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ขอ้กําหนดว่าดว้ยสทิธแิละหน้าทขีองผูอ้อกใบสําคญัแสดงสทิธ ิ
 

และผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธทิจีะซอืหุน้สามญั 
 
 

ของ 
 

บรษิทั อนิฟอรเ์มชนั แอนด ์คอมมวินิเคชนั เน็ทเวริค์ส จํากดั (มหาชน)  
 

ครงัท ี1 (ICN-W1) 
 

สําหรบัผูถ้อืหุน้เดมิ ลงวนัท ี1 ธนัวาคม 2564 
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ข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีของผู้ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

และผู้ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญั 

ของบริษทั อินฟอรเ์มชนั แอนด ์คอมมิวนิเคชนั เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) ครงัที 1 (ICN-W1) 

 

 ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของบริษัท อินฟอร์เมชนั แอนด์ คอมมิวนิเคชนั เน็ทเวิร์คส จํากัด 

(มหาชน) ครงัท ี1 (“ใบสําคญัแสดงสทิธ”ิ หรอื “ICN-W1”) ออกโดยบรษิัท อินฟอร์เมชนั แอนด์ คอมมวินิเคชนั เน็ท

เวริ์คส จาํกดั (มหาชน) (“ผูอ้อกใบสําคญัแสดงสทิธ”ิ หรอื “บรษิทัฯ”) ตามมตทิปีระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครงัท ี1/2564 เมอื

วนัท ี17 พฤศจกิายน 2564 

 

 ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธจิะไดร้บัสทิธติามทไีดก้ําหนดไวใ้นขอ้กําหนดสทิธ ิโดยผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสทิธแิละผู้

ถอืใบสําคญัแสดงสทิธจิะต้องผูกพนัตามขอ้กําหนดสทิธนิีทุกประการ และใหถ้อืว่าผูถ้ือใบสําคญัแสดงสทิธไิด้รบัทราบ

และเขา้ใจขอ้กําหนดต่าง ๆ ในขอ้กําหนดสทิธเิป็นอย่างดแีล้ว รวมทงัได้ใหค้วามเหน็ชอบกบัการแต่งตงันายทะเบยีน

ใบสําคญัแสดงสทิธแิละขอ้กําหนดต่าง ๆ ในสญัญาแต่งตังนายทะเบยีนใบสําคญัแสดงสทิธดิว้ย ทงันี ผู้ออกใบสําคญั

แสดงสทิธ ิจะจดัใหม้กีารเกบ็รกัษาสาํเนาขอ้กําหนดสทิธไิว ้ณ สํานักงานใหญ่ของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิเพอืใหผู้ถ้อื

ใบสําคญัแสดงสิทธขิอตรวจสอบสําเนาขอ้กําหนดสทิธแิละสญัญาต่าง ๆ ดงักล่าวได้ในวนัและเวลาทําการของผูอ้อก

ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

 

1. คาํจาํกดัความ 

คาํและขอ้ความต่างๆ ทใีชอ้ยู่ในขอ้กําหนดสทิธ ิใหม้คีวามหมายดงัต่อไปนี 

“ขอ้กําหนดสทิธ”ิ หมายถงึ ขอ้กําหนดว่าดว้ยสทิธแิละหน้าทขีองผูอ้อกใบสําคญัแสดงสทิธแิละผูถ้อื

ใบสําคญัแสดงสทิธทิจีะซือหุ้นสามญัของบรษิัท อินฟอร์เมชนั แอนด์ คอมมวินิ

เคชนั เน็ทเวริ์คส จํากดั (มหาชน) ครงัท ี1 ฉบบันี (รวมทงัทมีกีารแก้ไขเพมิเตมิ 

(ถ้าม)ี 

 

“ใบสาํคญัแสดงสทิธ”ิ หมายถึง ใบสําคญัแสดงสิทธทิีจะซือหุ้นสามญัของบริษัท อินฟอร์เมชนั แอนด์ 

คอมมวินิเคชนั เน็ทเวริ์คส จํากดั (มหาชน) ครงัท ี1 ชนิดระบุชอืผู้ถือและโอน

เปลยีนมอืได ้ทจีดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตามสดัส่วนการถอืหุน้ หรอื

ใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

 

“ใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธ”ิ หมายถึง ใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธทิอีอกโดยบริษัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั เพอืใชแ้ทนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

 

“ผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสทิธ”ิ  หมายถึง บรษิทั อนิฟอรเ์มชนั แอนด ์คอมมวินิเคชนั เน็ทเวริค์ส จาํกดั (มหาชน) 

หรอื “บรษิทัฯ” 

 

“ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธ”ิ หมายถงึ ผูท้รงสทิธใินใบสําคญัแสดงสทิธ ิและ/หรอื ใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธ ิ

(แล้วแต่กรณ)ี 
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“วนัทาํการ” หมายถงึ วนัทธีนาคารพาณิชย์เปิดทําการปกติในกรุงเทพมหานคร ซึงไม่ใช่วนั

เสาร์หรือวันอาทิตย์หรือวันอืนใดทีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็น

วนัหยุดของธนาคารพาณิชย ์

 

“วนัทอีอกใบสาํคญัแสดงสทิธ”ิ หมายถึง วนัท ี1 ธนัวาคม 2564 

 

“วนักําหนดการใชส้ทิธ”ิ หมายถึง วนัทผีู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธสิามารถใช้สทิธซิือหุน้สามญัเพมิทุนของ

บรษิทัฯ ได ้ตามรายละเอยีดทรีะบุไวใ้นขอ้ 2.2.1 ของขอ้กําหนดสทิธ ิ

 

“วนักําหนดการใชส้ทิธคิรงัแรก” หมายถึง วนัทผีูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธ ิสามารถใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธไิด้

เป็นครงัแรก (วนัท ี31 มนีาคม 2565) ตามรายละเอยีดทรีะบุไวใ้นขอ้ 2.2.1 ของ

ขอ้กําหนดสทิธ ิ

 

“วนักําหนดการใชส้ทิธคิรงัสุดทา้ย” หมายถงึวนัท ี30 พฤศจกิายน 2566 ซงึเป็นวนัเดยีวกนักบัวนัทคีรบกําหนดอายุ

ของใบสําคญัแสดงสทิธิ ทงันี ในกรณีทวีนักําหนดการใชส้ทิธติรงกบัวนัหยุดทํา

การ ใหใ้ชส้ทิธใินวนัทําการสุดทา้ยก่อนหน้าวนัครบอายุของใบสําคญัแสดงสทิธ ิ

ตามรายละเอยีดทรีะบุไวใ้นขอ้ 2.2.1 ของขอ้กําหนดสทิธ ิ

 

“ระยะเวลาการแจง้ความจาํนง หมายถึง ระยะเวลาทผีูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธซิงึประสงคจ์ะใชส้ทิธซิอืหุน้สามญั 

ในการใชส้ทิธ”ิ ของบริษัทฯ สามารถแจ้งความจํานงในการใช้สิทธติามใบสําคญัแสดงสิทธไิด้ 

ตามรายละเอยีดทรีะบุไวใ้นขอ้ 2.2.2 ของขอ้กําหนดสทิธ ิ

 

“สาํนักงาน ก.ล.ต.” หมายถงึ สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

 

“ตลาดหลกัทรพัยฯ์” หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

 

“นายทะเบยีนใบสาํคญัแสดงสทิธ”ิ หมายถงึ บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

“ประกาศ ทจ.34/2551” หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท ีทจ.34/2551 เรือง การขอ

อนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิจีะซอืหุน้ทอีอกใหม่และ

หุน้ทอีอกใหม่เพอืรองรบัใบสําคญัแสดงสทิธ ิลงวนัท ี15 ธนัวาคม 2551 (รวมทงั

ทมีกีารแกไ้ขเพมิเตมิ) 

 

2. รายละเอียดของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ตามททีปีระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครงัท ี1/2564 ซงึประชุมเมอืวนัท ี17 พฤศจกิายน 2564 ไดม้มีตอินุมตักิารออก

และเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธทิจีะซอืหุ้นสามญัของบรษิทัฯ จํานวนไม่เกนิ 225,000,000 หน่วย ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ

ของบริษัทฯ โดยกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที 25 

พฤศจกิายน 2564 โดยไม่คดิมลูค่า ในอตัราส่วน 2 หุน้สามญัเดมิ ต่อ ใบสําคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย (ในกรณีทมีเีศษให้

ปัดเศษทงิ) โดยมรีายละเอยีดของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิดงันี 
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2.1 ลกัษณะสาํคญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 

ประเภทของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ : ใบสําคญัแสดงสทิธทิจีะซอืหุ้นสามญัของบรษิทั อินฟอร์เมชนั แอนด์ คอมมวินิ

เคชนั เน็ทเวริค์ส จาํกดั (มหาชน) ครงัท ี1 

 

ชนิดของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ : ระบุชอืผูถ้อืและโอนเปลยีนมอืได ้

 

อายุของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ : 2 ปี นับแต่วนัทอีอกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ(วนัครบกําหนดอายุใบสาํคญัแสดงสทิธิ

จะตรงกบัวนักําหนดการใช้สิทธิครงัสุดท้ายในวนัท ี30 พฤศจิกายน 2566 และ

ใบสาํคญัแสดงสทิธจิะพน้สภาพจากการเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในวนัถดัไป) 

 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธทิอีอก : ไม่เกนิ 225,000,000 หน่วย 

 

จาํนวนหุน้สามญัทอีอกเพอืรองรบั : ไม่เกนิ 225,000,000 หุน้ (มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) คดิเป็นไม่เกนิ 

การใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ ร้อยละ 50.00 ของจํานวนหุ้นทีออกและจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของบริษัทฯ 

จาํนวน 450,000,000 หุน้ 

 

อตัราการใชส้ทิธ ิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือหุ้นสามัญเพิมทุนได้ 1 หุ้น (อาจ

เปลยีนแปลงไดต้ามเงอืนไขการปรบัสทิธ ิตามรายละเอยีดทรีะบุไวใ้นขอ้ 2.3 ของ

ขอ้กําหนดสทิธ)ิ 

 

ระยะเวลาการใชส้ทิธ ิ : ผูถ้ือใบสําคญัแสดงสทิธฯิ สามารถใชส้ทิธติามใบสําคญัแสดงสทิธฯิ ไดใ้นวนัทาํ

การสุดท้ายของเดอืนมนีาคมและกนัยายน ตลอดอายุของใบสําคญัแสดงสทิธฯิ 

โดยสามารถเริมใช้สิทธิครังแรกได้ในเดือนมีนาคม 2565 และวันใช้สิทธิครงั

สุดท้าย คือ วันทีใบสําคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 2 ปี ทังนีให้ยกเว้นเดือน

กนัยายนปี 2566 ทจีะไม่มวีนักําหนดการใชส้ทิธ ิทงันีในกรณีทวีนัใชส้ทิธติรงกบั

วนัหยุดทําการ ให้เลอืนวนัใชส้ทิธดิงักล่าวเป็นวนัทําการสุดทา้ยก่อนหน้าวนัใช้

สทิธดิงักล่าว 

 

ระยะเวลาการแจง้ความจาํนง : ไม่น้อยกว่า 5 วนัทาํการก่อนวนัใชส้ทิธ ิระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. 

ในการใชส้ทิธ ิ ยกเว้นการแจ้งใช้สทิธคิรงัสุดท้ายจะไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัใช้สทิธริะหว่าง

เวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. 

 

ราคาการใชส้ทิธ ิ : 1.00 บาทต่อหุ้น (มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) (อาจเปลียนแปลงได้ตาม

เงอืนไขการปรบัสทิธ ิตามรายละเอยีดทรีะบุไวใ้นขอ้ 2.3 ของขอ้กําหนดสทิธ)ิ 

 

ลกัษณะการเสนอขาย : จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิัทฯ โดยกําหนดรายชอืผูถ้อืหุน้ทมีสีทิธไิด้รับการ

จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที 25 พฤศจิกายน 2564 ใน
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อตัราส่วน 2 หุน้สามญัเดมิ ต่อ ใบสําคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย (ในกรณีทมีเีศษให้

ปัดเศษทงิ) 

 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.00 บาทต่อหน่วย 

 

วนัทอีอกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ : วนัท ี1 ธนัวาคม 2564 

 

ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ : บรษิทัฯ จะนําใบสาํคญัแสดงสทิธเิขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 

 

ตลาดรองของหุน้สามญัทเีกดิจาก : บรษิทัฯ จะนําหุน้สามญัทเีกดิจากการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธเิขา้จด 

การใชส้ทิธ ิ ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 

 

2.2  การใช้สิทธิและเงือนไขการใช้สิทธิ 

2.2.1 วนักาํหนดการใช้สิทธิ 

ผูถ้ือใบสําคญัแสดงสทิธ ิสามารถใชส้ทิธติามใบสําคญัแสดงสทิธไิดใ้นวนัทําการสุดทา้ยของเดอืนมนีาคมและ

เดอืนกนัยายนของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิโดยผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธสิามารถใชส้ทิธคิรงัแรกได้ใน

วนัท ี31 มนีาคม 2565 (“วนักําหนดการใชส้ทิธคิรงัแรก”) ทงันีใหย้กเวน้เดอืนกนัยายนปี 2566 ทจีะไม่มวีนักําหนดการ

ใชส้ทิธ ิโดยใหไ้ปใชส้ทิธคิรงัสุดทา้ยไดใ้นวนัทคีรบกําหนดอายุของใบสําคญัแสดงสทิธใินวนัท ี30 พฤศจกิายน 2566 

(“วนักําหนดการใชส้ทิธคิรงัสุดทา้ย”) ทงันี ในกรณีทวีนักําหนดการใชส้ทิธติรงกบัวนัหยุดทาํการ ใหเ้ลอืนวนักําหนดการ

ใชส้ทิธดิงักล่าวเป็นวนัทาํการสุดทา้ยก่อนหน้าวนักําหนดการใชส้ทิธดิงักล่าว 

 

2.2.2 ระยะเวลาการแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิ 

ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธซิงึประสงคจ์ะใชส้ทิธซิอืหุน้สามญัของบรษิทัฯ จะตอ้งแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธซิอื

หุน้สามญัของบรษิทัฯ โดยมรีะยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธซิอืหุน้สามญัของบรษิทัฯ ดงันี 

 

การแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิซือหุ้นสามญัในแต่ละครงั (ยกเว้นการใช้สิทธิครงัสุดท้าย) 

ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธซิงึประสงคจ์ะใชส้ทิธซิอืหุน้สามญัของบรษิทัฯ จะตอ้งแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธซิอื

หุน้สามญัของบรษิทัฯ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. ในทุกวนัทําการของบรษิัทฯ ภายในระยะเวลา 5 วนัทําการ

ก่อนวนักําหนดการใชส้ทิธแิต่ละครงั (“ระยะเวลาการแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิ”) 

  

การแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิซือหุ้นสามญัครงัสุดท้าย 

ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธซิงึประสงคจ์ะใชส้ทิธซิอืหุน้สามญัของบรษิทัฯ จะตอ้งแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธซิอื

หุน้สามญัของบรษิทัฯ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. ในทุกวนัทาํการของบรษิทัฯ ภายในระยะเวลา 15 วนัก่อนวนั

กําหนดการใชส้ทิธคิรงัสุดทา้ย (“ระยะเวลาการแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิครงัสุดท้าย”) 

  

ทงันี การแจง้ขา่วเกยีวกบัการใชส้ทิธ ิอตัราการใชส้ทิธ ิราคาการใชส้ทิธ ิระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการ

ใชส้ทิธ ิและวนักําหนดการใชส้ทิธ ิบรษิทัฯ จะแจง้รายละเอยีดดงักล่าวอย่างน้อย 5 วนัทําการก่อนวนัเรมิระยะเวลาการ

แจ้งความจํานงในการใชส้ทิธแิต่ละครงัผ่านทางสอือเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัย์ฯ (ระบบ SETLink) สําหรบัการ

ใชส้ทิธคิรงัสุดทา้ยบรษิทัฯ จะแจง้ข่าวล่วงหน้า 14 วนัก่อนวนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสทิธผิ่านทาง
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สอือเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ (ระบบ SETLink) และจะส่งรายละเอยีดดงักล่าวทางไปรษณียล์งทะเบยีนใหแ้ก่

ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธ ิตามรายชอืทปีรากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธ ิ

 

บริษทัฯ จะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ยกเว้นกรณีดงัต่อไปนี 

1. ในการใช้สทิธิครงัสุดท้าย โดยบรษิัทฯ จะปิดสมุดทะเบยีน 21 วนัก่อนวนักําหนดการใช้สทิธคิรงัสุดทา้ย 

และตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะทําการขนึเครอืงหมายหา้มการซอืขาย (SP) ล่วงหน้า 2 วนัทําการก่อนวนัปิดสมุดทะเบียน

พกัการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิจนถงึวนักําหนดการใชส้ทิธคิรงัสุดทา้ย 

2. ในกรณีทมีีการจดัประชุมผู้ถือใบสําคญัแสดงสทิธ ิบรษิัทฯ อาจปิดสมุดทะเบยีนเพอืกําหนดรายชอืผู้ถือ

ใบสําคญัแสดงสทิธทิมีีสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 วนัก่อนวนัประชุมผู้ถือใบสําคญัแสดงสทิธฯิ โดยผู้ถือใบสําคญั

แสดงสทิธฯิทมีสีทิธเิขา้ร่วมประชุมตอ้งมรีายชอืเป็นผู้ถือใบสําคญัแสดงสทิธกิ่อนวนัปิดสมุดทะเบยีนดงักล่าว (วนัก่อน

วนัแรกทขีนึเครอืงหมาย XM) ในการเขา้ร่วมประชุมผู้ถือใบสําคญัแสดงสทิธ ิตามรายละเอียดทรีะบุไว้ในขอ้ 5 ของ

ขอ้กําหนดสทิธ ิ

ทงันีในกรณีทวีนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสทิธิ ตรงกบัวนัหยุดทําการ ใหเ้ลอืนวนัปิดสมุด

ทะเบยีนดงักล่าวเป็นวนัทําการสุดทา้ยก่อนหน้าวนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักล่าว  

 

2.2.3 นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

เลขท ี93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท:์ 02 009 9000  โทรสาร: 02 009 9991 

Website: www.set.or.th/tsd 

E-mail : SETContactCenter@set.or.th 

 

นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธจิะรบัผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบยีนผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธ ิซึงในสมุด

ทะเบยีนจะต้องประกอบดว้ย ชอืและนามสกุล สญัชาต ิและทอียู่ของผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธ ิและรายละเอยีดอนืๆ ที

บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั จะกําหนด ในกรณีทขีอ้มลูไม่ตรงกนั จะถอืว่าขอ้มลูทปีรากฏอยู่ใน

สมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลทีถูกต้อง ดังนัน ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีหน้าทีในการแจ้งขอ

เปลยีนแปลงหรอืแก้ไขขอ้ผดิพลาดในรายละเอียดในการลงบนัทึกสมุดทะเบยีนใบสําคญัแสดงสทิธติ่อนายทะเบียน

ใบสาํคญัแสดงสทิธโิดยตรง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งการเปลียนแปลง

ดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธทิราบผ่านทางสอือเิล็กทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ (ระบบ SETLink) โดยไม่

ชกัชา้ 

 

2.2.4 สถานทีติดต่อในการใช้สิทธิ 

บรษิทั อนิฟอรเ์มชนั แอนด ์คอมมวินิเคชนั เน็ทเวริค์ส จาํกดั (มหาชน) 

เลขท ี393 อาคาร ด.ีเค.เจ ชนั  ถนนสุคนธสวสัด ิแขวงลาดพร้าว เขตลาดพรา้ว 

กรุงเทพมหานคร 10230 

โทรศพัท:์ 02 553 0755-6 โทรสาร: 02 553 0757 

Website: www.icn.co.th 
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ทงันี ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงสถานทตีดิต่อในการใชส้ทิธ ิบรษิทัฯ จะแจง้การเปลยีนแปลงดงักล่าวใหแ้ก่ 

ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิราบผ่านทางสอือเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ (ระบบ SETLink) โดยไม่ชกัชา้ 

 

2.2.5 วิธีการ และขนัตอนในการใชสิ้ทธิ 

(1)  ผูถ้ือใบสําคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธสิามารถตดิต่อขอรบัแบบแจง้ความจาํนงการใชส้ทิธซิือหุน้

สามญัเพมิทุนของบรษิทัฯ ไดท้บีรษิทัฯ หรอืดาวน์โหลดจากเวป็ไซตข์องบรษิทัฯ (www.icn.co.th) ในระหว่างระยะเวลา

การแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธ ิหรอืระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธคิรงัสุดทา้ย ตามรายละเอยีดทรีะบุไว้

ในข้อ 2.2.2 ของขอ้กําหนดสทิธ ิและนําส่งใบสําคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธทิรีะบุว่าผู้ถือใบสําคญั

แสดงสทิธนัินมสีทิธติามจาํนวนทรีะบุอยู่ในแบบแจง้ความจํานงการใชส้ทิธซิอืหุน้สามญัเพมิทุนของบรษิทัฯ โดยในกรณี

ทใีบสําคญัแสดงสทิธิอยู่ในระบบใบหุ้น ผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธสิามารถใชใ้บสําคญัแสดงสทิธเิป็นหลกัฐานในการแจง้

ความจาํนงในการใชส้ทิธไิดท้นัท ี

 

ในกรณีทใีบสําคญัแสดงสทิธอิยู่ในระบบไร้ใบหุน้ (Scripless System) ผู้ถือใบสําคญัแสดงสทิธทิตี้องการใช้

สทิธติ้องแจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอให้ออกใบสําคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธติามทีตลาด

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยกําหนด โดยยนืต่อบรษิัทหลกัทรพัย์ททีําหน้าทเีป็นนายหน้าซอืขายหลกัทรพัย์ (Broker) 

ของตน และบรษิทัหลกัทรพัย์ดงักล่าวจะดําเนินการแจง้กบันายทะเบยีนใบสําคญัแสดงสทิธเิพอืขอถอนใบสําคญัแสดง

สทิธสิําหรบันําไปใช้เป็นหลกัฐานประกอบการยนืใช้สิทธซิอืหุ้นสามญัเพมิทุนกบับรษิัทฯ โดยนายทะเบยีนใบสําคญั

แสดงสทิธจิะออกใบสาํคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธเิพอืนําไปใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการยนืใชส้ทิธซิอื

หุน้สามญัเพมิทุนกบับรษิทัฯ ต่อไป 

 

(2)  ชําระเงนิตามจํานวนในการใชส้ทิธติามทรีะบุในแบบแจ้งความจํานงการใชส้ทิธิซอืหุน้สามญัเพมิทุนของบรษิทัฯ 

ภายในระยะเวลาทกีําหนด และไม่เกนิวนักําหนดการใชส้ทิธแิต่ละครงั โดยผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธทิปีระสงคจ์ะใชส้ทิธิ

ซอืหุน้สามญัเพมิทุนของบรษิทัฯ จะตอ้งชาํระเงนิโดยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ ตวัแลกเงนิธนาคาร หรอืคาํสงัจ่ายเงนิธนาคาร 

ทสีามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นเขตกรุงเทพมหานครภายในวนักําหนดการใชส้ทิธแิต่ละครงั โดยขดีคร่อมสงัจ่าย “บรษิัท 

อินฟอร์เมชนั แอนด์ คอมมวินิเคชนั เน็ทเวริ์คส จํากดั (มหาชน)” โดยเขียนชอื นามสกุล ทอียู่ และเบอร์โทรศพัท์ที

ตดิต่อได ้ไวด้า้นหลงั 

 

ทงันี การใชส้ทิธซิอืหุน้สามญัเพมิทุนดงักล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมอืบรษิทัฯ สามารถเรยีกเก็บเงนิจาํนวนดงักล่าว

ไดแ้ล้วเท่านัน หากบรษิทัฯ เรยีกเกบ็เงนิไม่ไดด้ว้ยเหตุผลใด ๆ ทมีไิดเ้กดิจากบรษิทัฯ ใหถ้อืว่าผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิ

แสดงเจตนายกเลกิการใชส้ทิธดิงักล่าว และบรษิทัฯ ตกลงใหถ้อืเป็นการยกเลกิการขอใชส้ทิธใินครงันัน โดยบรษิทัฯ จะ

จดัส่งใบสําคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธพิร้อมกบัเช็ค แคชเชยีร์เช็ค ตวัแลกเงนิธนาคาร หรอืคําสงั

จ่ายเงนิธนาคาร ทเีรยีกเกบ็เงนิไม่ไดค้นืใหแ้ก่ผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธทิางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทอียู่ทรีะบุไวใ้นแบบ

แจ้งความจํานงการใชส้ทิธซิอืหุน้สามญัเพมิทุนของบรษิทัฯ ภายใน 14 วนันับจากวนักําหนดการใชส้ทิธแิต่ละครงั ซงึ

บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อดอกเบยี และ/หรอื ค่าเสยีหายอนืใด ไม่ว่ากรณีใดกต็าม 

 

ทงันี ผู้ถอืใบสําคญัแสดงสทิธสิามารถแจง้ความจาํนงการใชส้ทิธซิอืหุน้สามญัเพมิทุนได้ใหม่ในวนักําหนดการ

ใชส้ทิธคิรงัต่อไป เวน้แต่การใชส้ทิธคิรงันันจะเป็นการใชส้ทิธคิรงัสุดท้าย ใหถ้ือว่าใบสําคญัแสดงสทิธนัินสนิสภาพลง

และหมดสทิธทิจีะซอืหุน้สามญัเพมิทุนตามใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักล่าวอกีต่อไป 
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หมายเหตุ : ผูถ้ือใบสําคญัแสดงสทิธทิปีระสงค์จะใชส้ทิธซิอืหุน้สามญัเพมิทุนจะต้องเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายทางภาษี 

และ/หรอื อากรแสตมป์ทงัหมด (ถ้าม)ี ตามบทบญัญตัิแห่งประมวลรษัฎากรว่าด้วยอากรแสตมป์ หรือขอ้บงัคบัหรอื

กฎหมายอนืทเีกยีวขอ้ง หรอืบงัคบัใชใ้นการใชส้ทิธซิอืหุน้สามญัเพมิทุนตามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ(ถา้ม)ี 

 

(3)  ผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธหิรอืใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธสิามารถใช้สิทธิซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษัทฯ ตาม

ใบสําคญัแสดงสทิธทิตีนถอือยู่ทงัหมด หรอืบางส่วนกไ็ด้ โดยผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธทิี

ประสงค์จะใช้สิทธซิอืหุ้นสามญัเพมิทุนของบรษิทัฯ จะต้องปฏิบตัิตามเงอืนไขการแจง้ความจํานงในการใช้สทิธ ิและ

จะตอ้งปฏบิตัิใหถู้กตอ้งตามขอ้บงัคบัหรอืกฎหมายต่าง ๆ ทใีชบ้งัคบัเกยีวกบัการใชส้ทิธซิอืหุน้สามญัเพมิทุนของบรษิทั

ฯ ดว้ย และดาํเนินการส่งมอบเอกสารดงัต่อไปนี ใหแ้ก่บรษิทัฯ ตามสถานททีรีะบุในขอ้ 2.2.4 

(3.1)  แบบแจ้งความจํานงการใชส้ทิธซิือหุน้สามญัเพมิทุนของบรษิทัฯ ทไีด้กรอกขอ้ความถูกต้อง ชดัเจน และ

ครบถ้วนแล้วทุกรายการ พรอ้มลงนามโดยผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธ ิหากผู้ถอืใบสําคญัแสดงสทิธเิป็นนิติบุคคล จะต้อง

ลงนามโดยผูม้อํีานาจลงนามของนิตบิุคคลนันพรอ้มประทบัตราสาํคญัของบรษิทั (ถ้าม)ี 

(3.2)  ใบสาํคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธทิรีะบุว่าผูถ้อืนันมสีทิธใินใบสําคญัแสดงสทิธติามจํานวนที

ระบุอยู่ในแบบแจง้ความจาํนงการใชส้ทิธซิอืหุน้สามญัเพมิทุนของบรษิทัฯ โดย 

(ก)  จาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธทิขีอใชส้ทิธซิอืหุน้สามญัเพมิทนุจะตอ้งเป็นจาํนวนเต็มเท่านัน โดยอตัราการใช้

สทิธเิท่ากบัใบสําคญัแสดงสทิธหินึงหน่วยต่อหนึงหุน้สามญั เว้นแต่จะมกีารปรบัสทิธติามทรีะบุไวใ้นขอ้ 2.3 

และ 

(ข)  ผู้ถือใบสําคญัแสดงสทิธจิะต้องใชส้ทิธใินการซือหุ้นสามญัเพมิทุนไม่ตํากว่า 100 หุ้น อย่างไรก็ตาม ใน

กรณทีผีูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธมิสีทิธใินการซอืหุน้สามญัเพมิทุนตํากว่า 100 หุ้น จะต้องใชส้ทิธใินการซอืหุน้

สามญัเพมิทุนครงัเดยีวทงัจาํนวน ยกเวน้ในการใชส้ทิธคิรงัสุดทา้ย ผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธจิะสามารถใชส้ทิธิ

ในการซอืหุน้สามญัเพมิทุนโดยไม่มกีารกําหนดจาํนวนหุน้สามญัขนัตํา 

(3.3)  เชค็ แคชเชยีร์เชค็ ตวัแลกเงนิธนาคาร หรอืคาํสงัจ่ายเงนิธนาคาร ทจีะใชช้ําระเงนิตามจาํนวนในการใชส้ทิธิ

ตามทรีะบุในแบบแจง้ความจาํนงการใชส้ทิธซิอืหุน้สามญัเพมิทุนของบรษิทัฯ 

(3.4)  หลกัฐานประกอบการใชส้ทิธ ิ

(ก)  บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย : 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอื สําเนาบตัรขา้ราชการ/สําเนาบตัรพนักงานรฐัวิสาหกจิทียงัไม่

หมดอายุ (ในกรณีทมีกีารเปลยีนชอืหรอืนามสกุล ซงึทําใหช้อืหรอืนามสกุลไม่ตรงกบัใบสําคญัแสดง

สทิธหิรอืใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิใหแ้นบเอกสารทอีอกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบยีนสมรส 

ใบหย่า ใบแจง้เปลยีนชอืหรอืนามสกุล เป็นต้น) พร้อมลงลายมอืชอืรบัรองสําเนาถูกต้อง (กรณีผูใ้ช้

สิทธิเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหนังสือยินยอมของ บิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครอง (แล้วแต่กรณี) 

สําเนาบตัรประชาชนของบดิาหรอืมารดาหรอืผู้ปกครอง และสําเนาทะเบยีนบ้านทผีู้เยาว์อาศยัอยู่

พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

(ข)  บุคคลธรรมดาทมีใิช่สญัชาตไิทย : 

สาํเนาหนังสอืเดนิทางทยีงัไม่หมดอายุ พรอ้มลงลายมอืชอืรบัรองสาํเนาถูกตอ้งนิต ิ

(ค)  บุคคลสญัชาตไิทย : 

 สําเนาหนังสือรับรองบริษัททีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ทีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน

กําหนดการใชส้ทิธใินครงันันๆ พรอ้มรบัรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มอีํานาจลงนามของนิติบุคคล

นันๆ พรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิตบุิคคล (ถ้าม)ี 

 เอกสารหลกัฐานของผูม้อํีานาจลงลายมอืชอืตาม (ก) หรอื (ข) พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
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(ง)  นิตบุิคคลทมีใิช่สญัชาตไิทย : 

 สาํเนาหนังสอืสําคญัการจดัตงับรษิทั หนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้บงัคบั และหนังสอืรบัรองทอีอกไม่

เกนิ 6 เดอืนก่อนวนักําหนดการใชส้ทิธใินครงันันๆ พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อีํานาจลง

นามของนิตบุิคคลนันๆ และรบัรองโดย Notary Public พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

 เอกสารหลกัฐานของผูม้อํีานาจลงลายมอืชอืตาม (ก) หรอื (ข) พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(จ)  คสัโตเดยีน (Custodian) : 

 สาํเนาเอกสารการจดทะเบยีน พรอ้มหนังสอืแต่งตงัคสัโตเดยีน 

 เอกสารหลกัฐานของผู้มอํีานาจลงลายมอืชอืตาม (ก) หรอื (ข) พรอ้มรบัรองสําเนาถูกตอ้ง และ

รบัรองโดย Notary public ของประเทศทอีอกเอกสารนันไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนักําหนดการใช้

สทิธใินครงันันๆ 

 

ทงันี หากผู้ถือใบสําคญัแสดงสทิธ ิไม่ส่งมอบหลกัฐานประกอบการใช้สทิธติามทีกล่าวข้างต้น บรษิัทฯ ขอ

สงวนสทิธทิจีะถือว่าผู้ถือใบสําคญัแสดงสทิธไิม่ประสงค์จะใชส้ทิธติามใบสําคญัแสดงสทิธใินครงันันๆ อย่างไรก็ตาม 

บรษิัทฯ สามารถใช้ดุลยพินิจในการพจิารณาให้ผู้ถือใบสําคญัแสดงสทิธใิชส้ทิธติามใบสําคญัแสดงสิทธิได้ตามความ

เหมาะสม 

 

(4)  จํานวนหุน้สามญัทจีะออกเมอืมกีารใชส้ทิธ ิจะคํานวณโดยการนําจํานวนเงนิในการใชส้ทิธซิงึผู้ถอืใบสําคญัแสดง

สทิธไิดช้ําระตามทกีล่าวขา้งต้น หารดว้ยราคาการใช้สทิธใินขณะทมีกีารใชส้ทิธนิัน โดยบรษิัทฯ จะออกหุ้นสามญัเพมิ

ทุนเป็นจํานวนเตม็ไม่เกนิจาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสทิธคิณูด้วยอตัราการใชส้ทิธ ิหากมกีารปรบัราคาการใชส้ทิธ ิ

และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิแล้ว ทําให้มีเศษเหลืออยู่จากการคํานวณดงักล่าว บริษัทฯ จะไม่นําเศษดงักล่าวมาคดิ

คาํนวณ และจะชาํระเงนิทเีหลอืจากการใชส้ทิธดิงักล่าวคนืใหแ้ก่ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิางไปรษณยี์ลงทะเบยีนตามที

อยู่ทรีะบุไวใ้นแบบแจง้ความจาํนงการใชส้ทิธซิือหุ้นสามญัเพมิทุนของบรษิทัฯ ภายใน 14 วนันับจากวนักําหนดการใช้

สทิธแิต่ละครงั ซงึบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อดอกเบยี และ/หรอื ค่าเสยีหายอนืใด ไม่ว่ากรณีใดกต็าม 

 

(5)  หากบรษิทัฯ ไดร้บัเอกสารแจง้ความจาํนงการใชส้ทิธติามขอ้ 2.2.5 (3) ไม่ครบถ้วน หรอืไม่ถูกตอ้ง หรอืตรวจสอบ

ไดว้่าขอ้ความทผีูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธกิรอกลงในแบบแจง้ความจาํนงการใชส้ทิธซิือหุน้สามญัเพมิทุนของบรษิทัฯ นัน 

ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือปิดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามบทบญัญัติแห่งประมวลรษัฎากร 

ขอ้บงัคบั หรอืกฎหมายต่างๆ ผูถ้ือใบสําคญัแสดงสทิธจิะต้องทําการแก้ไขเพอืใหเ้ป็นไปตามเงอืนไขภายในระยะเวลา

แจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธใินครงันัน มฉิะนันแลว้ บรษิทัฯ จะถอืว่าผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธแิสดงเจตนาไม่ประสงคใ์ช้

สทิธซิอืหุน้สามญัในครงันันและใหก้ารแจง้ความจาํนงดงักล่าวสนิผลไป และบรษิทัฯ จะจดัส่งใบสาํคญัแสดงสทิธหิรอืใบ

แทนใบสําคญัแสดงสทิธ ิและเงนิทไีดร้บัไวค้นืใหแ้ก่ผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธทิางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทอียู่ทรีะบุไว้

ในแบบแจง้ความจํานงการใชส้ทิธซิอืหุ้นสามญัเพมิทุนของบรษิทัฯ ภายใน 14 วนันับจากวนักําหนดการใชส้ทิธแิต่ละ

ครงั ทงันี ผูถ้อืใบสําคญัแสดงสิทธสิามารถแจง้ความจาํนงการสทิธซิอืหุน้สามญัเพมิทุนไดใ้หม่ในครงัต่อไป เวน้แต่การ

ใชส้ทิธคิรงันันจะเป็นการใชส้ทิธคิรงัสุดทา้ย ใหถ้ือว่าใบสําคญัแสดงสทิธนิันสนิสภาพลงและหมดสทิธทิจีะซอืหุน้สามญั

เพมิทุนตามใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักล่าวอกีต่อไป ซงึบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อดอกเบยี และ/หรอื ค่าเสยีหายอนืใด ไม่

ว่ากรณีใดกต็าม 

 

(6)  ในกรณีทผีูถ้ือใบสําคญัแสดงสทิธชิําระเงนิในการใชส้ทิธไิม่ครบถ้วน หรอืมกีารชําระเงนิเกนิจํานวนในการใชส้ทิธ ิ

บรษิทัฯ สงวนสทิธทิจีะดาํเนินการประการใดประการหนึงต่อไปนี ตามทบีรษิทัฯ เหน็สมควร 
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(6.1) ถอืว่าการแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธมิจีํานวนเท่ากบั (ก) จํานวนหุน้สามญัทพีงึจะไดร้บัตามสทิธ ิหรอื (ข) 

จาํนวนหุน้สามญัทพีงึไดร้บัตามจาํนวนเงนิในการใชส้ทิธซิงึบรษิทัฯ ไดร้บัชาํระไวจ้รงิตามราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการ

ใชส้ทิธใินขณะนัน แลว้แต่จาํนวนใดจะน้อยกว่า หรอื 

(6.2) ใหผู้ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธชิาํระเงนิเพมิเตมิตามจํานวนทปีระสงคจ์ะใชส้ทิธใิหค้รบถว้นภายในระยะเวลาการ

แจ้งความจาํนงในการใชส้ทิธ ิหากบรษิัทฯ ไม่ไดร้บัเงนิครบตามจาํนวนการใชส้ทิธภิายในระยะเวลาดงักล่าวใหถ้อืว่าผู้

ถอืใบสําคญัแสดงสทิธแิสดงเจตนาไม่ประสงคใ์ชส้ทิธซิอืหุน้สามญัในครงันันเฉพาะส่วนทผีูถ้ือใบสําคญัแสดงสทิธชิาํระ

จาํนวนเงนิในการใชส้ทิธไิม่ครบถ้วน ทงันี ผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธสิามารถแจง้ความจาํนงการสทิธซิอืหุน้สามญัเพมิทุน

ไดใ้หม่ในครงัต่อไป เวน้แต่การใชส้ทิธคิรงันันจะเป็นการใชส้ทิธคิรงัสุดทา้ย ใหถ้อืว่าใบสาํคญัแสดงสทิธนัินสนิสภาพลง

และหมดสทิธทิจีะซอืหุน้สามญัเพมิทุนตามใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักล่าวอกีต่อไป ซงึบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อดอกเบยี 

และ/หรอื ค่าเสยีหายอนืใด ไม่ว่ากรณีใดกต็าม 

ในกรณีตามขอ้ (6.1) หรอื (6.2) หากมกีรณีต้องส่งเงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้ือใบสําคญัแสดงสทิธ ิบรษิทัฯ จะส่งเงนิทไีดร้บั

ไวค้นืใหแ้ก่ผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธทิางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทอียู่ทรีะบุไวใ้นแบบแจง้ความจาํนงการใชส้ิทธซิอืหุน้

สามญัเพมิทุนของบรษิทัฯ ภายใน 14 วนันับจากวนักําหนดการใชส้ทิธแิตล่ะครงั โดยไม่มดีอกเบยี และ/หรอื ค่าเสยีหาย

อนืใด อย่างไรกด็ ีไม่ว่ากรณีใดๆ หากไดม้กีารส่งมอบเชค็คนืเงนิทเีหลอืจากการใชส้ทิธหิรอืเงนิทไีดร้บัไวโ้ดยไม่มกีาร

ใชส้ทิธหิรอืไม่สามารถใชส้ทิธ ิโดยไดส้่งทางไปรษณยี์ลงทะเบยีนตามทอียู่ทรีะบุไวใ้นแบบแจง้ความจาํนงการใชส้ทิธซิอื

หุ้นสามญัเพมิทุนของบรษิัทฯ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสําคญัแสดงสทิธไิด้รบัเงนิคนืแล้วโดยชอบ และผู้ถือ

ใบสาํคญัแสดงสทิธไิม่มสีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบยี และ/หรอื ค่าเสยีหายอนืใด อกีต่อไป 

 

(7)  เมอืผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธทิปีระสงค์จะใช้สทิธซิอืหุน้สามญัไดป้ฏบิตัติามเงอืนไขการแจง้ความจํานงการใชส้ทิธิ

ซอืหุน้สามญั กล่าวคอื ไดส่้งมอบทงัใบสาํคญัแสดงสทิธ ิแบบแจง้ความจํานงการใชส้ทิธซิอืหุน้สามญัเพมิทุนของบรษิทั

ฯ และชําระเงนิค่าจองซอืหุน้สามญัเพมิทุนถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ตามเงอืนไขแล้ว ผูถ้ือใบสําคญัแสดงสทิธจิะไม่

สามารถเพกิถอนการใชส้ทิธไิด ้เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมเป็นหนังสอืจากบรษิทัฯ 

 

(8)  ในกรณีทผีูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธส่ิงมอบใบสําคญัแสดงสทิธเิป็นจาํนวนหน่วยมากกว่าจํานวนหน่วยทปีระสงคจ์ะใช้

สิทธิ บริษัทฯ จะส่งใบสําคญัแสดงสิทธิใบใหม่ทีมีจํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิส่วนทีเหลือคืนให้แก่ผู้ถือ

ใบสําคญัแสดงสทิธทิางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามทอียู่ทรีะบุไวใ้นแบบแจง้ความจํานงการใชส้ทิธซิอืหุน้สามญัเพมิทุน

ของบรษิทัฯ ภายใน 14 วนันับจากวนักําหนดการใชส้ทิธแิต่ละครงั และจะทาํการยกเลกิใบสาํคญัแสดงสทิธใิบเก่า 

(9)  เมอืพน้กําหนดวนัใชส้ทิธคิรงัสุดทา้ยแล้ว แต่ผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธยิงัมไิดป้ฏิบตัติามเงอืนไขของการใช้สทิธทิี

กําหนดไวอ้ย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสําคญัแสดงสทิธนิัน ๆ สนิสภาพลงโดยไม่มกีารใชส้ทิธ ิและผู้ถือใบสําคญัแสดง

สทิธจิะใชส้ทิธไิม่ไดอ้กีเมอืพน้วนักําหนดการใชส้ทิธคิรงัสุดทา้ย 

(10)  ในกรณีทผีูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธเิป็นบุคคลทมีใิช่สญัชาตไิทยหรอืไม่ใช่นิตบุิคคลในประเทศ จะสามารถใชส้ทิธใิน

การซอืหุน้สามญัเพมิทุนตามใบสําคญัแสดงสทิธไิดก้ต็่อเมอืการใชส้ทิธซิอืหุน้สามญัเพมิทุนนันไม่ทาํใหข้ดัต่อขอ้บงัคบั

ของบรษิทัฯ เกยีวกบัการถอืหุน้โดยคนต่างดา้ว 

 

(11)  ในกรณีทหีุน้สามญัทสีาํรองไวเ้พอืรองรบัการใชส้ทิธมิไีม่เพยีงพอ บรษิทัฯ จะดาํเนินการชดใชค้่าเสยีหายทเีกดิขนึ

ใหแ้ก่ผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธทิไีม่สามารถใชส้ทิธไิด ้อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ จะไม่ชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ผูถ้อืใบสําคญั

แสดงสทิธทิไีม่สามารถใชส้ทิธไิด้เนืองจากการถูกจํากดัสทิธติามสดัส่วนการถอืหุน้ทรีะบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ไม่

ว่าหุน้สามญัทสีาํรองไวจ้ะมจีาํนวนเพยีงพอหรอืไมก่ต็าม เช่น ในกรณีของผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธติ่างดา้วทไีม่สามารถ

ใชส้ทิธเิพราะถูกจาํกดัสทิธติามสดัส่วนการถอืหุน้ทรีะบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ เป็นตน้ 
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(12)  บรษิัทฯ จะยนืขอจดทะเบยีนเปลยีนแปลงทุนชาํระแล้วของบรษิทัฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจํานวนหุน้สามญัที

ออกใหม่สําหรบัการใชส้ทิธใินแต่ละครงัภายใน 14 วนันับจากวนักําหนดการใชส้ทิธแิต่ละครงั นอกจากนี บรษิทัฯ จะ

ดําเนินการจดทะเบยีนผูถ้ือใบสําคญัแสดงสทิธทิไีดใ้ชส้ทิธนินั เขา้เป็นผูถ้ือหุน้สามญัของบรษิทัฯ ในสมุดทะเบยีนผูถ้อื

หุน้ตามจาํนวนหุน้สามญัทคีาํนวณไดจ้ากการใชส้ทิธใินครงันัน 

 

(13)  การส่งมอบหุน้สามญัเพมิทุนทผีูถ้ือใบสําคญัแสดงสทิธไิด้รบัจากการใชส้ทิธ ิชอืทจีะระบุในใบหุน้สามญัจะใชช้อื

เดยีวกนักบัทปีรากฏอยู่ในแบบแจง้ความจาํนงการใชส้ิทธซิือหุน้สามญัเพมิทุนของบรษิทัฯ โดยบรษิัทฯ จะจดัส่งใบหุน้

ไปยงัผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธทิางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามทอียู่ทรีะบไุว้ในแบบแจง้ความจํานงการใชส้ทิธซิือหุน้สามญั

เพมิทุนของบรษิทัฯ ภายใน 15 วนัทาํการนับจากวนักําหนดการใชส้ทิธใินแต่ละครงั 

 

(14)  บรษิัทฯ อาจตกลงกบัผู้ถอืใบสําคญัแสดงสทิธลิ่วงหน้าให้บรษิัทฯ เก็บใบหุ้นสามญันันไวท้บีรษิัทฯ เพอืให้ผูถ้อื

ใบสําคญัแสดงสทิธหิรอืตวัแทนมารบัไปดว้ยตนเองกไ็ด ้โดยจะต้องดําเนินการตามททีางบรษิทัฯ กําหนด และสําหรบั

กรณรีะบบไรใ้บหุน้ (Scripless System) บรษิัทฯ จะดําเนินการฝากหุน้ไวใ้นบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัยซ์ึงผูใ้ชส้ทิธซิอื

หุน้สามญัเพมิทุนมบีญัชซีอืขายหลกัทรพัย์อยู่ ภายใน 7 วนัทําการนับจากวนักําหนดการใช้สทิธใินแต่ละครงั ซงึนาย

ทะเบยีนหุน้ของบรษิทัฯ จะออกใบหุ้นในชอืของ "บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั เพอืผูฝ้าก" และ

บนัทกึยอดบญัชตีามจํานวนหุน้ทบีรษิัทหลกัทรพัย์นันฝากหุ้นอยู่ ในขณะเดยีวกนั บรษิัทหลกัทรพัย์ดงักล่าวจะบนัทกึ

ยอดบญัชจีาํนวนหุน้ทผีูใ้ชส้ทิธซิอืหุน้สามญัเพมิทุนฝากไวแ้ละออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูใ้ชส้ทิธซิือหุน้สามญัเพมิทุน 

 

2.3 เงือนไขการปรบัสิทธิ 

2.3.1 บรษิทัฯ จะดําเนินการปรบัราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธใินการซอืหุน้สามญัเพมิทุนตลอดอายุ

ของใบสําคญัแสดงสิทธิ เมือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงดงัต่อไปนี เพือรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือ

ใบสําคญัแสดงสทิธไิม่ให้น้อยไปกว่าเดมิ โดยบรษิัทจะแจง้ปรบัราคาและอตัราการใชส้ทิธทินัทหีรอืก่อนวนัทีอตัราและ

การใชส้ทิธมิผีลบงัคบั 

(ก) เมอืบรษิัทฯ มีการเปลยีนแปลงมูลค่าทตีราไว้ของหุน้สามญัของบรษิทัฯ อนัเป็นผลมาจากการ

รวมหุน้หรอืแบ่งแยกหุน้ 

ราคาใชส้ทิธแิละอตัราใชส้ทิธจิะมผีลเมอืมลูค่าทตีราไวม้ผีลบงัคบัใชต้ามทเีผยแพร่ผ่านระบบ

เผยแพร่ขอ้มูลสอือเิลก็ทรอนิคสข์องตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

1. ราคาการใชส้ทิธจิะเปลยีนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงันี 

 

Price 1  = 

 

 

2. อตัราการใชส้ทิธจิะเปลยีนแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี 

 

Ratio 1  =   

 

โดยท ี

Price 1 คอื ราคาการใชส้ทิธใิหม่หลงัการเปลยีนแปลง 

Price 0  คอื ราคาการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลยีนแปลง 

Price 0 x Par 1 

Par 0 

Ratio 0 x Par 1 

Par 1 
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Ratio 1  คอื อตัราการใชส้ทิธใิหม่หลงัการเปลยีนแปลง 

Ratio 0  คอื อตัราการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลยีนแปลง 

Par 1  คอื มูลค่าทตีราไวข้องหุน้สามญัหลงัการเปลยีนแปลง 

Par 0  คอื มูลค่าทตีราไวข้องหุน้สามญัก่อนการเปลยีนแปลง 

 

(ข) เมอืบรษิทัฯ ไดเ้สนอขายหุน้สามญัทอีอกใหม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอื ประชาชนทวัไป และ/

หรอื บุคคลในวงจาํกดั ใน “ราคาสุทธติ่อหุน้ของหุน้สามญัทอีอกใหม่” คํานวณไดตํ้ากว่ารอ้ยละ 90 ของ “ราคา

ตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิทัฯ” 

การเปลยีนแปลงราคาการใช้สิทธแิละอตัราการใช้สิทธจิะมผีลบงัคบัทนัทตีงัแต่วนัแรกทผีู้ซือหุ้น

สามญัจะไม่ไดร้บัสทิธใินการจองซอืหุน้สามญัทอีอกใหม่ (วนัแรกทขีนึเครอืงหมาย XR) กรณีทเีป็นการเสนอ

ขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ (Rights Issue) และ/หรอื วนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัทอีอกใหม่ กรณีทเีป็นการ

เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทวัไป และ/หรอื กรณีทเีป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี โดย 

“ราคาสุทธิต่อหุน้ของหุน้สามญัทอีอกใหม่” คํานวณไดจ้ากจํานวนเงนิทงัสนิทบีรษิทัฯ จะไดร้บัจาก

การเสนอขายหุน้สามญัทอีอกใหม่ หกัดว้ยค่าใชจ่้ายทเีกดิจากการออกหลกัทรพัย์นัน (ถ้าม)ี หารด้วยจํานวน

หุน้สามญัทอีอกใหม่ทงัหมด 

“ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิทัฯ” กําหนดไวเ้ท่ากบั “ราคาตลาดเฉลยีถ่วงนําหนักต่อหุ้น

ของหุ้นสามญัของบรษิทัฯ” โดยท ี“ราคาตลาดเฉลยีถ่วงนําหนักต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบรษิัทฯ” หมายถงึ 

มูลค่าการซอืขายหุน้สามญัทงัหมดของบรษิทัฯ หารด้วยจาํนวนหุน้สามญัของบรษิทัฯ ทมีกีารซอืขายทงัหมด

ในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ ในระยะเวลา  วนัทําการ (วนัทเีปิดทําการซอืขายของตลาดหลกัทรพัย์ฯ) 

ตดิต่อกนักอ่นวนัทใีชใ้นการคาํนวณ 

“วนัทใีชใ้นการคํานวณ” หมายถงึ วนัแรกทผีูซ้อืหุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสทิธใินการจองซอืหุน้สามญัที

ออกใหม่ (วนัแรกทขีนึเครอืงหมาย XR) สําหรบักรณีทเีป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ (Rights Issue) 

และ/หรอื วนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัทอีอกใหม่สําหรบักรณีทเีป็นการเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทวัไป 

และ/หรอื กรณีทเีป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี 

ในกรณีทไีม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิทัฯ” เนืองจากหุน้สามญัไม่มกีารซอื

ขายในช่วงเวลาดงักล่าว บรษิทัฯ จะดาํเนินการกําหนดราคายุตธิรรมเพอืใชใ้นการคาํนวณแทน 

อนึง ในกรณีทีมีการเสนอขายหุ้นสามัญทีออกใหม่พร้อมกันมากกว่า  ราคาเสนอขาย ภายใต้

เงอืนไขทตี้องจองซอืด้วยกนั ใหใ้ชจ้ํานวนหุ้นและราคาเสนอขายทุกราคามาคํานวณราคาสุทธติ่อหุ้นของหุน้

สามญัทอีอกใหม่ แต่ในกรณีทกีารเสนอขายดงักล่าวไม่อยู่ภายใต้เงอืนไขทจีะตอ้งจองซอืดว้ยกนัใหนํ้าเฉพาะ

ราคาเสนอขายทีตํากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ มาคํานวณการ

เปลยีนแปลงเทา่นัน 

ในกรณีดงักล่าวขา้งต้น ให้เปรียบเทยีบราคาสุทธติ่อหุน้ของหุน้สามญัทอีอกใหม่กับราคาตลาดต่อ

หุน้ของหุน้สามญัของบรษิทัฯ โดยใชฐ้านของมลูค่าหุน้ทตีราไวใ้หเ้ท่ากนั 

. ราคาการใชส้ทิธจิะเปลยีนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี 

 

Price 1  =   

 

 

. อตัราการใชส้ทิธจิะเปลยีนแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี 

Price 0 x [(A2 x MP) + B2X] 

[MP (A2+ B2)] 
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Ratio 1  =   

 

โดยท ี

Price 1  คอื ราคาการใชส้ทิธใิหม่หลงัการเปลยีนแปลง 

Price 0  คอื ราคาการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลยีนแปลง 

Ratio 1 คอื อตัราการใชส้ทิธใิหม่หลงัการเปลยีนแปลง 

Ratio 0 คอื อตัราการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลยีนแปลง 

MP คอื ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิทัฯ 

A2  คอื จาํนวนหุน้สามญัทไีดเ้รยีกชําระเตม็มลูค่าแลว้ ณ วนัก่อนวนักําหนดรายชอืผูถ้อืหุน้เพอื

สทิธใินการจองซอืหุน้สามญัทอีอกใหม่ กรณีเสนอขายหุน้สามญัทอีอกใหม่ให้แก่ผูถ้ือหุน้

เดมิ และ/หรอื วนัก่อนวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัทอีอกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้น

สามญัทอีอกใหม่ใหแ้ก่ประชาชนทวัไป และ/หรอื กรณีเสนอขายหุน้สามญัทอีอกใหม่ใหแ้ก่

บุคคลในวงจาํกดั แล้วแต่กรณี 

B2  คอื จํานวนหุ้นสามญัทอีอกใหม่ ทงัการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรอื เสนอขาย

ใหแ้ก่ประชาชนทวัไป และ/หรอื เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั 

B2X  คอื จํานวนเงนิทไีดร้บัหกัดว้ยค่าใชจ่้าย (ถ้าม)ี จากหุน้สามญัทอีอกใหม่ ทงัการเสนอขาย

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรอื เสนอขายให้แก่ประชาชนทวัไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่

บุคคลในวงจาํกดั 

 

(ค) เมอืบรษิัทฯ เสนอขายหลกัทรพัย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ และ/หรอื ประชาชนทวัไป 

และ/หรอื บุคคลในวงจํากดั โดยทหีลกัทรพัย์นันให้สทิธิแก่ผู้ถือหลกัทรพัย์ในการใช้สทิธแิปลงสภาพ หรอื

เปลยีนเป็นหุน้สามญั หรอืใหส้ทิธใินการซือหุน้สามญั เช่น หุน้กู้แปลงสภาพ หรอืใบสําคญัแสดงสทิธิทจีะซอื

หุน้สามญั โดยท ี“ราคาสุทธติ่อหุน้ของหุน้สามญัทอีอกใหม่เพอืรองรบัสทิธ”ิ ดงักล่าว คาํนวณไดต้ํากว่ารอ้ยละ 

90 ของ “ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิทัฯ” 

การเปลยีนแปลงราคาการใช้สิทธแิละอตัราการใช้สิทธจิะมผีลบงัคบัทนัทตีงัแต่วนัแรกทผีู้ซือหุ้น

สามญัไม่ได้รบัสทิธกิารจองซอืหลกัทรพัยท์อีอกใหม่ใดๆ ทใีหส้ทิธทิจีะแปลงสภาพ หรอืเปลยีนเป็นหุ้นสามญั 

หรอืใหส้ทิธใินการซอืหุน้สามญั (วนัแรกทขีนึเครอืงหมาย XR) สําหรบักรณีทเีป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้

เดมิ (Rights Issue) และ/หรอื วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรพัย์ออกใหม่ใดๆ ทใีห้สทิธทิจีะแปลงสภาพ 

หรอืเปลยีนเป็นหุน้สามญั หรอืใหส้ทิธใินการซอืหุน้สามญั กรณีทเีป็นการเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทวัไป และ/

หรอื กรณีทเีป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี 

“ราคาสุทธติ่อหุน้ของหุน้สามญัทอีอกใหม่เพอืรองรบัสทิธ”ิ คํานวณได้จากจํานวนเงนิทบีรษิทัฯ จะ

ได้รบัจากการขายหลกัทรัพย์ทใีห้สทิธทิจีะแปลงสภาพ หรอืเปลยีนเป็นหุ้นสามญั หรอืให้สทิธใินการซือหุน้

สามญั หกัด้วยค่าใชจ้่ายทเีกิดจากการออกหลกัทรพัย์นัน (ถ้าม)ี รวมกบัเงนิทจีะได้รบัจากการแปลงสภาพ 

หรอืเปลยีนเป็นหุ้นสามญั หรือใช้สทิธซิือหุ้นสามญันัน หารด้วยจํานวนหุ้นสามญัทงัสนิทตี้องออกใหม่เพอื

รองรบัการใชส้ทิธนัิน 

“ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิทัฯ” และฐานของมลูค่าหุน้ทตีราไวซ้งึจะใชเ้ปรยีบเทยีบ ให้

ใชแ้ละมคีวามหมายเช่นเดยีวกบัรายละเอยีดในขอ้ (ข) ขา้งต้น 

Ratio 0 x [MP (A2 + B2)]  

[(A2 x MP) + B2X] 
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“วนัทใีชใ้นการคาํนวณ” หมายถงึ วนัแรกทผีูซ้อืหุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสทิธใินการจองซอืหลกัทรพัย์ที

ออกใหม่ใดๆ ทใีหส้ทิธทิจีะแปลงสภาพ หรอืเปลยีนเป็นหุ้นสามญั หรอืใหส้ทิธใินการซอืหุน้สามญั (วนัแรกที

ขนึเครอืงหมาย XR) สําหรบักรณีทเีป็นการเสนอขายใหแ้กผู่้ถอืหุน้เดมิ (Rights Issue) และ/หรอื วนัแรกของ

การเสนอขายหลกัทรพัย์ทอีอกใหม่ใดๆ ทใีหส้ทิธทิจีะแปลงสภาพ หรอืเปลยีนเป็นหุ้นสามญั หรอืใหส้ทิธใิน

การซือหุ้นสามญั กรณีทเีป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทวัไป และ/หรือ กรณีทเีป็นการเสนอขายให้แก่

บุคคลในวงจาํกดั แล้วแต่กรณี 

1. ราคาการใชส้ทิธจิะเปลยีนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี 

 

Price 1  =    

 

 

2. อตัราการใชส้ทิธจิะเปลยีนแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี 

 

Ratio 1  =   

 

โดยท ี

Price 1 คอื ราคาการใชส้ทิธใิหม่หลงัการเปลยีนแปลง 

Price 0  คอื ราคาการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลยีนแปลง 

Ratio 1 คอื อตัราการใชส้ทิธใิหม่หลงัการเปลยีนแปลง 

Ratio 0  คอื อตัราการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลยีนแปลง 

MP  คอื ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิทัฯ 

A3  คอื จาํนวนหุน้สามญัทไีดเ้รยีกชําระเตม็มลูค่าแลว้ ณ วนัก่อนวนักําหนดรายชอืผูถ้อืหุน้เพอื

สทิธใินการจองซอืหลกัทรพัยท์อีอกใหม่ใดๆ ทใีหส้ทิธทิจีะแปลงสภาพ หรอืเปลยีนเป็นหุ้น

สามญั หรอืให้สทิธใินการซอืหุน้สามญั กรณีทเีป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ (Rights 

Issue) และ/หรอื วนักอ่นวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรพัยท์อีอกใหม่ใด ๆ ทใีหส้ทิธทิจีะ

แปลงสภาพ หรือเปลียนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือหุ้นสามญั กรณีทีเป็นการ

เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทวัไป และ/หรอื กรณีทเีป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั 

แลว้แต่กรณี 

B3  คอื จํานวนหุน้สามญัทอีอกใหม่เพอืรองรบัการใช้สทิธขิองหลกัทรพัย์ทอีอกใหม่ใดๆ ทใีห้

สทิธทิจีะแปลงสภาพ หรอืเปลยีนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สทิธิในการซอืหุ้นสามญั ทงัการ

เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอื เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทวัไป และ/หรอื เสนอขาย

ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั 

B3X  คอื จํานวนเงนิทไีดร้บัหกัดว้ยค่าใชจ่้าย (ถ้าม)ี จากการออกหลกัทรพัยใ์ด ๆ ทใีหส้ทิธทิจีะ

แปลงสภาพ หรอืเปลยีนเป็นหุ้นสามญั หรอืให้สิทธใินการซือหุน้สามญั ทงัการเสนอขาย

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรอื เสนอขายให้แก่ประชาชนทวัไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่

บุคคลในวงจํากัด รวมกับเงินทีจะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือเปลยีนเป็นหุ้น

สามญั หรอืใชส้ทิธซิอืหุน้สามญั 

 

(ง) เมอืบรษิทัฯ จ่ายปันผลทงัหมดหรอืบางส่วนเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

Price 0 x [(A3 x MP) + B3X]  

[MP (A3+ B3)] 

 

Ratio 0 x [MP (A3 + B3)]  

[(A3 x MP) + B3X] 
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การเปลยีนแปลงราคาการใช้สิทธแิละอตัราการใช้สิทธจิะมผีลบงัคบัทนัทตีงัแต่วนัแรกทผีู้ซือหุ้น

สามญัจะไม่มสีทิธริบัหุน้ปันผล (วนัแรกทขีนึเครอืงหมาย XD) 

1. ราคาการใชส้ทิธจิะเปลยีนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี 

 

Price 1  =   

 

 

2. อตัราการใชส้ทิธจิะเปลยีนแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี 

 

Ratio 1  =   

 

โดยท ี

Price 1  คอื ราคาการใชส้ทิธใิหม่หลงัการเปลยีนแปลง 

Price 0 คอื ราคาการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลยีนแปลง 

Ratio 1 คอื อตัราการใชส้ทิธใิหม่หลงัการเปลยีนแปลง 

Ratio 0  คอื อตัราการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลยีนแปลง 

A4  คอื จํานวนหุ้นสามญั ทไีด้เรยีกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วนัก่อนวนักําหนดรายชอืผูถ้ือหุน้

เพอืสทิธใินการรบัหุน้ปันผล 

B4  คอื จาํนวนหุน้สามญัทอีอกใหม่ในรปูแบบของหุน้สามญัปันผล 

 

(จ) เมอืบรษิทัฯ จ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิเกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 100 ของกําไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะ

กิจการของบรษิทัฯ หลงัหกัภาษีเงนิได้นิติบุคคลและเงนิสํารองตามกฎหมาย สําหรบัการดําเนินงานในรอบ

ระยะเวลาบญัชใีด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานหรอืกําไรสะสม ตลอดอายุใบสาํคญั

แสดงสทิธ ิ

ทงันี การเปลยีนแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธจิะมผีลบงัคบัทนัทตีงัแตว่นัแรกทผีูซ้อืหุน้

สามญัจะไม่มสีทิธริบัเงนิปันผล (วนัแรกทขีนึเครอืงหมาย XD)  

อตัราร้อยละของเงนิปันผลทจี่ายใหก้บัผู้ถือหุน้คํานวณโดยนําเงินปันผลทจี่ายออกจรงิจากผลการ

ดําเนินงานหรอืกําไรสะสมในแต่ละรอบระยะเวลาบญัช ีหารดว้ย กําไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัฯ 

หลงัหกัภาษีเงนิได้นิติบุคคลและเงินสํารองตามกฎหมายของผลการดําเนินงานของรอบระยะบญัชเีดยีวกนั 

โดยทเีงนิปันผลทจี่ายออกจรงิดงักล่าว ใหร้วมถงึเงนิปันผลทจี่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบญัชดีงักล่าวดว้ย 

(ถ้าม)ี 

“ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิทัฯ” และฐานของมลูค่าหุน้ทตีราไวซ้งึจะใชเ้ปรยีบเทยีบ ให้

ใชแ้ละมคีวามหมายเช่นเดยีวกบัรายละเอยีดในขอ้ (ข) ขา้งต้น 

“วนัทใีช้ในการคํานวณ” หมายถึง วนัแรกทผีู้ซือหุ้นสามญัจะไม่มีสิทธริบัเงินปันผล (วนัแรกทขีนึ

เครอืงหมาย XD) 

1. ราคาการใชส้ทิธจิะเปลยีนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงันี 

 

Price 1  =   

 

Price 0 x A4 

[A4 + B4] 

Ratio 0 x [A4 + B4] 

A4 

Price 0 x [MP - (D - R)] 

MP 
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2. อตัราการใชส้ทิธจิะเปลยีนแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี 

 

Ratio 1  =   

 

โดยท ี

Price 1  คอื ราคาการใชส้ทิธใิหม่หลงัการเปลยีนแปลง 

Price 0  คอื ราคาการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลยีนแปลง 

Ratio 1  คอื อตัราการใชส้ทิธใิหม่หลงัการเปลยีนแปลง 

Ratio 0  คอื อตัราการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลยีนแปลง 

MP  คอื ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิัทฯ 

D  คอื เงนิปันผลต่อหุน้ทจี่ายแก่ผูถ้อืหุน้ 

R  คอื เงนิปันผลต่อหุน้ทจี่ายในอตัราร้อยละ 100 โดยคํานวณจากกําไรสุทธติามงบการเงนิ

เฉพาะของบริษัทฯ หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสํารองตามกฎหมาย หารด้วย

จาํนวนหุน้ทงัหมดทมีสีทิธไิดร้บัเงนิปันผล 

 

(ฉ) ในกรณีทมีเีหตุการณ์ใด ๆ อนัทําใหผู้ถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธิเสยีสทิธแิละผลประโยชน์อนัพงึได้ 

โดยทเีหตุการณ์ใดๆ นันไม่ไดก้ําหนดอยู่ใน (ก) ถงึ (จ) บรษิทัฯ จะพจิารณาเพอืกําหนดการเปลยีนแปลงราคา

การใชส้ทิธ ิและ/หรอื อตัราการใชส้ทิธใิหม่ (หรอืปรบัจํานวนหน่วยใบสําคญัแสดงสทิธแิทนอตัราการใชส้ทิธ)ิ 

อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทําใหส้ทิธขิองผูถ้ือใบสําคญัแสดงสทิธดิ้อยไปกว่าเดมิ ทงันี ใหถ้อืว่าผลการพจิารณา

นันเป็นทสุีด 

 

2.3.2  บรษิัทฯ จะไม่แก้ไขเปลยีนแปลงราคาการใช้สทิธแิละอตัราการใชส้ทิธ ิเว้นแต่จะมกีารปรบัสทิธติาม

เงอืนไขการปรบัสทิธ ิตามทรีะบุไวใ้นขอ้ 2.3.1 รวมทงัจะไม่ขยายอายุของใบสําคญัแสดงสทิธ ิ

2.3.3  การคํานวณการเปลยีนแปลงราคาการใช้สทิธแิละอตัราการใชส้ทิธติาม (ก) ถึง (ฉ) เป็นอิสระต่อกนั 

และจะคาํนวณการเปลยีนแปลงตามลําดบัเหตุการณ์ต่าง ๆ ก่อนหลังเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญของ

บรษิทัฯ สาํหรบัในกรณีทเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขนึพรอ้มกนัใหค้ํานวณการเปลยีนแปลงเรยีงลําดบัดงันีคอื (ก) (จ) (ง) (ข) 

(ค) และ (ฉ) โดยในแต่ละลําดบัครงัทคีาํนวณการเปลยีนแปลงใหค้งสภาพของราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธเิป็น

ทศนิยม 3 ตําแหน่ง 

บรษิทัฯ จะแจง้ผลการปรบัราคาการใชส้ทิธ ิและ/หรอื อตัราการใชส้ทิธติ่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ (SETLINK) ผ่าน

ระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยไม่ชกัชา้ในวนัทมีเีหตุการณ์เกดิขนึ หรอืภายใน 9.00 น. ของวนัทกีาร

เปลยีนแปลงราคาการใชส้ทิธ ิและ/หรอื อตัราการใชส้ทิธมิผีลบงัคบัใช ้และบรษิทัฯ จะแจง้ต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 

15 วนันับแต่วนัทกีารเปลยีนแปลงราคาการใชส้ทิธ ิและ/หรอื อตัราการใชส้ทิธมิผีลบงัคบัใช ้

2.3.4  การคํานวณการเปลยีนแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธ ิจะไม่มีการเปลยีนแปลงซึงทําให้

ราคาการใชส้ทิธใิหม่สูงขนึ และ/หรอื อตัราการใชส้ทิธลิดลง เวน้แต่กรณีรวมหุน้ และจะใช้ราคาการใชส้ทิธ ิและ/หรือ 

อตัราการใชส้ทิธ ิใหม่หลงัการเปลยีนแปลง (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 

ในกรณีทหีุน้สามญัทเีกดิจากการใชส้ทิธติามจาํนวนใบสําคญัแสดงสทิธใินแต่ละครงั (ทศนิยม 3 ตําแหน่งของ

อตัราการใชส้ทิธใิหม่หลงัการเปลยีนแปลง) คํานวณออกมาเป็นเศษของหุน้ ให้ตดัเศษของหุน้นันทงิ และหากราคาการ

ใชส้ทิธหิลงัการเปลยีนแปลง (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) คณูกบัจาํนวนหุน้สามญั คาํนวณไดเ้ป็นเศษของบาท ใหต้ดัเศษของ

บาททงิ 

Ratio 0 x MP 

[MP - (D - R)] 
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2.3.5  บรษิัทฯ อาจทําการปรบัราคาการใช้สิทธคิวบคู่กบัการออกใบสําคญัแสดงสทิธใิหม่ทดแทนการปรบั

อตัราการใชส้ทิธกิไ็ด ้ทงันี หากบรษิทัฯ ต้องออกหุน้รองรบัเพมิเตมิ บรษิทัฯ ต้องยนืมตทิปีระชุมผูถ้อืหุน้ทอีนุมตัใิหอ้อก

หุน้รองรบัการปรบัสทิธนัินอย่างเพยีงพอต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ก่อนการปรบัสทิธ ิจงึจะถอืว่าบรษิัทฯ ไดร้บัอนุญาตให้

เสนอขายหุน้รองรบั 

 

2.3.6  ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงราคาการใชส้ทิธจินเป็นผลทาํใหร้าคาการใชส้ทิธใิหม่มรีาคาตํากว่ามูลค่าที

ตราไวข้องหุน้สามญัของบรษิทัฯ (Par Value) บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะปรบัราคาใชส้ทิธใิหม่เท่ากบัมลูค่าทตีราไวข้อง

หุน้สามญัของบรษิทัฯ สําหรบัอตัราการใชส้ทิธใิหม่ใหใ้ชอ้ตัราการใชส้ทิธทิคีาํนวณไดต้าม (ก) ถงึ (ฉ) เช่นเดมิ 

 

2.4  การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีบริษทัฯ ไม่สามารถจดัให้มีหุ้นสามญัเพือรองรบัการใช้สิทธิ 

บรษิทัฯ จะชดใชค่้าเสยีหายใหแ้ก่ผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธ ิตามรายละเอยีด ดงันี 

2.4.1  การชดใชค่้าเสยีหาย 

บรษิัทฯ จะชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ผู้ถอืใบสําคญัแสดงสทิธใิหเ้ฉพาะผูถ้ือใบสําคญัแสดงสทิธทิไีดแ้จง้

ความจํานงทจีะใช้สทิธิในแต่ละครงั และได้ปฏิบตัถิูกต้องครบถ้วนตามเงอืนไขทกีําหนดไว ้และบรษิัทฯ ไม่

สามารถจดัใหม้หีุน้สามญัเพอืรองรบัการใชส้ทิธขิองใบสําคญัแสดงสทิธไิดอ้ย่างครบถ้วน 

 

2.4.2  การคาํนวณค่าเสยีหาย 

ค่าเสยีหายทบีรษิทัฯ จะชดใชใ้หแ้ก่ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธขิา้งต้น สามารถคาํนวณไดด้งันี 

 

ค่าเสยีหายต่อใบสําคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย = B X [MP – EP] 

 

โดยท ี

B  คือ จํานวนหุ้นสามัญทีไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิมขึนตามอัตราการใช้สิทธิที

เปลยีนแปลงเพมิขนึ ต่อ 1 หน่วย 

MP  คอื ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิทัฯ ซงึคาํนวณจากมลูค่าการซอืขายหุน้สามญั

ทงัหมดของบรษิทัฯ หารดว้ยจํานวนหุน้สามญัของบรษิทัฯ ทมีกีารซอืขายทงัหมดในตลาด

หลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ ในระยะเวลา 15 วนัทําการ (วนัทเีปิดทําการซือขายของตลาด

หลกัทรพัยฯ์) ตดิต่อกนัก่อนวนักําหนดการใชส้ทิธแิต่ละครงั 

EP  คอื ราคาการใชส้ทิธ ิหรอื ราคาการใชส้ทิธติามใบสําคญัแสดงสทิธทิเีปลยีนแปลงแล้วตาม

เงอืนไขการปรบัสทิธ ิในกรณีทมีกีารปรบัราคาการใชส้ทิธ ิ

 

อนึง ในกรณีทผีูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิมีใิช่สญัชาตไิทยไดแ้จง้ความจาํนงทจีะใชส้ทิธจิองซอืหุน้สามญั แต่ไม่

สามารถจองซอืได ้หรอืได้ไม่ครบตามทไีดแ้จง้ความจํานงไว ้เนืองจากการขอใชส้ทิธนัินจะทําใหอ้ตัราส่วนการถือหุ้น

ของบุคคลทมีใิช่สญัชาตไิทยในขณะนันเกนิกว่าจํานวนทกีําหนดในขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ในกรณีเช่นนี บรษิทัฯ จะไม่

ชดใช้ค่าเสียหายหรอืดําเนินการอืนใดใหแ้ก่ผู้ถอืใบสําคญัแสดงสทิธทิีมใิช่สญัชาตไิทย และผู้ถือใบสําคญัแสดงสทิธิที

มใิช่สญัชาตไิทยไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งค่าเสยีหายหรอืเรยีกรอ้งใหบ้รษิทัฯ ชดใชใ้ดๆ ทงัสนิ 

 

2.4.3 วธิกีารการชดใชค้่าเสยีหาย 
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บรษิัทฯ จะชําระใหเ้ป็นเชค็ขดีคร่อมสงัจ่ายเฉพาะและจะจดัส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามทีอยู่ทรีะบุไว้ใน

แบบแจง้ความจํานงการใชส้ทิธซิอืหุ้นสามญัเพมิทุนของบรษิัทฯ ภายใน 30 วนันับจากวนักําหนดการใชส้ทิธใินแต่ละ

ครงั ในกรณีทบีริษัทฯ ไม่สามารถคนืเงนิค่าเสยีหายให้แก่ผู้ถอืใบสําคญัแสดงสทิธไิด้ภายในระยะเวลาดงักล่าว ผู้ถือ

ใบสําคญัแสดงสทิธจิะได้รบัดอกเบยีในอตัรารอ้ยละ 7.50 ต่อปี โดยคํานวณจากค่าเสยีหายนับแต่วนัทพี้นกําหนด 30 

วนันับจากวนักําหนดการใชส้ทิธใินแต่ละครงั จนถงึวนัทผีูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธไิดร้บัคนืเงนิค่าเสยีหาย อย่างไรกด็ ีไม่

ว่ากรณีใดๆ หากไดม้กีารส่งมอบเชค็ โดยไดส่้งทางไปรษณยีล์งทะเบยีนตามทีอยู่ทรีะบุไวใ้นแบบแจง้ความจาํนงการใช้

สทิธซิอืหุน้สามญัเพมิทุนของบรษิทัฯ โดยถูกต้องแล้ว ใหถ้ือว่าผูถ้ือใบสําคญัแสดงสทิธิได้รบัเงนิชดใชค้่าเสยีหายแลว้

โดยชอบ และผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธไิม่มสีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบยี และ/หรอื ค่าเสยีหายอืนใด อกีต่อไป 

 

2.5 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ สมุดทะเบียนผู้ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิและผู้ทรงสิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

2.5.1  นายทะเบยีนมหีน้าทตีอ้งออกใบสาํคญแสดงสทิธ ิใหแ้ก่ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทุิกราย โดยในส่วนของ

ใบสําคญัแสดงสทิธทิฝีากไวก้บัศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์จะระบุชอื “ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย”์ เป็นผูถ้อืใบสาํคญแสดงสทิธิ

แทนในสมุดทะเบยีนผู้ถอืใบสําคัญแสดงสทิธ ินัน นายทะเบยีนจะออกใบสําคญัแสดงสิทธ ิหรอืออกใบแทนใบสําคญั

แสดงสทิธติามแบบทนีายทะเบยีนกําหนดใหแ้ก่ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ 

 

2.5.2  นายทะเบียนมีหน้าทตีามสญัญาแต่งตงันายทะเบยีนทจีะต้องจดัทําและเก็บรกัษาสมุดทะเบียนถือ

ใบสําคญัแสดงสทิธไิว้จนกว่าใบสําคญัแสดงสทิธิ ทงัหมดจะมกีารใช้สิทธซิือหุ้นสามญัของบริษัทหรอืจนกว่าจะครบ

กําหนดอายุใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ(แล้วแต่กรณี) 

 

2.5.3 ผูท้รงสทิธใินใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

ผูท้รงสทิธใินใบสาํคญัแสดงสทิธกิรณีทวัไป 

สทิธใินใบสําคญัแสดงสทิธจิะตกไดแ้ก่บุคคลหรอืนิตบิุคคลทปีรากฏชอืเป็นเจ้าของใบสําคญัแสดงสทิธิ

ในจํานวนทรีะบุอยู่ในสมุดทะเบยีนผูถ้ือใบสําคญัแสดงสทิธใินขณะนัน หรอืในวนัก่อนวนัแรกของการปิดสมุด

ทะเบยีนในกรณีทมีกีารปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสทิธ ิเวน้แต่จะไดม้กีารโอนใบสําคญัแสดง

สทิธ ิ(ซงึสามารถใชย้นืยนักบับรษิัทไดต้ามขอ้ 2.6) เกดิขนึแล้วในวนัปิดสมุดทะเบยีนทเีกยีวขอ้งขา้งต้น ซงึ

สทิธใินใบสาํคญัแสดงสทิธ ิจะตกไดแ้ก่ผูร้บัโอนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

 

ผูท้รงสทิธใินใบสาํคญัแสดงสทิธกิรณีทศีูนยร์บัฝากหลกัทรพัยเ์ป็นผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธแิทน 

สทิธใินใบสาํคญัแสดงสทิธจิะตกไดแ้ก่บุคคลหรอืนิตบุิคคลทนีายทะเบยีนใบสําคญัแสดงสทิธ ิไดร้บัแจง้

เป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรพัย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิ ในจํานวนทีศูนย์รบัฝาก

หลกัทรพัย์แจง้นายทะเบยีน โดยจํานวนดงักล่าวต้องไม่เกนิกว่าจาํนวนรวมของใบสําคญัแสดงสทิธใินชอืของ

ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยท์รีะบุอยู่ในสมุดทะเบยีนในขณะนัน หรอืในวนัก่อนวนัแรกของการปิดสมุดทะเบยีนพกั

การโอนใบสาํคญัแสดงสทิธใินกรณีทมีกีารปิดสมุดทะเบยีน 

 

2.5.4 เมอืศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์แจง้นายทะเบยีน นายทะเบยีนมหีน้าทตีอ้งออกใบสําคญัแสดงสทิธใิห้แก่ผู้

ทรงสทิธใินใบสาํคญัแสดงสทิธทิฝีากไวก้บัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยแ์ละลงทะเบยีนใหผู้ท้รงสทิธใินใบสาํคญัแสดงสทิธริาย

ดงักล่าวเป็นผู้ถอืใบสําคญัแสดงสทิธใินสมุดทะเบยีนผู้ถอืใบสําคญัแสดงสิทธติามจํานวนทไีด้รบัแจง้จากศูนย์รบัฝาก

หลกัทรพัย ์ทงันีเมอืไดม้กีารออกใบสาํคญัแสดงสทิธแิละลงทะเบยีนดงักล่าวแลว้ นายทะเบยีนจะแกไ้ข จาํนวนรวมของ

ใบสําคญัแสดงสทิธทิลีงทะเบยีนในสมุดทะเบยีนผู้ถือใบสําคญัแสดงสทิธไิวใ้นชอืของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์โดยหกั
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จาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธทิไีดแ้ยกไปลงทะเบยีนไวใ้นชอืของผูท้รงสทิธใินใบสาํคญัแสดงสทิธอิอก ส่วนจาํนวนรวมของ

ใบสาํคญัแสดงสทิธทิอีอกใหแ้ก่ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์นัน หากนายทะเบยีนไม่ไดท้าํการแกไ้ข (ไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็าม) 

ใหถ้ือว่ามจีาํนวนลดลงตามจํานวนของใบสําคญัแสดงสทิธทิไีดแ้ยกไปออกใบสําคญัแสดงสทิธแิละลงทะเบยีนไวใ้นชอื

ของผูท้รงสทิธใินใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักล่าว 

 

2.6 การโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

2.6.1  การโอนใบสาํคญัแสดงสทิธทิมีไิดฝ้ากไวก้บัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์ห้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี 

(1)  แบบการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิระหว่างผู้โอนและผู้รบัโอน การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เมอืผู้โอน

ใบสาํคญัแสดงสทิธซิงึเป็นผูท้สีมุดทะเบยีนผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธริะบุชอืเป็นเจา้ของใบสาํคญัแสดงสทิธใินจาํนวนทจีะ

ทาํการโอน หรอืผูร้บัโอนคนสุดทา้ยโดยมกีารสลกัหลงัแสดงการโอนต่อเนืองครบถว้นจากผูท้ปีรากฏชดืงักล่าว (แลว้แต่

กรณี) ไดส้่งมอบใบสําคญัแสดงสทิธใิหแ้ก่ผูร้บัโอนโดยลงลายมอืชอืสลกัหลงัแสดงการโอนใหไ้วด้ว้ย 

ผลการโอนใบสําคญัแสดงสทิธริะหว่างผูร้บัโอนกบับรษิัท การโอนใบสําคญัแสดงสทิธจิะใช้ยนักบับรษิัทได้ก็

ต่อเมอืนายทะเบยีนใบสาํคญัแสดงสทิธไิดร้บัคาํขอลงทะเบยีนการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธพิรอ้มทงัใบสาํคญัแสดงสทิธทิี

ผูร้บัโอนใบสาํคญัแสดงสทิธไิดล้งลายมอืชอืเป็นผูร้บัโอนในดา้นหลงัของใบสาํคญัแสดงสทิธนิันครบถว้นแล้ว 

ผลของการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธริะหว่างผูร้บัโอนกบับุคคลภายนอก การโอนใบสาํคญัแสดงสทิธจิะใช้ยนักบั

บุคคลภายนอกไดก้ต็่อเมอืนายทะเบยีนใบสําคญัแสดงสทิธไิดล้งทะเบยีนการโอนใบสําคญัแสดงสทิธใินสมุดทะเบยีนผู้

ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธเิรยีบรอ้ยแลว้ 

 

(2)  การขอลงทะเบยีนการโอนใบสําคญัแสดงสิทธ ิจะต้องกระทํา ณ สํานักงานใหญ่ของนายทะเบยีนใบสําคญัแสดง

สิทธิในวนัและเวลาทําการของนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ และจะต้องทําตามแบบและวิธีการทนีายทะเบยีน

ใบสําคญัแสดงสทิธกิําหนด โดยผู้ขอลงทะเบยีนจะต้องส่งมอบใบสําคญัแสดงสทิธทิีลงลายมอืชอืครบถ้วนพร้อมทงั

หลกัฐานอืน ๆ ทยีนืยนัถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรบัโอนใบสําคญัแสดงสทิธติามทนีาย

ทะเบยีนใบสําคญัแสดงสทิธกิําหนดใหแ้ก่นายทะเบยีนใบสําคญัแสดงสทิธ ิและให้นายทะเบยีนใบสําคญัแสดงสทิธอิอก

ใบรบัคาํขอลงทะเบยีนการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธใิหแ้ก่ผูข้อลงทะเบยีนนัน 

(3)  นายทะเบยีนใบสําคญัแสดงสทิธจิะลงทะเบยีนการโอนใบสําคญัแสดงสทิธใินสมุดทะเบยีนผู้ถอืใบสําคญัแสดงสทิธ ิ

พร้อมทงัรบัรองการโอนไว้ในใบสําคญัแสดงสทิธิภายใน  วนัทําการนับแต่วนัทนีายทะเบยีนใบสําคญัแสดงสิทธไิด้

รบัคาํขอลงทะเบยีนและเอกสารหลกัฐานทเีกยีวขอ้งในกรณีทไีม่ต้องออกใบสําคญัแสดงสทิธใิหใ้หม่ หรอืภายใน 15 วนั

ทาํการนับแต่วนัทนีายทะเบยีนใบสําคญัแสดงสทิธไิดร้บัคาํขอลงทะเบยีนและเอกสารหลกัฐานทเีกยีวขอ้งในกรณีทตี้อง

ออกใบสาํคญัแสดงสทิธใิหใ้หม่ 

 

(4)  นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสทิธมิสีทิธปิฏิเสธไม่รบัดําเนินการตามคําขอลงทะเบยีนการโอนใบสําคญัแสดงสทิธ ิ

หากนายทะเบยีนใบสําคญัแสดงสทิธเิหน็ว่าการโอนใบสําคญัแสดงสทิธนิันจะขดัต่อกฎหมายหรอืขดัต่อขอ้จํากดัการ

โอนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ(ถ้าม)ี โดยนายทะเบยีนใบสําคญัแสดงสทิธจิะแจง้ใหผู้ข้อลงทะเบยีนทราบภายใน  วนัทาํการ

นับแต่วนัทนีายทะเบยีนใบสําคญัแสดงสทิธไิดร้บัคําขอลงทะเบยีนและเอกสารหลกัฐานทเีกยีวขอ้ง 

 

2.6.2  สาํหรบัการโอนใบสําคญัแสดงสทิธทิฝีากไวก้บัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ และหน่วยงานกํากบัดแูลอนืทเีกยีวขอ้ง 
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2.7 สถานภาพของใบสาํคญัแสดงสิทธิทีอยู่ระหว่างวนัทีผู้ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิแสดงความจาํนงการใช้

สิทธิ 

สถานภาพของใบสําคญัแสดงสทิธทิอียู่ระหว่างวนัทผีูถ้ือใบสําคญัแสดงสทิธไิด้แสดงความจํานงการใชส้ทิธ ิ

และวนัก่อนวนัทกีระทรวงพาณิชยจ์ะรบัจดทะเบยีนเพมิทุนชําระแลว้ อนัเนืองมาจากการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธิ

จะมสีถานภาพและสทิธเิช่นเดยีวกบัใบสาํคญัแสดงสทิธทิยีงัไม่ไดแ้สดงความจาํนงใชส้ทิธ ิและสถานภาพจะสนิสุดลงใน

วนัทกีระทรวงพาณิชยไ์ดร้บัจดทะเบยีนเพมิทุนชาํระแล้วอนัเนืองมาจากการใชส้ทิธติามใบสําคญัแสดงสทิธขิา้งตน้แล้ว 

ในกรณีทบีรษิัทฯ มกีารปรบัราคาใชส้ทิธ ิและ/หรอื อตัราการใชส้ทิธใินช่วงทบีรษิทัฯ ยงัไม่ไดนํ้าหุ้นสามญัที

เกดิขนึจากการใชส้ทิธติามใบสําคญัแสดงสทิธเิขา้จดทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชย ์ผู้ถือใบสําคญัแสดงสทิธทิไีดท้าํการ

ใช้สทิธแิล้วจะได้รบัการปรบัสทิธยิอ้นหลงั โดยบรษิัทฯ จะดําเนินการออกหุ้นสามญัใหม่เพมิเติมให้แก่ผู้ถอืใบสําคญั

แสดงสทิธโิดยเรว็ทสุีดตามจาํนวนทผีูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธสิมควรจะไดร้บัหากราคาทไีดป้รบัใหมนั่นมผีลบงัคบัใช ้โดย

หุน้สามญัส่วนเพมิอาจไดร้บัชา้กว่าหุน้สามญัทไีดร้บัก่อนหน้านีแลว้ แต่ไม่เกนิ  วนันับจากวนัทมีกีารปรบัสทิธ ิ

 

2.8 สิทธิของหุ้นสามญัใหม่ทีเกิดจากการใช้สิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

สทิธขิองหุน้สามญัใหม่ทเีกดิจากการใชส้ทิธขิองใบสําคญัแสดงสทิธ ิจะมสีทิธแิละสภาพเหมอืนหุน้สามญัเดมิ

ของบรษิทัฯ ทอีอกไปก่อนหน้านีแลว้ รวมทงัสทิธใินการรบัเงนิปันผลหรอืประโยชน์อนืใดทบีรษิัทฯ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ทงันี 

นับแต่วนัทกีระทรวงพาณิชยร์บัจดทะเบยีนเพมิทุนชําระแล้วและนายทะเบยีนหุน้สามญัของบรษิทัฯ ไดจ้ดแจ้งชอืผูถ้อื

ใบสําคญัแสดงสทิธเิป็นผูถ้ือหุ้นในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของบรษิัทฯ หากบรษิัทฯ ไดป้ระกาศวนักําหนดใหส้ทิธใินเงนิ

ปันผล หรอืผลประโยชน์อนืใดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ก่อนวนัทกีระทรวงพาณิชยร์บัจดทะเบยีนเพมิทุนชาํระแล้วและนายทะเบยีน

หุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้จดแจ้งชอืผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธเิป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้ถือ

ใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักล่าวจะไม่มสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลหรอืผลประโยชน์อนืนัน 

 

2.9  มติทีประชุมผู้ถือหุ้นเพืออนุมติัการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิและหุ้นสามญัทีออกใหม่เพอืรองรบั

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ทปีระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครงัท ี1/2564 เมอืวนัท ี17 พฤศจกิายน 2564 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ ออกใบสําคญั

แสดงสทิธจิํานวนไม่เกนิ 225,000,000 หน่วย ใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นของบรษิทัฯ โดยกําหนดรายชอืผูถ้อืหุน้ทมีสีทิธไิดร้บัการ

จดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธใินวนัท ี25 พฤศจกิายน 2564 โดยไม่คดิมูลค่า ในอตัราส่วน 2 หุน้สามญัเดมิ ต่อ ใบสําคญั

แสดงสทิธ ิ1 หน่วย (ในกรณีทมีเีศษใหปั้ดเศษทงิ) และจดัสรรหุ้นสามญัทอีอกใหม่เพอืรองรบัการใชส้ทิธขิองใบสําคญั

แสดงสทิธ ิจาํนวนไม่เกนิ 225,000,000 หุน้ 

 

2.10 ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

บรษิทัฯ จะนําใบสาํคญัแสดงสทิธทิอีอกในครงันี เขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 

เอม็ เอ ไอ ภายใน 45 วนันับจากวนัทอีอกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

 

2.11 ตลาดรองของหุ้นสามญัทีเกิดจากการใช้สิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

บรษิัทฯ จะดําเนินการขออนุญาตนําหุน้สามญัทเีกิดจากการใชส้ทิธขิองใบสําคญัแสดงสิทธ ิเขา้จดทะเบยีน

เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ ภายใน 30 วนันับแต่วนักําหนดการใช้สทิธแิต่ละครงั ทงันี

เพอืใหหุ้น้สามญัดงักล่าวสามารถทาํการซอืขายในตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ ไดเ้ช่นเดยีวกบัหุน้สามญัเดมิของบรษิทัฯ 

 

2.12 การดาํเนินการหากมีหุ้นทีจดัสรรไว้คงเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
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ในกรณีทมีหุีน้สามญัเหลอืจากการใชส้ทิธคิรงัสุดทา้ย บริษัทฯ จะนําเสนอต่อทปีระชุมผูถ้ือหุน้เพอืพจิารณา

ต่อไป 

 

2.13 การดาํเนินการกรณีทีการใช้สิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่ครบ 

ใบสําคญัแสดงสทิธทิมีิได้มกีารใช้สทิธใินระหว่างช่วงอายุของใบสําคญัแสดงสทิธ ิหรือในกรณีทมีีใบสําคญั

แสดงสทิธเิหลอืจากการจดัสรรในครงันี ใหย้กเลกิใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักล่าวทงัหมด 

 

2.14 รายละเอียดเกียวกบัหุ้นสามญัทีออกใหม่เพือรองรบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ลกัษณะสําคญัของหุน้ 

จาํนวนหุน้สามญัทเีพอืรองรบัการใชส้ทิธ ิ : ไม่เกิน 225,000,000 หุ้น คดิเป็นไม่เกินร้อยละ 50.00 ของ

จํานวนหุ้นทีออกและจําหน่ายได้แล้วทังหมดของบริษัทฯ 

จาํนวน 450,000,000 หุน้ 

มลูค่าทตีราไว ้    : หุน้ละ 0.50 บาท 

ราคาการใชส้ทิธ ิ    : 1.00 บาทต่อหุน้ 

 

3.  ข้อจาํกดัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

3.1  บรษิทัฯ ไม่มขีอ้จาํกดัในการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิเวน้แต่การโอนเกดิขนึในช่วงปิดสมุดทะเบยีน  วนัก่อน

วนักําหนดการใชส้ทิธคิรงัสุดทา้ย และตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะทาํการขนึเครอืงหมายหา้มการซอืขาย (SP) ล่วงหน้า  วนั

ทําการของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก่อนวนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสทิธ ิจนถงึวนักําหนดการใชส้ทิธคิรงั

สุดทา้ย 

 

3.2  บรษิทัฯ มสีิทธปิฏเิสธการโอนหุน้หรอืการแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสทิธเิป็นหุน้สามญั หากการโอนหรอืการ

แปลงสภาพดงักล่าวทําใหอ้ตัราส่วนการถอืครองหุน้ของผูถ้ือหุน้สญัชาตไิทยของบรษิทัฯ ตํากว่าอตัราส่วนทขีอ้บงัคบั

ของบริษทัฯ กําหนดไว้ว่า "หุ้นของบรษิัทใหโ้อนกนัไดโ้ดยเสร ีและหุ้นทถีอืโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึงต้องมี

จํานวนรวมกนัไม่เกนิรอ้ยละสสีบิเก้า ( ) ของจํานวนหุน้ทจีําหน่ายไดท้งัหมด การโอนหุน้รายใดทจีะทําใหอ้ตัราส่วน

การถอืหุน้ของคนต่างดา้วของบรษิัทเกินอตัราส่วนขา้งต้น บรษิทัมสีทิธปิฏเิสธการโอนหุ้นของบรษิทัรายนันได้” โดย

บรษิทัฯ จะไม่ชดใชค่้าเสยีหายใด ๆ 

 

3.3  หากขอ้จํากดัการโอนดงักล่าวขา้งต้น มผีลทําใหผู้ถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธทิมีใิช่สญัชาติไทยทไีดด้าํเนินการใช้

สทิธติามวธิทีรีะบุไวใ้นขอ้ 2.2 ไม่สามารถใช้สทิธไิด้ตามจํานวนทรีะบุในแบบแจง้ความจํานงการใชส้ทิธซิอืหุน้สามญั

เพมิทุนของบรษิัทฯ บรษิัทฯ จะอนุญาตให้ดําเนินการใช้สทิธเิพียงส่วนทไีม่ขดัต่อขอ้จํากดัขา้งต้นภายใต้หลกัการผู้

แสดงความจาํนงก่อนจะสามารถใชส้ทิธไิดก้่อน (First Come, First Served) โดยบรษิทัฯ จะคนืใบสาํคญัแสดงสทิธแิละ

เงนิทเีหลอื ใหแ้ก่ผู้ถอืใบสําคญัแสดงสิทธทิางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทอียู่ทรีะบุไวใ้นแบบแจง้ความจํานงการใชส้ทิธิ

ซอืหุน้สามญัเพมิทุนของบรษิทัฯ ภายใน 14 วนันับจากวนักําหนดการใชส้ทิธแิต่ละครงั ซงึบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อ

ดอกเบยี และ/หรอื ค่าเสยีหายอนืใด ไม่ว่ากรณีใดกต็าม 

 

3.4 ผู้ถือใบสําคญัแสดงสทิธทิมีใิช่สญัชาตไิทยจะไม่ได้รบัการชดเชยไม่ว่าในรูปแบบใดจากบรษิทัฯ ในกรณีทไีม่

สามารถดําเนินการใชส้ทิธไิด ้เนืองจากการขอใชส้ทิธนัินจะทําใหอ้ตัราส่วนการถือหุ้นของบุคคลทมีใิช่สญัชาตไิทยใน

ขณะนันเกินกว่าจํานวนทกีําหนดในขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ใบสําคญัแสดงสทิธยิงัมผีลใช้ต่อไปจนถงึวนักําหนดการใช้
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สทิธคิรงัสุดทา้ย ทงันี หากในวนักําหนดการใชส้ทิธคิรงัสุดทา้ย ผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธทิเีป็นบุคคลทมีใิช่สญัชาตไิทย

ไม่สามารถใชส้ทิธเินืองจากการขอใชส้ทิธนัินจะทําใหอ้ตัราส่วนการถอืหุน้ของบุคคลทมีใิช่สญัชาติไทยในขณะนันเกนิ

กว่าจํานวนทกีําหนดในขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ใหถ้อืว่าใบสําคญัแสดงสทิธดิงักล่าวหมดอายุลงโดยผูถ้ือใบสําคญัแสดง

สทิธทิเีป็นบุคคลทมีใิช่สญัชาตไิทยดงักล่าวไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งค่าเสยีหายหรอืค่าชดเชยใดจากบรษิัทฯ และบรษิัทฯ จะ

ไม่ชดใชค้่าเสยีหายหรอืดาํเนินการอนืใด ใหแ้ก่ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธจิากการดงักล่าวทงัสนิ 

 

4. ทีมาของการกาํหนดราคาหลกัทรพัยที์เสนอขาย 

ไม่มกีารกําหนดราคาใบสาํคญัแสดงสทิธ ิเนืองจากเป็นการออกโดยไม่คดิมลูค่า 

 

5. การประชุมผู้ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

การเรยีก และ/หรอื การประชุมผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธ ิใหเ้ป็นไปตามวธิกีารดงัต่อไปนี 

5.1 บรษิัทฯ จะเรยีกประชุมผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธ ิหากมเีหตุการณ์สําคญัทอีาจกระทบต่อผูส่้วนไดเ้สยีของผูถ้อื

ใบสาํคญัแสดงสทิธอิย่างมนีัยสําคญั หรอืต่อความสามารถของบรษิทัฯ ในการปฏบิตัติามหน้าทตีามขอ้กําหนดสทิธ ิ

ในกรณีทผีูถ้ือใบสําคญัแสดงสทิธเิป็นผูร้้องขอใหจ้ดัประชุม จะต้องมผีูถ้ือใบสําคญัแสดงสทิธทิยีงัมไิดใ้ชส้ทิธิ

ซงึถอืใบสาํคญัแสดงสทิธริวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 25 ของจํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธทิยีงัมไิดใ้ชส้ทิธเิป็นผูร้อ้งขอ โดย

ทาํเป็นหนังสอืทรีะบุเหตุผลอย่างชดัเจนในการขอใหม้กีารประชมุผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธ ิและบรษิทัฯ จะต้องจดัประชมุ

ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธภิายในระยะเวลา 30 วนันับจากวนัทไีดร้บัหนังสอืรอ้งขอใหจ้ดัประชุม 

ในกรณีทบีรษิัทไม่ดําเนินการเรยีกประชุมผูถ้ือใบสําคญัแสดงสิทธภิายในระยะเวลาทกีําหนด ผูถ้ือใบสําคญั

แสดงสทิธทิถีือใบสําคญัแสดงสทิธริวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 25 ของจํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสทิธทิยีงัมไิดม้ี

การใชส้ทิธ ิณ ขณะนัน สามารถดาํเนินการเรยีกประชุมผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธแิทนบรษิทัได ้

ในการเรยีกประชุมผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธ ิไม่ว่าจะเป็นการเรยีกประชุมโดยบรษิทัฯ หรอืผูถ้อืใบสําคญัแสดง

สทิธ ิใหบ้รษิทัฯ จดัทําหนังสอืนัดประชุมโดยระบุ สถานท ีวนั เวลา ผู้ทขีอใหเ้รยีกประชุม และเรอืงทจีะพจิารณาในที

ประชุม และจดัส่งใหผู้ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิยีงัมไิดใ้ชส้ทิธหิรอืใชส้ทิธไิปแลว้บางส่วนแต่ละราย ตามรายชอื และทอียู่

ทปีรากฏอยู่ในสมุดทะเบยีนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสทิธแิละแจง้ผ่านสืออเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัย์ฯ (ระบบ 

SETLink) ไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนการประชุมในแต่ละครงั 

5.2 ในการประชุมผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธ ิผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิยีงัมไิดใ้ชส้ทิธหิรอืใชส้ทิธไิปแลว้บางส่วนซงึมี

สทิธเิขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน จะมอบฉันทะใหบุ้คคลอนืเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงแทนตนกไ็ด ้โดยผูถ้ือ

ใบสําคญัแสดงสทิธดิงักล่าวจะต้องจดัทาํหนังสอืมอบฉนัทะตามแบบทบีรษิทัฯ กําหนดและใหย้นืหนังสอืมอบฉันทะต่อ

ประธานทปีระชุมหรอืผูท้ปีระธานทปีระชุมมอบหมายก่อนเรมิประชุม 

ผู้ถือใบสําคญัแสดงสทิธทิมีสีทิธอิอกเสยีงในทปีระชุมผู้ถอืใบสําคญัแสดงสทิธ ิหมายถงึ ผู้ถือใบสําคญัแสดง

สทิธทิยีงัไมไ่ดใ้ชส้ทิธหิรอืใชส้ทิธไิปแล้วบางส่วนของบริษทัฯ ในขณะนัน โดยไม่รวมถงึผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธคินใดที

มส่ีวนไดเ้สยีในขอ้พจิารณาอนัใดซงึทปีระชุมจะพจิารณาและลงมต ิหา้มมใิหผู้ถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธคินนันออกเสยีง

ลงคะแนนในขอ้พจิารณาขอ้นัน 

ผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทีมีส่วนได้เสียตามข้อนี หมายถงึ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ในเรอืงททีปีระชุมพจิารณาลงมต ิ

 

5.3  ในการออกเสยีงลงคะแนน ใหผู้ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธมิคีะแนนเสยีงเท่ากบัหน่วยของใบสําคญัแสดงสทิธทิีถอื

อยู่ โดยใบสาํคญัแสดงสทิธหินึงหน่วยมหีนึงเสยีง ผูเ้ป็นประธานในทปีระชุมไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน นอกจากสทิธิ

ทตีนมใีนฐานะเป็นผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธหิรอืผูร้บัมอบฉนัทะ 
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5.4  ในการประชุมผู้ถือใบสําคญัแสดงสทิธทิจีดัขนึโดยบรษิทัฯ ให้ประธานกรรมการบรษิัทฯ หรอืบุคคลทไีด้รบั

มอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทฯ ทําหน้าทีเป็นประธานทีประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีทีผู้ถือ

ใบสําคญัแสดงสทิธเิป็นผู้จดัประชุม ประธานในทปีระชุมอาจจะมาจากบุคคลทถีือใบสําคญัแสดงสทิธลิงมติเห็นชอบ

คดัเลอืก นอกเหนือไปจากประธานกรรมการบรษิทัฯ หรอืบุคคลทปีระธานกรรมการบรษิทัฯ มอบหมาย โดยททีงัสอง

กรณีประธานทปีระชุมไม่มสีทิธอิอกเสยีงชขีาด 

 

5.5  องคป์ระชุมในการประชุมผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธจิะตอ้งประกอบดว้ยผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสทิธทิยีงัมไิดใ้ชส้ทิธิ

หรอืใชส้ทิธไิปแล้วบางส่วน และ/หรอื ผูร้บัมอบฉันทะรวมกนัไม่น้อยกว่า 25 ราย ซงึถอืใบสําคญัแสดงสทิธริวมกนัไม่

น้อยกว่ารอ้ยละ 25 ของจํานวนใบสําคญัแสดงสทิธทิยีงัมไิดใ้ชส้ทิธ ิจงึจะครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีทไีม่ครบเป็นองค์

ประชุม ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป หากการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธินันเป็นการเรียกโดยมติ

คณะกรรมการบรษิทัฯ ใหน้ัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วนั แต่ไม่เกนิกว่า 14 วนั นับจากวนักําหนด

ประชุมผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธใินครงัแรก และใหบ้รษิทัฯ ดาํเนินการจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมไปยงัผูถ้อืใบสาํคญัแสดง

สทิธทิุกรายและตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตามรายละเอียดและวธิกีารทรีะบุไว้ขา้งต้น โดยเรอืงทจีะพจิารณาและลงมตใินที

ประชุมครงัใหม่จะตอ้งเป็นเรอืงเดมิทอีาจพจิารณาไดโ้ดยชอบในการประชุมครงัก่อนเท่านัน ในการประชุมครงัหลงันีไม่

บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม กล่าวคอื มผีูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธมิาประชุมเท่าใดถอืว่าเป็นองคป์ระชุม ทงันี สําหรบั

ในกรณีทผีูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธเิป็นผูร้อ้งขอใหเ้รยีกประชุม จะไม่มกีารเรยีกประชุมใหม่ 

 

5.6 ในกรณีทปีรากฏว่าการประชุมครงัใด เมอืล่วงเวลานัดไปแล้ว 45 นาท ียงัมผีู้ถือใบสําคญัแสดงสทิธเิขา้ร่วม

ประชุมยงัไม่ครบเป็นองคป์ระชุมใหถ้อืว่าการประชุมเป็นอนัระงบัไป 

 

5.7  มตทิปีระชุมผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธจิะต้องประกอบดว้ย คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ากึงหนงึของจํานวนใบสําคญั

แสดงสทิธทิงัหมดของผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธหิรอืผูร้บัมอบฉนัทะทเีขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

 

5.8  มตใิดๆ ซงึทปีระชุมผู้ถอืใบสําคญัแสดงสทิธไิด้ลงมตไิปแล้วนัน ใหถ้อืว่ามผีลผูกพนัผูถ้ือใบสําคญัแสดงสทิธิ

ทุกราย ไม่ว่าผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธนิันจะไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยหรอืไม่กต็าม 

 

5.9  ภายหลงัจากบรษิัทฯ ไดด้ําเนินการจดัประชุมผู้ถอืใบสําคญัแสดงสทิธ ิบรษิทัฯ จะแจง้มตขิองทปีระชุมผู้ถอื

ใบสําคญัแสดงสทิธใิห้ผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธทิราบผ่านสอือิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ (ระบบ SETLink) 

ภายในวนัประชุมหรอือย่างชา้กอ่น 9.00 น. ของวนัทําการถดัไปนับจากวนัประชุมผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ 

 

5.10  บรษิัทฯ จะจดัทํารายงานการประชุมผู้ถือใบสําคญัแสดงสทิธภิายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วนั นับจากวนั

ประชุมผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธโิดยใหป้ระธานทปีระชุมผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธใินครงันันๆ เป็นผูล้งนามรบัรองรายงาน

การประชุม และจดัเกบ็รายงานการประชุมไวท้สีํานักงานใหญ่ของบรษิทัฯ ทงันี รายงานการประชุมดงักล่าวซงึลงนาม

โดยประธานทปีระชุมในแต่ละครงัใหถ้อืว่าถูกต้อง และผูกพนัผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธทิุกรายไม่ว่าจะไดเ้ขา้ร่วมประชุม

ดว้ยหรอืไม่กต็าม และในกรณีทผีูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธริอ้งขอ บรษิทัฯ จะจดัส่งรายงานการประชุมใหแ้ก่ผูถ้อืใบสําคญั

แสดงสิทธิรายทีร้องขอ โดยผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธดิงักล่าวจะต้องเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกียวกบัการจดัส่ง

รายงานการประชุมนัน 
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5.11  ในการประชุมผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธ ิบรษิัทฯ หรอืผูท้ไีดร้บัมอบหมายจากบรษิทัฯ และทปีรกึษากฎหมาย

ของบรษิทัฯ มสีทิธทิจีะเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธเิพอืแสดงความคดิเหน็หรอืใหค้าํอธบิายในทปีระชุมผู้ถอื

ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

 

5.12  บรษิทัฯ จะเป็นผูช้าํระค่าใชจ่้ายเกยีวกบัการจดัประชุมผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิงัหมด 

 

6.  การแก้ไขเพิมเติมข้อกาํหนดสิทธิและเงือนไขของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

6.1  การแก้ไขเพิมเติมทีเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือไม่ทําให้สิทธิของผู้ถือใบสาํคญั

แสดงสิทธิดอ้ยลง 

การแก้ไขเพมิเตมิขอ้กําหนดสทิธใินเรอืงทเีหน็ได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธโิดยชดัแจ้ง 

หรอืในส่วนซงึไม่ทาํใหส้ทิธขิองผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธดิอ้ย หรอืเพอืใหเ้ป็นไปตามบทบญัญตัหิรอืหลกัเกณฑท์กีําหนด

ในกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายอนืใดทเีกยีวขอ้ง หรอืกรณีการปรบัสทิธติามทรีะบุไว้

ในขอ้ 2.3 ใหม้ผีลใชบ้งัคบัโดยไม่ต้องไดร้บัความยนิยอมจากทปีระชุมผูถ้ือใบสําคญัแสดงสทิธ ิโดยให้เป็นไปตามมตทิี

ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ 

 

6.2 การแก้ไขเพิมเติมทีเป็นสาระสาํคญั 

การแก้ไขเพมิเตมิขอ้กําหนดสทิธนิอกเหนือจากกรณีตามขอ้ 6.1 ต้องไดร้บัความยนิยอมจากบรษิทัฯ และที

ประชุมผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธ ิ

 

6.3 เงือนไขในการดาํเนินการแก้ไขเพิมเติมข้อกาํหนดสิทธิ 

การแก้ไขเปลยีนแปลงขอ้กําหนดสทิธไิม่ว่ากรณีใด ๆ จะต้องไม่เป็นการขยายอายุใบสําคญัแสดงสทิธ ิหรอื

การเปลยีนแปลงราคาการใชส้ทิธหิรอือตัราการใชส้ทิธ ิยกเวน้การปรบัสทิธติามเงอืนไขการปรบัสทิธทิรีะบุไวใ้นขอ้ 2.3 

และต้องไม่ข ัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงข้อกําหนดตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ.34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใด ๆ ของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ตลอดจนกฎหมายอนืทเีกยีวขอ้ง เว้นแต่จะได้รบัการผ่อนผนั รวมทงัทจีะมเีพมิเตมิภายหลงัจากทบีรษิทัฯ ได้จดัสรร

ใบสาํคญัแสดงสทิธใินครงันีแล้ว 

 

6.4 กระบวนการหรือขนัตอนในการจะดาํเนินการแก้ไขเพิมเติมข้อกาํหนดสิทธิ 

(1)  บริษัทฯ มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเพอืขอมติใด ๆ โดยจดัประชุมตามวิธีการทีกําหนดไว้ใน

ขอ้กําหนดสทิธ ิซึงมตทิปีระชุมผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธนิีจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่ากงึหนึงของจาํนวน

ใบสําคญัแสดงสทิธทิงัหมดของผูถ้ือใบสําคญัแสดงสทิธหิรือผูร้บัมอบฉันทะทเีขา้ร่วมประชุมและมีสทิธอิอกเสยีง โดย

ใบสําคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธอิอกเสียง 1 เสยีง ทงันี ประธานกรรมการบริษัทฯ หรอืผู้ทไีด้รบัมอบหมายจาก

ประธานกรรมการบริษัทฯ จะเป็นประธานในทปีระชุม ซึงมติโดยชอบของทปีระชุมผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธทิีเรยีก

ประชุมและดําเนินการประชุม ใหม้ผีลบงัคบัใชแ้ละผูกพนัผู้ถอืใบสําคญัแสดงสทิธทิุกราย ไม่ว่าจะเขา้ร่วมประชุมหรอื

ตอบรบัหนังสอืแทนการเรยีกประชุมผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธหิรอืไม่กต็าม 

 

(2)  ในการลงมตใิด ๆ บรษิทัฯ อาจขอความเหน็ชอบจากผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธเิป็นหนังสอืแทนการเรยีกประชุมผูถ้อื

ใบสําคญัแสดงสทิธเิพอืลงมตใิด ๆ ดงักล่าว โดยต้องไดร้บัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ากงึหนึงของจาํนวนเสยีงทงัหมดของ
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ผูถ้ือใบสําคญัแสดงสทิธทิมีสีทิธอิอกเสยีง ทงันี มตดิงักล่าวมผีลบงัคบัใชแ้ละผูกพนัผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธทิุกราย ไม่

ว่าจะเขา้ร่วมประชุมหรอืตอบรบัหนังสอืแทนการเรยีกประชุมผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธิหรอืไม่กต็าม 

 

6.5 การแจ้งข้อกาํหนดสิทธิทีแก้ไขเปลียนแปลง 

บรษิทัฯ จะแจง้ใหผู้ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิราบผ่านสอือเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ (ระบบ SETLink) 

โดยทนัทหีลงัจากทมีีการแก้ไขเพมิเติมเปลยีนแปลงขอ้กําหนดสทิธ ิและจะดําเนินการจดัส่งขอ้กําหนดสทิธทิีแก้ไข

เปลยีนแปลงใหแ้ก่สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย์ฯ และนายทะเบยีนใบสําคญัแสดงสทิธ ิภายใน 15 วนันับแต่วนัที

มีการแก้ไขเปลยีนแปลงขอ้กําหนดสทิธ ิและบรษิัทจะดําเนินการแจ้งต่อผู้ถือใบสําคญัแสดงสทิธทิุกรายให้ทราบถึง

รายละเอยีดการแกไ้ขเปลยีนแปลงขอ้กําหนดสทิธ ิผ่านทางสอือเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัย์ทนัทหีรอืกอ่น 9 โมง

เชา้ของวนัทสีทิธมิผีลบงัคบัใช ้และจะดําเนินการจดัส่งขอ้กําหนดสทิธทิแีกไ้ขเปลยีนแปลงใหแ้ก่ผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธิ

เมอืไดร้บัการรอ้งขอภายใน 15 วนันับจากวนัทมีกีารรอ้งขอเป็นหนังสอืจากผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

ทงันี บรษิทัจะจดัให้มกีารเกบ็รกัษาสําเนาขอ้กําหนดสทิธทิแีก้ไขเปลยีนแปลง ณ สํานักงานใหญ่ของบรษิัท 

และสํานักงานใหญ่ของตัวแทนรบัแจ้งความจํานงในการใช้สิทธ ิ(ถ้ามี) เพือให้ผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถขอ

ตรวจสอบสาํเนาขอ้กําหนดสทิธทิแีกไ้ขเปลยีนแปลงไดใ้นวนัและเวลาทาํการของสถานทดีงักล่าว 

 

7. วิธีการส่งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ จะดําเนินการแต่งตงัให้บริษัท ศูนย์ร ับฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นนายทะเบียน

ใบสําคญัแสดงสทิธ ิและบรษิัทฯ จะดําเนินการส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธใิห้แก่ผูถ้ือหุน้เดมิทมีสีทิธไิด้รบัการจดัสรร

ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิโดยมรีายละเอยีดดงันี 

 

7.1 ในกรณีทีผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีบญัชีซือขายหลกัทรพัยก์บับริษทัหลกัทรพัยห์รือศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

นายทะเบยีนใบสําคญัแสดงสทิธจิะทําการส่งมอบใบสําคญัแสดงสทิธติามจํานวนทไีดร้บัการจดัสรรใหแ้ก่ผู้ที

ได้รบัการจดัสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตอบรบั ตามชอืและทอียู่ทรีะบุในสมุดทะเบยีนผู้ถือหุน้ของบรษิัทฯ ณ วนั

กําหนดรายชอืผูถ้อืหุน้ทมีสีทิธไิดร้บัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธใินวนัท ี25 พฤศจกิายน 2564 โดยเรว็ ในกรณนีี ผูท้ี

ไดร้บัการจดัสรรจะไม่สามารถขายใบสําคญัแสดงสทิธทิไีดร้บัจดัสรรในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอไ อ ไดจ้นกว่าจะไดร้บั

ใบสําคญัแสดงสทิธ ิและตลาดหลกัทรพัย์ฯ อนุญาตใหใ้บสําคญัแสดงสทิธทิําการซอืขายได้ในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ 

ไอ ซงึผูถ้ือหุ้นอาจไดร้บัใบสําคญัแสดงสทิธภิายหลงัจากใบสําคญัแสดงสทิธขิองบรษิทัฯ ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ทาํการซอื

ขายในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 

7.2 ในกรณีทีผู้ถือหุ้นเดิมมีบญัชีซือขายหลกัทรพัยก์บับริษทัหลกัทรพัยห์รือศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

นายทะเบยีนใบสําคญัแสดงสทิธจิะดําเนินการนําใบสาํคญัแสดงสทิธฝิากไว้กบั “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

(ประเทศไทย) จาํกดั เพอืผูฝ้าก” และจะบนัทกึยอดบญัชจีาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธทิบีรษิทัหลกัทรพัยน์นัฝากใบสําคญั

แสดงสทิธอิยู่ ในขณะเดยีวกนับรษิทัหลกัทรพัยน์ันกจ็ะบนัทกึยอดบญัชจีาํนวนใบสําคญัแสดงสทิธทิผีูไ้ด้รบัการจดัสรร

ฝากไว้ และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ทีได้รบัการจดัสรรโดยเร็ว ในกรณีนีผู้ทไีด้รบัการจดัสรรจะสามารถขาย

ใบสําคญัแสดงสทิธทิไีดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ ไดท้นัททีตีลาดหลกัทรพัย์ฯ อนุญาตให้ใบสําคญั

แสดงสทิธขิองบรษิทัฯ ทาํการซอืขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ 

ทงันี ชอืของผู้ถือหุน้ทไีดร้บัการจดัสรรจะต้องตรงกบัชอืเจ้าของบญัชซีือขายหลกัทรพัย์ทผีู้ได้รบัการจดัสรร

ประสงค์ทจีะฝากใบสําคญัแสดงสทิธไิว้ในบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัย์ดงักล่าว มฉิะนันแล้ว บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะ

ดาํเนินการออกใบสาํคญัแสดงสทิธใิหแ้ก่ผูท้ไีดร้บัการจดัสรรตามขอ้ 7.1 แทน 

7.3 ในกรณีทีผู้ถือหุ้นเดิมมีบญัชีซือขายหลกัทรพัยก์บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยส์มาชิกเลขที 600 
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นายทะเบยีนใบสําคญัแสดงสทิธจิะดําเนินการนําใบสําคญัแสดงสทิธทิไีดร้บัจดัสรรฝากไว้กบับรษิทั ศูนย์รบั

ฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั และบรษิัท ศูนย์รับฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั จะบนัทกึยอดบญัชี

จํานวนใบสําคญัแสดงสทิธติามจํานวนทไีด้รบัจดัสรรไวใ้นบญัชผีูอ้อกหลกัทรพัย์ สมาชกิเลขท ี600 และออกหลกัฐาน

การฝากใหผู้ไ้ดร้บัการจดัสรรโดยเรว็ หากผูถ้อืหุน้ทไีดร้บัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธติอ้งการขายใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

ผูถ้ือหุน้ดงักล่าวจะต้องถอนใบสําคญัแสดงสทิธอิอกจากบญัชขีองบรษิัทผู้ออกหลกัทรพัย์ สมาชกิเลขท ี600 โดยต้อง

ติดต่อทบีรษิัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั ซึงอาจจะมคี่าธรรมเนียมในการดําเนินการตามอตัราที

บรษิัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากัด กําหนด ทงันี การถอนใบสําคญัแสดงสทิธทิฝีากไว้ในบญัชขีอง

บรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขท ี600 จะต้องใชร้ะยะเวลาหนึงในการดําเนินการ ดงันัน ผู้ถอืหุน้ทไีดร้บัการจดัสรร

จะสามารถขายใบสําคญัแสดงสทิธใินตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ ได้ทนัทเีมอืตลาดหลกัทรพัย์ฯ อนุญาตใหใ้บสําคญั

แสดงสทิธขิองบรษิัทฯ ทําการซอืขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ และผูถ้อืหุน้ทไีดร้บัการจดัสรรใบสําคญัแสดง

สทิธไิดด้าํเนินการถอนใบสาํคญัแสดงสทิธอิอกจากบญัชสีมาชกิเลขท ี600 ดงักล่าวแลว้ 

 

8. วิธิการส่งมอบหุ้นสามญัทีเกิดจากการใช้สิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ในการใชส้ทิธซิอืหุน้สามญัของบรษิทัตามใบสําคญัแสดงสทิธ ิผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธ ิสามารถเลอืกใหบ้รษิัท

ดาํเนินการในกรณีใดกรณีหนึง ดงัต่อไปนี 

 

8.1  หากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิประสงค์จะขอรับเป็นใบหุ้นในนามผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝาก

หลกัทรพัย์จะส่งมอบใบหุน้ตามจาํนวนทใีชส้ทิธแิก่ผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธ ิทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตอบรบัตามชอื ที

อยู่ทรีะบุในสมุดทะเบยีนภายใน 15 (สบิห้า) วนัทําการนับจากวนัครบกําหนดการใช้สทิธใินแต่ละครงั ในกรณีนีผูถ้ือ

ใบสําคญัแสดงสทิธจิะไม่สามารถขายหุน้สามญัทเีกิดจากการใชส้ทิธใินตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้จนกว่าจะไดร้บัใบหุน้ ซงึ

อาจจะไดร้บัภายหลงัจากทหีุน้สามญัทเีกดิจากการใชส้ทิธไิดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ทาํการซอืขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ 

 

8.2  หากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ไม่ประสงค์จะขอรับเป็นใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝาก

หลกัทรพัย์ โดยการฝากหุน้สามญัทเีกดิจากการใชส้ทิธ ิไวใ้นบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัย์ซงึผู้ถอืใบสําคญัแสดงสทิธ ิมี

บญัชซีือขายหลกัทรพัย์อยู่ กรณีนีศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์จะดําเนินการนําหุ้นสามญัทเีกิดจากการใช้สทิธิฝากไว้กับ 

“บรษิทัศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพอืผูฝ้าก” และศูนย์รบัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชจีาํนวน

หุน้สามญัทบีรษิทัหลกัทรพัย์นันฝากหุ้นสามญัอยู่ภายใน 7 (เจด็) วนัทําการนับจากวนัครบกําหนดการใชส้ทิธใินแต่ละ

ครงั ในกรณีนีผูถ้ือใบสําคญัแสดงสทิธ ิจะสามารถขายหุน้สามญัทเีกดิจากการใชส้ทิธใินตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้ทนัททีี

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ อนุญาตให้หุน้สามญัทเีกดิจากการใชส้ทิธทิาํการซอืขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในกรณีนีชอืของผู้

ถือใบสําคญัแสดงสทิธ ิจะต้องตรงกบัชอืเจา้ของบญัชซีือขายหลกัทรพัย์ทผีูถ้ือใบสําคญัแสดงสิทธปิระสงค์จะฝากหุน้

สามญัไวใ้นบญัชหีลกัทรพัยด์งักล่าว มฉิะนันแลว้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะดําเนินการออกใบหุน้แก่ผูถ้อืใบสําคญัแสดง

สทิธติามขอ้ 8.1 แทน 

 

8.3  หากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ไม่ประสงค์จะขอรับเป็นใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝาก

หลกัทรพัย์ โดยการฝากหุ้นสามญัทเีกิดจากการใช้สิทธ ิไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรพัย์ สมาชิกเลขท ี600 กรณีนี 

บรษิัทจะดําเนินการนําหุ้นสามญัทเีกดิจากการใชส้ทิธฝิากไว้กบัศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ และศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์จะ

บนัทกึยอดบญัชจีาํนวนหุน้สามญัทเีกดิจากการใชส้ทิธดิงักล่าวไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขท ี600 

และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธภิายใน  (เจด็) วนัทําการนับจากวนัครบกําหนดการใชส้ทิธใิน

แต่ละครงั เมอืผู้ถือใบสําคญัแสดงสทิธิทไีด้รบัหุ้นจากการใช้สทิธติ้องการขายหุ้น จะต้องถอนหุ้นออกจากบญัชขีอง
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บรษิทัหลกัทรพัย์ สมาชกิเลขท ี600 ดงักล่าว โดยต้องตดิต่อผ่านบรษิทัหลกัทรพัย์ทวัไป ซงึอาจจะมคี่าธรรมเนียมใน

การดําเนินการตามทศีูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ และ/หรอื บรษิัทหลกัทรพัย์นันกําหนด ในกรณีนีผูถ้ือใบสําคญัแสดงสทิธิ

จะสามารถขายหุ้นสามญัทเีกิดจากการใช้สทิธใินตลาดหลกัทรพัย์ไดท้นัททีตีลาดหลกัทรพัย์ฯ อนุญาตใหหุ้น้สามญัที

เกดิจากการใชส้ทิธทิาํการซอืขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย์ฯ และไดด้าํเนินการถอนหุน้ออกจากบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัย์ 

สมาชกิเลขท ี600 ดงักล่าวแลว้ 

 

9. ผลบงัคบัของข้อกาํหนดสิทธิและกฎหมายทีใช้บงัคบั 

ข้อกําหนดสิทธิฉบบันีจะมีผลใช้บงัคบัในวนัทอีอกใบสําคญัแสดงสิทธิไปจนถึงวนักําหนดการใช้สิทธิครงั

สุดทา้ย โดยขอ้กําหนดสทิธนิีจะใชบ้งัคบัและตคีวามตามกฎหมายไทย การตคีวามและผลของขอ้กําหนดสทิธฉิบบันีให้

เป็นไปตามบทบญัญตัิแห่งกฎหมายไทย และหากมขีอ้ความใด ๆ ในขอ้กําหนดสทิธนีิขดัหรือแย้งกบักฎหมายหรือ

ประกาศใด ๆ ทมีีผลใช้บงัคบัตามกฎหมายกบัใบสําคญัแสดงสทิธ ิให้ใช้ขอ้ความตามกฎหมายหรอืประกาศดงักล่าว

บงัคบักบัใบสาํคญัแสดงสทิธแิทนขอ้ความของขอ้กําหนดสทิธเิฉพาะในส่วนทขีดัแยง้กนันัน 

 

 

 

ผู้ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

บริษทั อินฟอรเ์มชนั แอนด ์คอมมิวนิเคชนั เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) 
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