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ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 
และผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื#อหุ้นสามญัของ 

บริษทั สามารถ ดจิิตอล จํากัด (มหาชน) รุ่นที� 1 (SDC-W1) 

ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จาํกัด (มหาชน) รุ่นที� 1 (SDC-W1) (“ใบสําคัญแสดง 
สิทธิฯ”) จาํนวนไม่เกิน 2,200,125,000 หน่วย ออกโดยบริษัท สามารถ ดิจิตอล จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตามมติที�
ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2561 ซึ� งประชุมเมื�อวนัที� 27 เมษายน 2561 เพื�อจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษทัฯ ที�จอง
ซื�อและไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�ออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ใน
อตัราส่วน 4 หุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย ในกรณีที�มีเศษของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เหลือจากการ
คาํนวณดงักล่าวใหต้ดัเศษทิ�งทั�งจาํนวน ทั�งนี�  ราคาเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หน่วยละ -0- บาท โดยมีอตัราการใชสิ้ทธิ คือ 
ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื�อหุ้นสามญับริษทัฯ ได ้1 หุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใช้สิทธิตามเงื�อนไข
การปรับสิทธิ และมีราคาการใช้สิทธิซื�อหุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่าวที�ราคา 0.50 บาทต่อหุ้น เวน้แต่กรณี    
มีการปรับอตัราการใช้สิทธิตามเงื�อนไขการปรับสิทธิ (ทั�งนี�  หากมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิ ราคาการใช้สิทธิจะตอ้งไม่ตํ�ากว่า
มูลค่าหุ้นที�ตราไวข้องหุ้นของบริษทัฯ ณ ขณะนั�น) รายละเอียดข้อกาํหนดสิทธิและเงื�อนไขของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 
ปรากฏตามขอ้กาํหนดสิทธิฉบบันี�  

ทั�งนี�  ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จะไดรั้บสิทธิตามที�ไดก้าํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ บริษทัฯ และผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จะ
มีความผูกพนัตามขอ้กาํหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไดร้ับทราบและเขา้ใจขอ้กาํหนดต่างๆ ใน
ขอ้กาํหนดสิทธิเป็นอยา่งดีแลว้ รวมทั�งไดใ้หค้วามเห็นชอบกบัการแต่งตั�งนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

ทั�งนี�  บริษทัฯ จะจดัให้มีการเก็บรักษาสาํเนาขอ้กาํหนดสิทธิไว ้ณ สํานักงานใหญ่ของบริษทัฯ เพื�อใหผู้ถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 
ขอตรวจสอบสาํเนาขอ้กาํหนดสิทธิและเอกสารต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งไดใ้นวนัและเวลาทาํการของบริษทัฯ 

คาํจํากัดความ 

คาํและขอ้ความต่างๆ ที�ใชอ้ยูใ่นขอ้กาํหนดสิทธิ ใหมี้ความหมายดงัต่อไปนี�  

ข้อกําหนดสิทธิ หมายถึง ขอ้กาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที�ของผูอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิและผูถ้ือใบสําคญั
แสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามัญของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จาํกัด (มหาชน) รุ่นที� 1 
รวมทั�งที�มีการแกไ้ข (หากมี) 

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

นายทะเบียน หมายถึง บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั และ/หรือ นิติบุคคลใดๆ ที�ได้รับ
การแต่งตั�งให้เป็นนายทะเบียน ใบสาํคญัแสดงสิทธิคนใหม่ที�รับโอนสิทธิ และหน้าที�
ของนายทะเบียนเกี�ยวกบัการเป็นนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธินี�  

บริษัทฯ หมายถึง บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) 

ใบแทนใบสําคญั
แสดงสิทธิฯ 

หมายถึง เอกสารที�ออกโดยบริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกัดเพื�อใช้แทน
ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัของ บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) 
รุ่นที� 1 
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ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ หมายถึง ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัของบริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกัด (มหาชน)   
รุ่นที� 1 ชนิดระบุชื�อผูถ้ือและสามารถโอนเปลี�ยนมือได ้ 

ประกาศ ทจ. 34/2551 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ที� ทจ. 34/2551 เรื�องการขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้ที�ออกใหม่และหุ้นที�ออกใหม่เพื�อ
รองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ ลงวนัที� 15 ธนัวาคม 2551 (รวมถึงที�มีการแกไ้ขเพิ�มเติม) 

ผู้ ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ 

หมายถึง ผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื� อหุ้นสามัญของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จาํกัด 
(มหาชน) และให้รวมถึงผู ้ถือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามัญของ 
บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) 

ผู้ ถือหุ้นเดิมที�ได้รับ
การจัดสรร 

หมายถึง ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จาํกัด (มหาชน) ที�จองซื� อและได้รับการ
จดัสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนควบใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering)  

ระย ะเวลาการแจ้ ง 
ความจํานงในการใช้
สิทธิ 

 

หมายถึง ระยะเวลาที�ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิซึ� งประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการซื�อหุน้ของบริษทัฯ 
โดยจะตอ้งแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิซื�อหุ้นสามญัในระหว่าง 5 วนัทาํการก่อนวนั
กาํหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั�ง หากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 
ครั� งใดไม่ตรงกบัวนัทาํการ ให้เลื�อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิเป็นวนัทาํการก่อนหน้าวนั
กาํหนดการใช้สิทธิดงักล่าว ยกเวน้สําหรับวนักําหนดการใช้สิทธิครั� งสุดท้าย ผูถื้อ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ซึ� งประสงค์จะใช้สิทธิซื�อหุ้นสามญัของบริษัทฯ จะต้องแจง้
ความจาํนงในการใชสิ้ทธิซื�อหุน้สามญัในระหว่าง 15 วนัก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิ
ครั� งสุดทา้ย 

วันใช้สิทธิครั#งแรก หมายถึง วนัทาํการสุดทา้ยของเดือนธนัวาคม 256X ซึ�งตรงกบัวนัที� 28 ธนัวาคม 2561 

วัน กํา หน ด การใช้
สิทธิครั#งสุดท้าย 

หมายถึง วนัที�ใบสําคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 มีอายุครบ 5 ปีนับจากวนัที�ออกใบสําคญัแสดง
สิทธิ SDC-W1 หากวนักาํหนดการใช้สิทธิครั� งสุดทา้ยไม่ตรงกบัวนัทาํการ ให้เลื�อน
วนักาํหนดการใช้สิทธิครั� งสุดทา้ยเป็นวนัทาํการก่อนหน้าวนักาํหนดการใช้สิทธิ
ดงักล่าว ซึ� งตรงกบัวนัเสาร์ที� 3 มิถุนายน 2566 จึงเลื�อนเป็นวนัทาํการวนัที� 1 มิถุนายน 
2566 

วันที�ออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ 

หมายถึง เป็นวนัเดียวกนักบัวนัที�จดทะเบียนเพิ�มทุนชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชยส์าํหรับหุ้น
สามญัเพิ�มทุนที�ออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) ซึ� งที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 ได้มีมติอนุมติั หรือตรง
กบัวนัที� 4 มิถุนายน 2561 

วันทําการ หมายถึง  วนัที�ธนาคารพาณิชยเ์ปิดทาํการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ�งไม่ใช่วนัเสาร์หรือวนั
อาทิตย ์หรือวนัอื�นใดที�ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวนัหยุดของธนาคาร
พาณิชย ์และไม่เป็นวนัหยดุทาํการของบริษทัฯ 
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ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ 

หมายถึง บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  

สมุดทะเบีย นผู้ ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
หรือสมุดทะเบียน 

หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ� งบนัทึกรายละเอียดเกี�ยวกับใบสําคญั
แสดงสิทธิฯ และผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ที�เก็บรักษาโดยนายทะเบียนของใบสาํคญั
แสดงสิทธิ 

สิ ท ธิ ใน ใบ สําคั ญ
แสดงสิทธิฯ 

หมายถึง สิทธิทั�งปวงในใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ซึ� งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะสิทธิในการจองซื�อ
หุ้นรองรับสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ และสิทธิในการไดรั้บค่าเสียหายในกรณีหุน้รองรับไม่เพียงพอ 

สํานักงาน ก.ล.ต. หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

หุ้นรองรับ หมายถึง หุ้นสามัญที�ออกใหม่ของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จาํกัด (มหาชน) จาํนวนไม่เกิน 
2,200,125,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที�ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เพื�อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที�จดัสรรให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Rights Offering) 
รวมทั�งหุน้สามญัที�จะออกใหม่เพิ�มเติมในกรณีการปรับสิทธิภายใตข้อ้กาํหนดสิทธิ 

 

1. รายละเอียดเกี�ยวกับใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 

บริษทัฯ จะจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ที�จะซื�อหุ้นสามญัของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน 2,200,125,000 หน่วยใหแ้ก่ 
ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ที�จองซื�อและไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�ออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราส่วน 4 หุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ต่อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย    
(ในกรณีที�มีเศษของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ เหลือจากการคาํนวณดงักล่าวให้ตดัเศษทิ�งทั�งจาํนวน) ดงันั�น จึงไม่มีการ
กาํหนดวนั วิธีการจองและการชาํระเงินค่าจองซื�อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ทั�งนี�  บริษทัฯ จะจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ที�จองซื�อและไดรั้บจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนที�ออกและเสนอขายให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมตาม
สดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ดงัต่อไปนี�  

1.1 ลักษณะสําคญัของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 

ชื�อผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน : ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญัของบริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) 
รุ่นที� 1 (SDC-W1)  

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ : ระบุชื�อผูถื้อและสามารถโอนเปลี�ยนมือได ้

วันที�ออกใบสําคญัแสดงสิทธิฯ : เป็นวนัเดียวกนักบัวนัที�จดทะเบียนเพิ�มทุนชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชยส์ําหรับ
หุน้สามญัเพิ�มทนุที�ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษทัตามสดัส่วนการ
ถือหุ้น (Rights Offering) ซึ� งที�ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2561 ไดมี้มติอนุมติั 
หรือตรงกบัวนัที� \ มิถุนายน ]^_X 
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อายุของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ : 5 ปี นบัแต่วนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ โดยบริษทัฯ จะไม่ขยายอายขุองใบสาํคญั
แสดงสิทธิ และไม่มีขอ้กาํหนดเรียกให้ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ใช้สิทธิก่อนครบ
กาํหนด 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 สามารถใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ    
SDC-W1 ได้ในวนัทาํการสุดท้ายของทุกสิ�นเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม 
บริษทักาํหนดวนัใชสิ้ทธิครั�งแรกในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนธันวาคม 2561 ซึ� ง
ตรงกบัวนัที� 28 ธนัวาคม 2561 

ทั�งนี�  วนักาํหนดการใช้สิทธิครั� งสุดทา้ย คือวนัที�ใบสําคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 มี
อายุครบ 5 ปีนบัจากวนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 หากวนักาํหนดการใช้
สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 ครั� งใดไม่ตรงกับวนัทาํการ ให้เลื�อนวนั
กาํหนดการใชสิ้ทธิเป็นวนัทาํการก่อนหน้าวนักาํหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าว ซึ� งตรง
กบัวนัเสาร์ที� 3 มิถุนายน จึงเลื�อนเป็นวนัทาํการวนัที� 1 มิถุนายน 2566 

จํานวนที�จัดสรร : ไม่เกิน 2,200,125,000 หน่วย 

จํานว นหุ้น สามัญ ที�จัด สรรไว้  เพื� อ
รองรับการใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 

: ไม่เกิน 2,200,125,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 

วิธีการจัดสรร : จดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ที�จองซื�อและไดรั้บการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�ออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) โดยผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที� มีสิทธิจองซื� อหุ้นสามัญเพิ�มทุน
ดงักล่าวตอ้งเป็นผูถื้อหุ้นที�มีชื�อปรากฏในวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิไดรั้บการ
จดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ (Record Date) ในวนัที� 8 
พฤษภาคม 2561 ในอตัราส่วน 4 หุน้สามญัเพิ�มทุนใหม่ต่อใบสาํคญั แสดงสิทธิฯ 1 หน่วย  

ทั�งนี�  ในกรณีที�มีเศษของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เหลือจากการคาํนวณดงักล่าวใหต้ดั
เศษทิ�งทั�งจาํนวน 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.00 บาท (ศูนยบ์าท) 

อัตราการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ 

: ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื�อหุ้นสามญัของบริษทัฯ ได ้1 หุ้น เวน้แต่
กรณีมีการปรับอตัราการใช้สิทธิตามเงื�อนไขการปรับสิทธิ ตามเงื�อนไขการปรับ
สิทธิตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 1.5  

ราคาการใช้สิทธิซื#อหุ้นสามัญ : 0.50 บาทต่อหุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใช้สิทธิตามเงื�อนไขการปรับสิทธิ 
(โปรดพจิารณาเงื�อนไขการปรับสิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ในหวัขอ้ 1.5) 

ทั�งนี�  หากมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิ ราคาการใช้สิทธิจะตอ้งไม่ตํ�ากว่ามูลค่าหุ้นที�
ตราไวข้องหุน้ของบริษทัฯ ณ ขณะนั�น 
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ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ  : บริษทัฯ จะนาํใบสําคญัแสดงสิทธิฯ เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์

ตลาดรองของหุ้นสามัญที�เกิดจากการ
ใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ  

: บริษัทฯ จะนําหุ้นสามัญที� เกิดจากการใช้สิท ธิของใบสําคัญ แสดงสิทธิฯ  
เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : ในการพิจารณาผลกระทบต่อผูถ้ือหุ้นของบริษัทฯ จะพิจารณาถึงผลกระทบ 3 
ประการ ดงันี�  

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น อตัราส่วน 

1.  ดา้นการลดลงของสัดส่วนการ
ถือหุน้และสิทธิออกเสียง 
(Control Dilution) 

ร้อยละ gX.\ 

(กรณีที�ผูถื้อหุน้เดิมรายใดไม่ไดใ้ชสิ้ทธิจองซื�อ
หุน้สามญัเพิ�มทุนของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการ

ถือหุน้ทั�งจาํนวน) 

หรือ ร้อยละ X\.h 

(กรณีผูถื้อหุน้เดิมรายใดไดโ้อนใบสาํคญั
แสดงสิทธิฯ ใหแ้ก่บุคคลอื�นทั�งจาํนวน) 

2.  ดา้นการลดลงของราคา (Price 
Dilution) 

ร้อยละ g.j 

3.  ดา้นการลดลงของส่วนแบ่ง
กาํไร (Earnings Dilution) 

ร้อยละ g].g 

โดยมีรายละเอียดการคาํนวณตามขอ้ 1.16 ของขอ้กาํหนดสิทธินี�  

1.2 ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ สมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิฯ และผู้ทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

1.2.1  นายทะเบียนมีหนา้ที�ที�จะตอ้งออกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ทุกราย โดยใน
ส่วนของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ที�ฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์จะระบุชื�อศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์ป็น
ผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิฯ แทนในสมุดทะเบียนผูถ้ือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ นั�น นายทะเบียนจะออก
ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ หรือออกใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ตามแบบที�นายทะเบียนกําหนดให้แก่   
ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์

1.2.2  นายทะเบียนมีหน้าที�ตามสัญญาแต่งตั� งนายทะเบียนที�จะต้องจัดทําและเก็บรักษาสมุดทะเบียน 
ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ไวจ้นกว่าใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ทั�งหมดจะมีการใช้สิทธิซื�อหุ้นสามญัของ
บริษทัฯ หรือจนกว่าครบกาํหนดอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (แลว้แต่กรณี) 

1.2.3  ผูท้รงสิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

-  ผูท้รงสิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ กรณีทั�วไป  

สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที�ปรากฏชื�อเป็นเจา้ของใบสาํคญั
แสดงสิทธิฯ จาํนวนดงักล่าวที�ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ในขณะนั�นๆ หรือใน
วนัก่อนวนัแรกของการปิดสมุดทะเบียนในกรณีที�มีการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบสําคญั
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แสดงสิทธิฯ เวน้แต่จะไดมี้การโอนใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ซึ� งสามารถใช้ยนักับผูอ้อกใบสําคญั
แสดงสิทธิฯ ได้ตามข้อ 1.3 เกิดขึ� นแล้วในวนัปิดสมุดทะเบียนที�เกี�ยวข้องข้างต้น ซึ� งสิทธิใน
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จะตกไดแ้ก่ผูรั้บโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

-   ผูท้รงสิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ กรณีที�ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์ป็นผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ แทน  

สิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จะตกไดแ้ก่บุคคลหรือนิติบุคคลที�นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ
ไดรั้บแจง้เป็นหนงัสือจากศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยว์่าเป็นผูท้รงสิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จาํนวน
ดงักล่าวที�ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ โดยจาํนวนดงักล่าวจะตอ้งไม่เกิน
กว่าจาํนวนรวมของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในชื�อของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยที์�ระบุอยู่ในสมุด
ทะเบียนในขณะนั�นๆ หรือในวนัก่อนวนัแรกของการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดง
สิทธิฯ ในกรณีที�มีการปิดสมุดทะเบียน 

1.2.4  เมื�อศูนยร์ับฝากหลกัทรัพยแ์จ้งต่อนายทะเบียน นายทะเบียนมีหน้าที�ที�จะต้องออกใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 
ให้แก่ผูท้รงสิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ที�ฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ละลงทะเบียนใหผู้ท้รงสิทธิ
ในใบสําคญัแสดงสิทธิฯ รายดงักล่าวเป็นผูถ้ือใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ในสมุดทะเบียนผูถื้อใบสําคญัแสดง
สิทธิฯ ตามจาํนวนที�ไดร้ับแจง้จากศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ทั�งนี�  เมื�อไดมี้การออกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ และ
ลงทะเบียนดงักล่าวแลว้ นายทะเบียนจะแก้ไขจาํนวนรวมของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ที�ลงทะเบียนในสมุด
ทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไวใ้นชื�อของศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์โดยหกัจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
ที�ไดแ้ยกไปลงทะเบียนไวใ้นชื�อของผูท้รงสิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ออก ส่วนจาํนวนรวมของใบสาํคญั
แสดงสิทธิฯ ที�ออกให้แก่ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยน์ั�น หากนายทะเบียนไม่ไดท้าํการแก้ไข (ไม่ว่าดว้ยเหตุใด 
ก็ตาม) ใหถื้อว่ามีจาํนวนลดลงตามจาํนวนของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ที�ไดแ้ยกไปออกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
และลงทะเบียนไวใ้นชื�อของผูท้รงสิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่าว 

1.3 การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

1.3.1  การโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ที�มิไดฝ้ากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยใ์หเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันี�  

-  การโอนใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ระหว่างผู ้โอนและผูร้ับโอน การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะ
สมบูรณ์เมื�อผูโ้อนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ซึ�งเป็นผูที้�สมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ระบุชื�อ
เป็นเจา้ของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ในจาํนวนที�จะทาํการโอน หรือผูรั้บโอนคนสุดทา้ยโดยมีการ
สลกัหลงัแสดงการโอนต่อเนื�องครบถว้นจากผูที้�ปรากฏชื�อดงักล่าว (แลว้แต่กรณี) ได้ส่งมอบ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ใหแ้ก่ผูรั้บโอนโดยลงลายมือชื�อสลกัหลงัแสดงการโอนไวด้ว้ย 

ผลการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ระหว่างผูรั้บโอนกบับริษทัฯ การโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จะ
ใช้ยนักับบริษทัฯ ไดก็้ต่อเมื�อนายทะเบียนไดรั้บคาํขอลงทะเบียนการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 
พร้อมทั�งใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ที�ผูรั้บโอนใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ไดล้งลายมือชื�อเป็นผูร้ับโอนใน
ดา้นหลงัของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ นั�นครบถว้นแลว้ 

 ผลของการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ระหว่างผูรั้บโอนกบับุคคลภายนอก การโอนใบสําคญัแสดง
สิทธิฯ จะใชย้นักบับุคคลภายนอกไดก็้ต่อเมื�อนายทะเบียนไดล้งทะเบียนการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
ในสมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เรียบร้อยแลว้ 
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-  การขอลงทะเบียนการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จะตอ้งกระทาํ ณ สาํนกังานใหญ่ของนายทะเบียน
ในวนัและเวลาทาํการของนายทะเบียน และจะตอ้งทาํตามแบบและวิธีการที�นายทะเบียนกาํหนด 
โดยผูข้อลงทะเบียนจะตอ้งส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ที�ลงลายมือชื�อครบถว้นตามหลกัเกณฑ์
ขา้งตน้ พร้อมทั�งหลกัฐานอื�นๆ ที�ยืนยนัถึงความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับ
โอนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ในสมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ พร้อมทั�งหลกัฐานอื�นๆ ตามที�
นายทะเบียนกาํหนด อย่างไรก็ดี นายทะเบียนมีสิทธิปฏิเสธไม่รับคาํขอลงทะเบียนการโอนใบสาํคญั
แสดงสิทธิฯ หากนายทะเบียนเห็นว่าการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ นั�นไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

1.3.2  สาํหรับการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ที�ฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยใ์ห้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของ
ตลาดหลกัทรัพย ์ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

1.4 การใช้สิทธิและเงื�อนไขการใช้สิทธิ 

1.4.1 วนักาํหนดการใชสิ้ทธิ และการใชสิ้ทธิซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุน 

 ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ครั� งแรกในวนัทาํการสุดทา้ยของ
เดือนธันวาคม 2561 โดยผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ได้ในวนั
สุดท้ายของทุกสิ�นเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ทั�งนี�  วนักําหนดการใช้สิทธิครั� งสุดท้าย คือวนัที�
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ มีอายคุรบ 5 ปีนบัจากวนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ  

 โดยวนักาํหนดการใชสิ้ทธิครั� งแรก ตรงกบัวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนธนัวาคม 2561 และวนักาํหนดการใช้
สิทธิครั� งสุดทา้ยตรงกบัวนัที�ใบสาํคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 มีอายุครบ ^ ปีนับจากวนัที�ออกใบสําคญัแสดง
สิทธิ SDC-W1 หากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ครั� งใดไม่ตรงกบั วนัทาํการ ให้เลื�อน
วนักาํหนดการใช้สิทธิเป็นวนัทาํการก่อนหน้าวนักาํหนดการใช้สิทธิดงักล่าว โดยบริษทัฯ จะไม่ขยายอายุ
ของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ และไม่มีขอ้กาํหนดเรียกให้ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ใชสิ้ทธิก่อนครบกาํหนด 

ในการใชสิ้ทธิซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุนของบริษทัฯ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ สามารถใชสิ้ทธิซื�อหุ้นสามญั
เพิ�มทุนตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ที�ตนถืออยูท่ ั�งหมดหรือบางส่วนก็ได ้สาํหรับใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ที�
เหลือและไม่ไดใ้ช้สิทธิภายในวนักาํหนดการใช้สิทธิครั� งสุดทา้ย บริษทัฯ จะถือว่าผูถ้ือใบสาํคญัแสดง
สิทธิไม่ประสงค์จะใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่าวและให้ถือว่าใบสําคญัแสดงสิทธิฯ นั�นๆ 
สิ�นสภาพโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ 

1.4.2 ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ  

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ซึ�งประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการซื�อหุน้สามญัของบริษทัฯ จะตอ้งแจง้ความจาํนง
ในการใชสิ้ทธิซื�อหุน้สามญัของบริษทัฯ ตามวิธีที�ระบุไวใ้นขอ้ 1.4.5 โดยจะตอ้งแจง้ความจาํนงในการ
ใช้สิทธิซื�อหุ้นสามญัของบริษทัฯ ภายในระหว่าง 5 วนัทาํการก่อนวนักาํหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั� ง 
ภายในช่วงเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. สาํหรับวนักาํหนดการใชสิ้ทธิครั� งสุดทา้ย ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
ซึ� งประสงค์จะใช้สิทธิซื�อหุ้นสามญัของบริษทัฯ จะตอ้งแจง้ความจาํนงในการใช้สิทธิซื�อหุ้นสามญัใน
ระหวา่ง 15 วนัก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิครั� งสุดทา้ย  

ทั�งนี�  เมื�อผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ได้แจง้ความจาํนงในการใช้สิทธิซื�อหุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดง
สิทธิฯ แลว้ จะไม่สามารถยกเลิกการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิดงักล่าวได ้
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ทั�งนี�  บริษทัฯ จะแจง้ข่าวเกี�ยวกบัระยะเวลายื�นความจาํนงในการใช้สิทธิ อตัราการใชสิ้ทธิ ราคาการใช้สิทธิ 
พร้อมทั�งสถานที�ใช้สิทธิผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพย ์(SET PORTAL) โดยบริษทัฯ 
จะแจง้รายละเอียดดงักล่าวอยา่งน้อย 5 (หา้) วนัทาํการก่อนระยะการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิในแต่
ละครั� ง สาํหรับการใชสิ้ทธิครั� งสุดทา้ย บริษทัฯ จะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 
ตามรายชื�อที�ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ โดยบริษทัฯ จะปิดสมุดทะเบียนพกัการ
โอนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 21 (ยี�สิบเอด็) วนัก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิครั� งสุดทา้ย และตลาดหลกัทรัพยจ์ะ
ทาํการขึ�นเครื�องหมายหา้มการซื�อขายชั�วคราว (SP) ล่วงหน้า 2 (สอง) วนัทาํการก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนพกั
การโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ในกรณีที�วนัปิดสมุดทะเบียนดงักล่าว ตรงกบัวนัหยดุทาํการของบริษทัฯ ให้
เลื�อนเป็นวนัทาํการก่อนหนา้วนัปิดสมุดทะเบียนเดิม  

1.4.3 นายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  
เลขที� 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท:์ 0-2009-9000 
โทรสาร: 0-2009-9991 
Website: www.tsd.co.th 
 

1.4.4 สถานที�ติดต่อในการใชสิ้ทธิ 
บริษทั สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) 
เลขที� 99/10 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั�น 26  
หมู่ที� 4 ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลคลองเกลือ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี  
โทรศพัท:์ 0-2502-6871 และ 0-2502-6766 
โทรสาร: 0-2502-6870 
Website: www.samartdigital.com 

1.4.5 วิธีการใชสิ้ทธิและขั�นตอนการใชสิ้ทธิ 

ในกรณีมีการแต่งตั�งตวัแทนรับแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ และ/หรือมีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงสถานที�ที�ติดต่อ
ในการใชสิ้ทธิ บริษทัฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ทราบผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย ์

1.4.6 ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ สามารถขอรับใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซื�อหุ้นสามญัไดที้�บริษทัฯ และ/
ห รือตัวแท น รับแจ้งค วามจําน งใน การใช้ สิ ท ธิ  ห รือ ด าวน์ โห ลด จาก เว็บ ไซ ต์ข องบ ริษัท ฯ 
(www.samartdigital.com) โดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ สามารถแจ้งความจาํนงการใช้สิทธิซื�อหุ้น
สามญัไดที้�บริษทัฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ โดยจะตอ้งแจง้ความจาํนงในการ
ใชสิ้ทธิตามระยะเวลาแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิในหวัขอ้ 1.4.2 ตามที�ระบุขา้งตน้ 

ในกรณีที�ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ อยู่ในระบบใบหุ้น (Scrip) ผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เป็นหลกัฐานในการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิไดท้นัที 

ในกรณีที�ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ อยูใ่นระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ที�ตอ้งการใช้
สิทธิตอ้งแจง้ความจาํนงและกรอกแบบคาํขอเพื�อขอถอนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ออกจากระบบไร้ใบหุ้น
หรือเพื�อให้ออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ตามที�ตลาดหลักทรัพย์กําหนด โดยยื�นต่อบริษัท
หลกัทรัพยที์�ทาํหนา้ที�เป็นนายหน้าซื�อขายหลกัทรัพย ์(Broker) ของตน และบริษทัหลกัทรัพยด์งักล่าวจะ
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ดําเนินการแจง้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื�อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ สําหรับนําไปใช้เป็น
หลกัฐานประกอบการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ โดยศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะออกใบสําคัญ   
แสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิฯ (แลว้แต่กรณี) ให้ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เพื�อนาํไปใช้
เป็นหลกัฐานประกอบการดาํเนินการใชสิ้ทธิตามที�ระบุไวข้า้งตน้ 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ที�ประสงคจ์ะใช้สิทธิซื�อหุ้นสามญั จะตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขการแจง้ความจาํนง
ในการใช้สิทธิ โดยดาํเนินการและส่งเอกสารดงัต่อไปนี� ให้แก่บริษทัฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ความจาํนง
ในการใช้สิทธิ ตามสถานที�ติดต่อตามที�ระบุไวใ้นหัวข้อ 1.4.4 ข้างตน้ หรือตามที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลง     
ซึ� งบริษทัฯ จะแจง้ใหท้ราบต่อไป  

ก) แบบแจ้งความจาํนงการใช้สิทธิซื�อหุ้นสามัญที�ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถว้น       
ทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ และส่งให้แก่บริษทัฯ ในช่วงระยะเวลาการ
แจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิ ทั�งนี�  ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จะสามารถขอรับแบบแจง้ความจาํนง
การใชสิ้ทธิซื�อหุ้นสามญัได ้ณ สถานที�ติดต่อในการใชสิ้ทธิ ในระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการ
ใชสิ้ทธิ หรือ Download แบบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซื�อหุน้สามญัไดที้� www.samartdigital.com  

ข) ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ตามแบบที�ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด ซึ� ง 
ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ลงลายมือชื�อผูโ้อนดา้นหลงั ตามจาํนวนที�ระบุในแบบแจง้ความจาํนง
การใชสิ้ทธิ และหนงัสือมอบอาํนาจให้ผูอื้�นมารับใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ฉบบัใหม่สาํหรับใบสาํคญั
แสดงสิทธิฯ ที�ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ (ถา้มี) 

ค) ชาํระเงินตามจาํนวนที�ระบุในแบบแจง้ความจาํนงการใช้สิทธิซื�อหุ้นสามญั และส่งหลกัฐานการ
ชาํระเงินใหแ้ก่บริษทัฯ โดยวิธีการชาํระเงินค่าจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุนโดยวิธีหนึ�งวิธีใด ดงันี�   

1) กรณีจองซื�อในระหว่าง h วนัทาํการก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครั� ง หรือระหว่าง X0 
วนัก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในครั� งสุดทา้ย ตั�งแต่เวลา j.{{ น.  – 16.00 น. 

ผูจ้องซื�อสามารถชาํระเงินค่าจองซื�อเป็นเงินโอน เช็ค ดร๊าฟท ์หรือแคชเชียร์เช็ค ผ่านระบบ 
Bill Payment ของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) โดยใชแ้บบฟอร์มใบชาํระเงินผ่านระบบ 
Bill Payment โดยกรอกข้อมูลให้ครบถว้น และชําระค่าจองซื� อหุ้นเพิ�มทุนผ่านเคาน์เตอร์
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ไดทุ้กสาขา  

กรณีชาํระด้วยเช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั�งจ่ายในนาม "บริษทั สามารถ ดิจิตอล 
จาํกดั (มหาชน)"  และตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานักหักบญัชีในเขตเดียวกันภายใน 
วนัทาํการถดัไป  

2) กรณีจองซื�อในระหว่าง ^ วนัทาํการก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครั� ง หรือระหว่าง X^ 
วนัก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในครั� งสุดทา้ย ตั�งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.  

ผู ้จอ ง ซื� อ ส าม าร ถ ชําร ะ ค่ าจ อ งซื� อ ด้ว ย ก าร โ อ น เงิน ผ่ าน ร ะบ บ  Bill Payment ข อ ง
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) โดยใชแ้บบฟอร์มใบชาํระเงินผ่านระบบ Bill Payment โดย
กรอกขอ้มูลให้ครบถว้น และชาํระค่าจองซื�อหุ้นเพิ�มทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จาํกดั 
(มหาชน) ไดทุ้กสาขา 



  

10 

ทั� งนี�  ผู ้จองซื� อสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบชําระเงินผ่านระบบ Bill Payment ได้ที�      
เวป็ไซดข์องบริษทัฯ 10 วนัทาํการก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครั� ง หรือ 20 วนัทาํการ
ก่อนวนักาํหนดการใช้สิทธิในครั� งสุดทา้ย และในกรณีที�บริษทัฯ มีการเปลี�ยนแปลงวิธีการ
ชาํระเงิน บริษทัฯ จะแจง้รายละเอียดให้กบัผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ทราบผ่านระบบเผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสารของตลาดหลกัทรัพยฯ์ (SET PORTAL) และเวป็ไซดข์องบริษทัฯ ต่อไป 

บริษทัฯ จะงดรับเอกสารที�เกี�ยวข้องกับการจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนทางไปรษณีย ์งดรับเช็ค
ต่างจังหวดั งดรับเช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คเพื�อชําระเงินค่าซื� อหุ้นสามัญเพิ�มทุนทาง
ไปรษณีย ์และงดรับชาํระเงินค่าจองซื�อหุน้สามญั  เพิ�มทุนดว้ยเงินสด 

ง) ผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องเป็นผูรั้บผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื�นใด (ถา้มี) ตาม
บทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎากรหรือขอ้บงัคบัหรือกฎหมายต่างๆ ที�ใชบ้งัคบัในการใชสิ้ทธิซื�อหุ้น
สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

จ) หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ 

1)   บุคคลสญัชาติไทย  :    สําเนาบตัรประชาชน หรือสําเนาบตัรข้าราชการ หรือสําเนา
บตัรพนักงานรัฐวิสาหกิจที�ยงัไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการ
เปลี�ยนชื�อ/ชื�อสกุล ซึ� งทาํให้ชื�อ/ชื�อสกุล ไม่ตรงกับใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที�ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น 
ใบแจง้เปลี�ยนชื�อ/ชื�อสกุล เป็นตน้) พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

2)   บุคคลต่างดา้ว  :    สาํเนาใบต่างดา้ว หรือสาํเนาหนังสือเดินทางที�ยงัไม่หมดอาย ุ
พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

3)   นิติบุคคลในประเทศ  : สําเนาหนงัสือรับรองบริษทัที�ออกโดยกระทรวงพาณิชย ์อายุ
ไม่เกิน 6 เดือน นับจากวนัที�ยื�นแบบแจ้งความจาํนงการใช้
สิทธิซื�อหุ้นสามญั พร้อมรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยกรรมการ   
ผูมี้อาํนาจที�มีชื�อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษทันั�น และ
เอกสารหลกัฐานของกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชื�อตาม 1) 
หรือ 2) แลว้แต่กรณี พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ 

4)   นิติบุคคลต่างประเทศ  : สาํเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public ของประเทศ
ที�ออกเอกสารนั�น พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผูมี้
อาํนาจ และเอกสารหลกัฐานของกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชื�อ
ตาม 1) หรือ 2) แลว้แต่กรณี พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
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5)   คสัโตเดียน (Custodian)  : สําเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public ของ
ประเทศที�ออกเอกสารนั� น พร้อมหนังสือแต่งตั� งคัสโตเดียน 
หนงัสือมอบอาํนาจ (ถา้มี) และเอกสารหลกัฐานของผูมี้อาํนาจลง
ลายมือชื�อตาม 1) หรือ 2) แลว้แต่กรณี พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

ทั�งนี�  หากผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไม่ส่งมอบหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิตามที�กล่าวขา้งตน้ 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิที�จะถือว่าผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสําคญั
แสดงสิทธิฯ ในครั� งนั�นๆ  อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ความจาํนงในการใช้
สิทธิสามารถใชดุ้ลพินิจในการพิจารณาให้ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดง
สิทธิฯ ไดต้ามความเหมาะสม 

1.4.7 จาํนวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ที�ขอใช้สิทธิซื�อหุ้นสามญั 
จะตอ้งเป็นจาํนวนเต็มเท่านั�น โดยอตัราการใชสิ้ทธิเท่ากบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสาํคญั
แสดงสิทธิฯ หนึ� งหน่วยต่อหุ้นสามญัหนึ�งหุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเงื�อนไขการ
ปรับสิทธิตามขอ้ 1.5 

1.4.8 จาํนวนหุ้นสามญัที�ออกให้เมื�อมีการใช้สิทธิจะคาํนวณโดยการนาํจาํนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ� งผูถื้อ
ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไดช้าํระตามที�กล่าวขา้งตน้ หารดว้ยราคาการ
ใชสิ้ทธิในขณะที�มีการใชสิ้ทธินั�น โดยบริษทัฯ จะออกหุ้นสามญัเป็นจาํนวนเต็ม ไม่เกินจาํนวนหน่วย
ของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิฯ คูณดว้ยอตัราการใช้สิทธิ หากมีการปรับ
ราคาการใช้สิทธิและ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิแลว้ทาํให้มีเศษเหลืออยูจ่ากการคาํนวณดงักล่าว บริษทัฯ จะ
ไม่นาํเศษดงักล่าวมาคิดคาํนวณและจะชาํระเงินที�เหลือจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวเป็นเช็คระบุชื�อขีดคร่อม
เฉพาะคืนให้แก่ผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ โดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที�อยู่ที�ระบุในแบบแจง้ความจาํนงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ภายใน 10 (สิบ)        
วนัทาํการนบัจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครั�งโดยไม่มีดอกเบี�ยไม่วา่ในกรณีใดๆ 

ในกรณีที�ต้องมีการเปลี�ยนแปลงอตัราการใชสิ้ทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้
สิทธิตามที�ระบุในเงื�อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจาํนวนหุ้นสามญัที�จะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ใหต้ดัเศษของหุน้ทิ�ง 

1.4.9 ในการใชสิ้ทธิแต่ละครั� ง ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จะสามารถใชสิ้ทธิในการซื�อหุน้สามญั โดยไม่มีการ
กาํหนดจาํนวนหุน้สามญัขั�นตํ�า  

1.4.10 หากบริษัทฯ ได้รับหลักฐานใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ครบถว้น
หรือไม่ถูกตอ้ง หรือจาํนวนเงินที�บริษทัฯ ไดรั้บชาํระไม่ครบตามจาํนวนที�ระบไุวใ้นแบบแจง้ความจาํนง
การใช้สิทธิซื�อหุ้นสามญั หรือ บริษทัฯ ตรวจสอบไดว่้า ขอ้ความที�ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบ
แทนใบสําคญัแสดงสิทธิฯ กรอกลงในแบบแจง้ความจาํนงการใช้สิทธิซื�อหุ้นสามญันั�นไม่ครบถว้น
หรือไม่ถูกตอ้ง ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิฯ จะต้องทาํการแก้ไขให้
ถูกต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจาํนงใช้สิทธิ หากผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทน
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไม่ทาํการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษทัฯ และ/หรือ ตวัแทนรับ
แจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิจะถือวา่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ สละสิทธิการใชสิ้ทธิซื�อหุ้นสามญั และ
บริษทัฯ จะจดัส่งเช็ค ดร๊าฟท ์ตั�วแลกเงินธนาคาร หรือคาํสั�งจ่ายเงินของธนาคารที�ไดร้ับ (แลว้แต่กรณี) 
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และใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ คืนใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ภายใน 
10 (สิบ) วนัทาํการนับจากวนักาํหนดการใช้สิทธิ  ให้ถือว่าการแจง้ความจาํนงในการใช้สิทธินั�นสิ�น
สภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี�ยและ/หรือค่าเสียหายอื�นใด ไม่ว่ากรณี
ใดๆ  

ในกรณีที�ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ชาํระจาํนวนเงินในการใชสิ้ทธิ
ไม่ครบถว้น บริษทัฯ มีสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวที�จะถือว่าจาํนวนหุ้นสามญัที�จองซื�อมีจาํนวนเท่ากบัจาํนวนที�
จะได้รับตามจาํนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ� งตวัแทนรับแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิไดรั้บชาํระไวจ้ริง
ตามราคาการใชสิ้ทธิในขณะนั�น  

การกระทาํใดๆ ของบริษทัฯ ใหถื้อว่าเป็นที�สุดในแต่ละครั� งของการใชสิ้ทธิ   

1.4.11 ในกรณีที�บริษทัฯ ไม่สามารถคืนเงินส่วนที�ไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ได้ภายใน
ระยะเวลา 10 (สิบ) วนัทาํการนับแต่วนัที�ใช้สิทธิในครั� งนั� นๆ ผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะได้รับ
ดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคาํนวณจากเงินส่วนที�ไม่ได้ใช้สิทธินับแต่วนัที�พน้
กาํหนด 10 (สิบ) วนัทาํการดงักล่าวจนถึงวนัที�ผูถ้ือใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ไดรั้บคืนเงินส่วนที�ไม่ไดใ้ช้
สิทธิ 

 อย่างไรก็ดี หากบริษทัฯ ได้ทาํการส่งเช็ค ดร๊าฟท์ ตั�วแลกเงินธนาคาร หรือคาํสั�งจ่ายเงินของธนาคาร ซึ� ง      
ขีดคร่อมสั�งจ่ายเฉพาะชื�อผูถ้ือใบสาํคญัสิทธิฯ ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที�อยู่ที�ระบุในแบบแจง้ความจาํนง
ในการใช้สิทธิโดยถูกตอ้งแลว้ ให้ถือว่าผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ไดรั้บเงินคืนแลว้โดยชอบและไม่มีสิทธิ
เรียกร้องดอกเบี�ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป 

1.4.12 เมื�อผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ที�ประสงค์จะใช้สิทธิซื�อหุ้นสามญั     
ไดป้ฏิบติัตามเงื�อนไขการแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซื�อหุ้นสามญั กล่าวคือ ไดส่้งมอบทั�งใบสาํคญัแสดง
สิทธิฯ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ แบบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซื�อหุ้นสามญั และชาํระเงินค่า
จองซื�อหุ้นสามญัถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณ์ ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสําคญัแสดง
สิทธิฯ จะไม่สามารถเพกิถอนการใชสิ้ทธิได ้เวน้แต่จะไดร้ับความยนิยอมเป็นหนงัสือจากบริษทัฯ 

1.4.13 เมื�อพน้กาํหนดวนัใชสิ้ทธิครั� งสุดทา้ยแลว้ แต่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
ยงัมิไดป้ฏิบติัตามเงื�อนไขของการใช้สิทธิที�กาํหนดไวอ้ย่างครบถว้น ให้ถือว่าใบสําคญัแสดงสิทธิฯ หรือ
ใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิฯ นั�นๆ สิ�นสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ และผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หรือ
ใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จะใชสิ้ทธิไม่ไดอี้กเมื�อพน้กาํหนดการใชสิ้ทธิครั� งสุดทา้ย 

1.4.14 บริษทัฯ จะยื�นขอจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทุนชาํระแลว้ของบริษทัฯ ต่อกระทรวงพาณิชยต์ามจาํนวนหุน้
สามญัที�ออกใหม่สาํหรับการใช้สิทธิภายใน 14 (สิบสี�) วนั นับตั�งแต่วนักาํหนดการใชสิ้ทธิซึ� งบริษทัฯ 
ไดรั้บชาํระค่าหุ้นครบถว้นตามจาํนวนที�มีการใช้สิทธิแลว้ โดยบริษทัฯ จะดาํเนินการจดทะเบียนผูถื้อ
ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ที�ไดใ้ชสิ้ทธินั�นเขา้เป็นผูถ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นตาม
จาํนวนหุน้สามญัที�คาํนวณไดจ้ากการใชสิ้ทธิ 

หุ้นสามญัใหม่ที�ออกเนื�องจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกบั
หุ้นสามญัของบริษทัฯ ที�ได้ออกไปก่อนหน้าแลว้ทุกประการ นับตั�งแต่วนัที�มีการจดแจง้ชื�อของผูถื้อ
ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ หรือผูรั้บสิทธิแทนเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ และจดทะเบียนเพิ�มทุนชาํระแลว้
เนื�องจากการออกหุน้สามญัใหม่ จากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 
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1.4.15 ในกรณีที�หุน้สามญัที�สาํรองไวเ้พื�อรองรับการใชสิ้ทธิไม่เพียงพอ บริษทัฯ จะดาํเนินการชดใชค่้าเสียหาย
ที�เกิดขึ�นให้แก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ที�ไม่สามารถใชสิ้ทธิไดต้ามขอ้ 1.8 อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ จะ
ไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผูถ้ือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที�ไม่สามารถใช้สิทธิได้ ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามญั
เพียงพอ ในกรณีที�ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เป็นบุคคลต่างดา้วหรือนิติบุคคลต่างประเทศที�ไม่สามารถ
ใชสิ้ทธิได ้เพราะถูกจาํกดัสิทธิตามสดัส่วนการถือหุน้ที�ระบุในขอ้บงัคบับริษทัฯ 

1.5 เงื�อนไขการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

ทั�งนี�  เพื�อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไม่ให้ดอ้ยไปกว่าเดิม บริษทัฯ จะ
ดาํเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิในการซื�อหุน้สามญัตลอดอายุของใบสาํคญัแสดง
สิทธิฯ เมื�อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ�งดงัต่อไปนี�  

1.5.1  เมื�อบริษทัฯ มีการเปลี�ยนแปลงมูลค่าที�ตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทัฯ อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้น
หรือแบ่งแยกหุ้นของบริษทัฯ โดยการเปลี�ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบั
ทนัทีนับตั�งแต่วนัที�ได้มีการจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงQมูลค่าที�ตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษัทฯ กับ
กระทรวงพาณิชย์ ซึ� งการปรับสิทธินี� ทาํเพื�อให้ผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับหุ้นจาํนวนเท่าเดิม 
เสมือนวา่ไม่มีการเปลี�ยนแปลงมูลค่าที�ตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทัฯ 

(1)  ราคาการใชสิ้ทธิ จะเปลี�ยนแปลงตามสูตรการคาํนวณดงันี�  

Price 1  =  Price 0 x Par 1 
 Par 0 

(2)  อตัราการใชสิ้ทธิ จะเปลี�ยนแปลงตามสูตรการคาํนวณดงันี�  

Ratio 1  =  Ratio 0 x Par 0 
 Par 1 

โดยที�  Price 1  คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง 
Price 0  คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง 
Ratio 1  คือ  อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง 
Ratio 0  คือ  อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง 
Par 1  คือ  มูลค่าที�ตราไวข้องหุน้สามญัหลงัการเปลี�ยนแปลง 
Par 0  คือ  มูลค่าที�ตราไวข้องหุน้สามญัก่อนการเปลี�ยนแปลง 
 

1.5.2 เมื�อบริษทัฯ เสนอขายหุ้นสามญัที�ออกใหม่ในราคาตํ�าใหก้บัผูถ้ือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั�วไป และ/หรือ
บุคคลในวงจาํกดั โดย “ราคาเฉลี�ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที�ออกใหม่” ตํ�ากว่าร้อยละ 90 (เกา้สิบ) ของ “ราคาตลาด
ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ซึ� งการเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัที 
ตั�งแต่วนัแรกที�ผูซื้�อหุ้นสามญัจะไม่ไดร้ับสิทธิในการจองซื�อหุน้สามญัที�ออกใหม่ (วนัแรกที�ตลาดหลกัทรัพย์
ขึ�นเครื�องหมาย XR) สาํหรับกรณีที�เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Issue) และ/หรือวนัแรกของการ
เสนอขายหุน้สามญัที�ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั�วไป และ/หรือ บุคคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี 

“ราคาเฉลี�ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที�ออกใหม่” คาํนวณไดจ้ากจาํนวนเงินทั�งหมดที�บริษทัฯ จะไดรั้บจาก
การเสนอขายหุน้สามญั หารดว้ยจาํนวนหุน้สามญัที�ออกใหม่ทั�งหมด 
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อนึ� ง ในกรณีที� เมื�อมีการเสนอขายหุ้นสามัญที�ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ใน
เงื�อนไขที�จะต้องจองซื� อหุ้นดังกล่าวด้วยกัน ให้นําราคาเฉลี�ยทั�ง 2 ราคา และจาํนวนหุ้นที�ออกใหม่
ทั�งหมดมาคาํนวณราคาเฉลี�ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที�ออกใหม่ แต่ในกรณีที�การเสนอขายพร้อมกัน
ดงักล่าวไม่อยู่ภายในเงื�อนไขที�ตอ้งจองซื�อด้วยกนั ให้นาํจาํนวนหุ้นและราคาเสนอขายเฉพาะของหุ้น
สามญัที�ออกใหม่ซึ�ง “ราคาเฉลี�ยต่อหุ้นของหุน้สามญัที�ออกใหม่” ตํ�ากว่าร้อยละ 90 (เกา้สิบ) ของ "ราคา
ตลาดของหุน้สามญัของบริษทัฯ" มาคาํนวณการเปลี�ยนแปลงเท่านั�น 

"ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ"  หมายถึง ราคาใดราคาหนึ�งดงัต่อไปนี�   

1)  ราคาเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัของหุ้นสามญัของบริษทัฯ ที�มีการซื�อขายทั�งหมดในตลาดหลกัทรัพย ์7 
(เจ็ด) วนัทาํการติดต่อกันก่อนวนัที�ใช้ในการคาํนวณ ซึ� งราคาตลาดเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนัก เท่ากับ 
มูลค่าการซื�อขายหุ้นสามญัทั�งหมดของบริษทัฯ หารดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัของบริษทัฯ ที�มีการ
ซื�อขายทั�งหมดในตลาดหลกัทรัพย ์ 

2)  ราคาที�กาํหนดโดยผ่านการวเิคราะหเ์ปรียบเทียบกบัความตอ้งการซื�อและความตอ้งการขายหุน้ที�
ออกใหม่ของบริษทัฯ เช่น การสาํรวจความตอ้งการซื�อหลกัทรัพย ์(book building) เป็นตน้  

3)  ราคายติุธรรมที�ประเมินโดยที�ปรึกษาทางการเงินที�อยูใ่นบญัชีรายชื�อที�สาํนกังาน ก.ล.ต. ใหค้วาม
เห็นชอบ  ทั�งนี�  โดยเปิดเผยสมมติฐานสาํคญัที�ใชป้ระกอบการคาํนวณใหเ้พยีงพอและชดัเจน 

“วันที�ใช้ในการคาํนวณ” หมายถึง วนัใดวนัหนึ�งดงัต่อไปนี�  ตามที�บริษทัฯ กาํหนด 

1) วนัแรกที�เสนอขายหุน้ที�ออกใหม่ต่อผูล้งทุน 

2) วนัแรกที�ผูซื้�อหุ้นสามญัของบริษทัฯ จะไม่ไดร้ับสิทธิในการจองซื�อหุ้นสามญัที�ออกใหม่      (วนัแรก
ที�ตลาดหลกัทรัพยขึ์�นเครื�องหมาย XR) สําหรับกรณีที�เป็นการเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Rights 
Issue)  

(1)  ราคาการใชสิ้ทธิ จะเปลี�ยนแปลงตามสูตรการคาํนวณดงันี�  

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

(2)  อตัราการใชสิ้ทธิ จะเปลี�ยนแปลงตามสูตรการคาํนวณดงันี�  

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

โดยที�  Price 1 คือ   ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง  

Price 0 คือ   ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง 

Ratio 0 คือ   อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง 

MP คือ   ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทัฯ 

A คือ   จาํนวนหุ้นสามญัที�ได้เรียกชาํระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนวนัที�
ใช้ในการคาํนวณกรณีที�กําหนดราคาตลาดของหุ้นสามญัของ
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บริษทัฯ จากราคาเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนักของหุ้นสามญัของบริษทัฯ 
หรือ วนัที�คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื�อขออนุมติัให้บริษทัฯ เสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ กรณีที�กาํหนด
ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทัฯ จากราคาที�กําหนดโดย
ผา่นการวิเคราะห์เปรียบเทียบหรือราคายติุธรรมที�ประเมินโดยที�
ปรึกษาทางการเงิน แลว้แต่กรณี 

B คือ   จาํนวนหุ้นสามญัที�ออกใหม่เพื�อเสนอขายแก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/
หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั�วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจาํกดั 

BX คือ   จาํนวนเงินที�จะไดรั้บทั�งสิ�น ทั�งจากการเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั�วไป และ/หรือ เสนอขาย
ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั 

1.5.3 เมื�อบริษัทฯ เสนอขายหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆ ในราคาตํ�าให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขาย
ประชาชน ทั�วไป และ/หรือ บุคคลในวงจาํกดัโดยที�หลกัทรัพยน์ั�นมีสิทธิที�จะแปลงสภาพ / เปลี�ยนเป็น
หุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื�อหุ้นสามัญ (“หลักทรัพย์ที�ออกใหม่ที�มีสิทธิแปลงสภาพ”)      
เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื� อหุ้นสามญั โดยที� “ราคาเฉลี�ยต่อหุ้นของหุ้น
สามัญที�จะออกใหม่เพื�อรองรับสิทธิ” ดงักล่าว ตํ�ากว่าร้อยละ 90 (เกา้สิบ) ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญ
ของบริษทัฯ” 

การเปลี�ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั�งแต่วนัแรกที�ผูถื้อหุ้นสามญั
จะไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซื�อหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆ ที�มีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี�ยนเป็นหุน้สามญั หรือ
ให้สิทธิในการจองซื�อหุ้นสามญั (วนัแรกที�ตลาดหลกัทรัพยขึ์�นเครื�องหมาย XR) สาํหรับกรณีที�เป็นการ
เสนอขายให้กบัผูถื้อหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆ 
ที�มีสิทธิที�จะแปลงสภาพ / เปลี�ยนเป็นหุ้นสามญัไดห้รือให้สิทธิในการจองซื�อหุ้นสามญั กรณีเสนอขาย
ใหก้บัประชาชนทั�วไป และ/หรือ กรณีที�เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี 

“ราคาเฉลี�ยต่อหุ้นสามัญที�ออกใหม่เพื�อรองรับสิทธิ” คาํนวณไดจ้ากจาํนวนเงินที�บริษทัฯ จะไดรั้บจาก
การขายหลกัทรัพยท์ี�มีสิทธิที�จะแปลงสภาพ / เปลี�ยนเป็นหุ้นสามญั หรือใหสิ้ทธิในการจองซื�อหุ้นสามญั 
รวมกับเงินที�จะได้รับจากการใช้สิทธิซื�อหุ้นสามัญนั�นหารด้วยจาํนวนหุ้นทั�งสิ�นที�ต้องออกใหม่เพื�อ
รองรับการใชสิ้ทธินั�น 

อนึ� ง ในกรณีที�มีการเสนอขายหลกัทรัพยที์�ออกใหม่ที�มีสิทธิแปลงสภาพพร้อมกนัมากกว่า 1 ราคาการ
เสนอขายในเงื�อนไขที�จะต้องจองซื� อหลักทรัพยด์ังกล่าวด้วยกัน ให้ค ํานวณการเปลี�ยนแปลงจาก 
หลกัทรัพยที์�ออกใหม่ที�มีสิทธิแปลงสภาพทั�งหมด แต่ในกรณีที�การเสนอขายพร้อมกนัดงักล่าวไม่อยู่
ภายในเงื�อนไขที�ตอ้งจองซื�อดว้ยกนั ใหค้าํนวณการเปลี�ยนแปลงจากหลกัทรัพยที์�ออกใหม่ที�มีสิทธิแปลง
สภาพ ซึ�ง "ราคาเฉลี�ยต่อหุ้นของหุ้นสามญัที�จะออกใหม่เพื�อรองรับสิทธิ" ตํ�ากว่าร้อยละ 90 (เกา้สิบ) ของ 
"ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทัฯ" เท่านั�น  

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”  หมายถึง ราคาใดราคาหนึ�งดงัต่อไปนี�   
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1)  ราคาเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัของหุ้นสามญัของบริษทัฯ ที�มีการซื�อขายทั�งหมดในตลาดหลกัทรัพย ์7 
(เจ็ด) วนัทาํการติดต่อกันก่อนวนัที�ใช้ในการคาํนวณ ซึ� งราคาตลาดเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนัก เท่ากับ 
มูลค่าการซื�อขายหุ้นสามญัทั�งหมดของบริษทัฯ หารดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัของบริษทัฯ ที�มีการ
ซื�อขายทั�งหมดในตลาดหลกัทรัพย ์ 

2)  ราคาที�กาํหนดโดยผ่านการวเิคราะหเ์ปรียบเทียบกบัความตอ้งการซื�อและความตอ้งการขายหุน้ที�
ออกใหม่ของบริษทัฯ เช่น การสาํรวจความตอ้งการซื�อหลกัทรัพย ์(book building) เป็นตน้  

3)  ราคายติุธรรมที�ประเมินโดยที�ปรึกษาทางการเงินที�อยูใ่นบญัชีรายชื�อที�สาํนกังาน ก.ล.ต. ใหค้วาม
เห็นชอบ  ทั�งนี�  โดยเปิดเผยสมมติฐานสาํคญัที�ใชป้ระกอบการคาํนวณใหเ้พยีงพอและชดัเจน 

“วันที�ใช้ในการคาํนวณ” หมายถึง วนัใดวนัหนึ�งดงัต่อไปนี�  ตามที�บริษทัฯ กาํหนด 

1) วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพยที์�ออกใหม่ใดๆ ที�ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือให้
สิทธิในการซื�อหุ้นสามญัสําหรับกรณีที�เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั�วไป  และ/หรือกรณีที�
เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี 

2)  วนัแรกที�ผูซื้�อหุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื�อหลกัทรัพยที์�ออกใหม่ใดๆ ที�ให้สิทธิ
แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซื�อหุ้นสามญั สําหรับกรณีที�เป็นการเสนอขาย
หลกัทรัพยด์งักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Issue) 

(1)  ราคาการใชสิ้ทธิ จะเปลี�ยนแปลงตามสูตรการคาํนวณดงันี�  

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

(2)  อตัราการใชสิ้ทธิ จะเปลี�ยนแปลงตามสูตรการคาํนวณดงันี�  

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

โดยที�  Price 1    คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง  

Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง 

Ratio 0 คือ   อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง 

MP คือ   ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทัฯ 

A คือ   จาํนวนหุ้นสามญัที�ไดเ้รียกชาํระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนวนัที�ใช้
ในการคํานวณกรณีที�ก ําหนดราคาตลาดของหุ้นสามัญของ
บริษทัฯ จากราคาเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนักของหุ้นสามญัของบริษทัฯ 
หรือ วนัที�คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้น
เพื�อขออนุมติัให้บริษทัฯ เสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ กรณีที�กาํหนด
ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทัฯ จากราคาที�กําหนดโดย
ผา่นการวิเคราะห์เปรียบเทียบหรือราคายติุธรรมที�ประเมินโดยที�
ปรึกษาทางการเงิน 
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B คือ   จํานวนหุ้นสามัญ ที�ออกใหม่ เพื� อรองรับ การใช้สิทธิของ
หลักทรัพยใ์ดๆ ที�มีสิทธิที�จะแปลงสภาพหรือเปลี�ยนเป็นหุ้น
สามญัได ้หรือให้สิทธิในการจองซื�อหุ้นสามญัตามที�เสนอขาย
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั�วไป และ/
หรือ เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั 

BX คือ   จาํนวนเงินที�จะได้รับทั�งสิ�น จากการออกหลกัทรัพยใ์ดๆ ที�ให้
สิทธิที�จะแปลงสภาพ / เปลี�ยนเป็นหุ้นสามญัได ้หรือให้สิทธิใน
การจองซื�อหุ้นสามญั สําหรับการเสนอขายให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิม 
และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั�วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจาํกัด รวมกับเงินที�จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลง
สภาพ / เปลี�ยนเป็นหุ้นสามญัได ้หรือให้สิทธิในการจองซื�อหุ้น
สามญั 

1.5.4 เมื�อบริษทัฯ จ่ายเงินปันผลทั�งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้สามญัที�ออกใหม่ใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ การ
เปลี�ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั�งแต่วนัแรกที�ผูซื้�อหุ้นสามญัจะ
ไม่มีสิทธิรับหุน้ปันผล (วนัแรกที�ตลาดหลกัทรัพยขึ์�นเครื�องหมาย XD) 

(1)  ราคาการใชสิ้ทธิ จะเปลี�ยนแปลงตามสูตรการคาํนวณดงันี�  

Price 1  = Price 0 x A 
 (A + B) 

(2)  อตัราการใชสิ้ทธิ จะเปลี�ยนแปลงตามสูตรการคาํนวณดงันี�  

Ratio 1  = Ratio 0 x (A + B) 
 A 

โดยที�  Price 1    คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง  

Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง 

Ratio 1 คือ   อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง 

Ratio 0 คือ   อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง 

A คือ   จาํนวนหุ้นสามญัที�ไดเ้รียกชําระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนวนัที�
คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อขออนุมติั
การจ่ายเงินปันผลทั�งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามญัที�ออกใหม่ 

B คือ จาํนวนหุน้สามญัที�ออกใหม่ในรูปแบบของหุน้สามญัปันผล 

1.5.5 เมื�อบริษทัฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษทัฯ 
หลงัหกัภาษีเงินไดแ้ละหลงัจากหกัขาดทุนสะสมและสาํรองตามกฎหมาย สาํหรับการดาํเนินงานในรอบ
ระยะเวลาปีบญัชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ การเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ
อตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั�งแต่วนัแรกที�ผูซื้�อหุน้สามญัจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วนัแรกที�ตลาด
หลกัทรัพยขึ์�นเครื�องหมาย XD) 
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ทั�งนี�  อตัราร้อยละของเงินปันผลที�จ่ายให้กบัผูถ้ือหุน้ คาํนวณโดยนาํเงินปันผลที�จ่ายออกจริงจากผลการ
ดาํเนินงานในแต่ละรอบระยะปีบญัชี หารดว้ยกาํไรสุทธิตามงบตามงบการเงินรวมของบริษทัฯ หลงัหกั
ภาษีเงินได้และหลงัจากหักขาดทุนสะสมและสํารองตามกฎหมาย ของผลการดาํเนินงานของรอบ
ระยะเวลาปีบญัชีเดียวกัน โดยที�เงินปันผลที�จ่ายออกจริงดงักล่าวให้รวมถึงเงินปันผลที�จ่ายระหว่างกาล
ในแต่ละรอบบญัชีดงักล่าวดว้ย 

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” หมายถึง ราคาใดราคาหนึ�งดงัต่อไปนี�   

1)  ราคาเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัของหุ้นสามญัของบริษทัฯ ที�มีการซื�อขายทั�งหมดในตลาดหลกัทรัพย ์7 
(เจ็ด) วนัทาํการติดต่อกันก่อนวนัที�ใช้ในการคาํนวณ ซึ� งราคาตลาดเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนัก เท่ากับ
มูลค่าการซื�อขายหุ้นสามญัทั�งหมดของบริษทัฯ หารดว้ยจาํนวนหุน้สามญัของ  บริษทัฯ ที�มีการ
ซื�อขายทั�งหมดในตลาดหลกัทรัพย ์ 

2)   ราคาที�กาํหนดโดยผ่านการวเิคราะหเ์ปรียบเทียบกบัความตอ้งการซื�อและความตอ้งการขายหุน้ที�
ออกใหม่ของบริษทัฯ เช่น การสาํรวจความตอ้งการซื�อหลกัทรัพย ์(book building) เป็นตน้  

3)   ราคายติุธรรมที�ประเมินโดยที�ปรึกษาทางการเงินที�อยูใ่นบญัชีรายชื�อที�สาํนกังาน ก.ล.ต. ใหค้วาม
เห็นชอบ  ทั�งนี�  โดยเปิดเผยสมมติฐานสาํคญัที�ใชป้ระกอบการคาํนวณใหเ้พยีงพอและชดัเจน 

“วันที�ใช้ในการคํานวณ” หมายถึง วนัแรกที�ผูซื้�อหุ้นสามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในเงินปันผล (วนัแรกที�ตลาด
หลกัทรัพยขึ์�นเครื�องหมาย XD)  

(1)  ราคาการใชสิ้ทธิ จะเปลี�ยนแปลงตามสูตรการคาํนวณดงันี�  

Price 1  = Price 0 x [MP - (D - R)] 
 MP 

(2)  อตัราการใชสิ้ทธิ จะเปลี�ยนแปลงตามสูตรการคาํนวณดงันี�  
Ratio 1  = Ratio 0 x MP 

 [MP - (D - R)] 

โดยที�  Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง  

 Price 0  คือ   ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง 

 Ratio 1  คือ   อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง 

 Ratio 0  คือ   อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง 

 MP  คือ   ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทัฯ 

 D  คือ   เงินปันผลต่อหุน้ที�จ่ายจริงแก่ผูถื้อหุน้ 

 R  คือ   เงินปันผลต่อหุ้นที�จ่ายในอตัราร้อยละ 90 โดยคาํนวณจากกาํไร
สุทธิหลักหักภาษีเงินได้และหลังจากหักขาดทุนสะสมและ
สํารองตามกฎหมาย จากผลการดําเนินงานในรอบปีบัญชี       
หารดว้ยจาํนวนหุน้ทั�งหมดที�มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
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1.5.6 ในกรณีที�มีเหตุการณ์ใดๆ อนัทาํใหผ้ลตอบแทนใดๆที�ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดง
สิทธิฯ จะไดรั้บเมื�อมีการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ด้อยไปกว่าเดิม โดยที�เหตุการณ์ใดๆ นั�นไม่ได้
กาํหนดอยูใ่นขอ้ 1.5.1 ถึงขอ้ 1.5.5 ดงักล่าวขา้งตน้  บริษทัฯ จะพิจารณาเพื�อกาํหนดการเปลี�ยนแปลงราคาการ
ใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิ (หรือปรับจาํนวนหน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ แทนอตัราการใชสิ้ทธิ) ใหม่
อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทาํให้สิทธิของผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ดอ้ยไปกว่าเดิม โดยใหถื้อว่าผลการพิจารณา
นั�นเป็นที�สุด และบริษทัฯ จะแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยท์นัทีนบัแต่วนัที�มีเหตุการณ์หรือก่อน 9.00 น. ของวนั
ถดัไป และแจง้ใหส้าํนกังาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสิทธิทราบถึงรายละเอียดดงักล่าวดว้ย
ภายในระยะเวลา 15 (สิบหา้) วนั นบัตั�งแต่วนัที�มีเหตุให้ตอ้งดาํเนินการเปลี�ยนแปลงการใชสิ้ทธิดงักล่าว 

1.5.7 การคาํนวณเปลี�ยนราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงขอ้ 1.5.6 เป็นอิสระต่อกนั และจะ
คาํนวณการเปลี�ยนแปลงตามลาํดบัเหตุการณ์ก่อนหลงัของการเปรียบเทียบกบัราคาตลาดของหุ้นสามญัของ
บริษทัฯ สาํหรับในกรณีที�มีเหตุการณ์ต่างๆ จะเกิดขึ�นพร้อมกนัให้คาํนวณการเปลี�ยนแปลงเรียงลาํดบัดงันี�  คือ 
ข้อ1.5.1 ข้อ 1.5.5 ข้อ 1.5.4 ข้อ 1.5.2 ข้อ 1.5.3 และข้อ 1.5.6 โดยในแต่ละลําดับครั� งที� มีการคํานวณการ
เปลี�ยนแปลงใหค้งสภาพของราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิเป็นทศนิยม 3 (สาม) ตาํแหน่ง 

1.5.8 การคาํนวณการเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 จะไม่มีการ
เปลี�ยนแปลงซึ� งทาํให้ราคาการใชสิ้ทธิใหม่สูงขึ�นและอตัราการใช้สิทธิลดลง เวน้แต่กรณีการรวมหุ้น สาํหรับ
การคาํนวณจาํนวนเงินจากการใชสิ้ทธิ จะคาํนวณจากราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง (ทศนิยม 3 
ตาํแหน่ง) คูณกบัจาํนวนหุ้นสามญั (จาํนวนหุ้นสามญัคาํนวณไดจ้าก อตัราการใช้สิทธิใหม่คูณกับจาํนวน
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ที�แสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิ เมื�อคาํนวณไดจ้าํนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตดัเศษ
ของหุ้นนั�นทิ�ง) ในกรณีจาํนวนเงินที�คาํนวณไดจ้ากการใชสิ้ทธิมีเศษของบาท ใหใ้ชท้ศนิยม 2 ตาํแหน่ง 

ทั�งนี�  ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทาํให้ราคาการใชสิ้ทธิใหม่ที�คาํนวณตาม
สูตรมีราคาตํ�ากว่ามูลค่าที�ตราไวข้องหุน้สามญั (Par Value) ของบริษทัฯ นั�น บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิที�จะ
ปรับราคาการใชสิ้ทธิใหม่เพยีงเทา่กบัมูลค่าที�ตราไวข้องหุ้นสามญัเท่านั�น สาํหรับอตัราการใชสิ้ทธิใหม่
ใหใ้ชอ้ตัราการใชสิ้ทธิที�คาํนวณไดต้ามขอ้ 1.5.1 ถึงขอ้ 1.5.6 เช่นเดิม  

1.5.9 บริษทัฯ อาจทาํการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กบัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับ
อตัราการใชสิ้ทธิก็ได ้

1.5.10 การเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 และ/หรือ การออก
ใบสําคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.9 บริษทัฯ จะดาํเนินการแจ้ง
รายละเอียดเกี�ยวกบัการปรับสิทธิโดยบอกถึงเหตุผลที�ตอ้งมีการปรับสิทธิ รายละเอียดวิธีการคาํนวณ 
ราคาการใช้สิทธิใหม่ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่ วนัที�การปรับสิทธิมีผลบงัคบั และจาํนวนใบสําคญัแสดง
สิทธิที�ออกทดแทนการปรับอตัราการใช้สิทธิต่อตลาดหลกัทรัพย ์โดยจะแจง้ทนัทีนับตั�งแต่วนัที�มี
เหตุการณ์หรือก่อน 9.00 น. ของวนัที�การปรับสิทธิมีผลบงัคบัผ่านทางสื�ออิเล็คทรอนิกส์ของตลาด
หลกัทรัพย ์(SET PORTAL) และแจง้ต่อสาํนักงาน ก.ล.ต.ภายใน 15 (สิบห้า) วนันับแต่วนัที�การปรับ
สิทธิมีผลบงัคบัใช ้  

1.6 การแก้ไขเพิ�มเติมสิทธิและเงื�อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

1.6.1 การปรับสิทธิตามที�ระบไุวใ้นขอ้ 1.5 ขา้งตน้ และการแกไ้ขที�ทาํใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูถื้อใบสาํคญัแสดง
สิทธิฯ โดยชัดแจ้งหรือที�ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและการแก้ไขในส่วนที�ไม่ใช่
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สาระสําคัญ เช่น แก้ไขขั�นตอนการใช้สิทธิ ซึ� งการแก้ไขเพิ�มเติมนี� จะต้องไม่ขดัต่อบทบญัญัติหรือ
หลกัเกณฑ์ที�กาํหนดในกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือ กฎหมายอื�นใดที�เกี�ยวขอ้ง 
รวมทั�ง กฎ ระเบียบ หรือข้อบงัคับ หรือคาํสั�งที�มีผลบงัคับทั�วไป หรือประกาศ หรือข้อบงัคับของ
สํานักงาน ก.ล.ต. ที�เกี�ยวข้องให้บริษทัฯ กระทาํได้โดยไม่ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากที�ประชุมผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ภายหลงัจากที�ไดแ้จง้ใหส้าํนกังาน ก.ล.ต รับทราบแลว้  

1.6.2 การแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้กาํหนดสิทธินอกจากกรณีตามขอ้ 1.6.1 ตอ้งไดร้ับความยินยอมจากบริษทัฯ และที�
ประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

การแก้ไขเพิ�มเติมขอ้กาํหนดสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ในขอ้ 1.6.2 นี�  ยกเวน้การปรับสิทธิตามที�
ระบุไวใ้นขอ้ 1.5 จะตอ้งไดร้ับความยนิยอมดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนเสียงทั�งหมด
ของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ซึ�งเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1.6.3 การแก้ไขเพิ�มเติมขอ้กาํหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใด จะตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้กาํหนดตามประกาศ ทจ. 
34/2551 หรือกฎเกณฑใ์ดของสาํนกังาน ก.ล.ต. รวมทั�งที�จะเพิ�มเติมภายหลงัที�บริษทัฯ ไดรั้บอนุญาตจาก
สาํนกังาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

1.6.4 ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และ/หรือ ผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไม่มีสิทธิที�จะเสนอให้แก้ไข
ขอ้กาํหนดสิทธิในเรื�อง อตัราการใชสิ้ทธิ ราคาการใชสิ้ทธิ และอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ยกเวน้เป็น
การแก้ไขเปลี�ยนแปลงตามเงื�อนไขการปรับสิทธิ และตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมายและเป็นไปตาม
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

ทั�งนี�บริษทัฯ จะดาํเนินการแจง้ไปยงัผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ทุกรายถึงการเปลี�ยนแปลงขอ้กาํหนด
สิทธิดังกล่าวในข้อ 1.6.1 และ 1.6.2 และจะจัดส่งข้อกําหนดสิทธิที�แก้ไขเปลี�ยนแปลงให้แก่ผู ้ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ เมื�อได้รับการร้องขอภายใน 15 (สิบห้า) วนันับแต่วนัที�ได้รับการร้องขอเป็น
หนังสือจากผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ และบริษทัฯ จะดาํเนินการแจง้ให้สาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย ์
และนายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสิทธิทราบถึงการแก้ไขเพิ�มเติมขอ้กาํหนดสิทธิ และจะจดัส่งขอ้กาํหนด
สิทธิที�มีการแกไ้ขเพิ�มเติมดงักล่าวภายใน 15 (สิบหา้) วนั นบัแต่วนัที�การปรับสิทธิมีผลบงัคบัใช ้

1.7 การประชุมผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 

การเรียกและ/หรือ การประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ใหเ้ป็นไปตามวธีิการดงัต่อไปนี�  

1.7.1 บริษทัฯ มีสิทธิเรียกประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไดไ้ม่วา่ในเวลาใดๆ แต่บริษทัฯ ตอ้งเรียกประชุม 
ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เพื�อขอมติในการดาํเนินการใดอย่างหนึ�งโดยเร็ว ภายใน 30 (สามสิบ) วนันบั
แต่เกิดเหตุการณ์ดงัต่อไปนี�  

(ก) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี�ยนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิไม่ว่าโดยบริษทัฯ หรือผูถื้อใบสาํคญัแสดง
สิทธิฯ ตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 1.6.2 หรือ 

(ข) หากมีเหตุการณ์ซึ�งบริษทัฯ เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนไดเ้สียของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ อยา่ง
เป็นนยัสาํคญั หรือความสามารถของบริษทัฯ ในการปฏิบติัหนา้ที�ตามขอ้กาํหนดสิทธิ หรือ 

(ค) มีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ รายหนึ� งหรือหลายรายที�ถือใบสําคญัแสดงสิทธิฯ รวมกนัไม่น้อย
กว่าร้อยละ 25.0 (ยี�สิบห้า) ของจาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ที�ยงัมิไดมี้การใช้สิทธิ ร้องขอให้



  

21 

บริษทัฯ ดาํเนินการจดัประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ โดยได้ทาํเป็นหนังสือที�ระบุเหตุผล
อยา่งชดัเจนในการขอใหมี้การประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

ในกรณีที�มีการจดัประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ บริษทัฯ จะดาํเนินการปิดสมุดทะเบียนเพื�อกาํหนด
สิทธิของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดงักล่าว
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 (ยี�สิบเอด็) วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ทั�งนี�  ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
จะถูกสั�งพกัการซื�อขาย (วนัแรกที�ขึ�นเครื�องหมาย SP) จากตลาดหลกัทรัพย ์2 (สอง) วนัทาํการก่อนวนัปิด
สมุดทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หรือ ภายในระยะเวลาตามที�ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  

1.7.2 ในการเรียกประชุมผูถ้ือใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมเนื�องจากผูถ้ือใบสําคัญแสดง 
สิทธิฯ ที�ยงัมิไดใ้ช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแลว้บางส่วนร้องขอ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เรียก
ประชุม ให้บริษทัฯ จดัทาํหนงัสือนัดประชุม ระบุ สถานที� วนั เวลา ผูท้ี�ขอใหเ้รียกประชุม และเรื�องที�จะ
พิจารณาในที�ประชุม และจดัส่งให้ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ที�ยงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้ว
บางส่วนแต่ละราย ตามรายชื�อ และที�อยู่ที�ปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ และแจง้
ผา่นทางสื�ออิเลค็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย ์(SET PORTAL) เพื�อกาํหนดสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม
ไม่นอ้ยกว่า 7 (เจด็) วนัก่อนการประชุมในแต่ละครั�ง 

1.7.3 ในการประชุมผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ที�ยงัมิไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้
บางส่วนซึ� งมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื�นเขา้ร่วมประชุมและ
ออกเสียงแทนตนก็ได ้โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่าวจะตอ้งจดัทาํหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบ
ที�บริษัทฯ กําหนดและให้ยื�นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที�ประชุมหรือผู ้ที�ประธานที�ประชุม
มอบหมายก่อนเริ�มการประชุม 

ผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที�มีสิทธิออกเสียงในที�ประชุมผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หมายถึงผูถื้อ
ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ที�ยงัไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนของบริษัทฯ ใน ณ วนัปิดสมุด
ทะเบียนผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ โดยไม่รวมถึงผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ที�มีส่วนไดเ้สียซึ� งจะไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในขอ้พจิารณาขอ้นั�น 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ที�มีส่วนไดเ้สียตามขอ้นี�  หมายถึง ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ที�มีความขดัแยง้
ทางผลประโยชนเ์ป็นพิเศษในเรื�องที�ที�ประชุมพจิารณาลงมติ 

1.7.4 ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ มีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่วยของใบสาํคญัแสดง
สิทธิฯ ที�ถืออยูโ่ดยใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หนึ�งหน่วยมีหนึ�งเสียง  

1.7.5 ในการประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ที�จดัขึ�นโดยบริษทัฯ ให้ประธานกรรมการบริษทัฯ หรือบุคคล
ที�ไดร้ับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษทัฯ ทาํหน้าที�เป็นประธานในที�ประชุม ในกรณีที�ประธาน
กรรมการบริษทัฯ หรือบุคคลที�ไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการไม่เขา้ร่วม ให้ผูถื้อใบสาํคญัแสดง
สิทธิฯ ที�เขา้ร่วมการประชุมเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ�งที�มาเขา้ร่วมประชุมทาํหนา้ที�เป็นประธานที�ประชุม
อาจจะมาจากบุคคลที�ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ลงมติเห็นชอบคดัเลือกก็ได ้โดยที�ทั�งสองกรณีประธาน
ที�ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชี�ขาด 

1.7.6 องคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จะตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ที�ยงั
มิไดใ้ชสิ้ทธิหรือใช้สิทธิไปแลว้บางส่วน และ/หรือ ผูร้ับมอบฉนัทะมาประชุมรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 25 
(ยี�สิบห้า) ราย หรือไม่ตํ�ากว่ากึ� งหนึ� งของจาํนวนผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ทั�งหมด และถือใบสําคญั
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แสดงสิทธิฯ รวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจาํนวนหน่วยทั�งหมดของผูถ้ือใบสําคญัแสดง
สิทธิฯ ที�ยงัมิได้ใช้สิทธิ  และ/หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนจึงจะครบองค์ประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดง
สิทธิฯ นั�น  

1.7.7 ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมครั� งใด เมื�อล่วงเวลานัดไปแล้ว 45 (สี� สิบห้า) นาที ยงัมีผูถื้อใบสําคญั
แสดงสิทธิฯ เขา้ร่วมประชุมยงัไม่ครบเป็นองคป์ระชุมใหถื้อวา่การประชุมเป็นอนัระงบัไป หากการเรียก
ประชุมเป็นการเรียกโดยมติคณะกรรมการบริษทัฯ ใหน้ดัประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วนั 
แต่ไม่เกินกว่าใน 14 (สิบสี� ) วนันับจากวนักําหนดประชุมผูถ้ือใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ในครั� งแรก และให้
บริษทัฯ ดาํเนินการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมไปยงัผูถ้ือใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ทุกรายและตลาดหลกัทรัพย์
ตามรายละเอียดและวิธีการที�ระบุไวข้า้งตน้ ในการประชุมครั�งหลงันี�ไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม  

1.7.8 มติที�ประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่กึ� งหนึ�งของจาํนวน
หน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ที�ยงัมิไดใ้ช้สิทธิ และ/หรือใชสิ้ทธิไปแลว้บางส่วน ณ ขณะนั�น ซึ� งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

1.7.9 มติใดๆ ซึ�งที�ประชุมผูถ้ือใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ไดล้งมติไปแลว้นั�น ให้ถือว่ามีผลผูกพนัผูถ้ือใบสําคญั
แสดงสิทธิฯ ทุกรายไม่ว่าผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ นั�นจะไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยหรือไม่ก็ตาม 

1.7.10 ภายหลงัจากบริษทัฯ ในดาํเนินการจดัประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ บริษทัฯ จะแจง้มติของที�ประชุม
ผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ให้ผูถ้ือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ทราบผ่านทางสื�ออิเล็คทรอนิกส์ของตลาด
หลกัทรัพย ์(SET PORTAL) โดยเร็ว 

1.7.11 บริษทัฯ จะดาํเนินการจดัทาํและบนัทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาบนัทึกดงักล่าวไวที้�สํานกังาน
ใหญ่ของบริษทัฯ รายงานประชุมที�ไดล้งลายมือชื�อโดยประธานที�ประชุมให้ถือเป็นหลกัฐานอนัสมบูรณ์
ของกิจการทั�งหลายที�ไดป้ระชุมกนันั�น และให้ถือว่าการประชุมและมติทั�งหลายไดก้ระทาํโดยถูกตอ้ง 
และบริษทัฯ จะจดัส่งรายงานการประชุมดงักล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ละสาํนกังาน ก.ล.ต. ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 14 (สิบสี�) วนั นบัจากวนัประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

1.7.12 ในการประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ บริษทัฯ หรือผูที้�ไดรั้บมอบหมายจากบริษทัฯ และที�ปรึกษา
กฎหมายของบริษทัฯ มีสิทธิที�จะเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือใบสําคญัแสดงสิทธิฯ เพื�อแสดงความคิดเห็นหรือ
ใหค้าํอธิบายในที�ประชุมผูถ้ือในสาํคญัแสดงสิทธิได ้

1.7.13 บริษทัฯ จะเป็นผูช้าํระค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ทั�งหมด [เวน้แต่
กรณีที�ผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ รายหนึ� งหรือหลายรายที�ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ รวมกนัไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25.0 (ยี�สิบห้า) ของจาํนวนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที�ยงัมิได้มีการใช้สิทธิ ร้องขอให้บริษัทฯ 
ดาํเนินการจดัประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ตามขอ้ X.g.X(ค) และมีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ เข้า
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ซึ� งในกรณีนี� ผูถื้อใบสาํคญั
แสดงสิทธิฯ รายหนึ�งหรือหลายรายที�ร้องขอให้บริษทัฯ ดาํเนินการจดัประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
จะเป็นผูช้าํระค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัประชุมผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ทั�งหมด] 

1.7.14 บริษัทฯ จะแก้ไขเพิ�มเติมข้อกําหนดสิทธิตามมติที�ประชุมผูถ้ือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ นับตั� งแต่วนัที�
ประชุมเพื�อลงมติ และบริษัทฯ จะแจ้งการแก้ไขเพิ�มเติมข้อกําหนดสิทธิเป็นลายลักษณ์อกัษรให้
สาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยท์ราบภายใน 15 (สิบหา้) วนันบัแต่วนัที�มีการแกไ้ขเพิ�มเติมนั�น 
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1.7.15 กรณีที�บริษทัฯ ไม่สามารถจดัประชุมไดท้นัภายในอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ให้ถือว่าการดาํเนินการ
ประชุมสิ�นสุดลงและไม่ไดมี้การจดัประชุมในครั� งนั�น 

1.8 การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีที�บริษทัฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นเพื�อรองรับการใช้สิทธิ 

บริษทัฯ จะชดใชค่้าเสียหายใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ตามรายละเอียดดงันี�  

1.8.1 บริษทัฯ จะชดใชค่้าเสียหายให้เฉพาะผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ที�มาแจง้ความจาํนงที�จะใชสิ้ทธิในวนั
กาํหนดการใชสิ้ทธิซึ� งไดป้ฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นตามเงื�อนไขที�กาํหนดเกี�ยวกบัการใช้สิทธิ ซึ� งบริษทัฯ 
ไม่สามารถจดัให้มีหุ้นสามญัเพื�อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ได้อย่างเพียงพอ โดย
ค่าเสียหายที�บริษทัฯ จะชดใชใ้หแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่าว สามารถคาํนวณไดต้ามที�กาํหนด
ในขอ้ 1.8.3 ยกเวน้ กรณีตามที�ระบุไวใ้นขอ้จาํกดัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ และหุน้สามญัที�เกิดจาก
การใชสิ้ทธิตามขอ้ 2 

1.8.2 การชดใช้ค่าเสียหายตามขอ้ 1.8.1 บริษทัฯ จะชาํระให้เป็นเช็คระบุชื�อขีดคร่อมสั�งจ่ายเฉพาะ และจะจดัส่ง
ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับตามที�อยู่ที�ระบุในแบบแสดงความจาํนงในการใช้สิทธิโดยถูกตอ้งแล้ว 
ภายใน 14 (สิบสี�) วนัทาํการ นบัจากวนัที�ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ มาแจง้ความจาํนงที�จะใชสิ้ทธิ ในกรณี
ที�บริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าเสียหายให้แก่ผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว              
ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ จะได้รับดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคาํนวณจากค่าเสียหาย
นับแต่วนัที�พน้กาํหนด 14 (สิบสี� ) วนัทาํการ ดังกล่าวจนถึงวนัที�ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ได้รับคืนเงิน
ค่าเสียหาย 

 อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากบริษทัฯ ไดท้าํการส่งเช็ค ดร๊าฟท ์ตั�วแลกเงินธนาคาร หรือคาํสั�งจ่ายเงิน
ของธนาคาร ซึ� งขีดคร่อมสั�งจ่ายเฉพาะชื�อผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที�อยู ่       
ที�ระบุในแบบแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิโดยถูกตอ้งแลว้ ใหถื้อว่าผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไดรั้บเงิน
ค่าเสียหายคืนแลว้โดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี�ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป 

1.8.3 การคาํนวณค่าเสียหายที�บริษทัฯ จะชดใชใ้หผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ตามขอ้ 1.8.1 มีสูตรการคาํนวณดงันี�  

ค่าเสียหายต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 1 (หนึ�ง) หน่วย เท่ากบั   B x [MP – EP] 

โดยที�  B คือ จาํนวนหุน้สามญัที�ไม่สามารถจดัให้มี และ/หรือ เพิ�มขึ�นได ้ตาม
อตัราการใชสิ้ทธิที�เปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ�นต่อ 1 หน่วย 

 MP  คือ  ราคาปิดของหุ้นสามญัของบริษทัฯ ในวนักาํหนดการใชสิ้ทธิใน
แต่ละครั� งซึ� งผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ มาแสดงความจาํนงการ
ใชสิ้ทธิ 

 EP  คือ  ราคาการใช้สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หรือราคาการใชสิ้ทธิ
ตามเงื�อนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิ 

1.8.4 การชดใชค่้าเสียหายตามขอ้นี�ใหถื้อเป็นที�สุด 

อนึ�ง ในกรณีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ซึ�งเป็นคนต่างดา้ว (ทั�งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ไม่สามารถ
ใชสิ้ทธิได ้เนื�องจากขอ้จาํกดัในเรื�องอตัราส่วนการถือหุ้นของคนต่างดา้ว ซึ� งขอ้บงัคบับริษทัฯ กาํหนด
ว่าการถือหุ้นของผูที้�ไม่มีสัญชาติไทยจะตอ้งไม่เกินกว่าร้อยละ 49 (สี� สิบเก้า)  ของทุนชาํระแลว้ของ
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บริษทัฯ ในกรณีเช่นนี�  บริษทัฯ จะไม่ชดเชยค่าเสียหายหรือดาํเนินการอื�นใดให้แก่ผูถื้อใบสําคญัแสดง
สิทธิฯ ซึ� งเป็นคนต่างด้าว และผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ซึ� งเป็นคนต่างด้าว ไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายหรือเรียกร้องใหบ้ริษทัฯ ชดใช้ใด ๆ ทั�งสิ�น 

1.9 สถานะของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ที�อยู่ระหว่างวันที�ผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิฯ แสดงความจํานงใช้สิทธิ 

สถานะของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ที�อยู่ระหว่างวนัที�ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ แสดงความจาํนงใชสิ้ทธิ 
และวนัก่อนวนัที�กระทรวงพาณิชยจ์ะรับจดทะเบียนเพิ�มทุนชาํระแลว้ อนัเนื�องมาจากการใช้สิทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ที�ยงัไม่ไดแ้สดงความ
จาํนงใช้สิทธิ และสถานภาพจะสิ�นสุดลงในวนัที�กระทรวงพาณิชยไ์ดรั้บจดทะเบียนเพิ�มทุนชาํระแลว้ 
อนัเนื�องมาจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ขา้งตน้แลว้  

ในกรณีที�บริษทัฯ มีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิในช่วงที�บริษทัฯ ยงัไม่ไดน้าํ
หุ้นสามัญที�เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย ์ผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ที�ไดท้าํการใชสิ้ทธิแลว้จะไดรั้บการปรับสิทธิยอ้นหลงั โดยบริษทัฯ จะดาํเนินการ
ออกหุ้นสามญัใหม่เพิ�มเติมให้แก่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ โดยเร็วที�สุดตามจาํนวนที�ผูถื้อใบสําคญั
แสดงสิทธิฯ สมควรจะไดรั้บหากราคาที�ไดป้รับใหม่นั�นมีผลบงัคบัใช ้โดยหุ้นสามญัส่วนที�เพิ�มใหม่อาจ
ไดร้ับชา้กวา่หุ้นสามญัที�ไดร้ับก่อนหนา้นี�แลว้ แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วนันบัจากวนัที�มีการปรับสิทธิ 

1.10 สถานะของหุ้นสามัญใหม่ที�เกิดจากการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 

บริษทัฯ จะยื�นขอจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทุนชาํระแลว้ของบริษทัฯ ต่อกระทรวงพาณิชยต์ามจาํนวนหุน้
สามญัที�ออกใหม่สําหรับการใช้สิทธิภายใน 14 (สิบสี� ) วนั นับตั�งแต่วนักาํหนดการใช้สิทธิซึ� งบริษทัฯ 
ไดร้ับชาํระค่าหุ้นครบถว้นตามจาํนวนที�มีการใช้สิทธิแลว้ และบริษทัฯ จะดาํเนินการจดทะเบียนผูถื้อ
ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ที�ไดใ้ช้สิทธินั�นเขา้เป็นผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัฯ ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ตาม
จาํนวนหุน้สามญัที�คาํนวณไดจ้ากการใชสิ้ทธิในครั� งนั�น 

หุ้นสามญัใหม่ที�ออกเนื�องจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกบั
หุ้นสามญัของบริษทัฯ ที�ได้ออกไปก่อนหน้าแลว้ทุกประการ นับตั�งแต่วนัที�มีการจดแจง้ชื�อของผูถื้อ
ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ หรือผูรั้บสิทธิแทนเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ และจดทะเบียนเพิ�มทุนชาํระแลว้
เนื�องจากการออกหุน้สามญัใหม่จากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

1.11 มติที�ประชุมผู้ถือหุ้นเพื�ออนุมัติการออกหุ้นเพื�อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 

ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ]^_X ซึ�งไดป้ระชุมเมื�อวนัที� 27 เมษายน 256X มีมติอนุมติัการออกและ
เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัของบริษทัฯ รุ่นที� 1 หรือเรียกว่า SDC-W1 จาํนวนไม่
เกิน 2,200,125,000  หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ และมีมติอนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 440,025,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 1,540,087,500 
บาท โดยออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวนไม่เกิน 11,000,625,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที�ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท และ
ไดมี้มติจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี�   

1. จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวนไม่เกิน 8,800,500,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เพื�อ
เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราการ
จดัสรรหุ้น 1 หุ้นสามญัเดิมต่อ 2 หุ้นสามญัเพิ�มทุน ในกรณีที�มีเศษของหุน้ที�เกิดจากการคาํนวณ 
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ให้ ปัด เศ ษ ข อ งหุ้ น นั� น ทิ� ง  ทั� ง นี�  ผู ้ ถื อ หุ้ น อ าจจอ งซื� อ หุ้ น ส ามัญ เพิ� ม ทุ น เกิน ก ว่ าสิ ท ธิ 
(Oversubscription) ได ้โดยที�ผูถ้ือหุ้นเดิมที�จองซื�อเกินกว่าสิทธิจะไดรั้บการจดัสรรหุ้นที�จองซื�อ
เกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื�อมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ที�ไดจ้องซื�อตาม
สิทธิครบถว้นทั�งหมดแลว้เท่านั�น ทั�งนี�  กาํหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนในราคาหุ้นละ 
0.30 บาท 

2. จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวนไม่เกิน 2,200,125,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เพื�อรองรับ
การใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ที�ไดจ้ดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ที�จองซื�อและไดร้ับ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนที�ออกและเสนอขายให้แก่ผูถ้ือหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) 
ในอตัราส่วน 4 หุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ทั�งนี�  ในกรณี
ที�มีเศษของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เหลือจากการคาํนวณดงักล่าวใหต้ดัเศษทิ�งทั�งจาํนวน 

1.12 รายละเอียดเกี�ยวกับหุ้นสามัญที�ออกใหม่เพื�อรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 

จาํนวนหุน้ที�รองรับการใชสิ้ทธิไม่เกิน 2,200,125,000 หุน้ 
มูลค่าที�ตราไว ้หุ้นละ 0.10 บาท 
ราคาการใชสิ้ทธิ หุน้ละ 0.50 บาท 
หุ้นที�สาํรองไวเ้พื�อรองรับการใชสิ้ทธิไม่เกิน 2,200,125,000* หุน้  

*คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดของบริษทัฯ ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ�มทุนของบริษทัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนจาํนวน 13,200,750,000 หุ้น และไม่มีหุ้นเหลือจากการออก
และเสนอขายในครั� งนี�  

1.13 การดําเนินการหากมีหุ้นที�จัดสรรไว้คงเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

หากมีหุ้นสามญัที�เหลือจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ในครั� งนี�  คณะกรรมการบริษทัฯ หรือ
คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจา้หน้าที�บริหาร อาจพิจารณาดาํเนินการกับหุ้นที�เหลือ โดยจะ
เสนอผ่านที�ประชุมผูถ้ือหุ้น ต่อไป ทั�งนี�  ให้เป็นไปตามขอ้กาํหนด เงื�อนไข และวิธีการที�เกี�ยวขอ้งตาม
กฎหมายหลกัทรัพย ์กฎหมายบริษทัมหาชน ประกาศของตลาดหลกัทรัพย ์และสาํนกังาน ก.ล.ต. 

1.14 ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที�เสนอขาย 

บริษัทฯ จะดาํเนินการยื�นคาํขออนุญาตให้ตลาดหลกัทรัพย ์พิจารณารับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ภายใน 45 (สี�สิบห้า) วนันบัจากวนัที�บริษทัฯ ไดด้าํเนินการ
จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เสร็จสิ�นลง 

1.15 ตลาดรองของหุ้นสามัญที�เกิดจากการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 

บริษทัฯ จะดาํเนินการขออนุญาตนาํหุ้นสามญัที�เกิดจากการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้น
สามญัเขา้ซื�อขายในตลาดหลกัทรัพย ์ภายใน 30 (สามสิบ) วนั นับจากวนักาํหนดการใช้สิทธิซึ� งผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ใชสิ้ทธิซื�อหุน้สามญัในแต่ละครั� ง 
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1.16 ผลกระทบที�มีต่อผู้ถือหุ้น 

ในการพิจารณาผลกระทบต่อผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ จะพิจารณาถึงผลกระทบ 3 ประการ ดงันี�  

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น อัตราส่วน 
1. ดา้นการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้และสิทธิออกเสียง 

(Control Dilution) 
ร้อยละ 71.4 

(กรณีที�ผูถื้อหุน้เดิมรายใดไม่ไดใ้ชสิ้ทธิจองซื�อ
หุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษทัฯตามสดัส่วนการ

ถือหุน้ทั�งจาํนวน) 
หรือ 

ร้อยละ 14.3 
(กรณีผูถื้อหุ้นเดิมรายใดไดโ้อนใบสาํคญัแสดง

สิทธิฯ ให้แก่บุคคลอื�นทั�งจาํนวน) 
2. ดา้นการลดลงของราคา (Price Dilution) ร้อยละ J.K 
3. ดา้นการลดลงของส่วนแบ่งกาํไร (Earnings Dilution) ร้อยละ 72.7 

รายละเอียดการคาํนวณ 

ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง (Control Dilution) 

เนื�องจากบริษัทฯ มีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สดัส่วน (Rights Offering) ควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ในคราวเดียวกนั ดงันั�น การจดัสรรใบสาํคญั
แสดงสิทธิฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมซึ�งไดรั้บการจดัสรรหุน้เพิ�มทุนที�ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้นจะไม่มีผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นแต่อย่างใด ทั�งนี�  บนสมมติฐานว่าผูถื้อหุ้นเดิมใช้สิทธิ
จองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุนของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ และไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ  

อย่างไรก็ตาม หากผูถื้อหุ้นเดิมรายใดไม่ไดใ้ช้สิทธิจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทัฯ ตามสัดส่วน
การถือหุ้นทั� งจํานวน หรือหากผู้ถือหุ้นเดิมรายใดได้โอนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่บุคคลอื�น             
ทั�งจาํนวน จะมีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้เดิมรายดงักล่าวดงันี�  

กรณีที� 1 : หากผูถื้อหุน้เดิมรายใดไม่ไดใ้ชสิ้ทธิจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือ
หุ้นทั�งจาํนวน  

การคาํนวณดา้นการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้  =  [Qr+Qw1/Qo+Qr+Qw1]  โดยที� 

Qo = จาํนวนหุน้ที�มีอยูเ่ดิม เท่ากบั 4,400,250,000 หุ้น 

Qr          = จาํนวนหุ้นใหม่ที�เพิ�มขึ�นจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตาม
สดัส่วน (Rights Offering) จาํนวน 8,800,500,000 หุ้น 

Qw1       = จาํนวนหุน้ที�ออกใหม่เพื�อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ที�เสนอขาย
ในครั�งนี�  เท่ากบั ],200,125,000 หุ้น 

ดงันั�น Control Dilution เท่ากบั =             8,800,500,000 +  2,200,125,000             
           4,400,250,000 + 8,800,500,000 + 2,200,125,000 
    =    71.4 % 
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หากผูถื้อหุ้นเดิมรายใดไม่ไดใ้ช้สิทธิจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นทั�ง
จาํนวน ผูถื้อหุน้เดิมรายดงักล่าวจะไดรั้บผลกระทบจาก Control Dilution ร้อยละ 71.4 

กรณีที� 2 : หากผูถื้อหุ้นเดิมรายใดไดโ้อนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ใหแ้ก่บุคคลอื�นทั�งจาํนวน 

การคาํนวณดา้นการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้   =   [Qw1/Qo+Qr+Qw1]   โดยที� 

Qo = จาํนวนหุน้ที�มีอยูเ่ดิม เท่ากบั 4,400,250,000 หุ้น 

Qr          = จาํนวนหุ้นใหม่ที�เพิ�มขึ�นจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตาม 
สดัส่วน (Rights Offering) จาํนวน 8,800,500,000 หุ้น 

Qw1      = จาํนวนหุน้ที�ออกใหม่เพื�อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ที�เสนอขาย
ในครั�งนี�  เท่ากบั 2,200,125,000 หุ้น 

ดงันั�น Control Dilution เท่ากบั =                2,200,125,000   
           4,400,250,000 + 8,800,500,000 + 2,200,125,000 
    =    14.3% 

หากผูถื้อหุน้เดิมรายใด ไดโ้อนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ให้แก่บุคคลอื�นทั�งจาํนวน ผูถื้อหุน้เดิมรายดงักล่าว
จะไดรั้บผลกระทบจาก Control Dilution ร้อยละ 14.3 

ด้านการลดลงของราคา (Pr ice Dilution)  

สูตรการคาํนวณการลดลงของราคา  =  (Po-Pn)/ Po  โดยที� 

Po          = ราคาซื�อขายถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัของหุน้สามญัของบริษทัฯ ที�มีการซื�อขายในตลาด
หลกัทรัพยใ์นช่วงระยะเวลา 15 วนัทาํการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เมื�อ
วนัที� 13 มีนาคม 2561 คือตั�งแต่วนัที� 19 กุมภาพนัธ์ 2561 – วนัที� 12 มีนาคม 2561 
ซึ�งเท่ากบั 0.38 บาท 

Pn     = ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย = ((ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย x จาํนวนหุ้นชาํระ
แลว้) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน x จาํนวน
หุ้นสามัญเพิ�มทุนที�เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน) + (ราคาใช้สิทธิของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ x จาํนวนหุน้ที�มีการจดัสรรไวร้องรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญั
แสดงสิทธิฯ))/ (จาํนวนหุ้นชําระแลว้+ จาํนวนหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�เสนอขายให้แก่     
ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน + จาํนวนหุ้นที�มีการจดัสรรไวร้องรับการใช้สิทธิของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ) 

โดยที�  

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย (Po)                 = 0.38       บาทต่อหุน้ 

จาํนวนหุน้ชาํระแลว้                 = 4,400,250,000  หุน้ 

ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน         =            0.30       บาทต่อหุน้ 

จาํนวนหุน้สามญัเพิ�มทุนที�เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน = 8,800,500,000  หุน้ 

ราคาใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ                = 0.50       บาทต่อหุน้ 

จาํนวนหุน้ที�มีการจดัสรรไว ้                = 2,200,125,000  หุน้ 

รองรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
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ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย (Pn)  =  

                    (0.38 x 4,400,250,000) + (0.30 x 8,800,500,000) + (0.50 x 2,200,125,000) 
                                       4,400,250,000 + 8,800,500,000 + 2,200,125,000 
                                                               =  0.35    บาท 

ดงันั�น Price Dilution เท่ากบั                  =     0.38 -0.35  
                                                                                                    0.38 

                                                               =     7.9% 

ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนพร้อมใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ในครั� งนี�  หากมีการใชสิ้ทธิ
ตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ในครั� งนี�ทั�งจาํนวนแลว้ จะมีผลกระทบดา้นลดลงของราคา (Price Dilution) 
เท่ากบัร้อยละ 7.9 

ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) (Earnings Dilution) 

สูตรการคาํนวณการลดลงของส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)  = (EPSo – EPSn) / EPSo โดยที� 

EPSo  =  กาํไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษทัฯ 4 ไตรมาสล่าสุด / จาํนวนหุน้ชาํระแลว้  

  โดยกาํไร(ขาดทุน) สุทธิจะคาํนวณจากกาํไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้น
ของบริษทัฯ ใน 4 ไตรมาสล่าสุดของบริษทัฯ  ตั�งแต่ไตรมาส 1 ปี 2560 ถึงไตรมาส 4 
ปี 2560 ซึ� งเท่ากบั (1,924,820,493) บาท และจาํนวนหุ้นชาํระแลว้ ณ 13 มีนาคม 2561 
เท่ากบั 4,400,250,000 หุน้ 

 =                (1,924,820,493)   
                 4,400,250,000  
 =      (0.44) บาทต่อหุน้ 

EPSn         = กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ / (จาํนวนหุ้นชาํระแลว้ + จาํนวนหุ้นสามญัเพิ�มทุนซึ� งออกและ
เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) + จาํนวนหุ้นสามญัเพิ�มทุน
เพื�อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

  โดยกาํไร(ขาดทุน) สุทธิจะคาํนวณจากกาํไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ ใน 4 ไตรมาสล่าสุดของบริษทัฯ ตั�งแต่ไตรมาส 1 ปี 2560 ถึงไตรมาส 4 ปี 2560 
ซึ� งเท่ากับ (1,924,820,493) บาท และจาํนวนหุ้นชาํระแลว้ ณ 13 มีนาคม 2561 เท่ากับ 
4,400,250,000 หุน้ จาํนวนหุน้สามญัเพิ�มทุนซึ�งออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตาม
สัดส่วน (Rights Offering) เท่ากบั 8,800,500,000 หุ้น และจาํนวนหุ้นสามญัเพิ�มทุนเพื�อ
รองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เท่ากบั 2,200,125,000 หุ้น 

 =                           (1,924,820,493)                                                
     4,400,250,000 + 8,800,500,000 +2,200,125,000 
 =    (0.12) บาทต่อหุน้ 

ดงันั�น Earning Dilution เท่ากบั   =           (0.44) –(0.12)                
                             (0.44) 
           =     72.7% 
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ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนพร้อมใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ในครั� งนี�  หากมีการใชสิ้ทธิ
ตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ในครั�งนี� ทั�งจาํนวนแลว้ จะมีผลกระทบดา้นส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) (Earnings 
Dilution) เท่ากบัร้อยละ 72.7 

2. ข้อจํากัดการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 

2.1 การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

บริษัทฯ ไม่มีขอ้จาํกดัการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เวน้แต่ การโอนเกิดขึ�นในช่วงปิดสมุดทะเบียน
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เพื�อพกัการโอนสิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ในกรณีการใช้สิทธิครั� งสุดทา้ย ซึ� ง
บริษทัฯ จะปิดสมุดทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เพื�อพกัการโอนหรือการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดง 
สิทธิฯ 21 (ยี�สิบเอด็) วนัก่อนวนักาํหนดการใช้สิทธิ และตลาดหลกัทรัพยจ์ะทาํการขึ�นเครื�องหมาย SP 
(ห้ามการซื�อขาย) ล่วงหน้า ] (สอง) วนัทาํการก่อนวนัปิดสมุดทะเบียน (ในกรณีที�วนัปิดสมุดทะเบียน
พกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ตรงกับวนัหยุดทาํการของตลาดหลกัทรัพยใ์ห้เลื�อนเป็นวนัทาํการ
ถดัไป) 

2.2 บุคคลที�ไม่ใช่สัญชาติไทย 

บริษทัฯ มีขอ้จาํกดัการโอนหุน้อนัสืบเนื�องมาจากขอ้บงัคบัของบริษทัฯ วา่ดว้ยเรื�องอตัราส่วนการถือหุ้น
ของบุคคลที�มิใช่สญัชาติไทย ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  

2.2.1 บริษทัฯ จะไม่ออกหุ้นสามญัให้แก่ผูใ้ชสิ้ทธิที�มิใช่สัญชาติไทย ซึ� งได้ดาํเนินการใชสิ้ทธิตามวิธีการใช้
สิทธิจนทาํให้สัดส่วนการถือหุน้ของบุคคลหรือนิติบุคคลที�ไม่มีสญัชาติไทยมีจาํนวนเกินกว่าร้อยละ 49 
(สี�สิบเกา้) ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัฯ ตามที�ระบุในขอ้บงัคบัหรือตามสัดส่วนที�อาจมีการแก้ไขตาม
ขอ้บงัคบัในอนาคต  

2.2.2 หากขอ้จาํกดัการโอนดงักล่าวขา้งตน้ มีผลทาํให้ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ที�ไม่ใช่สญัชาติไทยซึ� งไดใ้ช้
สิทธิตามวิธีการใชสิ้ทธิดงัที�กล่าวมาแลว้โดยครบถว้น ไม่สามารถใช้สิทธิไดต้ามจาํนวนที�ระบุในแบบ
แจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซื�อหุน้สามญัไม่ว่าทั�งหมดหรือบางส่วน บริษทัฯ จะอนุญาตให้ดาํเนินการใช้
สิทธิเพียงส่วนที�ไม่ขัดต่อข้อจาํกัดข้างต้นโดยผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ สามารถเลือกให้บริษัทฯ 
ดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ�งดงัต่อไปนี�  

ก) ใหบ้ริษทัฯ คืนเงินที�เหลือตามราคาการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ในส่วนที�ไม่สามารถใช้
สิทธิไดโ้ดยไม่มีดอกเบี�ย ใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ที�ไม่ใช่สญัชาติไทยดงักล่าวเป็นเช็คระบุ
ชื�อขีดคร่อมเฉพาะทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที�อยู่ที�ระบุในแบบแจง้ความจาํนงในการใช้สิทธิ
โดยถูกตอ้งแลว้ ภายใน 10 (สิบ) วนัทาํการนบัแต่วนัใชสิ้ทธิในครั� งนั�น ๆ 

ข) ใหบ้ริษทัฯ เป็นผูถื้อแบบแจง้ความจาํนงการใช้สิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ และเงินตามจาํนวนการ
ใชสิ้ทธิซื�อหุ้นสามญัที�ผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ที�มิใช่สัญชาติไทย ไดย้ื�นความจาํนงการใชสิ้ทธิ
ในส่วนที�ยงัไม่ได้ใช้สิทธิเอาไวต้ามลาํดับก่อนหลงั เพื�อดาํเนินการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดง   
สิทธิฯ ในส่วนที�ยงัไม่ไดมี้การใช้สิทธิทั�งจาํนวนหรือบางส่วน เมื�อการเข้าถือหุ้นตามใบสําคญั
แสดงสิทธิฯ ดงักล่าวไม่ขดัต่อขอ้จาํกดัเรื�องสัดส่วนการถือหุน้ของคนที�มิใช่สญัชาติไทย 
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ทั�งนี�  ผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที�ไม่ใช่สัญชาติไทยจะต้องแสดงความจาํนงที�จะให้บริษัทฯ 
ดาํเนินการตามขอ้ (ก) หรือ (ข) ขา้งตน้ โดยระบุในแบบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซื�อหุน้สามญั ณ 
วนัแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิในแต่ละครั�ง 

บริษทัฯ จะอนุญาตให้มีการดาํเนินการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ในส่วนที�ยงัไม่ไดร้ับการ
ใชสิ้ทธิบางส่วนหรือทั�งหมดในวนัใชสิ้ทธิที�สามารถกระทาํไดโ้ดยที�ไม่ขดัต่อขอ้จาํกดั อย่างไรก็ดี 
หากมีจาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ที�รอการใช้สิทธิ ณ วนัใช้สิทธิดงักล่าวมากกว่าจาํนวนหุ้น
สามญัที�อนุญาตใหซื้�อไดโ้ดยไม่ขดัต่อขอ้จาํกดัการโอนหุ้น เรื�องสัดส่วนการถือครองหุ้นของผูถื้อ
ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ที�มิใช่สญัชาติไทย บริษทัฯ จะดาํเนินการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ  
ให้แก่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ที�มิใช่สัญชาติไทยตามลาํดบัการแจง้ความจาํนงการใช้สิทธิที�
ครบถว้นสมบูรณ์ตามที�กาํหนดในการใช้สิทธิในครั� งนี�  หาก ณ วนัใช้สิทธิ ผูถื้อใบสําคญัแสดง 
สิทธิฯ ดงักล่าวไม่สามารถใช้สิทธิได้เนื�องจากข้อจาํกัดเรื� องสัดส่วนการถือครองหุ้นของผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ให้ถือว่าใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวไม่สามารถใชสิ้ทธิซื�อหุ้นสามญัในครั� ง
นั�นๆ โดยผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ที�มิใช่สัญชาติไทยดงักล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ 
ต่อบริษทัฯ และบริษทัฯ จะไม่ชดใชค่้าเสียหายที�เกิดขึ�นทั�งสิ�น 

ค) ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ที�มิใช่สัญชาติไทยจะไม่ไดรั้บการชดใช้ค่าเสียหายหรือการชดเชยไม่ว่า
ในรูปแบบใดจากบริษทัฯ ในกรณีที�ไม่สามารถดาํเนินการใชสิ้ทธิได ้โดยมีสาเหตุมาจากขอ้จาํกดั
เรื�องสดัส่วนการถือครองหุน้ของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ที�มิใช่สญัชาติไทย 

3. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์ 

3.1 การส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิฯ  

บริษทัฯ จะดาํเนินการส่งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ที�จองซื�อและไดรั้บการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนควบใบสําคญัแสดงสิทธิ ฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยบริษทัฯ 
จะดาํเนินการออกและส่งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ตามรายละเอียด ดงันี�  

1.1.1 ในกรณีที�ผูถื้อหุ้นเดิมที�ไดรั้บการจดัสรรไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นและใบสําคญัแสดงสิทธิ SDC-WX 
แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(Scripless System) โดยผูถื้อหุ้นเดิมที�ได้รับการ
จดัสรรประสงค์ที�จะนําหุ้นสามัญเพิ�มทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 ไวใ้นบญัชีของบริษัท
หลกัทรัพยซึ์�งผูถื้อหุน้เดิมมีบญัชีซื�อขายหลกัทรัพยอ์ยู ่ในกรณีนี�  บริษทัฯ จะดาํเนินการนาํหุน้สามญัเพิ�ม
ทุนและใบสาํคญัแสดงสิทธิ SDC-WX ที�ผูถื้อหุ้นเดิมที�ไดรั้บการจดัสรรฝากไวก้ับ “บริษทั ศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกัด เพื�อผูฝ้าก” ในกรณีนี�  ผูถื้อหุ้นเดิมที�ไดรั้บการจดัสรรจะสามารถขาย
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ในตลาดหลกัทรัพยไ์ดท้นัทีที�ตลาดหลกัทรัพยอ์นุญาตให้ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
ของบริษทัฯ ทาํการซื�อขายในตลาดหลกัทรัพย ์ทั�งนี�  ชื�อของผูถื้อหุน้เดิมที�ไดรั้บการจดัสรรจะตอ้งตรงกบั
ชื�อเจ้าของบัญชีซื� อขายหลักทรัพย์ที�ผู ้ถือหุ้นเดิมที�ได้รับการจัดสรรประสงค์ที�จะฝากใบสําคัญ          
แสดงสิทธิฯ ไว ้มิฉะนั�นแลว้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิที�จะดาํเนินการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผูที้�
ไดรั้บการจดัสรรตามขอ้ 3.1.h แทน 

1.1.2 ในกรณีที�ผูถื้อหุ้นเดิมที�ไดรั้บการจดัสรรไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นและใบสําคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 
แต่ประสงค์จะใช้บริการของ ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(Scripless System) โดยผูถื้อหุ้นเดิมที�ได้รับการ
จดัสรรประสงคที์�จะฝากหุ้นสามญัเพิ�มทุนและใบสาํคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 ในบญัชีของบริษทัผูอ้อก
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หลักทรัพย์ สมาชิกเลขที�  600 ทั� งนี�  ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะออกหลักฐานการฝากใบสําคัญ            
แสดงสิทธิ ฯให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมที�ไดรั้บการจดัสรรภายใน 7 (เจ็ด) วนั นับจากวนัที�ออกใบสําคญัแสดง
สิทธิฯ เมื�อผูถื้อหุ้นที�ไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ตอ้งการขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ผูถื้อหุ้น
ดังกล่าวจะต้องถอนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัท
หลกัทรัพยท์ั�วไป ซึ� งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดาํเนินการตามที�ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย ์และ/หรือ 
บริษทัหลกัทรัพยน์ั�นๆ กาํหนด ดงันั�นในกรณีนี�  ผูถื้อหุน้เดิมที�ไดรั้บการจดัสรรจะสามารถขายใบสาํคญั
แสดงสิทธิฯ ในตลาดหลักทรัพยไ์ด้ทนัทีที�ตลาดหลกัทรัพยอ์นุญาตให้ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ของ    
บริษทัฯ  ทาํการซื�อขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์และผูถื้อหุ้นเดิมที�ไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ              
ไดด้าํเนินการถอนใบสาํคญัแสดงสิทธิออกจากบญัชี 600 ดงักล่าวแลว้ 

1.1.3 ในกรณีที�ผูถื้อหุน้เดิมที�ไดรั้บการจดัสรรประสงคจ์ะขอรับใบหุน้และใบสาํคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 โดย
ใหอ้อกใบหุ้นและใบสาํคญัแสดงสิทธิ SDC-W1 ในนามของผูถื้อหุ้นเดิมที�ไดรั้บการจดัสรร บริษทัฯ โดย
ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์จะส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ตามจาํนวนที�ไดร้ับจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมที�
ไดรั้บการจดัสรรทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ ตามชื�อที�อยู่ที�ระบุในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นภายใน 15 
(สิบห้า) วนัทาํการ นบัแต่วนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ในกรณีนี�  ผูถื้อหุน้เดิมที�ไดรั้บการจดัสรรจะไม่
สามารถขายใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ที�ไดรั้บการจดัสรรในครั�งนี� ในตลาดหลกัทรัพยไ์ดจ้นกว่าจะไดรั้บ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ซึ�งอาจไดรั้บภายหลงัจากที�ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ของบริษทัฯ เริ�มซื�อขายในตลาด
หลกัทรัพย ์

3.2 การส่งมอบหุ้นสามัญที�เกิดจากการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 

ในการใชสิ้ทธิซื�อหุน้สามญัของบริษทัฯ ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ที�ใชสิ้ทธิ
ซื�อหุ้นสามญัสามารถเลือกใหบ้ริษทัฯ ดาํเนินการในกรณีใดกรณีหนึ�งดงัต่อไปนี�  

3.2.1  ในกรณีที�ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ที�ไดร้ับการจดัสรรหุน้ไม่ประสงคจ์ะขอรับใบหุ้นสามญั แต่ประสงค์จะ
ใช้บริการของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์โดยผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ประสงค์ที�จะฝากหุ้นสามญัที�เกิดจาก
การใช้สิทธิไว้ในบญัชีของบริษทัหลกัทรัพยซึ์� งผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ มีบญัชีซื� อขายหลกัทรัพย์อยู ่   
กรณีนี� ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะดาํเนินการนาํหุน้สามญัที�เกิดจากการใชสิ้ทธิฝากไวก้บั “บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื�อผู้ฝาก” และศูนยร์ับฝากหลกัทรัพยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจาํนวนหุ้นสามญั
ที�บริษทัหลกัทรัพยน์ั�นฝากหุ้นสามญัอยู่ ในขณะเดียวกันบริษทัหลกัทรัพยน์ั�น ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจาํนวน
หุ้นสามัญที�บริษัทหลกัทรัพยน์ั� นฝากหุ้นสามัญอยู่และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผูจ้องซื� อที�ได้รับการ
จดัสรรภายใน 7 (เจ็ด) วนัทาํการ นับจากวนักาํหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั� ง ในกรณีนี� ผูถื้อใบสําคญัแสดง
สิทธิฯ ที�ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญจะสามารถขายหุ้นสามัญที�เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลกัทรัพย ์        
ไดท้นัทีที�ตลาดหลกัทรัพยอ์นุญาตให้หุ้นสามญัที�เกิดจากการใชสิ้ทธิทาํการซื�อขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์

ในกรณีที�ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ที�ใชสิ้ทธิซื�อหุ้นสามญัเลือกให้บริษทัฯ ดาํเนินการตามขอ้ 3.2.1 ชื�อของ
ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ที�ได้รับการจดัสรรหุ้น จะตอ้งตรงกับชื�อเจา้ของบญัชีซื�อขายหลกัทรัพยที์�ผูถื้อ
ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ประสงค์ที�จะฝากหุ้นสามญัไวใ้นบญัชีหลกัทรัพยด์งักล่าว มิฉะนั�นแลว้ บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธิที�จะดาํเนินการออกใบหุน้แก่ผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ที�ไดร้ับการจดัสรรหุ้นตามขอ้ 3.2.3 แทน 

3.2.2 ในกรณีที�ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ที�ไดรั้บการจดัสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้
บริการของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ประสงค์ที�จะฝากหุ้นสามญัที�เกิดจากการ
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ใช้สิทธิไวใ้นบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขที� 600 กรณีนี�  บริษทัฯ จะดาํเนินการนําหุ้น
สามญัที�เกิดจากการใช้สิทธิฝากไวก้ับศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะบนัทึกยอด
บญัชีจาํนวนหุ้นสามัญตามจาํนวนที�ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ได้รับการจดัสรรไวใ้นบญัชีของบริษัท       
ผู ้ออกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขที� 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ที�ไดรั้บการ
จดัสรรหุ้นภายใน 7 (เจ็ด) วนัทาํการ นับจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครั� ง เมื�อผูที้�ไดรั้บการจดัสรร
หุ้นตอ้งการขายหุ้น ผูที้�ไดร้ับการจดัสรรหุ้นจะตอ้งถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักล่าว โดยตอ้งติดต่อผ่าน
บริษทัหลกัทรัพยท์ั�วไป ซึ�งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดาํเนินการตามที�ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และ/หรือ 
บริษทัหลกัทรัพยน์ั�นๆ กาํหนด ดงันั�นในกรณีนี�  ผูที้�ไดรั้บการจดัสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที�ได้รับการ
จดัสรรในตลาดหลกัทรัพยไ์ด้ทนัทีที�ตลาดหลกัทรัพยอ์นุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ ทาํการซื�อขายได้ใน   
ตลาดหลกัทรัพย ์และผูที้�ไดรั้บจดัสรรหุน้ไดด้าํเนินการถอนหุน้ออกจากบญัชี 600 ดงักล่าวแลว้ 

3.2.3 ในกรณีที�ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ที�ไดร้ับการจดัสรรหุ้นสามญัประสงคจ์ะขอรับใบหุน้สามญั โดยให้
ออกใบหุ้นในนามของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพยจ์ะส่งมอบใบหุ้นตามจาํนวนที�
ใช้สิทธิแก่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ ตามชื�อที�อยู่ที�ระบุไวใ้นสมุด
ทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือที�ระบุในแบบแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ ภายใน 15 (สิบห้า) วนัทาํการ
นบัจากวนักาํหนดการใช้สิทธิแต่ละครั� ง ในกรณีนี�  ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ที�ใชสิ้ทธิซื�อหุ้นสามญั จะไม่
สามารถขายหุน้สามญัที�เกิดจากการใชสิ้ทธิในตลาดหลกัทรัพย ์ไดจ้นกว่าจะไดรั้บใบหุ้น ซึ�งอาจจะไดรั้บ
ภายหลงัจากที�หุน้สามญัที�เกิดจากการใชสิ้ทธิไดรั้บอนุญาตให้เขา้ทาํการซื�อขายในตลาดหลกัทรัพย ์

4. ผลบังคบัข้อกําหนดสิทธิและกฎหมายที�ใช้บังคบั 

ขอ้กาํหนดสิทธิฉบบันี� จะมีผลใช้บงัคบัในวนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไปจนถึงวนักาํหนดการใชสิ้ทธิครั� งสุดทา้ย 
โดยข้อกําหนดสิทธินี� จะใช้บ ังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้อกําหนดสิทธินี�       
ขดัแยง้กบักฎหมายหรือประกาศใดๆ ที�มีผลใช้บงัคบัตามกฎหมายกบัใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ให้ใช้ขอ้ความตาม
กฎหมายหรือประกาศดงักล่าวบงัคบักับใบสําคญัแสดงสิทธิฯ แทนขอ้ความของขอ้กาํหนดสิทธิเฉพาะในส่วน     
ที�ขดัแยง้กนันั�น 

 

 ผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
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