคญัแสดงสทิธิ : สทิธิทัง้ปวงในใบสําคญัแสดงสิทธิอนัรวมถึง แต่ไม่จํากดัเฉพาะสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั

ออกใหม่ของบริษัท สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และสิทธิในการลงคะแนนเสียงในการ

ประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ ในการได้รับคา่เสยีหายในกรณีท่ีหุ้นรองรับไมเ่พียงพอ 

หุ้น : หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 

ระบบ SETSMART/ELCID : ระบบบริการข้อมลูสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

   

2. ลักษณะสาํคัญของใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

2.1 รายละเอียดเก่ียวกบัใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

ประเภทหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขาย : ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน 

จํากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 1 (“ใบสาํคญัแสดงสทิธิ” หรือ “CHO-W1”) 

ชนิดของหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขาย : ระบช่ืุอผู้ ถือ และสามารถโอนเปลีย่นมือได้ 

จํานวนท่ีออกและเสนอขาย : 360,000,000 หนว่ย (สามร้อยหกสบิล้านหนว่ย) 

จํานวนหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับใบสาํคญั

แสดงสทิธิ 

: 360,000,000 หุ้น (มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) 

ลกัษณะการเสนอขาย : จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการ

ถือหุ้น (Right Offering) ในอตัรา 2 หุ้นสามญัเดิม : 1 ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

(กรณีมีเศษให้ปัดทิง้) โดยกําหนดวันกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิได้รับ

จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ (Record date) วันท่ี 24 ตุลาคม 2556 และ

รวบรวมรายช่ือตาม  ม.225 แห่ง พ.ร.บ หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.

2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพกัการโอนหุ้น ในวันท่ี 25 ตุลาคม 2556 

และกําหนดวนัจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิในวนัท่ี 28 ตลุาคม 2556 



บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 

ข้อกําหนดสิทธิ หน้าที ่3 จาก 27 

ราคาเสนอขาย : 0.00 บาท  

อายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ : 3  ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ : วนัท่ี 28 ตลุาคม 2556 

วนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย : วนัท่ี 27 ตลุาคม 2559 

อตัราการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั : ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น (อาจเปลีย่นแปลงใน

ภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ) 

ราคาการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั : 0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) ตอ่ 1 หุ้นสามญัใหม ่ (อาจเปลีย่นแปลงในภายหลงั

ตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ) 

ระยะเวลาการใช้สทิธิ : ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ เร่ิมใช้สิทธิเมื่อครบกําหนด 1 ปี นับจากวนัออก

ใบสําคญัแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้ทกุวนัทําการ

สดุท้ายของทกุๆ ไตรมาส (เดือนมีนาคม เดือนมิถนุายน เดือนกนัยายน และ

เดอืนธนัวาคม) หากวนัทําการสดุท้ายของไตรมาสเป็นวนัหยดุทําการให้เลื่อน

เป็นวนัก่อนหน้า ยกเว้นครัง้สดุท้ายจะกําหนดวนัใช้สิทธิตรงกับวนัหมดอายุ

ของใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยจะสามารถใช้สิทธิได้ตลอดอายุของใบสําคัญ

แสดงสทิธิรวมทัง้สิน้ 8 ครัง้ 

วนัแรกท่ีใช้สทิธิ : วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2557 

วนัสดุท้ายท่ีใช้สทิธิ : วนัท่ี 27 ตลุาคม 2559 (ตรงกบัวนัหมดอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ ) 

ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสทิธิ : บริษัทจะนําใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลกัทรัพย์ท่ีหุ้นสามญัของบริษัทมีการซือ้

ขายอยู)่ 

ตลาดรองของหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีเกิด

จากการใช้สทิธิ 

: บริษัทจะนําหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนท่ีเกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลกัทรัพย์ท่ีหุ้น

สามญัของบริษัทมีการซือ้ขายอยู)่ 

ผลกระทบท่ีจะมีตอ่ผู้ ถือหุ้น : ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นจะขึน้อยู่กบัใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมีการใช้สิทธิ ในกรณีท่ี

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมมีการใช้สิทธิทัง้จํานวน (Fully 

dilution effect) จะมีผลกระทบ ดงันี ้

 

ผลกระทบ สูตรการคาํนวณ ร้อยละ 

ผลกระทบตอ่สทิธิออกเสยีง
ของผู้ ถือหุ้นเดมิ  
(Control Dilution) 

 
จํานวนหุ้นท่ีรองรับท่ีออกในครัง้นี ้

(จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว + จํานวนหุ้นท่ีรองรับท่ีออกในครัง้นี)้ 
 

360,000,000 

(720,000,000+360,000,000) 
 
 

33.33 
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ผลกระทบ สูตรการคาํนวณ ร้อยละ 

ผลกระทบตอ่สว่นแบง่กําไร 
(EPS Dilution) 

 
(EPS ก่อนการเสนอขาย – EPS หลงัการเสนอขาย) 

EPS ก่อนการเสนอขาย 
 

EPSก่อนการเสนอขาย =  กําไรสทุธิ 

 จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว 
 

EPSหลงัการเสนอขาย = กําไรสทุธิ 

 (จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว + จํานวนหุ้นท่ีรองรับท่ีออกในครัง้นี)้ 
 

(18.36 / 720.00) - (18.36 / (720.00+360.00) 

(18.36 / 720.00) 
 
หมายเหต ุ: กําไรสทุธิ 4 ไตรมาสย้อนหลงั สิน้สดุ วนัท่ี 30 ม.ิย. 56 

33.33 

ผลระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้น 
(Price Dilution) 

 
ราคาตลาด/1 – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย* 

ราคาตลาด 
 
ราคาตลาดหลงัเสนอขาย* 
= (ราคาตลาด xจํานวนหุ้นชําระแล้ว) + (ราคาใช้สทิธิ x จํานวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี)้ 

(จํานวนหุ้นชําระแล้ว+ จํานวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี)้ 
 
= (1.74 x 720.00) + (0.50 x 360.00) 

(720.00 + 360.00) 
1.74 - 1.33 

1.74 
 

หมายเหต ุ: /1 ราคาเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกัย้อนหลงั 15 วนัก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบริษัท 

23.78 

 

2.2 วิธีการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้น 

2.2.1 วนักําหนดการใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ เร่ิมใช้สทิธิเมื่อครบกําหนด 1 ปี นบัจากวนัออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ สามารถใช้สทิธิ

ตามใบสาํคญัแสดงสทิธิได้ทกุวนัทําการสดุท้ายของทกุๆ ไตรมาส (เดือนมีนาคม เดือนมถินุายน เดือน

กนัยายน และเดือนธนัวาคม) หากวนัทําการสดุท้ายของไตรมาสเป็นวนัหยดุทําการให้เลือ่นเป็นวนัก่อนหน้า 

ยกเว้นครัง้สดุท้ายจะกําหนดวนัใช้สทิธิตรงกบัวนัหมดอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ โดยท่ีใบสาํคญัแสดงสทิธิ

สามารถใช้สทิธิได้ตลอดอายรุวมทัง้สิน้ 8 ครัง้ (ตามตาราง) 

= 1.33 
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ครัง้ท่ี วันใช้สิทธิ ครัง้ท่ี วันใช้สิทธิ 

1 30 ธนัวาคม 2557 5 30 ธนัวาคม 2558 

2 31 มีนาคม 2558 6 31 มีนาคม 2559 

3 30 มิถนุายน 2558 7 30 มิถนุายน 2559 

4 30 กนัยายน 2558 8 27 ตลุาคม 2559 

 

2.2.2 การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั 

ในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทแต่ละครัง้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั

เพ่ิมทนุทัง้หมดหรือบางสว่นได้ 

 

2.2.3 ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ 

            - การแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิการซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุในแตล่ะครัง้ (ยกเว้นการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย) 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท จะต้องแจ้งความ

จํานงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ ระหวา่งเวลา 09.00 - 15.30 น. ของทกุวนัทําการ

ของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วนัทําการก่อนวนักําหนดการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ (“ระยะเวลาการแจ้งความ

จํานงในการใช้สิทธิ”) ในกรณีท่ีวันกําหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทําการของบริษัท ให้เลื่อนวัน

กําหนดการใช้สทิธิดงักลา่ว เป็นวนัทําการสดุท้ายก่อนหน้าวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้ดงักลา่ว 

            - การแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิการซือ้หุ้นสามญัครัง้สดุท้าย 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท จะต้องแจ้งความ

จํานงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ ระหวา่งเวลา 09.00 - 15.30 น. ของทกุวนัทําการ

ของบริษัท ภายในระยะเวลา 15 วนัทําการก่อนวนัครบกําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย (“ระยะเวลาการแจ้ง

ความจํานงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย”) ในกรณีท่ีวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายตรงกบัวนัหยุดทําการ

ของบริษัท ให้เลือ่นวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายดงักลา่ว เป็นวนัทําการสดุท้ายก่อนหน้าวนักําหนดการ

ใช้สทิธิครัง้สดุท้ายดงักลา่ว 

การแจ้งขา่วเก่ียวกบัการใช้สทิธิ ระยะเวลาการใช้สทิธิ และระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้

สทิธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดดงักลา่วอยา่งน้อย 5 วนัทําการกอ่นระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้

สทิธิในแตล่ะครัง้ ในระบบ SET SMART / ELCID สาํหรับการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย บริษัทจะสง่จดหมาย

ลงทะเบียนถงึผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ ตามรายช่ือท่ีปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ ณ วนั

ปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิครัง้สดุท้าย ภายใน 21 วนัก่อนวนัครบกําหนดการใช้สทิธิ

ครัง้สดุท้าย  นอกจากนี ้บริษัทจะปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิ 21 วนัทําการกอ่นวนัครบ

กําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย จะทําการขึน้เคร่ืองหมายห้ามการซือ้

ขาย (SP) ลว่งหน้า 3 วนัทําการกอ่นวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิครัง้สดุท้าย 
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2.2.4 นายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั (“ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์”) 

62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ชัน้ 4 และ 7 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท์ 0-2229-2800   โทรสาร 0-2359-1259   

Website :  www.tsd.co.th 

 

นายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสทิธิ จะรับผิดชอบตอ่การปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

ซึง่ในสมดุทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ช่ือและนามสกลุจริง สญัชาติ และท่ีอยูข่องผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั จะกําหนด ในกรณีท่ีข้อมลูไม่

ตรงกนั จะถือวา่ข้อมลูท่ีปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ เป็นข้อมลูท่ีถกูต้อง 

นายทะเบียนมีหน้าท่ีจะต้องออกใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิให้แกผู่้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีฝากไว้

กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และจะต้องลงช่ือศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิแทนในสมดุ

ทะเบียนผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธินัน้ และนายทะเบียนจะออกใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือออกใบรับเพ่ือใช้แทน

ใบสาํคญัแสดงสทิธิตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนดให้แก่ศนูย์รับฝาก 

นายทะเบียนมีหน้าท่ีตามสญัญาการแตง่ตัง้นายทะเบียนท่ีจะต้องจดัทําและเก็บรักษาสมดุทะเบียน

ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิไว้จนกวา่ใบสาํคญัแสดงสทิธิทัง้หมดจะมกีารใช้สทิธิซือ้หุ้นรองรับของบริษัทหรือ

จนกวา่ครบกําหนดอายใุบสาํคญัแสดงสทิธิ (แล้วแตก่รณี) 

ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิมีหน้าท่ีในการแจ้งการเปลีย่นแปลง หรือแก้ไขข้อผิดพลาดในรายละเอียด

ในการลงบนัทกึสมดุทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิ และนายทะเบียนจะทําการเปลีย่นแปลงหรือแก้ไข

ข้อผิดพลาดดงักลา่วตอ่ไป 

บริษัทขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิ โดยจะสง่จดหมายลงทะเบียน

แจ้งให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิทราบถึงการเปลีย่นแปลงดงักลา่วลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั นบัแตว่นัท่ี

เปลีย่นแปลงนายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสทิธิ โดยแจ้งผา่นระบบ SET SMART / ELCID และแจ้งให้

สาํนกังาน ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั เชน่กนั รวมทัง้บริษัทจะดาํเนินการจดัสง่การ

เปลีย่นแปลงดงักลา่วให้กบัผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย 

2.2.5 สถานท่ีติดตอ่ในการใช้สทิธิ 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 265 หมู ่4 ถนนกลางเมือง ตําบลเมืองเก่า 

อําเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000  

โทรศพัท์ (043) 341-412-18 โทรสาร (043) 341-410-11 

Website : www.ctvdoll.co.th 

http://www.ctvdoll.co.th/
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2.2.6 ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ สามารถขอรับใบแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิซือ้หุ้น

สามญัเพ่ิมทนุได้ท่ีบริษัท ในระหวา่งระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ หรือระยะเวลาแจ้งความจํานง

ในการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

 

2.2.6.1 ในกรณีท่ีเป็นใบสาํคญัแสดงสทิธิอยูใ่นระบบไร้ใบหุ้น  (Script less) ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ี

ต้องการใช้สทิธิต้องแจ้งความจํานงและกรอกแบบคาํขอ เพ่ือขอถอนใบสาํคญัแสดงสทิธิ หรือเพ่ือให้

ออกใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ ตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์กําหนด โดยยื่นตอ่บริษัทหลกัทรัพย์ท่ีทํา

หน้าท่ีเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่ว จะ

ดําเนินการแจ้งกบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ เพ่ือขอถอนใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญั

แสดงสทิธิ นําไปใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุกบับริษัท เพ่ือดาํเนินการ

ใช้สทิธิตามท่ีระบไุว้ข้างต้น 

2.2.6.2 ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ ท่ีประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ

ของบริษัทจะต้องปฏิบตัติามเง่ือนไขการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ โดยดําเนินการและสง่

เอกสาร ดงัตอ่ไปนีใ้ห้แก่บริษัทตามสถานท่ีข้างต้น 

(ก) ใบแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัท่ีได้กรอกข้อความถกูต้อง ชดัเจน และครบถ้วน

ทกุรายการ 

(ข) ใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ ตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพย์กําหนด ซึง่ผู้

ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิลงลายมือช่ือผู้ โอนด้านหลงั ตามจํานวนท่ีระบอุยูใ่นใบแจ้งความจํานง

การใช้สทิธิ และหนงัสอืมอบอํานาจให้ผู้ อ่ืนมารับใบสาํคญัแสดงสทิธิฉบบัใหม ่ สาํหรับ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ียงัมิได้ใช้สทิธิ (ถ้าม)ี 

(ค) ชําระเงินตามจํานวนในการใช้สทิธิ ตามท่ีระบใุนใบแจ้งความจํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั 

โดยผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ ท่ีประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั

จะต้องชําระเป็น เงินสด เช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคาร ท่ีสามารถ

เรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วนัทําการ นบัจากวนัท่ีในการใช้สทิธิแตล่ะครัง้ 

โดยขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บัญชีจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน 

จาํกัด (มหาชน)” (‘‘Account for Subscription for Ordinary Shares of Cho Thavee 

Dollasien Public Company Limited’’) ประเภทบัญชี กระแสรายวัน 001-1-54860-9  

ธนาคารทหารไทย สาขาสาํนักงานใหญ่ ทัง้นี ้ การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัดงักลา่วจะสมบรูณ์

ก็ตอ่เมื่อบริษัทได้เรียกเก็บเงินจํานวนดงักลา่วได้แล้วเทา่นัน้ หากเรียกเก็บเงินไมไ่ด้ด้วยเหตผุล

ใดๆ ท่ีมิได้เกิดจากบริษัทให้ถือวา่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิแสดงเจตนายกเลกิ และบริษัทตกลง

ให้ถือเป็นการยกเลกิการขอใช้สทิธิในครัง้นัน้ แตท่ัง้นีไ้มเ่ป็นการตดัสทิธิท่ีจะใช้สทิธิซือ้หุ้น

สามญัในครัง้ตอ่ไป เว้นแตเ่ป็นการยกเลกิการใช้สทิธิในครัง้สดุท้าย ให้ถือวา่หมดสทิธิท่ีจะซือ้

หุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่วอีกตอ่ไป ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทน

ใบสาํคญัแสดงสทิธิจะเป็นผู้ รับภาระคา่อากรแสตมป์ท่ีเกิดขึน้ อนัเน่ืองมาจากการใช้สทิธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสทิธิเพ่ือซือ้หุ้นสามญั 



บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 

ข้อกําหนดสิทธิ หน้าที ่8 จาก 27 

(ง) หลกัฐานประกอบการจองซือ้ 

1. บคุคลสญัชาติไทย : สาํเนาบตัรประชาชนพร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

2. บคุคลตา่งด้าว : สาํเนาหนงัสอืเดินทางพร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

3. นิติบคุคลในประเทศ : สาํเนาหนงัสอืรับรองบริษัทพร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง

โดยกรรมการผู้มีอํานาจท่ีมช่ืีอปรากฏอยูใ่นหนงัสอื

รับรองบริษัทนัน้ และเอกสารหลกัฐานของผู้มีอํานาจลง

ลายมือช่ือตาม 1. หรือ 2. พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

4. นิติบคุคลตา่งประเทศ : สาํเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary 

Public พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง และเอกสาร

หลกัฐานของผู้มีอํานาจลงลายมอืช่ือตาม 1. หรือ 2. 

พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

2.2.6.3 จํานวนหนว่ยของใบสาํคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีขอใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิม

ทนุจะต้องเป็นจํานวนเต็มเทา่นัน้ โดยอตัราการใช้สทิธิเทา่กบัใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทน

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ยตอ่หุ้นสามญั 1 หุ้น เว้นแตก่ารปรับสทิธิตาม 3.3 

2.2.6.4 จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกเมื่อมกีารใช้สทิธิ จะคาํนวณโดยการนําจํานวนเงินในการใช้สทิธิ ซึง่ผู้ ถือ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิได้ชําระตามท่ีกลา่วข้างต้น หารด้วยราคาการ

ใช้สทิธิในขณะท่ีมีการใช้สทิธินัน้ โดยบริษัทจะออกหุ้นสามญัเป็นจํานวนเต็มไมเ่กินจํานวนหนว่ย

ของใบสาํคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ คณูด้วยอตัราการใช้สทิธิ หากมีการปรับ

ราคาการใช้สทิธิ และ/หรือ อตัราการใช้สทิธิแล้ว ทําให้มเีศษเหลอือยูจ่ากการคํานวณดงักลา่ว 

บริษัทจะไมนํ่าเศษดงักลา่วมาคดิคํานวณและจะชําระเงินท่ีเหลอืจากการใช้สทิธิดงักลา่วคืนให้แกผู่้

ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 

วนั นบัจากวนักําหนดการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้โดยไมม่ดีอกเบีย้ 

2.2.6.5 หากบริษัทได้รับหลกัฐานใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือจํานวนเงินท่ี

บริษัท ได้รับชําระไมค่รบตามจํานวนท่ีระบไุว้ในใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั หรือ

บริษัทตรวจสอบได้วา่ข้อความท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ กรอกลง

ในใบแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญันัน้ ไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง ผู้ ถือใบสําคญัแสดง

สิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ต้องทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความ

จํานงใช้สิทธิในแต่ละครัง้ หากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ไม่ทําการ

แก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในครัง้

นัน้สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัทจะจัดส่งเงินท่ีได้รับ และ ใบสําคญัแสดงสิทธิ คืน

ให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิภายใน 14 วนันบัจากวนัท่ีกําหนดการใช้สทิธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ให้ไม่

วา่กรณีใดๆ   
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ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ ชําระจํานวนเงินในการใช้สทิธิไม่

ครบถ้วน บริษัทมีสทิธิท่ีท่ีจะดาํเนินการประการใดประการหนึง่ตอ่ไปนี ้ ตามท่ีผู้ ถือใบสาํคญัแสดง

สทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิเลอืกไว้ในใบแจ้งความจํานง 

(ก) ถือวา่การแจ้งความจํานงในการใช้สทิธินัน้สิน้สภาพลง โดยไมม่ีการใช้ หรือ 

(ข) ถือวา่จํานวนหุ้นสามญัท่ีจองซือ้มีจํานวนเทา่กบัจํานวนท่ีจะได้รับตามจํานวนเงินในการใช้สทิธิ 

ซึง่บริษัทได้รับชําระไว้จริงตามราคาการใช้สทิธิในขณะนัน้ หรือ 

(ค) ให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ ชําระเงินเพ่ิมเติมตามจํานวนท่ี

ประสงค์จะใช้สทิธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิในครัง้นัน้ หาก

บริษัทไมไ่ด้รับเงินครบถ้วนตามจํานวนในการใช้สทิธิภายในระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทจะถือวา่

การแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลง โดยไมม่กีารใช้สทิธิ 

ในกรณีตาม (ก) และ (ค) บริษัทจะสง่เงินท่ีได้รับไว้และใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทน

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ ซึง่บริษัทถือวา่ไมม่กีารใช้สทิธิดงักลา่ว คืนให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนั นบัจากวนัถดัจากวนั

กําหนดการใช้สทิธิ โดยไมม่ีดอกเบีย้ 

ในกรณีตาม (ข) บริษัทจะสง่มอบใบสาํคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ

สว่นท่ีเหลอืในกรณีท่ีบริษัทถือวา่มีการใช้สทิธิเพียงบางสว่นคืนให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนั นบัจากวนัถดัจากวนั

กําหนดการใช้สทิธิ โดยไมม่ีดอกเบีย้ อยา่งไรก็ดี ใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญั

แสดงสทิธิท่ียงัไมม่ีการใช้สทิธิดงักลา่ว ยงัมีผลใช้ตอ่ไปจนถงึวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

2.2.6.6 เมื่อมีผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ ท่ีประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัได้

ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั กลา่วคือ ได้สง่มอบทัง้ใบสาํคญั

แสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ ใบแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั และชําระ

เงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัถกูต้องและครบถ้วนสมบรูณ์ ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญั

แสดงสทิธิจะไมส่ามารถเพิกถอนการใช้สทิธิได้ เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมจากบริษัท 

2.2.6.7 เมื่อพ้นกําหนดวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ายแล้ว แตผู่้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดง

สทิธิ ยงัมิได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขของการใช้สทิธิท่ีกําหนดไว้อยา่งครบถ้วน ให้ถือวา่ใบสาํคญัแสดง

สทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธินัน้ๆ สิน้สภาพลง โดยไมม่ีการใช้สทิธิ และผู้ ถือใบสาํคญัแสดง

สทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ จะใช้สทิธิไมไ่ด้อีกเมื่อพ้นกําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

2.2.6.8 ในกรณีท่ีบริษัทไมส่ามารถคืนเงินสว่นท่ีไมไ่ด้ใช้สทิธิให้กบัผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทน

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ ได้ภายในระยะเวลา 14 วนั นบัจากวนัถดัจากวนักําหนดการใช้สทิธิในครัง้

นัน้ๆ ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิจะได้รับอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ตอ่

ปี โดยคํานวณจากเงินสว่นท่ีไมไ่ด้รับการใช้สทิธินบัตัง้แตว่นัท่ีพ้นกําหนดเวลา 14 วนัดงักลา่ว 

จนถึงวนัท่ีผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิได้รับคืนเงินสว่นท่ีไมไ่ด้ใช้สทิธิ 
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อยา่งไรก็ดี หากบริษัทได้ทําการสง่เช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงิน

ธนาคาร ซึง่ขีดคร่อมสัง่จา่ยเฉพาะช่ือผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่

ระบใุนใบแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิโดยถกูต้องแล้วโดยชอบ ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจะไมม่ี

สทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือคา่เสยีหายใดๆ อีกตอ่ไป 

2.2.6.9 ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ ใช้สทิธิซือ้หุ้นรองรับไมเ่ตม็จํานวนท่ีตนมีสทิธิตามใบสาํคญั

แสดงสทิธิ บริษัทจะออกใบสาํคญัแสดงสทิธิใบใหมท่ี่ระบจํุานวนหนว่ยของใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ี

ยงัไมไ่ด้ใช้สทิธิให้แกผู่้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิภายใน 14 วนันบัแตว่นัใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ ยกเว้นใน

การใช้สทิธิครัง้สดุท้ายจะไมม่ีการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิใดๆ อีก 

2.2.6.10 ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ สง่มอบใบสาํคญัแสดงสทิธิเป็น

จํานวนมากกวา่จํานวนท่ีประสงค์จะใช้สทิธิ บริษัทจะสง่ใบสาํคญัแสดงสทิธิใบใหม ่ โดยมีจํานวน

ของใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีลดลงให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว หากใบสาํคญัแสดงสทิธินัน้

อยูใ่นระบบใบหุ้น โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนันบัจากวนัใช้สทิธินัน้ๆ และจะทําการ

ยกเลกิใบสาํคญัแสดงสทิธิใบเกา่ 

2.2.6.11 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุชําระแล้วของบริษัท ตอ่กระทรวงพาณิชย์ตามจํานวน

หุ้นสามญัท่ีออกใหมส่าํหรับการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ภายใน 14 วนันบัตัง้แตว่นัท่ีบริษัทได้รับชําระ

คา่หุ้นตามจํานวนท่ีมีการใช้สทิธิแตล่ะครัง้ และบริษัทจะดําเนินการจดทะเบียนผู้ ถือใบสาํคญัแสดง

สทิธิท่ีได้ใช้สทิธินัน้ เข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามญัของบริษัท ในสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจํานวนหุ้น

สามญัท่ีคํานวณได้จากการใช้สทิธิในครัง้นัน้ 

2.2.6.12 ในกรณีหุ้นสามญัท่ีสาํรองไว้เพ่ือรองรับการใช้สทิธิท่ีไมเ่พียงพอ บริษัทจะดาํเนินการชดใช้

คา่เสยีหายท่ีเกิดขึน้ให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีไมส่ามารถใช้สทิธิได้ อยา่งไรก็ตาม บริษัทจะ

ไมช่ดใช้คา่เสยีหายให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีไมส่ามารถใช้สทิธิได้ ถึงแม้วา่จะมีหุ้นสามญั

เพียงพอก็ตาม ในกรณีเช่น ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิตา่งด้าวท่ีไมส่ามารถใช้สทิธิเพราะถกูจํากดั

สทิธิ ตามสดัสว่นการถือหุ้นท่ีระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัท 

2.2.6.13 (ก) ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีเป็นบคุคลท่ีมิใช่สญัชาติไทยตามข้อบงัคบับริษัท จะสามารถใช้สทิธิ

ตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ เพ่ือซือ้หุ้นรองรับของบริษัทไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นได้ภายใต้

เง่ือนไขวา่ เมื่อได้ใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิในวนัใช้สทิธิในครัง้นัน้ๆ แล้วต้องไมทํ่าให้การ

ถือหุ้นของบริษัทโดยบคุคลท่ีมใิชส่ญัชาติไทยทัง้หมดขดัตอ่ข้อบงัคบัของบริษัท หรือกฎหมาย

ท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองสดัสว่นการถือหุ้นของบคุคลท่ีมใิช่สญัชาติไทย ซึง่ ณ วนัออกใบสาํคญั

แสดงสทิธิอยูท่ี่ร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

(ข) อย่างไรก็ดี หากข้อจํากดัการถือหุ้นของบคุคลท่ีมิใช่สญัชาติไทยตาม (ก) ข้างต้นมีผลทําให้ผู้

ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเป็นบุคคลท่ีมิใช่สญัชาติไทย ซึ่งได้ใช้สิทธิตามวิธีการดังกล่าวมา

ครบถ้วน ไม่สามารถใช้สิทธิได้เต็มจํานวนท่ีระบุในหนังสือแสดงความจํานงในการใช้สิทธิ 
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บริษัทจะอนญุาตให้ดําเนินการใช้สทิธิได้เพียงสว่นท่ีไมข่ดัตอ่ข้อจํากดัการถือหุ้นข้างต้นภายใต้

หลกัการผู้แสดงความจํานงก่อนจะสามารถใช้สิทธิได้ก่อน (First Come, First Served) และ

บริษัทจะคืนใบสําคัญแสดงสิทธิและเงินส่วนท่ีไม่ได้ใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นบคุคลท่ีมิใช่สญัชาติไทยดงักล่าว ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 

14 วนั นบัแตว่นัใช้สทิธิในครัง้นัน้ๆ 

 หากในวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีเป็นบคุคลท่ีมิใช่สญัชาติไทยไม่

สามารถใช้สทิธิ เน่ืองจากข้อจํากดัเร่ืองสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลท่ีมใิช่สญัชาติ

ไทยให้ถือวา่ใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่วหมดอายลุง โดยผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีเป็นบคุคลท่ี

มิใช่สญัชาติไทยดงักลา่ว ไมม่ีสทิธิเรียกร้องคา่เสยีหายหรือคา่ชดใช้ใดๆ จากบริษัท และบริษัทจะ

ไมม่ีการชําระคา่เสยีหายหรือคา่ชดเชยใดๆ ให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจากการดงักลา่วทัง้สิน้ 

2.2.6.14 การออกและสง่มอบหุ้นสามญัออกใหม ่ช่ือท่ีจะระบใุนหุ้นสามญัออกใหม่จะใช้ช่ือเดียวกนักบัช่ือท่ี

ปรากฏอยูใ่นแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิ โดยบริษัทจะจดัสง่ใบหุ้นไปยงัผู้ ถือใบสําคญัแสดง

สทิธิ ตามท่ีอยูท่ี่ได้ระบไุว้ในแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

ภายใน 15 วัน นับจากวนักําหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ อย่างไรก็ตามบริษัทอาจตกลงกับผู้ ถือ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิลว่งหน้า ให้บริษัทเก็บใบหุ้นสามญั ใบสาํคญัแสดงสทิธิ ใบแทนใบสาํคญัแสดง

สิทธิ เช็ค และเอกสารอ่ืนๆ ไว้ท่ีบริษัทเพ่ือให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือตวัแทนมารับไปด้วย

ตวัเองก็ได้ โดยจะต้องดําเนินการตามท่ีบริษัทกําหนด บริษัทอาจจะออกใบหุ้นในระบบใบหุ้น 

(Script) และระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) หากบริษัทจะออกหุ้นสามญัโดยระบบไร้ใบหุ้น บริษัทจะ

ดําเนินการเมื่อผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิได้แจ้งให้บริษัททราบวา่ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ยอมรับเป็น

นายทะเบียนหลักทรัพย์ให้กับผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิแล้ว โดยบริษัทจะส่งใบหุ้ นสามัญหรือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิต้องระบช่ืุอ

และบญัชีของบริษัทสมาชิกของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ถกูต้องในแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิ

ซือ้หุ้ นสามัญ และบริษัทจะส่งมอบหุ้นสามัญหรือใบสําคัญแสดงสิทธิผ่านบญัชีฝากหลกัทรัพย์

ภายใน 7 วนัทําการนบัจากวนัใช้สทิธิแตล่ะครัง้ 

2.2.7 การแก้ไขขัน้ตอนการใช้สทิธิ 

ในกรณีท่ีตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ตลอดจนหนว่ยงานใดท่ีเก่ียวข้องได้ออกประกาศ 

ระเบียบ หรือวิธีการปฏิบตัิการใดๆ ท่ีมีผลให้บริษัทต้องแก้ไขรายละเอียดขัน้ตอนในการใช้สิทธิตามข้อ 2.2.6 

ให้บริษัทสามารถทําการแก้ไขขัน้ตอนการใช้สทิธิให้สอดคล้องกบัประกาศ ระเบียบ หรือวิธีปฏิบตัิดงักลา่วได้ 

และต้องแจ้งให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ และ 

สาํนกังาน ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัช้า 

 

3. หน้าที่ของผู้ออกใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

ผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิมีหน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบตัติลอดอายสุญัญาของใบสาํคญัแสดงสทิธิ ดงันี ้

3.1. การปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อกําหนดสทิธิ 
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ผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิจะใช้ความพยายามอยา่งดีท่ีสดุ ในการประกอบธุรกิจให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และ

จะปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง รวมตลอดถึงกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั และคําสัง่ต่างๆ ท่ีออกตามกฎหมาย และ

จะปฏิบตัิตามข้อกําหนดและเง่ือนไขตา่งๆ ของข้อกําหนดสทิธิฉบบันีโ้ดยเคร่งครัดตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

3.2. สทิธิของบริษัทในการเรียกให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิใช้สทิธิก่อนระยะเวลาท่ีกําหนดตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีบริษัทออกครัง้นีไ้ม่มีข้อกําหนดให้บริษัทสามารถเรียกให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อน

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

3.3. เง่ือนไขการปรับสทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

3.3.1 บริษัทต้องดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ ตลอดอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ เมื่อเกิด

เหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้ทัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบสําคญั

แสดงสทิธิไมใ่ห้ด้อยไปกวา่เดิม 

(ก) เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการ

แบง่แยกหุ้นสามญัท่ีได้ออกแล้วของบริษัท 

(ข) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามญัแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจํากดั ใน

ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ท่ีคํานวณได้ ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้น

สามญัของบริษัท” 

(ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหมใ่ดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป โดยหลกัทรัพย์

นัน้ให้สทิธิแก่ผู้ ถือหลกัทรัพย์ในการใช้สทิธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั เช่น หุ้นกู้

แปลงสภาพ หรือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั โดยราคาเฉลีย่ตอ่หุ้นของหุ้นสามญัท่ีจะออกใหม่

เพ่ือรองรับสทิธิดงักลา่ว ตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” 

(ง) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

(จ) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัราร้อยละ 80 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของบริษัท สาํหรับ

การดําเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ ระหวา่งอายใุบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีออกในครัง้นี ้

(ฉ) ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ใดๆ อนัทําให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ เสยีสทิธิและ

ผลประโยชน์ใดๆ อนัพงึได้ โดยท่ีเหตกุารณ์ใดๆ นัน้ไมไ่ด้อยูใ่นข้อ (ก) ถึง (จ) 

 

ในกรณีท่ีเกิดการเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั และการเปลีย่นแปลงอตัราการใช้

สิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญ รวมทัง้วิธีการคํานวณถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตามท่ีระบุต่อไปนี ้ไม่ได้ทําให้

ผลตอบแทนใดๆ ท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิด้อยไปกวา่เดิม โดยบริษัทจะดําเนินการปรับราคาการใช้

สทิธิ และอตัราการใช้สทิธิในกรณีตา่งๆ ดงักลา่วข้างต้นตามสตูรและวิธีการคํานวณ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการ

แบง่แยกหุ้นสามญัท่ีได้ออกแล้วของบริษัท 

บริษัทจะปรับราคาการใช้สทิธิอนัเป็นผลมาจากการรวม หรือการแบง่แยกหุ้นสามญัท่ีออกแล้วของ

บริษัท โดยจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัท่ีมีการเปลีย่นแปลงมลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท 
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เพ่ือให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ ได้รับหุ้นตามจํานวนท่ีคํานวณได้ตาม

สตูรและประเภทเช่นเดียวกบัหุ้นสามญัของบริษัทท่ีออกภายหลงัจากการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว 

1. ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ้

]0[
]1[0Pr1Pr

Par
Pariceice ×=  

2. อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ้

]1[
]0[01

Par
ParRatioRatio ×=  

โดยท่ี  0Pr ice คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

1Pr ice  คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

0Ratio คือ อตัราการใช้สทิธิเดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 

1Ratio  คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

0Par  คือ มลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัก่อนการเปลีย่นแปลง 

1Par  คือ มลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัหลงัการเปลีย่นแปลง 

 

(ข) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามญัแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจํากดั ใน

ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ท่ีคํานวณได้ ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้น

สามญัของบริษัท” 

การเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สิทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผู้ซือ้หุ้นสามญั

จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้ นสามัญท่ีออกใหม่ (วันแรกท่ีตลาดหลักทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) 

สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหุ้น

สามญัท่ีออกใหมแ่ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 

“ราคาเฉลี่ยของหุ้นสามญัท่ีออกใหม”่ คํานวณได้จาก จํานวนเงินทัง้สิน้ท่ีบริษัทจะได้รับจากการเสนอ

ขายหุ้น หกัด้วยคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกนัน้ (ถ้ามี) หารด้วยจํานวนหุ้นสามญั

ทัง้สิน้ท่ีออกใหมใ่นครัง้นัน้ 

“ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” ได้กําหนดไว้เท่ากบั “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัต่อหุ้นของหุ้น

สามญัของบริษัท” โดยท่ี “ราคาตลาดเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกัตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท” หมายถึง มลูค่า

การซือ้ขายหุ้นสามญัทัง้หมดของบริษัท หารด้วยจํานวนหุ้นสามญัของบริษัทท่ีทําการซือ้ขายทัง้หมดใน

ระหวา่งระยะเวลา 15 วนัทําการ (วนัท่ีเปิดทําการซือ้ขายของตลาดหลกัทรัพย์) ติดต่อกนัก่อนวนัท่ีใช้ใน

การคํานวณ 

ในกรณีท่ีไมส่ามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” เน่ืองจากหุ้นสามญัของบริษัท

ไม่มีการซือ้ขายในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทจะทําการกําหนดราคายตุิธรรมเพ่ือใช้ในการคํานวณ

แทน 
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“วนัท่ีใช้ในการคํานวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัท่ีออก

ใหม่ สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้กบัผู้หุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขาย

หุ้นสามญัท่ีออกใหม่แก่ประชาชนทัว่ไป สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป และ/หรือ 

กรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั แล้วแต่กรณี  อนึ่ง ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหุ้นสามญั

พร้อมกนัมากกวา่ 1 ราคาเสนอขาย ภายใต้เง่ือนไขท่ีต้องจองซือ้ด้วยกนั ให้ใช้ราคาเสนอขายทกุราคามา

คํานวณราคาสทุธิต่อหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ แต่ในกรณีท่ีการเสนอขายดงักล่าวไม่อยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ี

จะต้องซือ้ด้วยกัน ให้นําเฉพาะราคาเสนอขายท่ีตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นสามญัของ

บริษัท” มาคํานวณการเปลีย่นแปลงเทา่นัน้ 

1. ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ้
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])[(0Pr1Pr
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2. อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ้
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โดยท่ี  0Pr ice คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

1Pr ice  คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

0Ratio คือ อตัราการใช้สทิธิเดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 

1Ratio  คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

 MP  คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” 

A  คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีได้เรียกชําระเต็มมลูคา่แล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้

ถือหุ้ น เพ่ือสิทธิในการจองซือ้หุ้ นสามัญท่ีออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้ น

สามัญให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วนัก่อนวนัแรกของการเสนอขายหุ้น

สามญัท่ีออกใหม ่กรณีเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ 

กรณีเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 

B   คือ  จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม ่ ทัง้ท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ และ/หรือ 

เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจํากดั 

BX  คือ จํานวนเงินท่ีได้รับภายหลงัจากการหกัค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหุ้น

สามญัท่ีออกใหม่ท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่

ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั 

 

(ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหมใ่ดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป โดยหลกัทรัพย์

นัน้ให้สทิธิแก่ผู้ ถือหลกัทรัพย์ในการใช้สทิธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั (เช่น หุ้น

กู้แปลงสภาพ หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั) โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีจะออก

ใหมเ่พ่ือรองรับสทิธิดงักลา่ว ตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” 
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การเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกท่ีผู้ซือ้หุ้นสามญั

จะไมไ่ด้รับการใช้สทิธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ท่ีออกใหมใ่ดๆ ท่ีให้สทิธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปลีย่นเป็นหุ้น

สามญั (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR หรือ XW) สาํหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้

ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหมใ่ดๆ ท่ีให้สทิธิท่ีจะ

แปลงสภาพ/เปลีย่นเป็นหุ้นสามญัแก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ ท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลใน

วงจํากดั แล้วแตก่รณี 

“ราคาเฉลีย่ตอ่หุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม”่ คํานวณได้จากจํานวนเงินท่ีได้รับจากการออกหลกัทรัพย์

ใดๆ ท่ีมีสทิธิในการแปลงสภาพ/เปลีย่นเป็นหุ้นสามญั รวมกบัเงินท่ีได้รับจากการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญันัน้ 

ถ้ามกีารใช้สทิธิทัง้หมด หารด้วยจํานวนหุ้นทัง้สิน้ท่ีต้องออกใหม ่เพ่ือรองรับการใช้สทิธินัน้ 

“ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” และฐานของมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ ซึง่จะเปรียบเทียบให้ใช้และมี

ความหมายเช่นเดยีวกบั รายละเอียดในข้อ (ข) ข้างต้น 

“วนัท่ีใช้ในการคํานวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไมไ่ด้รับสทิธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ท่ีออก

ใหมใ่ดๆ ท่ีให้สทิธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปลีย่นเป็นหุ้นสามญั สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายสําหรับกรณีท่ี

เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออก

ใหมใ่ดๆ ท่ีให้สทิธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปลีย่นเป็นหุ้นสามญัแก่ประชาชนทัว่ไป สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอ

ขายหลกัทรัพย์ดงักลา่วตอ่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ ท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั แล้วแต่

กรณี 

1. ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ้

)]([
])[(0Pr1Pr

BAMP
BXMPAiceice

+
+×

×=  

2. อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ้

])[(
)]([01

BXMPA
BAMPRatioRatio
+×
+

×=  

 

โดยท่ี  0Pr ice คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

1Pr ice  คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

0Ratio คือ อตัราการใช้สทิธิเดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 

1Ratio  คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

 MP  คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” 

A  คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีได้เรียกชําระเต็มมลูคา่แล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้

ถือหุ้น เพ่ือการจองซือ้หลกัทรัพย์ท่ีออกใหมท่ี่มีสทิธิท่ีจะแปลงสภาพ/

เปลีย่นเป็นหุ้นสามญัได้ กรณีเสนอขายให้ผู้ ถือหุ้นเดมิ และ/หรือ ก่อนวนั

แรกของระยะเวลาการเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหมใ่ด ๆ ท่ีมีสทิธิแปลง
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สภาพ/เปลีย่นเป็นหุ้นสามญัได้ตอ่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลใน

วงจํากดั แล้วแตก่รณี 

B   คือ  จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม ่ เพ่ือรองรับการใช้สทิธิของหลกัทรัพย์ใด ๆ ซึง่

สามารถแปลงสภาพ/เปลีย่นเป็นหุ้นสามญัท่ีจะเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 

และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บคุคล

ในวงจํากดั  แล้วแตก่รณี  

BX  คือ จํานวนเงินท่ีบริษัท จะได้รับภายหลงัจากการหกัคา่ใช้จ่าย (ถ้าม)ี จากการ

ออกหลกัทรัพย์ใด ๆ ท่ีมีสทิธิในการแปลงสภาพ/เปลีย่นเป็นหุ้นสามญัท่ี

เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/

หรือ เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั รวมกบัเงินท่ีได้รับจากการใช้สทิธิซือ้

หุ้นสามญั 

 

(ง) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

การเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิจะมีผลบงัคบัทนัที ตัง้แตว่นัแรกท่ีผู้ซือ้หุ้นสามญั

ไมม่ีสทิธิในการรับหุ้นปันผล (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD(ST)) 

1. ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ้

][
][0Pr1Pr
BA

Aiceice
+

×=  

2. อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ้

][
][01

A
BARatioRatio +

×=  

โดยท่ี  0Pr ice คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

1Pr ice  คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

0Ratio คือ อตัราการใช้สทิธิเดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 

1Ratio  คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

A  คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีได้เรียกชําระเต็มมลูคา่แล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้

ถือหุ้นสามญัเพ่ือสทิธิการรับหุ้นปันผล  

B  คือ  จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นสามญัปันผล  

 

(จ) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัราร้อยละ 80 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของบริษัท สาํหรับ

การดําเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ ระหวา่งอายใุบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีออกในครัง้นี ้

การคํานวณอตัราร้อยละของเงินปันผลท่ีจ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้น ให้คํานวณโดยนําเงินปันผลท่ีจ่ายออกจริงใน

รอบระยะเวลาบญัชีในแตล่ะปี ดงักลา่ว หารด้วยกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหกัภาษีเงิน

ได้ของผลการดําเนินงานตามงบการเงินรวมของรอบระยะเวลาบญัชีนัน้ โดยเงินปันผลท่ีจ่ายออกจริงให้

หมายรวมถึงเงินปันผลระหว่างกาลในแต่ละรอบบญัชีนัน้ด้วย การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ
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อตัราการใช้สทิธิจะมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัแรกท่ีผู้ซือ้หุ้นสามญัไมม่ีสทิธิในการรับเงินปันผลนัน้ (วนัแรกท่ี

ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD) 

“ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” และฐานของมลูคา่ท่ีตราไว้ ซึง่จะใช้เปรียบเทียบให้ใช้ และมี

ความหมายเช่นเดยีวกบั รายละเอียดในข้อ (ข) ข้างต้น 

“วนัท่ีใช้ในการคาํนวณ” หมายถงึ วนัแรกท่ีผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไมไ่ด้รับสทิธิในเงินปันผล 

1. ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ้
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2. อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ้
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×=  

โดยท่ี  0Pr ice คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

1Pr ice  คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

0Ratio คือ อตัราการใช้สทิธิเดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 

1Ratio  คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

MP  คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” 

D  คือ เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจา่ยจริงแกผู่้ ถือหุ้น 

R  คือ เงินปันผลตอ่หุ้น ท่ีจะจ่ายในอตัราร้อยละ 40 โดยคํานวณจากกําไรสทุธิหลงั

หกัภาษีเงินได้ หารด้วยจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีมีสทิธิได้รับเงินปันผล 

 

(ฉ) ในกรณีท่ีมเีหตกุารณ์ใดๆ อนัทําให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ เสยีสทิธิและ

ผลประโยชน์ใดๆ อนัพงึได้ โดยท่ีเหตกุารณ์ใดๆ นัน้ไมไ่ด้อยูใ่นข้อ (ก) ถึง (จ) 

ให้บริษัท และท่ีปรึกษาทางการเงินร่วมกนัพิจารณา เพ่ือกําหนดการเปลีย่นแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/

หรือ อตัราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นธรรม และไม่ทําให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคญั

แสดงสทิธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปจากเดิม โดยให้ถือวา่ผลการพิจารณานัน้เป็นท่ีสดุ และให้บริษัทแจ้ง

ให้สํานกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ ทราบถึง

รายละเอียดดงักลา่วด้วยภายใน 15 วนันบัจากวนัท่ีเกิดเหตกุารณ์ท่ีต้องดําเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้

สทิธิดงักลา่ว 

 

3.3.2 การคํานวณการเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) เป็นอิสระตอ่กนัและจะ

คํานวณการเปลีย่นแปลงตามลาํดบัเหตกุารณ์ตา่งๆ ก่อนหลงัเปรียบเทียบกบั "ราคาตลาดของหุ้นสามญัของ

บริษัท” สาํหรับกรณีท่ีเหตกุารณ์ตา่งๆ เกิดขึน้พร้อมกนั ให้คํานวณการเปลี่ยนแปลงเรียงตามลําดบั ดงันี ้คือ 

(ก) (จ) (ง) (ข) (ค) และ (ฉ) โดยในแต่ละลําดบัครัง้ท่ีคํานวณการเปลี่ยนแปลง ให้คงสภาพของราคาการใช้

สทิธิเป็นทศนิยม 3 ตําแหนง่ และอตัราการใช้สทิธิเป็นทศนิยม 3 ตําแหนง่  
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“ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” ซึง่จะใช้เปรียบเทียบให้ใช้และมีความหมายเช่นเดยีวกบัรายละเอียด

ในข้อ (ข) ข้างต้น 

 
3.3.3 การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) จะไม่มีการ

เปลีย่นแปลง ซึง่ทําให้ราคาการใช้สทิธิใหมส่งูขึน้ และ/หรือ อตัราการใช้สทิธิลดลง เว้นแตก่รณีการรวมหุ้น ใน

กรณีท่ีหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สทิธิตามจํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิของการ

แสดงความจํานงการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง ของอัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการ

เปลี่ยนแปลง) คํานวณออกมาเป็นเศษของหุ้นให้ตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้ และหากราคาการใช้สิทธิหลงัการ

เปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) คณูกับจํานวนหุ้นสามญั ในการแสดงความจํานงการใช้สิทธิในรอบนัน้ 

คํานวณได้เป็นเศษของบาทให้ตดัเศษของบาททิง้ 

 
3.3.4 สถานภาพของใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีอยู่ระหว่างวนัท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ

หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิแสดงความจํานงใช้สิทธิ และ วนัก่อนท่ีกระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียน

เพ่ิมทุนชําระแล้ว อนัเน่ืองมาจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ จะมี

สถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ท่ียงัไม่ได้แสดงความ

จํานงใช้สิทธิ และสถานภาพจะสิน้สุดลงในวันท่ีกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแล้ว อัน

เน่ืองมาจากการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิข้างต้นแล้ว 

ในกรณีบริษัทมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิ ในช่วงท่ีบริษัทยงัไม่ได้นําหุ้น

สามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนกับ

กระทรวงพาณิชย์ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ท่ีได้ทําการใช้สิทธิแล้วจะได้รับ

การปรับสิทธิย้อนหลงั โดยบริษัทจะดําเนินการออกหุ้นสามญัใหม่เพ่ิมเติมให้แก่ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบ

แทนใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยเร็วท่ีสดุตามจํานวนท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ 

สมควรจะได้รับ หากราคาท่ีปรับใหมน่ัน้มีผลบงัคบัใช้โดยหุ้นสามญัสว่นท่ีเพ่ิมเติม อาจได้รับช้ากวา่หุ้นสามญั

ท่ีได้รับก่อนหน้านีแ้ล้ว แตไ่มเ่กิน 45 วนั นบัจากวนัท่ีมีการปรับสทิธิ 

 
3.3.5 หุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ จะมีสทิธิและได้รับ

ผลประโยชน์อนัพงึได้เหมือนหุ้นสามญัเดมิท่ีออกและเรียกชําระเต็มมลูคา่แล้วของบริษัท ทกุประการ เมื่อ

กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพ่ิมทนุชําระแล้วของบริษัท 

 
3.3.6 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตามเง่ือนไขท่ีได้กําหนดไว้ข้างต้น บริษัทจะ

ดําเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลง โดยแจ้งถึงรายละเอียดวิธีการคํานวณและเหตุผลท่ีต้องมีการ

เปลี่ยนแปลงดงักลา่ว ให้สํานกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือแจ้งราคาการใช้สิทธิและ

อตัราการใช้สทิธิท่ีกําหนดขึน้มาใหม ่รวมทัง้ข้อเท็จจริงโดยยอ่ ถึงสาเหตท่ีุมีการปรับสิทธิ วิธีการคํานวณและ

วนัท่ีท่ีการปรับสิทธิดงักลา่วมีผลบงัคบัใช้ โดยจะแจ้งภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัท่ีเกิดเหตกุารณ์ และบริษัท

จะแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิ ผ่านระบบ SETSMART / 

ELCID ให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิทราบ โดยบริษัทจะไมทํ่าการเวนคืนใบสาํคญัแสดงสทิธิ แต่ผู้ ถือใบสําคญั

แสดงสทิธิเดิมจะได้รับสทิธิในการเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิ และอตัราการใช้สทิธิทกุประการ 
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4. สถานะของหุ้นสามัญใหม่ที่เกดิจากการใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

สทิธิของหุ้นสามญัท่ีออกตามการใช้สทิธิของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีออกในครัง้นี ้จะมีสทิธิและสภาพเหมือนหุ้นสามญั

เดิมของบริษัทท่ีออกไปก่อนหน้านีแ้ล้ว รวมทัง้สิทธิในการรับเงินปันผลหรือประโยชน์อ่ืนใด ท่ีบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั 

ทัง้นี ้นบัตัง้แตว่นัท่ีนายทะเบียนหุ้นสามญัของบริษัท ได้จดแจ้งช่ือผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ ถือหุ้นในสมดุทะเบียนผู้

ถือหุ้นของบริษัท และกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพ่ิมทนุชําระแล้ว 

 

5. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

5.1 จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกเพ่ือรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ เท่ากบั 360,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของใบสําคญั

แสดงสทิธิท่ีออกในครัง้นี ้

5.2 มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หุ้น เทา่กบั 0.25 บาทตอ่หุ้น 

5.3 ราคาการใช้สทิธิ เทา่กบั 0.50 บาทตอ่หุ้น (เว้นแตม่กีารปรับสทิธิ ตามข้อ 3.3) 

5.4 อตัราการแปลงสภาพ เทา่กบั 1 หนว่ยใบสาํคญัแสดงสทิธิ ตอ่ 1 หุ้นสามญั  (เว้นแตม่กีารปรับสทิธิ ตามข้อ 3.3) 

5.5 ตลาดรองของหุ้นสามญัท่ีรองรับใบสาํคญัแสดงสทิธิ ได้แก่ ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เน่ืองจากปัจจบุนัหุ้นสามญัของ

บริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ดงันัน้หุ้นสามญัท่ีออกใหมเ่น่ืองจากการใช้สทิธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ จะสามารถทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ ภายหลงัจากท่ีบริษัทดําเนินการจด

ทะเบียนหุ้นสามญัใหมด่งักลา่ว ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแล้ว โดยบริษัทจะดําเนินการยื่นขออนญุาตนําหุ้น

สามญัท่ีออกใหมจ่ากการใช้สทิธิแปลงสภาพของใบสาํคญัแสดงสทิธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยภายใน 30 วนั นบัจากวนัสดุท้ายของระยะเวลาการใช้

สทิธิในแตล่ะครัง้ ทัง้นีเ้พ่ือให้หุ้นสามญัดงักลา่ว สามารถทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้เช่นเดียวกบัหุ้นสามญั

เดิมของบริษัท 

 

6. ข้อจาํกัดการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกดิจากการใช้สทิธิ 

6.1 การโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

บริษัทไม่มีข้อจํากัดการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ เว้นแต่ การโอนเกิดขึน้ในช่วงปิดสมดุทะเบียนใบสําคญัแสดง

สิทธิ เพ่ือพกัการโอนสิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิในกรณีการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ซึ่งบริษัทจะปิดสมุดทะเบียน

ใบสําคญัแสดงสิทธิ เพ่ือพกัการโอนหรือการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 21 วนั ก่อนวนัครบกําหนดการใช้

สทิธิครัง้สดุท้าย 

6.2 บคุคลท่ีไมใ่ช่สญัชาติไทย 

6.2.1 บริษัทจะไมอ่อกหุ้นสามญัให้แก่ผู้ใช้สทิธิท่ีไมใ่ช่สญัชาติไทย ซึง่ได้ดําเนินการใช้สทิธิตามวิธีการใช้สทิธิจน

ทําให้สดัสว่นการถือหุ้นของคนท่ีไม่ใช่สญัชาติไทยมีจํานวนเกินกว่าร้อยละ 49 ตามท่ีระบไุว้ในข้อบงัคบั

หรือตามสดัสว่นท่ีอาจมีการแก้ไขในข้อบงัคบัในอนาคต 

6.2.2 หากข้อจํากดัการโอนดงักลา่วข้างต้น มีผลทําให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ

ท่ีไมใ่ช่สญัชาติไทยท่ีได้ดําเนินการใช้สทิธิตามวิธีการใช้สทิธิ ไมส่ามารถใช้สิทธิได้ตามจํานวนท่ีระบใุนใบ

แจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะสามารถ

เลอืกให้บริษัท ดําเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
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ก) ให้บริษัทคืนใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ และเงินท่ีเหลือตามราคาใช้สิทธิ

ของใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ในส่วนท่ีไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยไม่มี

ดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ท่ีไม่ใช่สัญชาติไทย

ดงักลา่ว ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนั นบัจากวนัใช้สทิธิในครัง้นัน้ๆ 

ข) ให้บริษัทเป็นผู้ ถือใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดง

สทิธิ และเงินตามจํานวนการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญั

แสดงสทิธิท่ีมิใช่สญัชาติไทย ได้ยื่นความจํานงการใช้สทิธิในสว่นท่ียงัไมไ่ด้ใช้สทิธิเอาไว้ตามลาํดบั

ก่อนหลงั เพ่ือดําเนินการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ในสว่นท่ี

ยงัมิได้มีการใช้สิทธิดงักลา่ว เมื่อมีการเข้าถือหุ้นตามใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญั

แสดงสทิธิดงักลา่ว ไมข่ดัตอ่ข้อจํากดัทัง้จํานวนหรือบางสว่น 

ทัง้นี ้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สญัชาติไทย จะต้อง

แสดงความจํานงท่ีจะให้บริษัท ดําเนินการตามข้อ ก) หรือ ข) ข้างต้น โดยระบุในใบแจ้งความ

จํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั ณ วนัแจ้งความจํานงการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ 

6.2.3 บริษัทจะอนญุาตให้มีการดําเนินการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ใน

สว่นท่ียงัมิได้รับการใช้สทิธิตามข้อ 6.2.2 ข) บางสว่นหรือทัง้หมดในวนัใช้สทิธิวนัแรกท่ีสามารถกระทําได้

โดยไม่ขดัต่อข้อจํากดั อย่างไรก็ดี หากมีจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีรอ

การใช้สทิธิ ณ วนัใช้สิทธิดงักลา่วมากกว่าจํานวนหุ้นสามญัท่ีอนญุาตให้ซือ้ได้โดยไม่ขดัต่อข้อจํากดัการ

โอนหุ้น เร่ืองสดัส่วนการถือครองหลกัทรัพย์ของผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมิใช่สญัชาติไทย บริษัทจะ

ดําเนินการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ

ท่ีมิใช่สญัชาติไทย ตามลาํดบัการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิท่ีครบถ้วนสมบรูณ์ตามข้อกําหนดในการ

ใช้สทิธิในครัง้นี ้

6.2.4 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สญัชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชยไม่ว่า

รูปแบบใดจากบริษัท ในกรณีท่ีไมส่ามารถดําเนินการใช้สทิธิได้ โดยมีสาเหตมุาจากข้อจํากดัเร่ืองสดัสว่น

การถือครองหลกัทรัพย์ของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีมิใช่สญัชาติไทย 

6.2.5 หากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ แสดงความจํานงให้บริษัทดําเนินตามข้อ 

6.2.2. ข) และ ณ วนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่วไม่

สามารถใช้สิทธิได้ เน่ืองจากข้อจํากัดเก่ียวกับการถือครองหุ้ นของใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ ให้ถือวา่ใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่วหมดอายลุง โดย

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อ

บริษัท และบริษัทจะไมด่ําเนินการชดใช้คา่เสยีหายท่ีเกิดขึน้ทัง้สิน้ 

 

7. การจอง การจาํหน่าย และการจัดสรร 

7.1 วิธีการเสนอขายหลกัทรัพย์ 

เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น 

7.2 ผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ 
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การเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิในครัง้นีไ้มผ่า่นผู้จดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ย เน่ืองจากเป็นการ

เสนอขาย/จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิตามสดัสว่น 

7.3 วนัและวิธีการจอง และการชําระเงินคา่จองซือ้ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

เน่ืองจากใบสําคญัแสดงสิทธิออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า ดงันัน้ จึงไม่มีวนัและวิธีการจอง และการ

ชําระเงินค่าจองซือ้ใบสําคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั จะดําเนินการ

จดัสง่ใบแจ้งผลการฝากหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรทางไปรษณีย์ภายใน 7 วนัทําการ หลงัจากการปิด

สมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นของบริษัทเพ่ือสทิธิในการรับจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั 

7.4 วิธีการสง่มอบใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

บริษัทจะดําเนินการสง่มอบใบสาํคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียน

ผู้ ถือหุ้น (Record Date) ณ วนัท่ี 24 ตลุาคม 2556 และรวบรวมรายช่ือตาม ม.225 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 25 ตุลาคม 2556 และ บริษัทจะ

ดําเนินการออกและสง่มอบใบสาํคญัแสดงสทิธิ ตามรายละเอียด ดงันี ้

7.4.1. กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมไม่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์กับบริษัทหลกัทรัพย์หรือศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ ศนูย์รับ

ฝากหลกัทรัพย์ จะส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิตามจํานวนท่ีได้รับจัดสรรให้แก่ผู้ ท่ีได้รับการจัดสรรทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามช่ือท่ีอยูท่ี่ระบใุนสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นภายใน 15 วนัทําการ นบัแต่วนัท่ี

ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ ในกรณีนี ้ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรจะไม่สามารถขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับการ

จดัสรรในครัง้นีใ้นตลาดหลกัทรัพย์ได้ จนกว่าจะได้รับใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึ่งอาจได้รับภายหลงัจากท่ี

ใบสาํคญัแสดงสทิธิของบริษัทเร่ิมซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ 

7.4.2. กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์กบับริษัทหลกัทรัพย์ 

ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ จะนําใบสาํคญัแสดงสทิธิฝากไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 

จํากดั เพ่ือผู้ฝาก” และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีบริษัทนัน้

ฝากหลกัทรัพย์อยู ่ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี

ผู้ ได้รับจดัสรรฝากไว้ และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรภายใน 7 วนัทําการ นบั

จากวนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ในกรณีนีผู้้ ท่ีได้รับการจัดสรรจะสามารถขายใบสําคญัแสดงสิทธิใน

ตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์อนมุตัิให้ใบสาํคญัแสดงสทิธิทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย 

ทัง้นี ้ช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับการจัดสรรจะต้องตรงกับช่ือเจ้าของบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีผู้ ท่ี

ได้รับการจดัสรรประสงค์ท่ีจะฝากใบสาํคญัแสดงสิทธิไว้ มิฉะนัน้แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการ

ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรตามข้อ 7.4.1. แทน 

7.4.3. กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิฝากไว้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝาก

หลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิตามจํานวนท่ีได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชีของ

บญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขท่ี 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรภายใน 7 วนั

ทําการนบัจากวนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ เมื่อผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิต้องการ

ขายใบสําคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือหุ้นดงักล่าวจะต้องถอนใบสําคญัแสดงสิทธิออกจากบญัชี 600 ดงักล่าว 
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โดยต้องติดตอ่ผา่นบริษัทหลกัทรัพย์ทัว่ไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดําเนินการตามท่ีศนูย์รับฝาก

หลกัทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ กําหนด ดงันัน้ในกรณีนี ้ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับจัดสรรจะสามารถ

ขายใบสาํคญัแสดงสทิธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้ใบสําคญัแสดงสิทธิของ

บริษัททําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรใบสาํคญัแสดง

สทิธิได้ดําเนินการถอนใบสาํคญัแสดงสทิธิออกจากบญัชี 600 ดงักลา่วแล้ว 

7.5 การสง่มอบหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีเกิดจากการใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

ในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญ

แสดงสทิธิท่ีใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั สามารถเลอืกให้บริษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

7.5.1. ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามญั โดยให้ออกใบหุ้นใน

นามของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด จะสง่มอบใบหุ้น

ตามจํานวนท่ีใช้สทิธิแก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามช่ือท่ีอยู่ท่ีระบไุว้ใน

สมดุทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ ภายใน 15 วนัทําการนบัจากวนัครบกําหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ ใน

กรณีนี ้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั จะไม่สามารถขายหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้

สทิธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้จนกวา่จะได้รับใบหุ้น ซึง่อาจจะได้รับภายหลงัจากท่ีหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้

สทิธิได้รับอนญุาตให้เข้าทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ 

7.5.2. ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นไมป่ระสงค์จะขอรับใบหุ้นสามญั แตป่ระสงค์จะใช้

บริการของ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิประสงค์ท่ีจะ

ฝากหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สทิธิไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ ซึง่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซือ้

ขายหลกัทรัพย์อยู ่ในกรณีนี ้ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ จะดําเนินการนําหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิฝาก

ไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะ

บันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้ นสามัญท่ีบริษัทหลักทรัพย์นัน้ฝากหุ้ นสามัญอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัท

หลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนหุ้นสามญัท่ีผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัฝากไว้

และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ใช้สทิธิจองซือ้หุ้นสามญัภายใน 7 วนัทําการนบัจากวนัครบกําหนดการ

ใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีนีผู้้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรรหุ้นสามญั จะสามารถขายหุ้น

สามญัท่ีเกิดจากการใช้สทิธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้หุ้นสามญัท่ีเกิดจาก

การใช้สทิธิทําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั เลือกให้บริษัทดําเนินการตามข้อ 7.5.2 

ช่ือของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีได้รับการจดัสรรหุ้น จะต้องตรงกบัช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีผู้

ถือใบสําคญัแสดงสิทธิประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นสามญัไว้ในบญัชีหลกัทรัพย์ดงักลา่ว มิฉะนัน้แล้ว บริษัทขอ

สงวนสทิธิท่ีจะดําเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นตามข้อ 7.5.1 แทน 

7.5.3. ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัไมป่ระสงค์จะขอรับใบหุ้น แตป่ระสงค์จะใช้บริการ

ของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นสามญัไว้ในบญัชีของบริษัท

ผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 กรณีนี ้บริษัทจะดําเนินการนําหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้

กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนหุ้นสามญั ตามจํานวนผู้

ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 และออกหลกัฐาน
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การฝากให้แก่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรรหุ้ นภายใน 7 วันทําการนับจากวันครบ

กําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ เมื่อผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ ท่ีได้รับการจัดสรรหุ้นต้อง

ถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักลา่ว โดยต้องติดตอ่ผา่นบริษัทหลกัทรัพย์ทัว่ไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียม

ในการดําเนินตามท่ีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ กําหนด ดงันัน้ในกรณีนี ้ผู้ ท่ี

ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์

อนญุาตให้หุ้นของบริษัททําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรหุ้น

ได้ดําเนินการถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักลา่วแล้ว 

 

8. การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สทิธิ 

บริษัทจะชดใช้คา่เสยีหายให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ ตามรายละเอียด ดงันี ้

8.1. บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้เฉพาะใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ท่ีมาแจ้งความจํานงท่ีจะใช้

สิทธิในวนักําหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ ซึ่งบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญ

แสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิได้อย่างเพียงพอ ยกเว้นกรณีตามท่ีระบไุว้ในข้อจํากดัในการโอนใบสําคญั

แสดงสทิธิ ตามข้อ 6.1 

 บริษัทจะจดัให้มีการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ เพ่ือพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิภายใน 30 

วนั นบัจากวนักําหนดการใช้สทิธิท่ีบริษัท ไมส่ามารถจดัให้มีหุ้นสามญัเพ่ือรองรับการใช้สิทธิได้อย่างเพียงพอ ทัง้นี ้

เพ่ือทําการตรวจสอบรายช่ือผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิเทา่นัน้ ซึง่การปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ จะไม่

มีผลกระทบตอ่ราคาซือ้ขายใบสาํคญัแสดงสทิธิแตอ่ยา่งใด 

การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 8.1 บริษัทจะชําระให้เป็นเช็คระบช่ืุอขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ และจะจัดสง่ทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 30 วนั นบัจากวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิข้างต้น 

 

8.2 การคํานวณคา่เสยีหายท่ีบริษัทจะชดใช้ให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิตามข้อ 8.1. มี

สตูรการคํานวณ ดงันี ้

คา่เสยีหายตอ่ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย  = A x [MP – EP] 

 

โดยท่ี  A คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีไมส่ามารถจดัให้มี และ/หรือ เพ่ิมขึน้ตามอตัราการใช้สทิธิท่ี

เปลีย่นแปลงเพ่ิมขึน้ 1 หนว่ย 

 MP คือ ราคาเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัท ในวนักําหนดการใช้สทิธิในแต่

ละรอบ ซึง่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ มาแสดง

ความจํานงในการใช้สทิธิ (ราคาเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัท 

คํานวณจาก มลูคา่ซือ้ขายหุ้นสามญัทัง้หมดของบริษัท หารด้วยจํานวนหุ้น

สามญัของบริษัท ท่ีมีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) 

 EP  คือ ราคาการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ หรือราคาการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการ

ปรับสทิธิ หากมีการปรับราคาการใช้สทิธิ และ/หรือ อตัราการใช้สทิธิ 
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9. ตลาดรองของใบสาํคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย 

บริษัทจะนําใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีออกในครัง้นี ้เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตอ่

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ภายใน 45 วนั นบัจากวนัท่ีบริษัทได้ดําเนินการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิแล้วเสร็จ 

 

10. การดาํเนินการหากบริษัทไม่สามารถหาตลาดรองให้กับใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

บริษัทมีความเช่ือมัน่วา่ใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่วมีคณุสมบตัิตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยเร่ืองการจด

ทะเบียนและการเพิกถอนการจดทะเบียนหลกัทรัพย์ โดยไมม่ข้ีอกําหนดอ่ืนท่ีตา่งไปจากใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้น

สามญัทัว่ไป อยา่งไรก็ตาม หากบริษัทไมส่ามารถหาตลาดรองได้ บริษัทจะเป็นตวักลางให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีได้รับ

จดัสรรมาเสนอขายตอ่ผู้สนใจลงทนุในราคาเสนอซือ้และเสนอขายท่ีพอใจกนัทัง้ 2 ฝ่าย 

 

11. การดาํเนินการหากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สทิธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

หากมีหุ้นสามญัท่ีเหลอืจากการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร จะ

เสนอผ่านท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาจัดสรรหุ้นสามญัท่ีเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิต่อไป ทัง้นีใ้ห้

เป็นไปตามข้อกําหนด เง่ือนไข และวิธีการท่ีเก่ียวข้องตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์ และสาํนกังาน ก.ล.ต. 

 

12. จาํนวนหุ้นสามัญที่รองรับเม่ือรวมกับจาํนวนหุ้นที่จัดสรรไว้ 

ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2556 เมื่อวนัท่ี 16 ตลุาคม 2556 มีมติอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยการ

ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ จํานวน 360,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมทัง้สิน้ 90,000,000 บาท เพ่ือรองรับ

การใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิครัง้นี ้โดยบริษัทจะมีจํานวนหุ้นสามญัรวมทัง้สิน้ 1,080,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่

หุ้น 0.25 บาท ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 

 จํานวนหุ้นท่ีมีอยูเ่ดิม  จํานวน 720,000,000 หุ้น 

 จํานวนหุ้นท่ีจดัสรรไว้เพ่ือรองรับการใช้สทิธิ 

ตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ รุ่นท่ี 1 จํานวน 360,000,000 หุ้น 

 จํานวนหุ้นทัง้หมดของบริษัท ภายหลงัการใช้สทิธิ 

ตามใบสาํคญัแสดงสทิธิทัง้หมด จํานวน  1,080,000,000 หุ้น 

 

จํานวนหุ้นท่ีจดัสรรไว้เพ่ือรองรับการใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ ในครัง้นี ้คิดเป็นร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นท่ี

ออกและเรียกชําระก่อนการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ ณ วนัท่ี 25 ตลุาคม 2556 

 

13. การออกใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

ในกรณีท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิสญูหาย ถูกขโมย ถกูทําลาย ฉีกขาด หรือเลอะเลือน ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธินํามายื่น

ให้แก่นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิก่อนท่ีจะมีการออกใบแทนให้ ณ สํานกังานของนายทะเบียน โดยผู้ ถือใบสําคญั

แสดงสทิธิจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ตามท่ีนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิ และบริษัทกําหนดไว้ตามสมควร 
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14. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาํหนดสิทธิ 

14.1. การแก้ไขสว่นท่ีมิใช่สาระสาํคญัหรือท่ีต้องดาํเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

 การแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อกําหนดสิทธิ ในเร่ืองท่ีจะกระทบต่อสิทธิท่ีมิใช่สาระสําคญัของผู้ ถือใบสําคญัแสดง

สิทธิ เช่น แก้ไขขัน้ตอนการใช้สิทธิ หรือเร่ืองท่ีเห็นได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ง 

หรือในสว่นซึง่ไมทํ่าให้สทิธิของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิด้อยลงหรือเพ่ือให้เป็นไปตามบทบญัญัติหรือหลกัเกณฑ์

ท่ีกําหนดในกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง กฎระเบียบ ข้อบงัคบั 

หรือคําสัง่ท่ีมีผลบงัคบัทัว่ไป หรือประกาศ หรือข้อบงัคบัของ สาํนกังาน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้อง ให้บริษัทกระทําโดยไม่

ต้องได้รับความยินยอมจากท่ีประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิภายหลงัจากท่ีได้แจ้งให้สํานกังาน ก.ล.ต. ได้ทราบ

แล้ว ทัง้นี  ้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิจะต้องไม่เป็นการขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือการ

เปลีย่นแปลงราคา หรืออตัราการใช้สทิธิ ยกเว้นการปรับสทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิท่ีระบไุว้ในข้อ 3.3 

14.2 การแก้ไขเปลีย่นแปลงท่ีเป็นสาระสาํคญั 

 การแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อกําหนดสทิธินอกจากกรณีข้อ 14.1. ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทและมติท่ี

ประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิแล้วแตก่รณี และได้แจ้งให้สาํนกังาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว 

14.3 การแจ้งข้อกําหนดสทิธิท่ีแก้ไขเปลีย่นแปลง 

 ผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิจะแจ้งให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิทราบผ่านระบบ SETSMART/ELCID ของตลาด

หลกัทรัพย์โดยทนัที ณ วนัท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกําหนดสทิธิ และจะจดัสง่ข้อกําหนดสิทธิท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมให้แก่

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ เมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 วนั นบัจากวนัท่ีมีการร้องขอ โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดง

สทิธิสามารถแจ้งความประสงค์ท่ีจะขอรับข้อกําหนดสทิธิท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมต่อผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิตามท่ีอยู่ท่ี

ปรากฏอยู่ในหวัข้อ 2.2.5. นอกจากนัน้ บริษัทจะจดัสง่ข้อกําหนดสิทธิท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมให้นายทะเบียนใบสําคญั

แสดงสทิธิ และ สาํนกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีมีการแก้ไข 

14.4  การแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อกําหนดสทิธิต้องไมข่ดัตอ่กฎหมาย 

 การแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อกําหนดสทิธิไมว่า่กรณีใดๆ ต้องไมข่ดัหรือแย้งกบักฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ รวมตลอดทัง้ข้อกําหนดแหง่ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ.34/2551 หรือ

กฎเกณฑ์ใดของสาํนกังาน ก.ล.ต. รวมทัง้ท่ีจะเพ่ิมเติมภายหลงัจากท่ีบริษัทได้รับอนญุาตจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

ให้ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

 

15. การประชุมผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

15.1 ผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิมีสทิธิเรียกประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิได้ไมว่า่ในเวลาใดๆ อย่างไรก็ตาม การเรียก

ประชมุจะต้องไมใ่ช่เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกําหนดสทิธิเร่ืองการขยายอายใุบสาํคญัแสดงสทิธิ หรือการเปลีย่นแปลง

ราคาหรืออตัราการใช้สทิธิ ยกเว้นการปรับสทิธิตามท่ีระบไุว้ในข้อ 3.3 

15.2 ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีถือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิรวมกนัแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจํานวน

หนว่ยทัง้หมดของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนัน้ อาจร้องขอให้ผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิเรียก

ประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ ในกรณีนีผู้้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องเรียกประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ

โดยเร็ว ซึง่ต้องไม่เกิน 30 วนันบัแต่วนัท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิมีคําขอเป็นหนงัสือให้ผู้ออกใบสําคญั

แสดงสทิธิเรียกประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ หรือนบัแตว่นัท่ีเกิดกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) หากมีการเสนอขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกําหนดสทิธิในสาระสาํคญัตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 14.2 ข้างต้น 
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(ข) หากมีเหตกุารณ์สําคญัซึ่งผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ท่ียงัมิได้ใช้สิทธิรวมกนัแล้วไม่

น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วยทัง้หมดของใบสําคญัแสดงสิทธิ ท่ียงัมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนัน้ เห็นว่า

อาจกระทบตอ่สว่นได้เสียของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือความสามารถของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิใน

กรปฏิบตัิตามข้อกําหนดสทิธิ 

ในกรณีท่ีผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ไม่เรียกประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิตามวรรคก่อน ให้ผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางสว่นรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 25 ของจํานวนหนว่ยทัง้หมดของใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ียงัมิได้ใช้สทิธิ ณ ขณะนัน้ ดําเนินการเรียกประชุม

ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิได้ 

15.3 ในการเรียกประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุมเน่ืองจาก ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงั

มิได้ใช้สิทธิหรือท่ีใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนร้องขอ หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุม ให้บริษัทจัดทํา

หนงัสอืนดัประชมุ โดยระบ ุสถานท่ี วนั เวลา ผู้ ท่ีขอให้เรียกประชมุและเร่ืองท่ีพิจารณาในท่ีประชมุ และจดัสง่ให้ผู้

ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางสว่นแต่ละรายตามรายช่ือและท่ีอยู่ท่ีปรากฏอยู่ใน

สมดุทะเบียนผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิในวนัปิดสมดุทะเบียน เพ่ือกําหนดสทิธิในการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 7 

วนั ก่อนวนัประชมุในแตล่ะครัง้ 

15.4 ในการประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางสว่นซึ่งมี

สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ 

โดยผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักลา่วจะต้องยื่นหนงัสือมอบฉนัทะต่อประธานท่ีประชุมหรือผู้ ท่ีประธานท่ีประชุม

มอบหมายก่อนเร่ิมการประชมุ 

15.5 ในการออกเสยีงลงคะแนนให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหนว่ยของใบสําคญัแสดงสิทธิ

ท่ีถืออยู่ โดยใบสําคญัแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ผู้ เป็นประธานในท่ีประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากสทิธิท่ีตนมีอยูใ่นฐานะผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

15.6  ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีมีสว่นได้เสยีในข้อพิจารณาอนัใด ซึง่ท่ีประชมุจะพิจารณาและลงมติ ไมม่ีสทิธิออกเสยีง

ลงคะแนนในข้อพิจารณานัน้ๆ 

15.7  ในการประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจัดขึน้โดยบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับ

มอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นผู้จัดประชุม ประธานในท่ีประชุมอาจจะมาจากบุคคลท่ีถือใบสําคญัแสดงสิทธิลงมติ

เห็นชอบคดัเลอืก นอกเหนือไปจากประธานกรรมการหรือบคุคลท่ีประธานกรรมการมอบหมาย โดยทัง้สองกรณี 

ประธานท่ีประชมุไมม่ีสทิธิออกเสยีงชีข้าด 

15.8  องค์ประชมุในการประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วย ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิได้ใช้สิทธิ

หรือใช้สทิธิไปแล้วบางสว่น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะมาประชมุ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 25 ของจํานวนหน่วยทัง้หมดของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางสว่นจึงครบเป็น

องค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้ว 45 นาที ยงัมีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ

เข้าร่วมประชมุยงัไมค่รบเป็นองค์ประชมุ ให้ถือวา่การประชมุเป็นอนัระงบัไป หากการประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดง

สทิธินัน้ เป็นการเรียกนดัโดยมติคณะกรรมการบริษัทให้นดัประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วนั แต่ไม่

เกิน 14 วนั นบัจากวนักําหนดประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้แรก และให้บริษัทดําเนินการจดัสง่หนงัสือ
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นดัประชมุไปยงัผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิทกุรายตามรายละเอียดและวิธีการท่ีระบไุว้ข้างต้น ซึ่งในการประชุมครัง้

หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชุม สว่นกรณีท่ีการประชุมดงักลา่วจดัขึน้โดยการร้องขอของผู้ ถือใบสําคญั

แสดงสทิธิ บริษัทไมจํ่าเป็นต้องเรียกประชมุใหมแ่ละให้ถือวา่ไมม่ีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกําหนดใหม่ 

15.9  มติท่ีประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่กึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยของผู้

ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนทัง้หมด ณ ขณะนัน้ ซึ่งถือโดยผู้ ถือใบสําคญั

แสดงสทิธิซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และได้ออกเสยีงลงคะแนนในมตินัน้ 

15.10 มติใดๆ ซึ่งท่ีประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนัน้ ให้ถือว่ามีผลผกูพนัผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทุก

ราย ไมว่า่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิรายนัน้จะได้เข้าร่วมประชมุด้วยหรือไมก็่ตาม 

15.11 บริษัทจะดําเนินการจัดทําและบนัทึกรายงานการประชุม และเก็บรักษาบนัทึกดงักล่าวไว้ท่ีสํานกังานใหญ่ของ

บริษัท รายงานการประชุมท่ีได้ลงลายมือช่ือโดยประธานให้ถือว่าเป็นหลกัฐานอนัสมบรูณ์ของกิจการทัง้หลายท่ี

ได้ประชมุกนันัน้ และให้ถือวา่การประชมุกิจการท่ีประชมุและมติทัง้หลายได้กระทําโดยถกูต้อง 

15.12 ในการประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษัทหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัท และท่ีปรึกษากฎหมายของ

บริษัทมีสทิธิท่ีจะเข้าร่วมประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ เพ่ือแสดงความคิดเห็นหรือให้คําอธิบายในท่ีประชมุผู้ถือ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิได้ 

 

16. ผลบังคับของข้อกาํหนดสทิธิและกฎหมายที่ใช้บงัคับ 

ข้อกําหนดสทิธินี ้จะมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสทิธิไปจนถึงวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย โดยข้อกําหนดสทิธินีจ้ะ

ใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้อกําหนดสิทธินีข้ดัหรือแย้งกบักฎหมายหรือประกาศ

ใดๆ ท่ีมีผลบังคับตามกฎหมายกับใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิแทนข้อความของข้อกําหนดสทิธิเฉพาะสว่นท่ีขดัหรือแย้งกนันัน้ 

 

ผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิขอรับรองวา่ จะปฏิบตัิตามรายละเอียดและเง่ือนไขของข้อกําหนดสิทธินีโ้ดยเคร่งครัด จึงได้

ลงนามไว้เป็นหลกัฐาน ณ วนัท่ี................................2556 

 

 

 

ผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จํากดั (มหาชน) 

 

 ประทบัตราบริษัท 

     

(นายสรุเดช  ทวีแสงสกลุไทย)     (นางสาวอศันา  ทวีแสงสกลุไทย) 
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