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ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญ 

ของบริษัท ศุภาลัย จาํกัด (มหาชน) ครังท ี4 (SPALI-W4) 
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ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

และผู้ถอืใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญ 

ของบริษัท ศุภาลัย จาํกัด (มหาชน) ครังที 4 (SPALI-W4) 

 

ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของบริษัท ศภุาลยั จาํกัด (มหาชน) ครังที 4 (SPALI-W4) (“ใบสําคญัแสดงสิทธิ”) ออกโดยบริษัท ศภุาลยั 

จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ภายหลงัจากทีได้รับมติอนมุตัิจากทีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครังที 1/2560 เมอืวนัที 12 กันยายน 2560 ทงันีผู้ ถือใบสําคญั

แสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามทีได้กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ (ตามคํานิยามทีระบดุ้านล่าง) นี โดยบริษัทฯและผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องผกูพนัตาม

ข้อกําหนดสิทธินีทกุประการ และให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจข้อกําหนดต่าง ๆ ในข้อกําหนดสิทธินีเป็นอย่างดีแล้ว  

ทงันีบริษัทฯ จะจดัให้มกีารเก็บรักษาสําเนาข้อกําหนดสิทธินีไว้ ณ สํานกังานใหญ่ของบริษัทฯ เพือให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถขอ

ตรวจสอบสําเนาข้อกําหนดสิทธิได้ในวนัและเวลาทําการของสถานทีดงักล่าว 

 

1. คาํจํากัดความ 

คําและข้อความต่าง ๆ ทีใช้อยู่ในข้อกําหนดสิทธินีให้มคีวามหมายดงัต่อไปนี 

“ข้อกําหนดสิทธิ” หมายถึง ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีของผู้ ออกใบสําคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้น

สามญัของบริษัท ศภุาลยั จํากดั (มหาชน) ครังที 4 (SPALI-W4) (รวมถึงทีมกีารแก้ไขเพิมเติม (ถ้าม)ี) 

“ใบสําคญัแสดงสิทธิ” หมายถึง ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของบริษัท ศภุาลยั จํากัด (มหาชน) ครังที 4 (SPALI-W4) ชนิดระบชุือ

ผู้ ถือและสามารถโอนเปลียนมอืได้ 

“ใบแทนใบสําคญัแสดง

สิทธิ” 

หมายถึง เอกสารทีออกโดย บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพือใช้แทนใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะ

ซือหุ้นสามญัของบริษัท ศภุาลยั จํากัด (มหาชน) ครังที  (SPALI-W4) 

“บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท ศภุาลยั จาํกัด (มหาชน) 

“ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ” หมายถึง ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของบริษัท ศภุาลยั จาํกัด (มหาชน) และให้รวมถึงผู้ ถือใบแทน

ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

“นายทะเบียนของใบสําคญั

แสดงสิทธิ 

หมายถึง 

 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือผู้ ทีได้รับแต่งตงัโดยชอบให้ทําหน้าทีเป็นนาย

ทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิแทน 

“สมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญั

แสดงสิทธิ” 

หมายถึง สมดุทะเบียนหรือแหล่งข้อมลูทางทะเบียนซึงบนัทึกรายละเอียดเกียวกบัใบสําคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิทีเก็บรักษาโดยนายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิ 

“วนัทําการ” หมายถึง วนัทีธนาคารพาณิชย์เปิดทําการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึงมใิช่วนัเสาร์หรือวนัอาทิตย์ หรือวนัที

ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวนัหยดุทําการของธนาคารพาณิชย์ 

“วนัทีออกใบสําคญัแสดง

สิทธิ” 

หมายถึง วนัที 20 ตลุาคม 2560 

“วนักําหนดการใช้สิทธิ” หมายถึง วนัทีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิในการซือหุ้นสามญัของบริษัทฯได้

ตามทีระบไุว้ในข้อ 3.1 

“ระยะเวลาการแจ้งความ

จํานงในการใช้สิทธิ” 

หมายถึง ระยะเวลาทีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึงประสงค์จะใช้สิทธิในการซือหุ้นสามญัของบริษัทฯ สามารถแจ้ง

ความจํานงการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้ตามทีระบไุว้ในข้อ 3.3 

“ประกาศทจ. 34/2551” หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุที ทจ. 34/2551 เรือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขาย

ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นทีออกใหม่ และหุ้นทีออกใหมเ่พือรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ ลงวนัที 1

ธนัวาคม พ.ศ.2551 (รวมถึงทีมกีารแก้ไขเพิมเติม) 

“ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์” หมายถึง บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

“สํานกังาน ก.ล.ต.” หมายถึง สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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2. รายละเอยีดของใบสําคญัแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ ได้ออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของบริษัทฯ จํานวน 429,138,312 หน่วย โดยจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ

บริษัทฯตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไมค่ิดมลูค่า ในอตัราการจดัสรร 4 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยกําหนดวนั

กําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นทีมสีิทธิได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของบริษัท ศภุาลยั จํากดั (มหาชน) ครังที 4 (SPALI-W4) ในวนัที 20 

กันยายน 2560 โดยมรีายละเอียดของใบสําคญัแสดงสิทธิทีจดัสรรดงัตอ่ไปนี 

.  ลกัษณะสําคญัของใบสําคญัแสดงสิทธิทีออก 

ชือผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ : บริษัท ศภุาลยั จาํกัด (มหาชน) 

ประเภทของใบสําคญัแสดงสิทธิ : ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของบริษัท ศภุาลยั จํากดั (มหาชน) ครังที 4 (SPALI-W ) 

ชนิดของใบสําคญัแสดงสิทธิ : ระบชุือผู้ ถือและสามารถโอนเปลียนมอืได้ 

จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิทีออก : 429,138,312 หน่วย (สีร้อยยีสิบเก้าล้านหนึงแสนสามหมนืแปดพนัสามร้อยสิบสองหน่วย) 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : จดัสรรให้โดยไมค่ิดมลูค่า 

อตัราการใช้สิทธิซือหุ้นสามญั : ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มสีิทธิซือหุ้นสามญัได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมกีารปรับอตัราการใช้สิทธิตาม

เงือนไขการปรับสิทธิตามทีกําหนดไว้ในข้อ 5 

ราคาการใช้สิทธิซือหุ้นสามญั : 4 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมกีารปรับราคาการใช้สิทธิตามเงือนไขการปรับสิทธิตามทีกําหนดไว้ในข้อ 5 

วนัออกใบสําคญัแสดงสิทธิ : วนัที 20 ตลุาคม 2560 

วนัครบกําหนดอายใุบสําคญัแสดงสิทธิ : วนัที 19 ตลุาคม 2561 

อายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ : 1 ปีนบัแต่วนัทีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ทงันีภายหลงัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยาย

อายใุบสําคญัแสดงสิทธิ 

จํานวนหุ้นสามญัทีออกเพือรองรับ

ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

: ไมเ่กิน 429,138,312 หุ้น มลูค่าหุ้นทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึงคิดเป็นสดัส่วนหุ้นรองรับต่อจํานวนหุ้นที

จําหน่ายได้แล้วทงัหมดของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 25 

วิธีการจดัสรร : จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราการจดัสรรที 4 หุ้น

สามญัเดิม ต่อ 1  หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ ออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือ

หุ้นของบริษัทฯ ทีมรีายชือในวนักําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นทีมสีิทธิได้รับจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ (Record 

Date) ในวนัที 20 กันยายน 2560 ทงันีในการคํานวณสิทธิของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายทีได้รับการจดัสรร

ใบสําคญัแสดงสิทธิบริษัทฯ ได้ปัดเศษจากการคํานวณตามอตัราการจดัสรรทิง เช่น ผู้ ถือหุ้นซึงถือหุ้น

จํานวน 19 หุ้น เมอืคํานวณตามอตัราส่วนทีได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิแล้วจะได้เท่ากับ 4.75 

(19 หารด้วย 4) ซึงบริษัทฯได้ปัดเศษ 0.75 ทิง โดยผู้ ถือหุ้นจะได้รับจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิจํานวน 4 

หน่วย 

ระยะเวลาและกําหนดการใช้สิทธิ : ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือหุ้นสามญัของบริษัทฯ ตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้ทกุสาม

เดือนนบัจากวนัทีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยสามารถใช้สิทธิครังแรกได้ในวนัที 19 มกราคม 2561 ใน

กรณีทีวนักําหนดการใช้สิทธิตรงกับวนัหยดุทําการของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลือนวนั

กําหนดใช้สิทธิดงักล่าวเป็นวนัทําการสดุท้ายก่อนหน้าวนัใช้สิทธิ และวนักําหนดการใช้สิทธิครังสดุท้าย 

คือวนัทีใบสําคญัแสดงสิทธิมอีายคุรบ 1 ปี นบัจากวนัทีออกใบสําคญัแสดงสิทธิซึงตรงกับวนัที 19 

ตลุาคม 2561  

ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้

สิทธิ 

: ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิประสงค์ทีจะใช้สิทธิในการซือหุ้นสามญัของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจํานงใน

การใช้สิทธิในการซือหุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ภายใน

ระยะเวลา 5 วนัทําการก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง ยกเว้นการแสดงความจํานงในการใช้สิทธิ

ครังสดุท้ายให้แสดงความจํานงในการใช้สิทธิระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วนั

ทําการก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิครังสดุท้าย 
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การไมส่ามารถยกเลิกการแจ้งความ

จํานงในการใช้สิทธิ 

: เมอืผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือหุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิแล้ว   

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะไมส่ามารถยกเลิกการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิดงักล่าวได้อีกต่อไป 

ตลาดรองของใบสําคญัแสดงสิทธิ : บริษัทฯจะนําใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามญัทีเกิดจากการ

ใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 

: บริษัทฯจะนําหุ้นสามญัทีออกเนืองจากการใช้สิทธิซือหุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียน

เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้น : ผลกระทบทีมตี่อผู้ ถือหุ้นเนืองจากการออกและเสนอใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 

  1. การลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) 

  สตูรการคํานวณการลดลงของสดัส่วนผู้ ถือหุ้น = 1- [Qo / (Qo+Qw)] 

โดยที         Qo      =     จํานวนหุ้นสามญัทีมอียู่เดิมก่อนการออก SPALI-W4  จํานวน 1,716.55 ล้านหุ้น                                        

Qw     =    จาํนวนหุ้นสามญัใหมที่เพิมขึนจากการใช้สิทธิ SPALI-W4 ทงัจํานวน จํานวน 429.14 ล้านหุ้น 

ดงันนั        Control Dilution   = 1 – [1,716.55 / (1,716.55 + 429.14)] = 20% 

ในกรณีทีมกีารออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯมกีารใช้

สิทธิทงัจํานวน ผู้ ถือหุ้นจะไมไ่ด้รับผลกระทบด้านการลดลงของสดัส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

เนืองจากเป็นการออกและจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมกีารใช้

สิทธิซือหุ้นครบถ้วนตามใบสําคญัแสดงสิทธิโดยบคุคลอืนทีไมใ่ช่ผู้ ถือหุ้นเดิมทงัจํานวน มผีลกระทบต่อผู้

ถือหุ้นเดิมประมาณร้อยละ 20 

  2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution) 

  สตูรการคํานวณการลดลงของราคา = [(Po – Pn) x Qw] / [(Qo + Qw) x Po] 

  โดยที       Po =     ราคาปิดตลาดถวัเฉลียถ่วงนําหนกั 7 วนัทําการก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ

เมอืวนัที 11 กรกฏาคม 2560 (คือวนัที 29 มถินุายน 2560 - 7 กรกฎาคม 2560) ซงึเท่ากับหุ้นละ 26.32 

บาท (มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 

Pn =     ราคาใช้สิทธิของ SPALI-W4 ซึงเท่ากับหุ้นละ 4 บาท 

  ดงันนั Price Dilution = [(26.32 - 4) x 429.14] / [(1,716.55 + 429.14) x 26.32]  = 16.96% 

ภายหลงัการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม หากมกีารใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดง

สิทธิทีออกในครังนีทงัจํานวนแล้ว จะมผีลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ 

16.96 

เหตใุนการต้องออกหุ้นใหมเ่พิมเติมเพือ

รองรับการเปลียนแปลงการใช้สิทธิ 

: เมอืมกีารดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามเงือนไขการปรับสิทธิตามทีระบไุว้ใน

ข้อ 5 ซึงเป็นเหตกุารณ์ทีกําหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศ ทจ.34/2551 

 

3. การใช้สิทธิและเงอืนไขการใช้สิทธิ 

3.1  วนักําหนดการใช้สิทธิผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือหุ้นสามญัของบริษัทฯ ตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้ทกุสามเดือนนบัจากวนัทีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 

โดยสามารถใช้สิทธิครังแรกได้ในวนัที 19 มกราคม 2561 (“วันกําหนดการใช้สิทธิ”) ในกรณีทีวนักําหนดการใช้สิทธิตรงกับวนัหยดุทําการของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เลือนวนักําหนดใช้สิทธิดงักล่าวเป็นวนัทําการสดุท้ายก่อนหน้าวนัใช้สิทธิ และวนักําหนดการใช้สิทธิครังสดุท้าย คือวนัที

ใบสําคญัแสดงสิทธิมอีายคุรบ 1 ปี นบัจากวนัทีออกใบสําคญัแสดงสิทธิซึงตรงกับวนัที 19 ตลุาคม 2561 และบริษัทฯจะไมข่ยายอายใุบสําคญัแสดงสิทธิ 
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3.2  การใช้สิทธิซือหุ้นสามญั 

ในการใช้สิทธิซือหุ้นสามญัของบริษัทฯ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือหุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิทีตนถืออยู่ทงัหมดหรือ

บางส่วนก็ได้ สําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิทีเหลือและไมไ่ด้ใช้สิทธิภายในวนักําหนดการใช้สิทธิครังสดุท้าย บริษัทฯจะถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่

ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว และให้ถือว่าใบสําคญัแสดงสิทธินนั ๆ สินสภาพลงโดยไมม่ีการใช้สิทธิ 

3.3  ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึงประสงค์จะใช้สิทธิในการซือหุ้นสามญัของบริษัทฯจะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือหุ้นสามญัตามใบสําคญั

แสดงสิทธิ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ในวนัทําการของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 5 วนัทําการก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง (“ระยะเวลา

การแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ”) ยกเว้นการแสดงความจํานงในการใช้สิทธิครังสดุท้าย ให้แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือหุ้นสามญัตามใบสําคญั

แสดงสิทธิ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วนัทําการก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิครังสดุท้าย (“ระยะเวลาการแจ้งความจํานงใน

การใช้สิทธิครังสุดท้าย”) ซึงวนักําหนดใช้สิทธิครังสดุท้ายจะตรงกับวนัทีใบสําคญัแสดงสิทธิมอีายคุรบ 1 ปี นบัจากวนัทีออกใบสําคญัแสดงสิทธิซึงตรง

กับวนัที 19 ตลุาคม 2561  

ทงันี บริษัทฯจะไม่มกีารปิดสมดุทะเบียนเพือพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ ยกเว้นในกรณีการใช้สิทธิครังสดุท้าย ซึงจะมกีารปิดสมดุทะเบียนผู้

ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเพือพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ 21 วนัก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิครังสดุท้าย โดยตลาดหลกัทรัพย์ฯจะขึนเครืองหมาย SP เพือ

ห้ามการซือขายใบสําคญัแสดงสิทธิล่วงหน้า 2 วนัทําการก่อนปิดสมดุทะเบียน ในกรณีทีวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิวนัแรกตรงกับ

วนัหยดุทําการของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ให้เลือนวนัปิดสมดุทะเบียนวนัแรกดงักล่าวเป็นวนัทําการก่อนหน้า 

บริษัทฯจะแจ้งข่าวเตือนเกียวกับวนักําหนดการใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ

ครังสดุท้าย อตัราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ รายละเอียดบญัชีธนาคารของบริษัทฯ พร้อมสถานทีติดต่อเพือการใช้สิทธิ และรายละเอียดเพิมเติม (หากม)ี 

เพือการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทราบอย่างน้อย 5 วนัทําการก่อน

ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในแต่ละครัง สําหรับวนักําหนดการใช้สิทธิครังสดุท้าย บริษัทฯ จะส่งรายละเอียดดงักล่าวให้กับผู้ถือใบสําคญั

แสดงสิทธิทีมรีายชือปรากฏตามสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย 

3.4 นายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิ 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท์: 0 2009-9000 

โทรสาร: 0 2009-9991 

SET Contact center: 0 2009-9999 

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

E-mail: SETContactCenter@set.or.th 

นายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิจะรับผิดชอบการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึงในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ

จะต้องประกอบด้วยชือและนามสกลุ สญัชาติ และทีอยู่ของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิและรายละเอียดอืน ๆ ทีเกียวข้องตามทีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะ

กําหนด ในกรณีข้อมลูไมต่รงกัน บริษัทฯจะถือว่าข้อมลูทีปรากฎอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นข้อมลูทีถกูต้อง ดงันนัผู้ ถือใบสําคญัแสดง

สิทธิมหีน้าทีในการแจ้งการเปลียนแปลงหรือข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบนัทึกในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิต่อนายทะเบียนโดยตรง 

และนายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิจะเปลียนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดงักล่าว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งการเปลียนแปลงดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทราบ

ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และแจ้งสํานกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั นบัจากวนัทีมกีารเปลียนแปลงนายทะเบียน 

3.5  สถานทีทีติดต่อในการใช้สิทธิ 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถติดต่อเพือใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิได้ ตามระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิทีระบไุว้ในข้อ 

3.3  ณ สถานทีตามทีอยู่ดงัต่อไปนี 
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บริษัท ศภุาลยั จาํกัด (มหาชน) 

1011 อาคารศภุาลยัแกรนด์ทาวเวอร์  

ถนนพระราม  แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา  

กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์: 0 2725-8888 ต่อ 458 

โทรสาร: 0 2683-  

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ สามารถขอรับใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิได้ทีบริษัทฯ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์

ของบริษัทฯ (www.supalai.com) ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิหรือระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิครังสดุท้าย 

ทงันีในกรณีทีบริษัทฯมกีารเปลียนแปลงสถานทีติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัทฯจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทราบถึงการ

เปลียนแปลงดงักล่าวผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป 

 

4. ขนัตอนการใช้สิทธิ 

4.1 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทีประสงค์จะใช้สิทธิซือหุ้นสามญัของบริษัทฯจะต้องปฏิบตัิตามเงือนไขการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิโดยดําเนินการ

และส่งเอกสารให้แก่บริษัทฯ ณ สถานทีติดต่อในการใช้สิทธิ ดงัต่อไปนี 

(ก) ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือหุ้นสามญัได้ทีบริษัทฯ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

(www.supalai.com) และยืนใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือหุ้นสามญัทีได้กรอกข้อความถกูต้องชดัเจนและครบถ้วนทกุรายการพร้อมลงนามโดยผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่บริษัทฯ ตามรายละเอียดทีระบุไว้ในข้อ 3.5 โดยจะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิตามระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้

สิทธิตามทีระบใุนข้อ 3.3 ข้างต้น 

(ข) นําส่งใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิตามแบบทีตลาดหลกัทรัพย์ฯกําหนด ทีระบวุ่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธินนัมสีิทธิตาม

จํานวนทีระบอุยู่ในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือหุ้นสามญั ในกรณีของใบสําคญัแสดงสิทธิทีอยู่ในระบบใบหุ้น ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้

ใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นหลกัฐานในการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิได้ทนัที  

ในกรณีของใบสําคญัแสดงสิทธิทีอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิต้องแจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอให้ถอน

ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิตามทีตลาดหลกัทรัพย์ฯกําหนด โดยยืนต่อบริษัทหลกัทรัพย์ทีทําหน้าทีเป็นนายหน้าซือขายหลกัทรัพย์ 

(Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรัพย์ดงักล่าวจะดําเนินการแจ้งบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือขอถอนใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบ

แทนใบสําคญัแสดงสิทธิสําหรับนํามาใช้เป็นหลกัฐานในการแจ้งความจาํนงการใช้สิทธิ  

(ค) ชําระเงินตามจํานวนในการใช้สิทธิ ตามทีระบใุนใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือหุ้นสามญัให้แก่บริษัทฯ โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทีประสงค์

จะใช้สิทธิซือหุ้นสามญัจะต้องชําระเป็น เงินโอน เช็ค แคชเชียร์เชค็ หรือดร๊าฟท์ ทีสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานกัหกับญัชีในกรุงเทพมหานครภายใน 1 

วนัทําการนบัจากวนัทีแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในแต่ละครัง และขีดคร่อมเฉพาะสงัจ่าย “บญัชีจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุ บริษัท ศภุาลยั จํากดั 

(มหาชน)” พร้อมทงัเขียนชือ นามสกลุ ทีอยู่ และเบอร์โทรศพัท์ทีติดต่อได้ไว้ด้านหลงั เชค็ แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ดงักล่าว หรือโอนเงินสดเข้าบญัชี ชือ

บญัชี “บญัชีจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุ บริษัท ศภุาลยั จํากดั (มหาชน)” เลขทีบญัชี 238-3-00207-4 ประเภทบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัธนาคาร                

ไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) สาขาศภุาลยัแกรนด์ทาวเวอร์ (พระราม 3) พร้อมนําส่งสําเนาใบนําฝากเงิน (Pay in Slip) และเขียนชือ นามสกลุ ทีอยู่ และ

เบอร์โทรศพัท์ติดต่อได้ไว้ด้านหลงั หรือ ชําระโดยวิธีการอืนใดตามแต่ทีบริษัทฯ จะเป็นผู้ กําหนดและแจ้งให้ทราบต่อไป 

  ทงันี การใช้สิทธิซือหุ้นสามญัดงักล่าวจะสมบรูณ์ต่อเมอืบริษัทฯ เรียกเก็บเงินจํานวนดงักล่าวได้แล้วเท่านัน หากบริษัทฯ ไมส่ามารถเรียกเก็บเงนิ

ไมว่่าในกรณีใดๆ ทีไมไ่ด้เกิดจากความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯจะถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนาไมป่ระสงค์ใช้สิทธิซือหุ้นสามญัในครังนนัๆ โดย

บริษัทฯ จะจดัส่งใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิพร้อมกับเช็ค แคชเชียร์เชค็ หรือดร๊าฟท์ทีเรียกเก็บเงินไมไ่ด้คืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคญั

แสดงสิทธิภายใน 14 วนันบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิในครังนนัๆ ทงันีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือหุ้นสามญัได้ใหมใ่น

วนักําหนดการใช้สิทธิในครังต่อๆไป เว้นแต่การใช้สิทธิครังนนัจะเป็นการใช้สิทธิครังสดุท้ายบริษัทฯจะถือว่าใบสําคญัแสดงสิทธินนัๆสินสภาพลงโดยไมม่ี

การใช้สิทธิ ซึงบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบต่อดอกเบีย และ/หรือค่าเสียหายอืนใดไมว่่าในกรณีใด ๆ 
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(ง) หลกัฐานประกอบการใช้สิทธิ 

1) บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย : สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรข้าราชการ/สําเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจที

ยงัไมห่มดอาย ุ (ในกรณีทีมกีารเปลียนชือ/ชือสกลุ ซึงทําให้ชือ/ชือสกลุไมต่รงกับใบสําคญั

แสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารทีออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้ง

เปลียนชือ/ชือสกลุ เป็นต้น) พร้อมลงลายมอืชือรับรองสําเนาถกูต้อง 

2) บคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว : สําเนาหนงัสือเดินทางทียงัไมห่มดอาย ุพร้อมลงลายมอืชือรับรองสําเนาถกูต้อง 

3) นิติบคุคลสญัชาติไทย : 3.1) สําเนาหนงัสือรับรองทีกระทรวงพาณิชย์ออกให้ไมเ่กิน 3 เดือน ก่อนวนักําหนดการ

ใช้สิทธิในครังนนั ๆ พร้อมลงลายมอืชือรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้มอํีานาจลงนาม

ของนิติบคุคลนนั และประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล (ถ้าม)ี และ 

  3.2) สําเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของผู้มอํีานาจลงนามทีได้ลงลายมอื

ชือรับรองสําเนาถกูต้องในเอกสารตามข้อ 3.1) 

4) นิติบคุคลสญัชาติตา่งด้าว : 4.1) สําเนาหนงัสือสําคญัการจดัตงันิติบคุคล และ/หรือสําเนาหนงัสือรับรองของนิติ

บคุคล พร้อมลงลายมอืชือรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้มอํีานาจลงนามของนิติบคุคล

นนัและประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล(ถ้าม)ี และ 

  4.2) สําเนาหนงัสือเดินทางของผู้มีอํานาจลงนามทีได้ลงลายมอืชือรับรองสําเนาเอกสาร

ตามข้อ 4.1) ทียงัไมห่มดอายพุร้อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถกูต้อง โดยเอกสาร

ตามข้อ 4.1) และ 4.2) ซึงผู้มอํีานาจลงนามลงลายมอืชือรับรองสําเนาถกูต้องแล้ว 

จะต้องได้รับการรับรองลายมอืชือโดย Notary Public และมอีายไุมเ่กิน 3 เดือนก่อน

วนักําหนดการใช้สิทธิในครังนนั ๆ 

ทงันีหากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไมส่่งมอบหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิตามทีกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดง

สิทธิไมป่ระสงค์จะใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิในครังนนั ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถใช้ดลุยพินิจในการพิจารณาให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิใช้

สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้ตามความเหมาะสม 

(จ) จํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิทีขอใช้สิทธิซือหุ้นสามญัเพิมทนุจะต้องเป็นจํานวนเต็มเท่านนั โดยอตัรการใช้สิทธิเท่ากับใบสําคญัแสดง

สิทธิหนึงหน่วยต่อหุ้นสามญัหนึงหุ้นเว้นแต่กรณีมกีารปรับอตัราการใช้สิทธิตามเงือนไขการปรับสิทธิตามทีระบุไว้ในข้อ 5 

(ฉ) ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซือหุ้นสามญัไมต่ํากว่า 100 หุ้นหรือทวีคณูของ 100 หุ้น ยกเว้นกรณีทีใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว

มเีศษหรือเป็นกรณีการใช้สิทธิครังสดุท้าย อย่างไรก็ตามในกรณีทีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทีมสีิทธิในการซือหุ้นสามญัตํากว่า 100 หุ้น จะต้องใช้สิทธิในการ

ซือหุ้นสามญัในครังเดียวทงัจํานวน 

4.2 เงือนไขเพิมเติมส่วนทีเกียวกับการใช้สิทธิของบคุคลทีไมใ่ช่สญัชาติไทย  

(ก) บคุคลทีไมใ่ช่สญัชาติไทยจะสามารถใช้สิทธิในการซือหุ้นสามญัใหมท่งัหมดหรือบางส่วนได้ ก็ต่อเมอืการใช้สิทธิซือหุ้นสามญันนัไม่ทําให้ขดัต่อ

ข้อบงัคบัของบริษัทฯเกียวกับสิทธิการถือหุ้นของบคุคลทีไมใ่ช่สญัชาติไทย 

(ข) หากมจีํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิและ/หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิทีรอการใช้สิทธิ ณ วนัใช้สิทธิ รวมกันมีมากกว่าจํานวนหุ้นสามญัที

อนญุาตให้ซือได้โดยไมข่ดัต่อข้อจํากัดการโอนหุ้นเรืองสดัส่วนการถือครองหุ้นของบคุคลทีมใิช่สญัชาติไทย บริษัทฯจะดําเนินการให้ผู้ ทีมใิช่สญัชาติไทยได้

ใช้สิทธิตามลําดบัการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิทีครบถ้วนสมบรูณ์ตามทีกําหนดในขนัตอนและเงือนไขการใช้สิทธิ 

(ค) บริษัทฯจะคืนใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิในส่วนทีไมส่ามารถใช้สิทธิและเงินทีเหลือให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที

ไมใ่ช่สญัชาติไทยดงักล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนัทําการ นบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิในครังนนัๆ โดยไมม่ดีอกเบีย  

(ง) หากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไมส่ามารถใช้สิทธิได้ เนืองจากข้อจํากัดเกียวกับการถือครองหุ้นของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้ถือว่าใบสําคญั

แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิทีนํามาใช้สิทธิซือหุ้นสามญันันหมดอายลุง โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทีมใิช่สญัชาติไทยดงักลา่ว ไมม่สีิทธิ

เรียกร้องค่าเสียหายใดๆต่อบริษัทฯ และบริษัทฯจะไมด่ําเนิการชดใช้คา่เสียหายทีเกิดขึนทงัสิน 

4.3 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรือภาษีอืนใด (ถ้าม)ี ตามบทบญัญัติแห่งประมวลรัษฎากร หรือข้อบงัคบั หรือ

กฎหมายต่าง ๆ ทีใช้บงัคบักับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 
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4.4 หากบริษัทฯ ได้รับเอกสารแจ้งความจํานงการใช้สิทธิตามข้อ 4.1 ไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง หรือตรวจสอบได้ว่าข้อความทีผู้ ถือใบสําคญัแสดง

สิทธิกรอกลงในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือหุ้นสามญันันไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง หรือติดอากรแสตมป์ (ถ้าม)ี ไมค่รบถ้วนถกูต้องตามบทบญัญัติ

แห่งประมวลรัษฎากร ข้อบงัคบั หรือกฎหมายต่างๆ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องทําการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้

สิทธิ หากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไมทํ่าการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษัทฯ จะถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนาไมป่ระสงค์ใช้

สิทธิซือหุ้นสามญัในครังนนัๆ โดยบริษัทฯ จะจดัส่งใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ และเงินทีได้รับไว้คืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ

ดงักล่าวโดยไมม่ดีอกเบียภายใน 14 วนัทําการนบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิในครังนนัๆ ทงันีตามวิธีการและเงือนไขทีกําหนดโดยบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ผู้

ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือหุ้นสามญัได้ใหมใ่นวนักําหนดการใช้สิทธิครังต่อๆ ไป เว้นแต่การใช้สิทธิครังนนัจะเป็นการใช้

สิทธิครังสดุท้าย ให้ถือว่าใบสําคญัแสดงสิทธินนั ๆ  สินสภาพลงโดยไมม่กีารใช้สิทธิ โดยบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบต่อดอกเบียและ/หรือ ค่าเสียหายอืนใดไมว่่า

ในกรณีใดๆ 

ในกรณีทีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิชําระจํานวนเงินในการใช้สิทธิไมค่รบถ้วนหรือมกีารชําระเงินเกินจํานวนในการใช้สิทธิ บริษัทฯ มสีิทธิทีจะ

ดําเนินการประการใดประการหนึง ต่อไปนีตามทีบริษัทฯ จะเห็นสมควร 

(ก) ถือว่าการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิมจีํานวนเท่ากับ (1) จํานวนหุ้นสามญัทีพึงจะได้รับตามสิทธิ หรือ (2) จํานวนหุ้นสามญัทีพึงได้รับตาม

จํานวนเงินในการใช้สิทธิซึงบริษัทฯ ได้รับชําระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิในขณะนนั แล้วแต่จํานวนใดจะน้อยกว่า หรือ  

(ข) ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิชําระเงินเพิมเติมตามจํานวนทีประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ หาก

บริษัทฯ ไมไ่ด้รับเงินครบตามจํานวนการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดงักล่าวให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนาไมป่ระสงค์ใช้สิทธิซือหุ้นสามญัใน

ครังนนั ๆ เฉพาะส่วนทีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิชําระจํานวนเงินในการใช้สิทธิไมค่รบถ้วน ทงันี ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ

ซือหุ้นสามญัได้ใหมใ่นวนักําหนดการใช้สิทธิครังต่อ ๆ ไป เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิครังสดุท้าย ให้ถือว่าใบสําคญัแสดงสิทธินนั ๆ สินสภาพลงโดยไมม่กีารใช้

สิทธิ โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบีย และ/หรือ ค่าเสียหายอืนใดไมว่่าในกรณีใดๆ 

ในกรณีตามข้อ (ก) หรือ (ข) หากมกีรณีต้องส่งเงินคืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะส่งเงินทีเหลือจากการใช้สิทธิหรือเงินทีได้รับไว้คืน

ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิโดยไมม่ดีอกเบียภายใน 14 วนัทําการนบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิในครังนนัๆ ทงันี ตามวิธีการและเงือนไขทีกําหนดโดย

บริษัทฯ  

อย่างไรก็ดี ไมว่่ากรณีใดๆ หากได้มกีารส่งมอบเช็คคืนเงินทีเหลือจากการใช้สิทธิหรือเงินทีได้รับไว้โดยไมม่กีารใช้สิทธิหรือไมส่ามารถใช้สิทธิ โดย

ได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยู่ทีระบไุว้ในใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิโดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้วโดย

ชอบ และผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่มสีิทธิเรียกร้องดอกเบีย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป 

4.5 ในกรณีทีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นจํานวนมากกว่าจํานวนทีประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทฯ จะส่งใบสําคญัแสดงสิทธิ

ใบใหม ่ โดยระบจุํานวนของใบสําคญัแสดงสิทธิส่วนทีเหลือให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวภายใน 15 วนันบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิในครังนนัๆ 

และจะทําการยกเลิกใบสําคญัแสดงสิทธิใบเก่า 

4.6 จํานวนหุ้นสามญัทีออกให้เมอืมกีารใช้สิทธิจะคํานวณโดยการนําจํานวนเงินในการใช้สิทธิซึงผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้ชําระตามทีกล่าวมา

ข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สิทธิ โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามญัเป็นจํานวนเต็มไมเ่กินจํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิคณูด้วยอตัราการใช้สิทธิ หากมี

การปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออตัราการใช้สิทธิแล้วทําให้มเีศษหุ้นเหลืออยู่จากการคํานวณดงักล่าวบริษัทฯจะไมนํ่าเศษหุ้นดงักล่าวมาคิดคํานวณ 

โดยจะตดัเศษของหุ้นนนัทิง และจะชําระคืนเงินทีเหลือจากการใช้สิทธิดงักล่าวโดยไมม่ดีอกเบียให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วนัทําการนบัจาก

วนักําหนดการใช้สิทธิในครังนนัๆ ทงันีตามวิธีการและเงือนไขทีกําหนดโดยบริษัทฯ เว้นแต่จํานวนเงินทีบริษัทฯจะส่งคืนดงักล่าวมจีํานวนน้อยกว่า 100 

บาท ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องติดต่อขอรับเงินดงักล่าวคืนด้วยตนเอง ณ ทีทําการของบริษัทฯ 

4.7 เมอืผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทีประสงค์จะใช้สิทธิซือหุ้นสามญัได้ปฏิบตัิตามเงือนไขการแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือหุ้นสามญัเพิมทุนตามข้อ 

4.1 อย่างครบถ้วนถกูต้อง กล่าวคือ ได้ส่งมอบทงัใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ และใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือหุ้นสามญัพร้อม

หลกัฐานประกอบการใช้สิทธิ และชําระเงินในการใช้สิทธิถกูต้องและครบถ้วนสมบรูณ์ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะไมส่ามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่

จะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือจากบริษัทฯ 

4.8 เมอืพ้นระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิครังสดุท้ายแล้ว แต่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิยงัไมไ่ด้ปฏิบตัิตามเงือนไขการแจ้งความจํานง

การใช้สิทธิตามข้อ 4.1 อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสําคญัแสดงสิทธินนัๆ สินสภาพลงโดยไมม่กีารใช้สิทธิ และผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะใช้สิทธิไมไ่ด้อีก 
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4.9 บริษัทฯจะยืนขอจดทะเบียนเปลียนแปลงทนุชําระแล้วของบริษัทฯต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจํานวนหุ้นสามญัทีออกใหมต่ามการใช้สิทธิภายใน 

14 วนันบัแต่วนักําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง และบริษัทฯจะดําเนินการให้นายทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯจดทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทีได้ใช้

สิทธินนัเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทฯในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นสามญัทีได้ออกตามการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 

4.10 ในการออกและส่งมอบหุ้นสามญัทีออกใหมน่นั ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิอาจเลือกวิธีการรับมอบหุ้นสามญัวิธีการใดวิธีการหนึงดงัต่อไปนีโดย

จะต้องระบมุาในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือหุ้นสามญัด้วย 

(ก) ในกรณีทีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิประสงค์ทีจะฝากหุ้นสามญัไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ ซึงผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมบีญัชีซือขาย

หลกัทรัพย์อยู่ กรณีนีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิต้องระบชุือบริษัทหลกัทรัพย์เลขทีสมาชิก (Broker) และเลขทีบญัชีซือขายหลกัทรัพย์ของผู้ ถือใบสําคญัแสดง

สิทธิให้ถกูต้องในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือหุ้นสามญั บริษัทฯจะส่งมอบหุ้นสามญัผ่านบญัชีฝากหลกัทรัพย์ดงักล่าวภายใน 7 วนัทําการ นบัจากวนั

กําหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง 

(ข) ในกรณีทีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิประสงค์จะขอรับเป็นใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในชือของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษัทฯ โดยศนูย์รับฝาก

หลกัทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นสามญัตามจํานวนทีได้ใช้สิทธิให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชือทีอยู่ทีระบไุว้ในใบแจ้งความจํานง

การใช้สิทธิซือหุ้นสามญัภายใน  วนัทําการนบัจากวนักําหนดการใช้สทิธิแต่ละครัง ในกรณีนีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะไมส่ามารถขายหุ้นสามญัทีได้รับ

ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้จนกวา่จะได้รับใบหุ้น 

(ค) ในกรณีทีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิประสงค์จะใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์โดยจะฝากหุ้นสามญัไว้ในบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์

สมาชิกเลขที 600 ในกรณีนีบริษัทฯจะดําเนินการนําหุ้นสามญัทีเกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์และศนูย์รับฝากจะบนัทึกยอดบญัชี

จํานวนหุ้นสามญั และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิทีได้รับจดัสรรภายใน  วนัทําการนบัจากวนัครบกําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง 

ในกรณีทีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเลือกให้บริษัทฯ ดําเนินการตามข้อ (ก) ชือของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือหุ้นสามญั 

จะต้องตรงกับชือเจ้าของบญัชีซือขายหลกัทรัพย์ทีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิประสงค์ทีจะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ดงักล่าว มฉิะนนัแล้ว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะดําเนินการออกใบหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิตามข้อ (ข) แทน 

4.11 ในกรณีทีหุ้นสามญัทีสํารองไว้เพือรองรับการใช้สิทธิไมเ่พียงพอ บริษัทฯจะดําเนินการชดใช้คา่เสียหายทีเกิดขึนให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที

ไมส่ามารถใช้สิทธิได้ตามข้อ 6 

4.12 บริษัทฯจะไมช่ดใช้ค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ (ทงับคุคลธรรมดาและนิติบคุคล) ซึงมสีญัชาติต่างด้าว ทีไมส่ามารถใช้สิทธิได้

อนัเนืองมาจากข้อจํากัดในเรืองอตัราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว ซึงข้อบงัคบัของบริษัทฯ กําหนดว่าสดัส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวจะต้องไมเ่กินกว่า

ร้อยละ 35 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของบริษัทฯ 

4.13 ใบสําคญัแสดงสิทธินีไมม่ีข้อกําหนดให้บริษัทฯเรียกให้ใช้สิทธิแปลงสภาพก่อนระยะเวลาทีกําหนด 

 

5.  เงอืนไขการปรับสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ 

บริษัทฯจะดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออตัราการใช้สิทธิในการซือหุ้นสามญัตลอดอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิเมอืเกิดเหตกุารณ์ใด

เหตกุารณ์หนึงดงัต่อไปนี เพือรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไมใ่ห้ด้อยไปกว่าเดิม 

(ก)  เมอืมกีารเปลียนแปลงมลูค่าหุ้นทีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น ซึงการเปลียนแปลงราคาการ

ใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ จะมผีลบงัคบัทนัทีนบัตงัแต่วนัทีได้มกีารเปลียนแปลงมลูค่าหุ้นทีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ เพือให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดง

สิทธิได้รับหุ้นสามญัตามจํานวนทีคํานวณได้ตามสตูรและประเภทเช่นเดียวกับหุ้นสามญัของบริษัทฯทีออกภายหลงัจากการเปลียนแปลงดงักลา่ว 

1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี 

Price 1 = Price 0 x Par 1 

  Par 0 

2) อตัราการใช้สิทธิจะเปลียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี 

Ratio 1 = Ratio 0 x Par  

  Par  
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โดยที    

Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหมห่ลงัการเปลียนแปลง 

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใช้สิทธิใหมห่ลงัการเปลียนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง 

Par 1 คือ มลูค่าหุ้นทีตราไว้ของหุ้นสามญัหลงัการเปลียนแปลง 

Par 0 คือ มลูค่าหุ้นทีตราไว้ของหุ้นสามญัก่อนการเปลียนแปลง 

(ข) เมอืบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทวัไป และ/หรือบคุคลในวงจํากัด ในราคาเฉลียต่อหุ้นของหุ้นสามญัที

ออกใหมค่ํานวณได้ตํากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ การเปลียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สทิธิ จะมผีล

บงัคบัทนัทีตงัแต่วนัแรกทีผู้ซือหุ้นสามญัจะไมไ่ด้รับสิทธิในการจองซือหุ้นสามญัทีออกใหมก่รณีทีเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) 

และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัทีออกใหม ่ กรณีทีเป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทวัไป และ/หรือกรณีทีเป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลใน

วงจํากดั (แล้วแต่กรณี) 

“ราคาเฉลียต่อหุ้นของหุ้นสามญัทีออกใหม”่ คํานวณได้จากจํานวนเงินทงัสินทีบริษัทฯ จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญั หกัด้วยค่าใช้จา่ยที

เกิดจากการออกหลกัทรัพย์นนั (ถ้าม)ี หารด้วยจํานวนหุ้นสามญัทีออกใหมท่งัหมด 

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ” หมายถึง มลูค่าการซือขายหุ้นสามญัของบริษัทฯ ทงัหมดหารด้วยจํานวนหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที

มกีารซือขายทงัหมดในตลาดหลกัทรัพย์ฯในระหว่างระยะเวลา 15 วนัทําการ (วนัทีเปิดทําการซือขายของตลาดหลกัทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวนัทีใช้ในการ

คํานวณ 

“วนัทีใช้ในการคํานวณ” หมายถึง วนัแรกทีผู้ซือหุ้นสามญัจะไมไ่ด้รับสิทธิในการจองซือหุ้นสามญัทีออกใหม ่ กรณีทีเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือ

หุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัทีออกใหมก่รณีทีเป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทวัไป และ/หรือกรณีทีเป็นการ

เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากัด (แล้วแต่กรณี) 

ในกรณีทีไมส่ามารถหาราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ เนืองจากหุ้นสามญัไมม่กีารซือขายในช่วงเวลาดงักล่าว บริษัทฯจะ

ดําเนินการกําหนดราคายตุิธรรมของหุ้นสามญัของบริษัทฯ เพือใช้ในการคํานวณแทน 

อนึง ในกรณีทีมกีารเสนอขายหุ้นสามญัพร้อมกันมากกว่าหนึงราคาเสนอขาย ภายใต้เงือนไขทีต้องจองซือด้วยกัน ให้ใช้ราคาเสนอขายทกุราคา

มาคํานวณราคาเฉลียต่อหุ้นของหุ้นสามญัทีออกใหม ่ แต่ในกรณีทีการเสนอขายดงักล่าวไมอ่ยู่ภายใต้เงือนไขทีจะต้องจองซือด้วยกันให้นําเฉพาะราคา

เสนอขายทีตํากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯมาคํานวณการเปลียนแปลงเท่านนั 

1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี 

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

  [MP x (A + B)] 

2) อตัราการใช้สิทธิจะเปลียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี 

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

  [(A x MP) + BY] 

โดยที 

Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหมห่ลงัการเปลียนแปลง 

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใช้สิทธิใหมห่ลงัการเปลียนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง 

MP คือ ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

A คือ จํานวนหุ้นสามญัทีได้เรียกชําระเต็มมลูค่าแล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพือสิทธิในการจองซือหุ้นสามญัที

ออกใหมก่รณีเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือวนัก่อนวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัทีออกใหมก่รณี

เสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ประชาชนทวัไป และ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่บคุคลในวงจํากัด (แล้วแต่กรณี) 
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B คือ จํานวนหุ้นสามญัทีออกใหมท่งัการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายให้แก่ประชาชนทวัไป และ/หรือเสนอ

ขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั 

BY คือ จํานวนเงินทีได้รับหกัด้วยคา่ใช้จ่าย (ถ้าม)ี จากหุ้นสามญัทีออกใหมท่ังการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอ

ขายให้แก่ประชาชนทวัไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากัด 

(ค) เมอืบริษัทฯ เสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหมใ่ด ๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทวัไป และ/หรือบคุคลในวงจํากัด โดยทีหลกัทรัพย์นนัให้

สิทธิทีจะแปลงสภาพ/เปลียนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือหุ้นสามญั (เช่น หุ้นกู้ แปลงสภาพ หรือใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญั) โดยทีราคา

สทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัทีออกใหมเ่พือรองรับสิทธิดงักล่าวตํากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

การเปลียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมผีลบงัคบัทนัทีตงัแต่วนัแรกทีผู้ซือหุ้นสามญัไม่ได้รับสิทธิการจองซือหลกัทรัพย์ทีออก

ใหมใ่ดๆ ทีให้สิทธิทีจะแปลงสภาพ/เปลียนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการจองซือหุ้นสามญั กรณีทีเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) 

และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหมใ่ดๆ ทีให้สิทธิทีจะแปลงสภาพ/เปลียนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือหุ้นสามญั กรณีทีเป็นการ

เสนอขายให้แก่ประชาชนทวัไป และ/หรือ กรณีทีเป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากัด (แล้วแตก่รณี) 

“ราคาเฉลียต่อหุ้นของหุ้นสามญัทีออกใหมเ่พือรองรับสิทธิ” คํานวณได้จากจํานวนเงินทีบริษัทฯจะได้รับจากการขายหลกัทรัพย์ทีให้สิทธิทีจะ

แปลงสภาพ/เปลียนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือหุ้นสามญั หกัด้วยคา่ใช้จ่ายทีเกิดขึนจากการออกหลกัทรัพย์นนั (ถ้าม)ี รวมกับเงินทีจะได้รับจาก

การแปลงสภาพ/เปลียนเป็นหุ้นสามญั หรือใช้สิทธิซือหุ้นสามญันันหารด้วยจํานวนหุ้นสามญัทงัสินทีต้องออกใหมเ่พือรองรับการใช้สิทธินนั โดยราคาตลาด

ทีใช้ในการคํานวณให้ใช้เช่นเดยีวกับข้อ (ข) 

1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี 

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

  [MP x (A + B)] 

2) อตัราการใช้สิทธิจะเปลียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี 

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

  [(A x MP) + BY] 

โดยที 

Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหมห่ลงัการเปลียนแปลง 

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใช้สิทธิใหมห่ลงัการเปลียนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง 

MP คือ ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

A คือ จํานวนหุ้นสามญัทีได้เรียกชําระเต็มมลูค่าแล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพือสิทธิในการจองซือหลกัทรัพย์ที

ออกใหมที่ให้สิทธิทีจะแปลงสภาพ/เปลียนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือหุ้นสามญักรณีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น

เดิม และ/หรือวนัก่อนวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ทีออกใหมที่ให้สิทธิทีจะแปลงสภาพ/เปลียนเป็นหุ้นสามญั 

หรือให้สิทธิในการซือหุ้นสามญั กรณีเสนอขายให้แก่ประชาชนทวัไป และ/หรือกรณีเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั 

(แล้วแต่กรณี) 

B คือ จํานวนหุ้นสามญัทีออกใหมเ่พือรองรับการใช้สิทธิของหลกัทรัพย์ใดๆ ทีให้สิทธิทีจะแปลงสภาพ/เปลียนเป็นหุ้นสามญั 

หรือให้สิทธิในการซือหุ้นสามญัตามทีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายให้แก่ประชาชนทวัไป และ/หรือ 

เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากัด 

BY คือ จํานวนเงินทีได้รับหกัด้วยคา่ใช้จ่าย (ถ้าม)ี จากการออกหลกัทรัพย์ใดๆ ทีให้สิทธิทีจะแปลงสภาพ/เปลียนเป็นหุ้นสามญั 

หรือให้สิทธิในการซือหุ้นสามญั สําหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายให้แก่ประชาชนทวัไป และ/

หรือเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั รวมกับเงินทีจะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ/เปลียนเป็นหุ้นสามญั หรือใช้

สิทธิซือหุ้นสามญั 
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(ง) เมอืบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทงัหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึงการเปลียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้

สิทธิ จะมผีลบงัคบัทันทีตงัแต่วนัแรกทีผู้ซือหุ้นสามญัจะไม่มสีิทธิรับหุ้นปันผล (วนัแรกทีขึนเครืองหมาย XD) โดยราคาตลาดทีใช้ในการคาํนวณให้ใช้

เช่นเดียวกับข้อ (ข) วนัแรก (วนัทีใช้ในการคํานวณ) ทีผู้ซือหุ้นสามญัจะไมไ่ด้รับสิทธิทีจะได้รับเงินปันผล และ/หรือหุ้นสามญัปันผล (วนัแรกทีตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยขึนเครืองหมาย XD) 

1)  ราคาการใช้สิทธิจะเปลียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี 

Price 1 = Price 0 x A 

  (A + B) 

2)  อตัราการใช้สิทธิจะเปลียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี 

Ratio 1 = Ratio 0 x (A + B) 

  A 

 โดยที 

Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหมห่ลงัการเปลียนแปลง 

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใช้สิทธิใหมห่ลงัการเปลียนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง 

A คือ จํานวนหุ้นสามญัทีได้เรียกชําระเต็มมลูค่าแล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพือสิทธิในการรับหุ้นปันผล 

B คือ จํานวนหุ้นสามญัทีออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นสามญัปันผล 

(จ) เมอืบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าร้อยละ 100 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชี 

ทงันีการจ่ายเงินปันผลจากกําไรสทุธิ และ/หรือกําไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ของแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีนนั จะไม่

คํานึงว่าเวลาทีมกีารจ่ายเงินปันผลดงักล่าวออกจริง จะเกิดขึนในหรือภายหลงัสินรอบระยะเวลาบญัชีนนั ๆ 

การเปลียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ จะมผีลบงัคบัทันทีตงัแต่วนัแรกทีผู้ซือหุ้นสามญัจะไมม่สีิทธิรับเงินปันผล (วนัแรกทีตลาด

หลกัทรัพย์ฯขึนเครืองหมาย XD) โดยราคาตลาดทีใช้ในการคาํนวณให้ใช้เช่นเดียวกับข้อ (ข) 

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ” หมายถึง มลูค่าการซือขายหุ้นสามญัของบริษัทฯ ทงัหมดหารด้วยจํานวนหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที

มกีารซือขายทงัหมดในตลาดหลกัทรัพย์ฯในระหว่างระยะเวลา 15 วนัทําการ (วนัทีเปิดทําการซือขายของตลาดหลกัทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวนัทีใช้ในการ

คํานวณ 

 “วนัทีใช้ในการคํานวณ” หมายถึง วนัแรกทีผู้ซือหุ้นสามญัจะไมไ่ด้รับสิทธิในเงินปันผล (วนัแรกทีตลาดหลกัทรัพย์ฯขึนเครืองหมาย XD) 

1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี 

Price 1 = Price 0 x [MP – (D – R)] 

  MP 

2) อตัราการใช้สิทธิจะเปลียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี 

Ratio 1 = Ratio 0 x MP 

  [MP – (D-R)] 

โดยที 

Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหมห่ลงัการเปลียนแปลง 

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใช้สิทธิใหมห่ลงัการเปลียนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง 

MP คือ ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

D คือ เงินปันผลต่อหุ้นทีจ่ายจริงแก่ผู้ ถือหุ้น 

R คือ เงินปันผลต่อหุ้นทีคํานวณจากกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหารด้วยจํานวนหุ้นทีมสีิทธิได้รับเงินปันผล 
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(ฉ) ในกรณีทีมเีหตกุารณ์ใด ๆ อนัทําให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อนัพึงได้โดยทีเหตกุารณ์ใด ๆ นนัไมไ่ด้กําหนดอยู่ในข้อ  

(ก) – (จ) บริษัทฯ มสีิทธิจะพิจารณาเพือกําหนดการเปลียนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออตัราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจํานวนหน่วยใบสําคญัแสดง

สิทธิแทนอตัราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม โดยไมทํ่าให้สิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม ทังนีให้ถือว่าผลการพิจารณานนัเป็นทีสดุ โดยให้

ถือว่าผลการพิจารณานนัเป็นทีสดุและแจ้งให้สํานกังาน ก.ล.ต.ทราบภายใน  วนั นบัแต่วนัทีมเีหตใุห้ต้องดําเนินการเปลียนแปลงการใช้สิทธิดงักล่าว 

(ช)  การคํานวณการเปลียนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออตัราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึงข้อ (ฉ) เป็นอิสระต่อกัน สําหรับในกรณีทีเหตกุารณ์ต่าง ๆ  

เกิดขึนพร้อมกัน ให้คํานวณการเปลียนแปลงเรียงลําดบัดงันี คือ ข้อ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) (ฉ) ตามลําดบั โดยในแต่ละลําดบัครังทีคาํนวณการเปลยีนแปลงให้

คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตําแหน่ง 

(ซ)  การคํานวณการเปลียนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออตัราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึงข้อ (ฉ) จะไมม่กีารเปลียนแปลงซึงทําให้ราคาการใช้สิทธิ

ใหมส่งูขึนและ/หรืออตัราการใช้สิทธิลดลงเว้นแต่กรณีการรวมหุ้น สําหรับการคํานวณจํานวนเงินจากการใช้สิทธิจะคํานวณจากราคาการใช้สทิธิใหม่หลงั

การเปลียนแปลง (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) คณูกับจํานวนหุ้นสามญั โดยจาํนวนหุ้นสามญัคํานวณได้จากอตัราการใช้สิทธิใหม ่(ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) คณูกับ

จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิทีแสดงความจํานงการใช้สิทธิ เมอืคํานวณได้จํานวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตดัเศษของหุ้นนนัทิง ในกรณีทีมเีศษของบาทจาก

การคํานวณจํานวนเงินจากการใช้สิทธิให้ตดัเศษของบาททิง 

(ฌ) สําหรับกรณีการเปลียนแปลงราคาการใช้สิทธิแล้วมผีลทําให้ราคาการใช้สิทธิใหมต่ํากว่ามลูค่าหุ้นทีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้ใช้มลูค่า

หุ้นทีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ เป็นราคาการใช้สิทธิใหมแ่ทนการเปลียนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออตัราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึงข้อ (ฉ) 

บริษัทฯ จะดําเนินการแจ้งผลการเปลียนแปลง โดยระบุรายละเอียดวิธีการคํานวณและเหตผุลทีต้องมกีารเปลียนแปลง ตลอดจนข้อกําหนดสิทธิทีแก้ไข

เพิมเติม ให้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ สํานกังานกลต. และนายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิในวนัทีคณะกรรมการมีมติอนัอาจเป็นเหตใุห้ต้องมกีารปรับสิทธิ

ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือก่อนวนัทีการเปลียนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออตัราการใช้สิทธิมผีลบงัคบัใช้ และบริษัทฯ จะแจ้งผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิถึง

ผลการเปลียนแปลงดงักล่าวผา่นทางสืออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯในวนัเดียวกันกับทีบริษัทฯ แจ้งสํานกังาน กลต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และนาย

ทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิ และจะจดัส่งข้อกําหนดสิทธิทีแก้ไขเพิมเติมให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเมอืได้รับการร้องขอภายใน 15 วนันบัแต่วนัที

ได้รับการร้องขอเป็นหนงัสือจากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ และจะจดัให้มกีารเก็บรักษาสําเนาข้อกําหนดสิทธิทีแก้ไขเพิมเติม ณ สํานกังานใหญ่ของบริษัทฯ 

เพือให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถขอตรวจสอบสําเนาข้อกําหนดสิทธิทีแก้ไขเพิมเติมได้ในวนัและเวลาทําการของสถานทีดงักล่าว 

(ญ) บริษัทฯจะไมข่ยายอายใุบสําคญัแสดงสิทธิและจะไม่แก้ไขเปลียนแปลงราคาและอตัราการใช้สิทธิเว้นแต่จะมกีารปรับสิทธิตามเงือนไขการ   

ปรับสทิธิ 

(ฎ) บริษัทฯอาจทําการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสําคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอตัราการใช้สิทธิก็ได้ ทงันีหากบริษัทฯต้อง

ออกหุ้นรองรับเพิมเติม บริษัทฯต้องยืนมติทีประชมุผู้ ถือหุ้นทีอนมุตัิให้ออกหุ้นรองรับการปรับสิทธินนัอย่างเพียงพอต่อสํานกังานก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือ

ว่าบริษัทฯได้รับอนญุาตให้เสนอขายหุ้นรองรับ 

(ฏ) ในกรณีทีมกีารเปลียนแปลงอตัราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับอตัราการใช้สิทธิตามทีระบุในเงือนไขการปรับสิทธิ และมเีศษของจํานวนหุ้น

สามญัทีจะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิให้ตดัเศษของหุ้นนนัทิง 

 

6.  การชดใช้ค่าเสียหายกรณีบริษัทฯไม่สามารถจัดให้มหุ้ีนสามญัเพิมทุนเพือรองรับการใช้สิทธิ 

6.1 บริษัทฯจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิต่อเมอืผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิตามเงือนไขการแจ้ง

ความจํานงการใช้สิทธิตามข้อ 4.1 และบริษัทฯ ไมส่ามารถจดัให้มหีุ้นสามญัเพือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้อย่างครบถ้วน โดย

ค่าเสียหายทีบริษัทฯ จะชดใช้ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวสามารถคํานวณได้ตามทีกําหนดในข้อ 6.3 ยกเว้นกรณตีามทีระบไุว้ในข้อจํากัดการ

โอนใบสําคญัแสดงสิทธิและข้อจํากัดการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิตามข้อ 12 

6.2  บริษัทฯ จะชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 6.1 ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิภายใน 30 วนันบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิในครังนนั ๆ ทงันีบริษัทฯจะชําระ

เป็นเช็คขีดคร่อมสงัจ่ายเฉพาะและจะจดัส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  

อย่างไรก็ดี ไมว่่ากรณีใด ๆ หากได้มกีารส่งมอบเช็คเงินค่าเสยีหายโดยได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยู่ทีระบไุว้ในใบแจ้งความจํานงใน

การใช้สิทธิโดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับเงินคา่เสียหายแล้วโดยชอบ และผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไมม่สีิทธิเรียกร้องดอกเบียและ/

หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป 

6.3  การคํานวณคา่เสียหายทีบริษัทฯ จะชดใช้ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิตามข้อ 6.1 มสีตูรการคํานวณ ดงันี 
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ค่าเสียหายต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย = B x (MP – EP) โดยที 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสญัชาตติ่างด้าว (ทงับคุคลธรรมดาและนิติบคุคล) ไมส่ามารถใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ

ได้ เนืองจากข้อจํากัดในเรืองอตัราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว ซึงข้อบงัคบัของบริษัทฯ กําหนดไว้ว่า “หุ้นของบริษัทฯ สามารถโอนได้โดยไมม่ข้ีอจํากัด 

เว้นแต่การโอนหุ้นนนัเป็นเหตใุห้มคีนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 35 ของหุ้นทีออกจําหน่ายแล้วทงัหมดของบริษัทฯ การโอนหุ้นราย

ใดทีจะทําให้อตัราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวในบริษัทฯเกินอตัราส่วนข้างต้น บริษัทฯ มสีิทธิทีจะปฏิเสธไมรั่บจดทะเบียนการโอนหุ้นรายนนัได้” ในกรณี

เช่นนีบริษัทฯ จะไมช่ดใช้ค่าเสียหาย หรือดําเนินการอืนใดให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึงเป็นคนต่างด้าวและผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึงเป็นคนต่างด้าว

ไมม่สีิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือเรียกร้องให้บริษัทฯ ชดใช้ใดๆ ทงัสิน 

 

7. สถานภาพของผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทอียู่ระหว่างการแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ 

สถานะของใบสําคญัแสดงสิทธิทีอยู่ระหว่างวนัทีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้แจ้งความจํานงการใช้สิทธิ และวนัก่อนวนัทีกระทรวงพาณิชย์จะรับ

จดทะเบียนเพิมทนุชําระแล้วอนัเนืองมาจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ จะมสีถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสําคญัแสดงสิทธิทียงัไมไ่ด้แจ้ง

ความจํานงการใช้สิทธิ และสถานภาพดงักล่าวนีจะสินสดุลงในวนัทีกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิมทนุชําระแล้วอันเนืองมาจากการใช้สิทธิตาม

ใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวแล้ว 

ในกรณีทีบริษัทฯ มกีารปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออตัราการใช้สิทธิในช่วงทีบริษัทฯ ยงัไมไ่ด้นําหุ้นสามญัทีเกิดขึนจากการใช้สิทธิตาม

ใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทีได้ทําการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลงั โดยบริษัทฯจะ

ดําเนินการออกหุ้นสามญัใหมเ่พิมเติมให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิโดยเร็วทีสดุตามจํานวนทีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมสีิทธิจะได้รับหากราคาการใช้สิทธิ 

และ/หรืออตัราการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี) ทีได้ปรับใหมน่นัมผีลบงัคบัใช้ อย่างไรก็ตาม ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิอาจได้รับหุ้นสามญัส่วนเพิมช้ากว่าหุ้น

สามญัทีได้รับก่อนหน้านีแล้ว ทงันีไมเ่กิน 15 วนัทําการ นบัจากวนัทีมกีารปรับสิทธิ 

 

8. สิทธิของหุ้นสามญัเพิมทุนใหม่ทเีกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

สิทธิของหุ้นสามญัเพิมทนุทีออกตามการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิทีออกในครังนีจะมสีิทธิและสภาพเหมือนหุ้นสามญัเดิมของบริษัทฯ ที

ออกไปก่อนหน้านีซึงรวมทงัสิทธิในการรับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อืนใดทีบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ทงันี นบัแต่วนัทีกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิมทนุ

ชําระแล้ว และนายทะเบียนนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้จดแจ้งชือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ ถือหุ้นในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ หากบริษัทฯ ได้

ประกาศวนักําหนดให้สิทธิในเงินปันผล หรือผลประโยชน์อืนใดแก่ผู้ ถือหุ้นก่อนวนัทีกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิมทนุชําระแล้ว และนายทะเบียนผู้

ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้จดแจ้งชือของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ ถือหุ้นในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะไมม่สีิทธิ

ได้รับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อืนนนั 

 

9. ตลาดรองของใบสําคญัแสดงสิทธิ และหุ้นสามญัทีเกิดจากการใช้สิทธิทเีสนอขาย 

9.1 ตลาดรองของใบสําคญัแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ จะดําเนินการยืนคําขออนญุาตให้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ พิจารณารับใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของบริษัทฯ เป็นหลกัทรัพย์       

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใน 30 วนั นบัจากวนัทีบริษัทฯได้ดําเนินการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิเสร็จสินลง 

9.2 ตลาดรองของหุ้นสามญัทีเกิดจากการใช้สิทธิ 

 บริษัทฯจะนําหุ้นสามญัทีเกิดจากการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใน  วนั นบัแต่

วนัทีมกีารใช้สิทธิ 

 

B คือ จํานวนหุ้นสามญัทีไมส่ามารถจดัให้ม ีและ/หรือเพิมขึนได้ตามอตัราการใช้สิทธิทีเปลียนแปลงเพิมขึนต่อ 1 หน่วย 

MP คือ ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ซึงคํานวณโดยนํามลูคา่การซือขายหุ้นสามญัของบริษัทฯทงัหมดหารด้วยจํานวนหุ้น

สามญัของบริษัทฯ ทีมกีารซือขายทงัหมดในตลาดหลกัทรัพย์ฯในระหว่างระยะเวลา 5 วนัทําการ (วนัทีเปิดทําการซือขายของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิในครังนนัๆ ซึงผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้แจ้งความจํานงการใช้สิทธิ 

EP คือ ราคาการใช้สิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิทีเปลียนแปลงแล้วตามเงือนไขการปรับสิทธิ 
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10.  การออก และการจัดสรร 

10.1 วิธีการออกหลกัทรัพย์ 

การออกใบสําคญัแสดงสิทธิครังนีไมผ่่านผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์และรับประกนัการจําหน่าย 

10.2 วิธีการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ใบสําคญัแสดงสิทธิในครังนีเป็นการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในอตัราส่วน 4 หุ้นสามญัเดิมต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยโดยไมค่ิดมลูคา่ 

ดงันนัจึงไมม่กีารกําหนดวนั วิธีการจองและไม่มกีารชําระเงินค่าจองซือใบสําคญัแสดงสิทธิ 

10.3  วิธีการส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิ 

บริษัทฯจะดําเนินการให้ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิและบริษัทฯจะดําเนินการส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่

ผู้ ถือหุ้นเดิมทีใช้สิทธิจองซือหุ้นสามญั ดงัมรีายละเอียดดงัต่อไปนี 

(ก)  กรณีผู้ ถือหุ้นเดิมไมม่ีบญัชีซือขายหลกัทรัพย์กับบริษัทหลกัทรัพย์หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั บริษัทฯจะออกและส่ง

มอบใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามทีอยู่ทีระบไุว้ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยจะออกและส่งมอบให้แก่ผู้ ทีได้รับการจดัสรรเป็นเวลาไม่

เกิน  วนั นบัแต่วนัทีออกใบสําคญัแสดงสิทธิเพือให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถซือขายใบสําคญัแสดงสิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ฯได้ทนัทีทีได้รับ

ใบสําคญัแสดงสิทธิและตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอนญุาตให้ใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัทฯสามารถทําการซือขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯได้ 

(ข)  กรณีผู้ ถือหุ้นเดิมมบีญัชีซือขายหลกัทรัพย์กับบริษัทหลกัทรัพย์หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หากผู้ถือหุ้นเดิมมบีญัชี

ซือขายหลกัทรัพย์อยู่แล้วกับบริษัทหลกัทรัพย์ บริษัทฯจะดําเนินการให้นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญั

จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมทีใช้สิทธิซือหุ้นสามญัตามจํานวนทีได้รับการจดัสรร โดยการโอนเข้าบญัชีหลกัทรัพย์ผ่านระบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ผ่าน

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ในกรณีนีผู้ ได้รับจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือหุ้นสามญัครังแรกได้ทนั และขาย

ใบสําคญัแสดงสิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ฯได้ทนัทีทีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอนญุาตให้ใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัทฯสามารถทําการซือขายใน

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

10.4.  รายละเอียดเกียวกับหุ้นสามญัทีออกใหมเ่พือรองรับการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 

จํานวนหุ้นสามญัทีออกใหมเ่พือรองรับการใช้สิทธิ

ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 

: 

 

ไมเ่กิน 429,138,312 หุ้น 

มลูค่าหุ้นทีตราไว้ : หุ้นละ 1 บาท 

ราคาการใช้สิทธิ : 4 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมกีารปรับราคาการใช้สิทธิตามเงือนไขการปรับสิทธิ 

เนืองจากหุ้นสามญัของบริษัทฯเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ดงันนัหุ้นสามญัทีออกใหมเ่นืองจากการใช้สิทธิตามใบสําคญั

แสดงสิทธิจะสามารถเข้าทําการซือขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ภายหลงัจากทีบริษัทฯ ดําเนินการจดทะเบียนหุ้นสามญัทีออกใหมด่งักล่าวเป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯแล้ว โดยบริษัทฯจะดําเนินการยนืขออนญุาตนําหุ้นสามญัทีออกใหมจ่ากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าจด

ทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯภายใน 30 วนั นบัแต่วนักําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง ทงันี เพือให้หุ้นสามญัดงักล่าวสามารถทํา

การซือขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯได้เช่นเดียวกับหุ้นสามญัเดิมของบริษัทฯ 

 

11. การโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ 

11.1  การโอนใบสําคญัแสดงสิทธิทีไมไ่ด้ฝากไว้กับศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี 

(ก)  แบบการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิระหว่างผู้ โอนและผู้ รับโอน การโอนใบสําคญัแสดงสิทธิจะสมบรูณ์เมอืผู้ โอนใบสําคญัแสดงสิทธิซึงเป็นผู้ ทีสมดุ

ทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิระบชุือเป็นเจ้าของใบสําคญัแสดงสิทธิจํานวนทีจะทําการโอนหรือผู้ รับโอนคนสดุท้าย โดยมกีารสลกัหลงัแสดงการโอน
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ต่อเนืองครบถ้วนจากผู้ ทีปรากฏชือดงักล่าว (แล้วแต่กรณี) และได้ส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ รับโอนโดยลงลายมอืชือสลกัหลงัแสดงการโอนให้ไว้

ด้วย 

1) ผลการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิระหว่างผูร้บัโอนกบับริษัทฯ การโอนใบสําคญัแสดงสิทธิจะใช้ยืนยนักับบริษัทฯได้ก็ต่อเมอืนายทะเบียนของ

ใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับคําขอลงทะเบียนการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ พร้อมทงัใบสําคญัแสดงสิทธิทีผู้ รับโอนใบสําคญัแสดงสิทธิได้ลงลายมอืชือเป็นผู้ รับ

โอนในด้านหลงัของใบสําคญัแสดงสิทธินนัครบถ้วนแล้ว 

2) ผลของการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิระหว่างผูร้บัโอนกบับคุคลภายนอก การโอนใบสําคญัแสดงสิทธิจะใช้ยืนยนักับบคุคลภายนอกได้ก็ต่อเมอื

นายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิได้ลงทะเบียนการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว 

(ข) การขอลงทะเบียนการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ จะต้องกระทํา ณ สํานกังานใหญ่ของนายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิในวนัและเวลาทําการ

ของนายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิ และจะต้องทําตามแบบและวิธีการทีนายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิกําหนด โดยนายทะเบียนของใบสําคญั

แสดงสิทธิมสีิทธิปฏิเสธไม่รับคําขอลงทะเบียนการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ หากนายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิเห็นว่าการโอนใบสําคญัแสดงสิทธินนั

ไมช่อบด้วยกฎหมาย โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิทีลงลายมอืชือครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 4.1(ก) พร้อมทงัหลกัฐานอืน ๆ  ที

ยืนยนัถึงความถกูต้องและความสมบรูณ์ของการโอน และการรับโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ ตามทีนายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิกําหนด ให้แก่นาย

ทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิด้วย ซึงนายทะเบียนจะลงทะเบียนการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิให้แล้วเสร็จ

ภายใน  วนัทําการ หลงัจากวนัทีนายทะเบียนได้รับคําขอลงทะเบียนการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิพร้อมทงัใบสําคญัแสดงสิทธิและหลกัฐานอืนๆ ทีจะต้อง

ส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 

11.2 การโอนใบสําคญัแสดงสิทธิทีฝากไว้กับบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด  

สําหรับการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิทีฝากไว้กับบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด นนัให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั และหน่วยงานอืนๆทีเกียวข้อง 

 

12. ข้อจํากัดการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิและหุ้นสามญัทเีกิดจากการใช้สิทธิ และข้อจํากัดการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 

.  บริษัทฯ ไมม่ีข้อจํากัดในการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ เว้นแต่การโอนทีเกิดขึนในช่วงปิดสมดุทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิเพือพกัการโอนสิทธิตาม

ใบสําคญัแสดงสิทธิ 21 วนั ก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิครังสดุท้ายเพือขอพกัการซือขายใบสําคญัแสดงสิทธิ (ขึนเครืองหมาย SP) ล่วงหน้า 3 วนัทําการก่อน

วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิหรือระยะเวลาตามทีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด (ในกรณีทีการปิดสมดุทะเบียนพกัการ

โอนใบสําคญัแสดงสิทธิตรงกับวนัหยดุทําการของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลือนวนัปิดสมดุทะเบียนเป็นวนัทําการก่อนหน้า) อนึง ในกรณีทีจะ

มกีารประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษัทฯจะให้มกีารปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิเพือกําหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชมุและออก

เสียงลงคะแนนในทีประชมุในระยะเวลาไมเ่กิน 21 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิด้วย และมข้ีอจํากัดอนัสืบเนืองมาจากข้อบงัคบัของบริษัทฯ

ว่าด้วยเรืองอตัราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว โดยมรีายละเอียดดงันี 

(ก) บริษัทฯ จะไมอ่อกหุ้นสามญัเพิมทนุให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทีเป็นคนต่างด้าว ซึงได้ดําเนินการใช้สิทธิตามเงือนไขการแจ้งความจํานงการ

ใช้สิทธิตามข้อ 4.1 หากการใช้สิทธิดงักล่าวจะทําให้สดัส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวมจีํานวนเกินกว่าร้อยละ 35 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมด

ของบริษัทฯ ตามทีระบใุนข้อบงัคบัของบริษัทฯ อย่างไรก็ดีใบสําคญัแสดงสิทธิยงัมผีลใช้ต่อไปจนถึงวนัสินสดุการใช้สิทธิ หาก ณ วนัใช้สิทธิครังสดุท้ายผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิ ชาวต่างด้าวยงัไมส่ามารถใช้สิทธิได้เนืองจากอตัราส่วนการถือหุ้นของชาวต่างด้าวในขณะนนัเกินกว่าจํานวนทีระบไุว้ในข้อบงัคบัของ

บริษัทฯ ให้ถือว่าใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวหมดอายลุงโดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทีมสีญัชาติต่างด้าวดงักล่าวไมม่สีิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆต่อ

บริษัทฯ และบริษัทฯจะไมด่ําเนินการชดใช้ค่าเสยีหายทีเกิดขึนทงัสิน 

(ข) หากข้อจํากัดตามข้อ (ก) ข้างต้นมผีลทําให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทีเป็นคนต่างด้าวทีได้ดําเนินการใช้สิทธิตามเงือนไขการแจ้งความจํานงการ

ใช้สิทธิตามข้อ 4.1 ไมส่ามารถใช้สิทธิได้ตามจํานวนทีระบใุนใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือหุ้นสามญัไมว่่าทงัหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใน

การคืนใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิในส่วนทีไมส่ามารถใช้สิทธิ และส่งเงินทีเหลือในส่วนทีไมส่ามารถใช้สิทธิได้คืนให้แก่ผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิทีเป็นคนต่างด้าวดงักล่าวโดยไมม่ดีอกเบียภายใน 14 วนันบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิในครังนนัๆ ทงันีตามวิธีการและเงือนไขที

กําหนดโดยบริษัทฯ 
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(ค) ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทีเป็นคนต่างด้าวจะไมไ่ด้รับการชดเชยหรือชดใช้ไมว่่าในรูปแบบใดจากบริษัทฯ ในกรณีทีไมส่ามารถใช้สิทธิตาม

ใบสําคญัแสดงสิทธิได้โดยมสีาเหตมุาจากข้อจํากัดเรืองอตัราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามข้อ (ก) ข้างต้น 

12.2  ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ หุ้นของบริษัทฯจะโอนได้อย่างเสรีเว้นแต่การโอนหุ้นทีมผีลทําให้สดัส่วนการถือหุ้นของบคุคลทีไมใ่ช่บคุคลสญัชาติไทย

ในบริษัทฯมจีํานวนเกินกว่าทีกําหนดในข้อบงัคบัของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯในส่วนที

เกียวกับการโอนหุ้นภายหลงัการออกใบสําคญัแสดงสิทธินีโดยให้ถือว่าการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯมผีลบงัคบัต่อเงือนไขการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดง

สิทธินีนบัตงัแต่วนัทีได้รับจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์เป็นต้นไป 

 

13.  การแก้ไขเพมิเติมข้อกําหนดสิทธิ 

13.1 การแก้ไขในส่วนทีเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิโดยชดัแจ้งหรือทีต้องดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือกรณีการปรับสิทธิตาม

ข้อกําหนดสิทธินี 

การแก้ไขเปลียนแปลงข้อกําหนดสิทธิในเรืองทีเห็นได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิโดยชดัแจ้งหรือในส่วนซึงไมทํ่าให้สิทธิของผู้

ถือใบสําคญัแสดงสิทธิด้อยลง หรือเพือให้เป็นไปตามบทบญัญัติหรือหลกัเกณฑ์ทีกําหนดในกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ

กฎหมายอืนใดทีเกียวข้อง กฎระเบียบ หรือข้อบงัคบั หรือคําสงั ทีมผีลบังคบัทวัไป หรือประกาศ หรือข้อบงัคบัของสํานกังาน กลต. ทีเกียวข้อง หรือกรณีการ

ปรับสิทธิตามทีระบไุว้ในข้อ 5 ให้บริษัทฯ กระทําได้โดยไมต้่องได้รับความยินยอมจากทีประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 

13.2  การแก้ไขเพิมเติมในกรณีอืน 

การแก้ไขเพิมเติมข้อกําหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้อ 13.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทฯทีเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท และ

มติทีประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิตามทีระบไุว้ในข้อ 14.8 หรือ ข้อ 14.10 แล้วแต่กรณี  

13.3 เงือนไขในการดําเนินการแก้ไขเพิมเติมข้อกําหนดสิทธิ 

การแก้ไขเพิมเติมข้อกําหนดสิทธิไมว่่าในกรณีใด ๆ จะต้องไมข่ดัหรือแย้งกับข้อกําหนดตามประกาศทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใด ๆ ของ

สํานกังาน กลต. รวมทงัทีจะมกีารแก้ไขเพิมเติมในภายหลงั เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนั บริษัทฯจะแก้ไขเพิมเติมข้อกําหนดสิทธิตามมติทีประชมุ

คณะกรรมการบริษัทหรือตามมติทีประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิภายใน 3 วนัทําการนบัตงัแต่วนัทีมปีระชุมเพือลงมติ ทงันี บริษัทฯจะดําเนินการแจ้งให้

สํานกังาน กลต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และนายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิทราบถึงการแก้ไขเพิมเติมข้อกําหนดสิทธิ และจะจดัส่งข้อกําหนดสิทธิทีมกีาร

แก้ไขเพิมเติมดงักล่าวภายใน 15 วนันบัจากวนัทีมกีารแก้ไขเพิมเติมข้อกําหนดสิทธิตามข้อ 13.1 หรือ 13.2 (แล้วแต่กรณี) และบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิทราบถึงการแก้ไขเพิมเติมข้อกําหนดสิทธิดงักล่าวในข้อ 13.1 หรือ 13.2 ผ่านทางสืออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯในวนัเดียวกัน

กับทีบริษัทฯ แจ้งสํานกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และนายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิ และจะจดัส่งข้อกําหนดสิทธิทีแก้ไขเพิมเติมให้แก่ผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิเมอืได้รับการร้องขอภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีได้รับการร้องขอเป็นหนงัสือจากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ และจะจดัให้มกีารเก็บรักษา

สําเนาข้อกําหนดสิทธิทีแก้ไขเพิมเติม ณ สํานกังานใหญ่ของบริษัทฯ เพือให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถขอตรวจสอบสําเนาข้อกําหนดสิทธิทีแก้ไข

เพิมเติมได้ในวนัและเวลาทําการของสถานทีดงักล่าว 

 

14. การประชุมผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 

14.1 การเรียกประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 

บริษัทฯจะเรียกประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเพือขอมติในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึงภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีเกิดกรณีใดกรณีหนึง 

ดงัต่อไปนี 

(1) มกีารเสนอขอแก้ไขเพิมเติมข้อกําหนดสิทธิในส่วนทีเป็นสาระสําคญัตามทีกําหนดไว้ในข้อ 12.2  

(2) มเีหตกุารณ์สําคญัซึงบริษัทฯเห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิอย่างเป็นนยัสําคญั หรือความสามารถของบริษัทฯใน

การปฏิบตัิหน้าทีตามข้อกําหนดสิทธิ 

(3) มผีู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิรายหนึงหรือหลายรายทีถือใบสําคญัแสดงสิทธิรวมกันไมน้่อยกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิทียงัมไิด้

มกีารใช้สิทธิร้องขอให้บริษัทฯดําเนินการจดัประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยได้ทําเป็นหนงัสือทีระบเุหตผุลอย่างชดัเจนในการขอให้มกีารประชมุผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิ และบริษัทฯ จะต้องจดัประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 30 วนันบัจากวนัทีได้รับการร้องขอจากผู้ ถือใบสําคญัแสดง

สิทธิดงักล่าว หากบริษัทฯ ไมจ่ดัการประชมุภายในกําหนดดงักล่าว ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถจดัประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้เอง 
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ทงันี บริษัทฯจะจดัให้มกีารปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิเพือกําหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในที

ประชมุในระยะเวลาไมเ่กิน 21 วนั ก่อนวนัประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ   โดยจะแจ้งให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ ไมน้่อยกว่า 7 วนัทําการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ 

14.2 ผู้มสีิทธิเข้าร่วมประชมุ 

ผู้มสีิทธิเข้าร่วมในการประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิแต่ละครัง จะประกอบด้วยบคุคลต่างๆ ดงัต่อไปนี 

(1) ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิและตวัแทนของบริษัทฯ 

(2) ทีปรึกษาทางการเงิน ทีปรึกษากฎหมาย หรือบคุคลซึงมสี่วนเกียวข้องกับเรืองทีทีประชมุจะพิจารณา ซึงได้รับการร้องขอจากบริษัท และ/หรือผู้

ถือใบสําคญัแสดงสิทธิให้เข้าร่วมประชมุเพือทําการชีแจงและแสดงความเห็นต่อทีประชมุ  

(3) บคุคลใดๆ ทีประธานในทีประชมุอนญุาตให้เข้าร่วมประชมุในฐานะผู้สงัเกตการณ์ 

14.3 หนงัสือเชิญประชมุ  

บริษัทฯจะเป็นผู้จดัทําหนงัสือเชิญประชมุและส่งให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทกุรายทีมรีายชือปรากฎในสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดง

สิทธิ ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยหนงัสือเชิญประชมุจะระบอุย่างน้อยในเรือง สถานที วนั เวลา ผู้ทีขอให้เรียก

ประชมุ และวาระการประชมุกรณีทีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ ขอให้มกีารประชมุ ตามข้อ 14.1(3) และผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทีร้องขอนนัมเีอกสารที

จะให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้ใช้ประกอบการพิจารณาเพือการลงมติ โดยจะให้บริษัทฯเป็นผู้ รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายของการจดัทําสําเนาเพอืแนบส่งไป

กับหนงัสือเชิญประชมุและ/หรือเพือการแจกจ่ายในทีประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ กรณีเช่นนีบริษัทฯมสีิทธิทีจะทําสําเนาเฉพาะเอกสารทีบริษัทฯเห็นว่า

เกียวข้องและจําเป็น และ/หรือเฉพาะเนือความสําคญัทีบริษัทฯสรุปจากเอกสารเหล่านนัเพือใช้ในการดงักล่าวก็ได้ 

14.4 การมอบฉันทะ 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิอาจแต่งตงัผู้ รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชมุ และ/หรือออกเสียงลงคะแนนในทีประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิคราว

ใดๆก็ได้ โดยการมอบฉันทะนนัต้องทําเป็นหนงัสือตามแบบทีบริษัทฯหรือนายทะเบียนกําหนดและได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิพร้อมกับหนงัสือ

เชิญประชมุแล้ว ทงันีผู้ รับมอบฉันทะจะต้องยืนหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวต่อประธานทีประชมุ หรือบคุคลทีประธานทีประชมุมอบหมายก่อนเริมการ

ประชมุ 

14.5 องค์ประชมุ 

ทีประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องมผีู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิและ/หรือผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึงถือใบสําคญัแสดง

สิทธิเป็นจํานวนรวมกันไมน้่อยกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิทียงัไมไ่ด้ใช้สิทธิเข้าร่วมประชมุ จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีทีการประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นการประชมุครังใหมที่เลือนมาจากการประชมุครังก่อนซึงไมส่ามารถประชมุได้ เนืองจากไมค่รบ

องค์ประชมุตามวรรคก่อน การประชมุใหมค่รังนีจะต้องประกอบด้วยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิและ/หรือผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่า 5 รายขึน

ไป จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

14.6 ประธานทีประชุม 

ในการประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทีจดัขึนโดยบริษัทฯ ให้ประธานกรรมการของบริษัทฯหรือบคุคลทีได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ

ของบริษัทฯ ทําหน้าทีเป็นประธานทีประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ในกรณีทีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นผู้จดัการประชมุ ประธานในทีประชุมอาจจะมา

จากบคุคลทีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคดัเลือกจากผู้ ทีมาประชมุก็ได้ โดยทีทงัสองกรณี ผู้ เป็นประธานทีประชมุไมม่สีิทธิออกเสียงชีขาด 

14.7 การเลือนประชมุ 

ในการประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไมว่่าครังใด หากปรากฎว่าเมอืล่วงเวลานดัไปแล้วถึง 45 นาที ยงัมผีู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าร่วม

ประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุ ประธานในทีประชมุจะต้องสงัเลิกการประชมุโดย 

(1) ในกรณีทีบริษัทฯเป็นผู้ เรียกประชมุ ให้ประธานในทีประชุมเลือนการประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไปประชมุในวนั เวลา และสถานทีซึง

ประธานกําหนด โดยวนันดัประชมุใหมจ่ะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไมน้่อยกว่า 7 วนัแต่ไมเ่กิน 14 วนั นบัจากวนันดัประชมุเดิม นอกจากนีเรืองทีพิจารณา

และลงมติในทีประชมุครังใหม ่จะต้องเป็นเรืองเดิมทีอาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชมุครังก่อนเท่านนั 

(2) ในกรณีทีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชมุ หรือเป็นการเรียกประชมุเนืองจากการประชมุในครังก่อนขาดองค์ประชมุ จะไม่มี

การประชมุใหมต่ามกําหนดไว้ในข้อ (1) 
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ทงันี หนงัสือเชิญประชมุสําหรับการประชมุครังใหมที่จะจดัขึนจะส่งให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิตามรายชือและทีอยู่ซึงเคยได้จดัส่งหนงัสือ

เชิญประชมุในครังก่อนทกุรายภายในระยะเวลาไมน้่อยกว่า 3 วนัก่อนวนันดัประชมุครังใหม ่โดยบริษัทฯมสีิทธิทีจะไมส่่งเอกสารประกอบการประชมุซํากับ

ทีได้เคยส่งไปพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมครังก่อน 

14.8 มติทีประชมุ 

มติของทีประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิทงัหมดของผู้ ถือใบสําคญัแสดง

สิทธิหรือผู้ รับมอบฉันทะทีเข้าร่วมประชมุและมสีิทธิออกเสียง และให้มตินนัมผีลผกูพนัผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทกุรายไมว่่าจะได้เข้าร่วมประชมุหรือไมก็่

ตาม 

ผู้ ทีมสีิทธิออกเสียงข้างต้น หมายถึงผู้ ทีไมม่คีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในเรืองทีทีประชุมจะพิจารณาลงมติ 

14.9 รายงานการประชมุ 

บริษัทฯจะจดัทํารายงานการประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิภายในระยะเวลาไมเ่กิน 14 วนั นบัจากวนัประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิโดยให้

ประธานทีประชุมถือใบสําคญัแสดงสิทธิในครังนนัๆ เป็นผู้ลงนามรับรองรายงานการประชมุ ทงันีให้จดัเก็บรายงานการประชมุไว้ทีสํานกังานใหญ่ของ

บริษัทฯ 

รายงานการประชมุดงักล่าวซึงลงนามโดยประธานทีประชมุในแต่ละครังให้ถือว่าถกูต้อง และผกูพนัผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทกุรายไมว่่าจะได้

เข้าร่วมประชมุด้วยหรือไมก็่ตาม ในกรณีทีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิร้องขอ บริษัทฯจะต้องจดัส่งรายงานการประชมุให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิรายทีร้อง

ขอด้วย โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกียวกับการจดัส่งรายงานการประชมุนนัๆ 

14.10 มติเป็นหนงัสือแทนการประชมุ 

ในกรณีทีจะต้องมกีารประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเพือลงมติไมว่่าเรืองหนึงเรืองใดตามทีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ บริษัทฯอาจขอให้ผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิทําความตกลงกันเป็นลายลกัษณ์อกัษรแทนการประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเพือลงมติในเรืองดงักล่าวได้ แต่มตดิงักล่าวจะต้องมผีู้

ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึงถือใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นจํานวนไมน้่อยกว่ากึงหนึงของจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิทียงัไมไ่ด้ใช้สิทธิทงัหมด ลงลายมอืชือให้

ความเห็นชอบไว้เป็นหลกัฐานในหนงัสือฉบบัเดียวกันหรือหลายฉบบัก็ได้ และส่งมอบให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบคุคลทีได้รับมอบหมายเป็นผู้ เก็บ

รักษาไว้ 

การลงมติตามวิธีการทีกําหนดในข้อ 14.10 นี ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไมส่ามารถยกเลิกหรือเพิกถอนมติทีส่งมาได้เว้นแต่จะได้รับความยินยอม

เป็นหนงัสือจากบริษัทฯ และมติดงักล่าวจะมผีลใช้บงัคบัและผกูพนัผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทกุราย ไมว่่าจะได้ลงลายมอืชือให้ความเห็นชอบในมติ

ดงักล่าวหรือไมก็่ตาม 

14.11 ค่าใช้จ่าย 

บริษัทฯจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามสมควรทงัหมดทีเกียวข้องกับการจดัการประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 

 

15.  ผลบงัคบัของข้อกําหนดสิทธิและกฎหมายทใีช้บงัคบั 

ข้อกําหนดสิทธิจะมผีลใช้บงัคบัในวนัทีออกใบสําคญัแสดงสิทธิไปจนถึงวนัใช้สิทธิครังสดุท้าย โดยข้อกําหนดสิทธินีจะใช้บงัคบัและตีความตาม

กฎหมายไทย หากมข้ีอความใดๆ ในข้อกําหนดสิทธินีขดัหรือแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใดๆทีมผีลใช้บงัคบัตามกฎหมายกับใบสําคญัแสดงสิทธิให้ใช้

ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดงักล่าวบงัคบักับใบสําคญัแสดงสทิธิแทนข้อความของข้อกําหนดสิทธิเฉพาะในส่วนทีขดัแย้งกันนนั  

                                                                                              

   ผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของ 

                                                                                           บริษัท ศภุาลยั จํากัด (มหาชน) ครังที 4 (SPALI-W4) 

 

 

 

 

(ดร.ประทีป ตงัมติธรรม)          (นายกริช จนัทร์เจริญสขุ) 
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