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ข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข่องผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 

และผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัของ 

บริษัท เอกรัฐวศิวกรรม จาํกดั (มหาชน) คร้ังที ่1 (AKR-W1) 

 

 ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั เอกรัฐวิศวกรรม จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1 ออกโดยบริษทั เอกรัฐ

วิศวกรรม จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2562 เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2562 ผูถื้อใบส ำคญั

แสดงสิทธิจะไดรั้บสิทธิตำมท่ีได้ก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิน้ี โดยบริษทัและผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งผูกพนัตำม

ขอ้ก ำหนดสิทธิน้ีทุกประกำรและให้ถือวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดรั้บทรำบและเขำ้ใจขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ในขอ้ก ำหนดสิทธิน้ี

เป็นอยำ่งดีแลว้  

 ทั้งน้ี  บริษทัจะจดัให้มีกำรเก็บรักษำส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิน้ีไว ้ณ ส ำนักงำนใหญ่ของบริษทั เพ่ือให้ผูถื้อใบส ำคญั

แสดงสิทธิขอตรวจสอบส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิไดใ้นวนัและเวลำท ำกำรของสถำนท่ีดงักล่ำว  

คาํจาํกดัความ 

ค ำและขอ้ควำมต่ำงๆ ท่ีใชอ้ยูใ่นขอ้ก ำหนดสิทธิน้ี ใหมี้ควำมหมำยดงัต่อไปน้ี 

“ขอ้ก ำหนดสิทธิ”  หมำยถึง  ขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสิทธิและหนำ้ท่ีของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส ำคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั เอกรัฐวศิวกรรม จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1 

(AKR-W1) (รวมถึงท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม (ถำ้มี)) 

“ใบส ำคญัแสดงสิทธิ”   หมำยถึง  ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั เอกรัฐวศิวกรรม จ ำกดั (มหำชน) 

คร้ังท่ี 1 (AKR-W1) ชนิดระบุช่ือผูถื้อและสำมำรถโอนเปล่ียนมือได ้

“ใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ”   หมำยถึง  เอกสำรท่ีออกโดย บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพ่ือใช้

แทนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั เอกรัฐวิศวกรรม จ ำกัด 

(มหำชน) คร้ังท่ี 1 (AKR-W1) 

“บริษทั”   หมำยถึง  บริษทั เอกรัฐวศิวกรรม จ ำกดั (มหำชน) 

“ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ”   หมำยถึง  ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั เอกรัฐวิศวกรรม จ ำกัด 

(มหำชน) และใหร้วมถึงผูถื้อใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

“นำยทะเบียนของใบส ำคญั  หมำยถึง  บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด หรือผูท่ี้ได้รับแต่งตั้งโดย

แสดงสิทธิ”   ชอบ ใหท้ ำหนำ้ท่ีเป็นนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิแทน 

 “สมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญั  หมำยถึง  สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทำงทะเบียนซ่ึงบันทึกรำยละเอียดเก่ียวกับ

 แสดงสิทธิ”   ใบส ำคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเก็บรักษำโดยนำยทะเบียนของ

    ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

“หุน้รองรับ”   หมำยถึง  หุน้สำมญัออกใหม่ของบริษทั เอกรัฐวศิวกรรม จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวนไม่เกิน 

   671,644,702 หุ้น ท่ีจดไวเ้พ่ือรองรับกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญแสดงสิทธิ รวมทั้ง

   หุน้สำมญัท่ีจะออกใหม่เพ่ิมเติมในกรณีกำรปรับสิทธิภำยใตข้อ้ก ำหนดสิทธิ 

“วนัท ำกำร”   หมำยถึง  วนัท่ีธนำคำรพำณิชยเ์ปิดท ำกำรตำมปกติในกรุงเทพมหำนคร ซ่ึงมิใช่วนัเสำร์หรือ

วนัอำทิตย ์หรือวนัท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยประกำศใหเ้ป็นวนัหยดุท ำกำรของ

ธนำคำรพำณิชย ์
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“วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ”  หมำยถึง  วนัท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำรซ้ือ

หุน้สำมญัของบริษทัไดต้ำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 2.1 

 “ระยะเวลำกำรแจง้ควำม หมำยถึง  ระยะเวลำท่ีผู ้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิซ่ึงประสงค์จะใช้สิทธิในกำรซ้ือหุ้น

 จ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ”  สำมญัของบริษทั สำมำรถแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิได้

   ตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 2.3 

“ประกำศทจ. 34/2551”  หมำยถึง  ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง กำรขออนุญำตและ

กำรอนุญำตใหเ้สนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีออกใหม่ และหุน้ท่ีออก

ใหม่เพ่ือรองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ ลงวนัท่ี 15 ธันวำคม พ.ศ.2551 (รวมถึงท่ีมี

กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

“ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย”์ หมำยถึง  บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

“ส ำนกังำน ก.ล.ต.”  หมำยถึง  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

“ตลำดหลกัทรัพย”์ หมำยถึง ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

1. รายละเอยีดของใบสําคญัแสดงสิทธิ 

 บริษทัไดอ้อกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั จ ำนวนไม่เกิน 671,644,702 หน่วย โดยจดัสรร

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่ำ ในอตัรำกำรจดัสรร 2 หุน้สำมญัเดิมต่อ 1 

หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยก ำหนดวนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั

ของบริษทั เอกรัฐวิศวกรรม จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1 (AKR-W1) ในวนัท่ี 15 พฤษภำคม 2562 โดยมีรำยละเอียดของใบส ำคญั

แสดงสิทธิท่ีจดัสรรดงัต่อไปน้ี 

1.1  ลกัษณะสําคญัของใบสําคญัแสดงสิทธิที่ออก 

ช่ือผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ  :  บริษทั เอกรัฐวศิวกรรม จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทของใบส ำคญัแสดงสิทธิ :  ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั เอกรัฐวิศวกรรม จ ำกดั (มหำชน) 

คร้ังท่ี 1 (AKR-W1) ท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สำมญัเดิมของบริษทั  

ชนิดของใบส ำคญัแสดงสิทธิ  :  ระบุช่ือผูถื้อและสำมำรถโอนเปล่ียนมือได ้

จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออก  :  ไม่เกิน 671,644,702 หน่วย  

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย  :  0 บำท (ไม่คิดมูลค่ำ) 

อตัรำกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั  :  ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัได้ 1 หุ้น เวน้แต่กรณีมีกำรปรับ

อตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 4. 

รำคำกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั  :  1 บำทต่อหุ้น เวน้แต่กรณีมีกำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิตำมท่ี

ก ำหนดไวใ้นขอ้ 4. 

วนัออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ  :  วนัท่ี 31 พฤษภำคม 2562 

วนัครบก ำหนดอำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิ :  วนัท่ี 30 พฤษภำคม 2564 

อำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ  :  2 ปีนับแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทั้ งน้ีภำยหลงักำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
บริษทัจะไม่ขยำยอำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิ 

จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกเพื่อรองรับ :  ไม่เกิน 671,644,702 หุ้น มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.80 บำท ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนหุ้น

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ  รองรับต่อจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั เท่ำกบัร้อยละ 50 
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วธีิกำรจดัสรร  :  จัดสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) ใน

อตัรำกำรจดัสรรท่ี 2 หุ้นสำมญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่ำ 

บริษทัออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีมีรำยช่ือในวนั

ก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ (Record Date) ใน

วนัท่ี 15 พฤษภำคม 2562 ทั้งน้ี ในกำรค ำนวณสิทธิของผูถื้อหุน้แต่ละรำยท่ีไดรั้บกำร

จดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษทัไดปั้ดเศษจำกกำรค ำนวณตำมอตัรำกำรจดัสรรท้ิง  

ระยะเวลำและก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ  :  ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั ตำมใบส ำคญัแสดง

สิทธิได้ในวันท ำกำรสุดท้ำยของเดือนกุมภำพันธ์ พฤษภำคม สิงหำคม และ

พฤศจิกำยน ตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยก ำหนดวนัท่ีสำมำรถใชสิ้ทธิคร้ัง

แรก คือ วนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2562 และวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย คือวนัท่ี

ใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำยุครบ 2 ปี นับจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงตรงกบั

วนัท่ี 30 พฤษภำคม 2564 ในกรณีท่ีวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของ

ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยให้เล่ือนวนัก ำหนดใชสิ้ทธิดงักล่ำวเป็นวนัท ำกำร

สุดทำ้ยก่อนหนำ้วนัใชสิ้ทธิ  

ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำร :  ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิในกำรซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัจะตอ้ง 

ใชสิ้ทธิ  แจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิระหวำ่ง

เวลำ 09.00 น. ถึง 15.30 น. ภำยในระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรก่อนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ

ในแต่ละคร้ัง ยกเวน้กำรแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำยให้แสดงควำม

จ ำนงในกำรใชสิ้ทธิระหวำ่งเวลำ 09.00 น. ถึง 15.30 น. ภำยในระยะเวลำ 15 วนัก่อน

วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย 

กำรไม่สำมำรถยกเลิกกำรแจง้ควำม :  เม่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัตำมใบ 

จ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ    ส ำคญัแสดงสิทธิแลว้ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไม่สำมำรถยกเลิกกำรแจ้งควำม

    จ ำนงในกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวไดอี้กต่อไป  

ตลำดรองของใบส ำคญัแสดงสิทธิ   :  บริษทัจะน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำด

    หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลำดรองของหุน้สำมญัท่ีเกิดจำกกำร :  บริษทัจะน ำหุน้สำมญัท่ีออกเน่ืองจำกกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัตำมใบส ำคญัแสดง 

ใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ   สิทธิเข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

    ไทย 

ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้    :  ผลกระทบท่ีมีต่อผูถื้อหุ้นเน่ืองจำกกำรออกและเสนอใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อ

หุน้เดิม ดงัน้ี 

   1. กำรลดลงของสดัส่วนกำรถือหุน้ (Control Dilution) 

   สูตรกำรค ำนวณกำรลดลงของสดัส่วนผูถื้อหุน้ = 1- [Qo / (Qo+Qw)] 

   โดยท่ี 

   Qo = จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีมีอยูเ่ดิม เท่ำกบั 1,343,289,404 หุน้  
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   Qw = จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีเพ่ิมข้ึนจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิทั้งจ ำนวน 

 เท่ำกบั 671,644,702 หุน้ 

   ดงันั้น  

   Control Dilution = 1 – [1,343,289,404 / (1,343,289,404 + 671,644,702)] = 33.33% 

   ผลกระทบดำ้นกำรลดลงของสดัส่วนผูถื้อหุน้ (Control Dilution) 

   ในกรณีท่ีมีกำรออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และผูถื้อหุน้เดิม

ของบริษทัมีกำรใชสิ้ทธิทั้งจ ำนวน ผูถื้อหุ้นจะไม่ไดรั้บผลกระทบดำ้นกำรลดลงของ

สดัส่วนกำรถือหุน้ (Control Dilution) เน่ืองจำกเป็นกำรออกและจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น อย่ำงไรก็ตำม หำกมีกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นครบถ้วนตำม

ใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูถื้อหุน้เดิมทั้งจ ำนวน มีผลกระทบต่อผูถื้อ

หุน้เดิมประมำณร้อยละ 33.33 

   2. กำรลดลงของรำคำ (Price Dilution) 

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

   โดยท่ี  

   Po = รำคำปิดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั 7 วนัท ำกำรก่อนวนัประชุมคณะกรรมกำรบริษทั

 เม่ือวนัท่ี 8 มีนำคม 2562 (วนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์–7 มีนำคม 2562) เท่ำกบัหุ้นละ 

 0.81 บำท 

   Pn =  รำคำใชสิ้ทธิของ AKR-W1 เท่ำกบั 1.00 บำทต่อหุน้ 

   Qo =  จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีมีอยูเ่ดิม เท่ำกบั 1,343,289,404 หุน้  

   Qw = จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีเพ่ิมข้ึนจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิทั้งจ ำนวน 

 เท่ำกบั 671,644,702 หุน้ 

   ผลกระทบดำ้นกำรลดลงของรำคำ (Price Dilution) 

    ภำยหลงักำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม หำกมีกำรใช้

สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ีทั้งจ ำนวนแลว้จะไม่มีผลกระทบดำ้นกำร

ลดลงของรำคำ (Price Dilution) เน่ืองจำกรำคำใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธท่ีออก

และเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมสูงกวำ่รำคำปิดเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั 7 วนัท ำกำรก่อนวนั

ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัเม่ือวนัท่ี 8 มีนำคม 2562 

   3. กำรลดลงของส่วนแบ่งก ำไร (EPS Dilution) 

   สูตรกำรค ำนวณกำรลดลงของส่วนแบ่งก ำไร = (EPSo– EPSn) / EPSo 

   โดยท่ี 

    EPSo = Net Profit / Qo 

   EPSn = Net Profit / (Qo+Qn) 

   ผลกระทบดำ้นกำรลดลงของส่วนแบ่งก ำไร (EPS Dilution) 

   ไม่สำมำรถค ำนวณผลกระทบจำกกำรลดลงของส่วนแบ่งก ำไรได ้เน่ืองจำกผลกำร

ด ำเนินงำนประจ ำปี 2561 ประสบผลขำดทุน  
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เหตุในกำรตอ้งออกหุน้ใหม่เพ่ิมเติมเพือ่ :  เม่ือมีกำรด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับ 

รองรับกำรเปล่ียนแปลงกำรใชสิ้ทธิ สิทธิตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 4. ซ่ึงเป็นเหตุกำรณ์ท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 11(4)(ข) ตำมประกำศ 

ทจ.34/2551  

2.  การใช้สิทธิและเง่ือนไขการใช้สิทธิ 

2.1  วนักาํหนดการใช้สิทธิผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 

 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิไดทุ้กวนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดือน

กมุภำพนัธ์ พฤษภำคม สิงหำคม และพฤศจิกำยน โดยสำมำรถใชสิ้ทธิคร้ังแรกไดใ้นวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2562 (“วนัก ำหนดกำร

ใชสิ้ทธิ”) และวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย คือวนัท่ีใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำยุครบ 2 ปี นับจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดง

สิทธิ ซ่ึงตรงกับวนัท่ี 30 พฤษภำคม 2564 ในกรณีท่ีวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิตรงกับวนัหยุดท ำกำรของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยให้เล่ือนวนัก ำหนดใชสิ้ทธิดงักล่ำวเป็นวนัท ำกำรสุดทำ้ยก่อนหนำ้วนัใชสิ้ทธิ และบริษทัจะไม่ขยำยอำยใุบส ำคญั

แสดงสิทธิ 

2.2  การใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญั 

 ในกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีตน

ถืออยูท่ั้งหมดหรือบำงส่วนก็ได ้ส ำหรับใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือและไม่ไดใ้ชสิ้ทธิภำยในวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย 

บริษทัจะถือวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำว และใหถื้อวำ่ใบส ำคญัแสดงสิทธิ

นั้นๆ ส้ินสภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ 

2.3  ระยะเวลาการแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิ 

 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซ่ึงประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในกำรซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัจะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้

สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ ระหวำ่งเวลำ 9.00 น. ถึง 15.30 น. ในวนัท ำกำรของบริษทั ภำยในระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรก่อนวนั

ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง (“ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ”) ยกเวน้กำรแสดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิคร้ัง 

สุดทำ้ย ให้แจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ ภำยในระยะเวลำ 15 วนัก่อนวนัก ำหนดกำรใช้

สิทธิคร้ังสุดทำ้ย (“ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย”) ซ่ึงวนัก ำหนดใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยจะตรงกบัวนัท่ี

ใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำยคุรบ 2 ปี นบัจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 30 พฤษภำคม 2564 

 ทั้งน้ี บริษทัจะไม่มีกำรปิดสมุดทะเบียนเพ่ือพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ยกเวน้ในกรณีกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย ซ่ึงจะมี

กำรปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 21 วนัก่อนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย 

โดยตลำดหลกัทรัพยฯ์จะข้ึนเคร่ืองหมำย SP เพื่อห้ำมกำรซ้ือขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิล่วงหนำ้ 2 วนัท ำกำรก่อนปิดสมุดทะเบียน 

ในกรณีท่ีวนัปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิวนัแรกตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของตลำดหลกัทรัพยฯ์ ใหเ้ล่ือนวนัปิด

สมุดทะเบียนวนัแรกดงักล่ำวเป็นวนัท ำกำรก่อนหนำ้  

 บริษทัจะแจง้ข่ำวเตือนเก่ียวกบัวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ ระยะเวลำกำรแจง้ควำม

จ ำนงในกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย อตัรำกำรใชสิ้ทธิ รำคำกำรใชสิ้ทธิ รำยละเอียดบญัชีธนำคำรของบริษทั พร้อมสถำนท่ีติดต่อเพ่ือ

กำรใชสิ้ทธิ และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (หำกมี) เพ่ือกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลำด

หลกัทรัพยฯ์ให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบอยำ่งนอ้ย 5 วนัท ำกำรก่อนระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิในแต่ละ

คร้ัง ส ำหรับวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย บริษทัจะส่งรำยละเอียดดงักล่ำวใหก้บัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมีรำยช่ือปรำกฏ

ตำมสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนทำงไปรษณียล์งทะเบียนดว้ย 

 



- 7 - 
 

2.4 นายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิ 

 บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

93 อำคำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรัชดำภิเษก 

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 

โทรศพัท:์ 02-009-9000    โทรสำร: 02-009-9991  

SET Contact center: 02-009-9999  Website: http://www.set.or.th/tsd 

 นำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิจะรับผิดชอบกำรปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงในสมุดทะเบียนผูถื้อ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ยช่ือและนำมสกุล สญัชำติ และท่ีอยูข่องผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิและรำยละเอียดอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งตำมท่ีศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยจ์ะก ำหนด ในกรณีขอ้มูลไม่ตรงกนั บริษทัจะถือวำ่ขอ้มูลท่ีปรำกฎอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ดงันั้น ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีหนำ้ท่ีในกำรแจง้กำรเปล่ียนแปลงหรือขอ้ผิดพลำดใน

รำยละเอียดในกำรลงบนัทึกในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิต่อนำยทะเบียนโดยตรงและนำยทะเบียนของใบส ำคญั

แสดงสิทธิจะเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขขอ้ผิดพลำดดงักล่ำว 

 บริษทัขอสงวนสิทธิในกำรเปล่ียนนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวให้แก่ผูถื้อ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบผำ่นระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลำดหลกัทรัพยฯ์ และแจง้ส ำนกังำน ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนั นบัจำกวนัท่ีมี

กำรเปล่ียนแปลงนำยทะเบียน 

2.5  สถานทีต่ดิต่อในการใช้สิทธิ 

 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถติดต่อเพ่ือใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิได ้ตำมระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้

สิทธิท่ีระบุไวใ้นขอ้ 2.3 ณ สถำนท่ีตำมท่ีอยูด่งัต่อไปน้ี 

 บริษทั เอกรัฐวศิวกรรม จ ำกดั (มหำชน) (แผนกนกัลงทุนสมัพนัธ์) 

9/291 อำคำรยเูอม็ทำวเวอร์ ชั้น 28 ถนนรำมค ำแหง 

 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250 

 โทรศพัท:์ 02-719-8777 ต่อ 102  โทรสำร: 02-719-8760 

 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ สำมำรถขอรับใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิไดท่ี้บริษทัหรือ

ดำวน์โหลดจำกเวบ็ไซต์ของบริษทั (www.ekarat.co.th) ในระหวำ่งระยะเวลำแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิหรือระยะเวลำแจง้

ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย  

 ทั้งน้ีในกรณีท่ีบริษทัมีกำรเปล่ียนแปลงสถำนท่ีติดต่อในกำรใชสิ้ทธิ บริษทัจะแจง้รำยละเอียดใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ

ทรำบถึงกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต่อไป 

3.  ขั้นตอนการใช้สิทธิ 

3.1  ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำร

ใชสิ้ทธิ โดยด ำเนินกำรและส่งเอกสำรใหแ้ก่บริษทั ณ สถำนท่ีติดต่อในกำรใชสิ้ทธิ ดงัต่อไปน้ี  

(ก)  ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถขอรับใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัไดท่ี้บริษทั หรือดำวน์โหลดจำก

เวบ็ไซตข์องบริษทั (www.ekarat.co.th) และยืน่ใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัท่ีไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้งชดัเจนและ

ครบถว้นทุกรำยกำรพร้อมลงนำมโดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่บริษทั ตำมรำยละเอียดท่ีระบุไวใ้นขอ้ 2.5 โดยจะตอ้งแจง้

ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิตำมระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิตำมท่ีระบุในขอ้ 2.3 ขำ้งตน้ 
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(ข)  น ำส่งใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมแบบท่ีตลำดหลกัทรัพยฯ์ก ำหนด ท่ีระบุว่ำผูถื้อ

ใบส ำคญัแสดงสิทธินั้น มีสิทธิตำมจ ำนวนท่ีระบุอยูใ่นใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญั ในกรณีของใบส ำคญัแสดง

สิทธิท่ีอยู ่ในระบบใบหุน้ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชใ้บส ำคญัแสดงสิทธิเป็นหลกัฐำนในกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้

สิทธิไดท้นัที ในกรณีของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีอยูใ่นระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิตอ้งแจง้ควำมจ ำนง

และกรอกแบบค ำขอให้ถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมท่ีตลำดหลกัทรัพยฯ์ก ำหนด โดยยื่นต่อ

บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ท ำหนำ้ท่ีเป็นนำยหนำ้ซ้ือขำยหลกัทรัพย ์(Broker) ของตน และบริษทัหลกัทรัพยด์งักล่ำวจะด ำเนินกำรแจง้

บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพ่ือขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิส ำหรับ

น ำมำใชเ้ป็นหลกัฐำนในกำรแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิ 

(ค)  ช ำระเงินตำมจ ำนวนในกำรใชสิ้ทธิ ตำมท่ีระบุในใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัให้แก่บริษทั โดยผูถื้อ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัจะตอ้งช ำระเป็นเงินโอน เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ท่ีสำมำรถเรียก

เก็บเงินไดใ้นกรุงเทพมหำนคร ภำยใน 1 วนัท ำกำรนบัจำกวนัท่ีแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง และขีดคร่อมเฉพำะ

สั่งจ่ำย “บญัชีจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน บริษทั เอกรัฐวิศวกรรม จ ำกดั (มหำชน)” พร้อมทั้งเขียนช่ือ นำมสกุล ท่ีอยู่ และเบอร์

โทรศพัท์ท่ีติดต่อไดไ้วด้ำ้นหลงั เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ดงักล่ำว หรือโอนเงินสดเขำ้บญัชี ช่ือบญัชี “บญัชีจองซ้ือหุ้น

สำมญัเพ่ิมทุน บริษทั เอกรัฐวศิวกรรม จ ำกดั (มหำชน)” เลขท่ีบญัชี 135-3-100397 ประเภทบญัชีเงินฝำกกระแสรำยวนั ธนำคำร

กรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) สำขำคลองตนั พร้อมน ำส่งส ำเนำใบน ำฝำกเงิน (Pay in Slip) และเขียนช่ือ นำมสกุล ท่ีอยู่ และเบอร์

โทรศพัทติ์ดต่อไดไ้วด้ำ้นหลงั หรือช ำระโดยวธีิกำรอ่ืนใดตำมแต่ท่ีบริษทัจะเป็นผูก้  ำหนดและแจง้ใหท้รำบต่อไป 

 ทั้งน้ี กำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัดงักล่ำวจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษทัเรียกเก็บเงินจ ำนวนดงักล่ำวไดแ้ลว้เท่ำนั้น หำกบริษทัไม่

สำมำรถเรียกเก็บเงิน ไม่วำ่ในกรณีใดๆ ท่ีไม่ไดเ้กิดจำกควำมผิดของบริษทั บริษทัจะถือวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนำ

ไม่ประสงคใ์ชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัในคร้ังนั้นๆ โดยบริษทัจะจดัส่งใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิพร้อมกบั

เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟทท่ี์เรียกเก็บเงินไม่ไดคื้นใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ

ในคร้ังนั้นๆ ทั้งน้ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัไดใ้หม่ในวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิใน

คร้ังต่อๆไป เวน้แต่กำรใชสิ้ทธิคร้ังนั้น จะเป็นกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยบริษทัจะถือวำ่ใบส ำคญัแสดงสิทธินั้นๆ ส้ินสภำพลงโดย

ไม่มีกำรใชสิ้ทธิ ซ่ึงบริษทัจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบ้ียและ/หรือค่ำเสียหำยอ่ืนใดไม่วำ่ในกรณีใดๆ 

(ง)  หลกัฐำนประกอบกำรใชสิ้ทธิ 

 1)     บุคคลธรรมดำสญัชำติไทย  :  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำบตัรขำ้รำชกำร/ส ำเนำบตัรพนกังำน

 รัฐวสิำหกิจท่ียงัไม่หมดอำย ุ(ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกลุ ซ่ึงท ำใหช่ื้อ/ 

    ช่ือสกุลไม่ตรงกับใบส ำคญัแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสำรท่ีออกโดยหน่วยงำน 

 รำชกำร เช่น ทะเบียนสมรส ใบหยำ่ ใบแจง้เปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล เป็นตน้) พร้อม

 ลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

 2)  บุคคลธรรมดำท่ีมิใช่สญัชำติไทย  :  ส ำเนำหนงัสือเดินทำงท่ียงัไม่หมดอำย ุพร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

 3)  นิติบุคคลในประเทศ     : 3.1) ส ำเนำหนงัสือรับรองท่ีกระทรวงพำณิชยอ์อกใหไ้ม่เกิน 3 เดือน ก่อนวนั 

        ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นๆ พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้ง

        โดยผูมี้อ  ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้น และประทบัตรำส ำคญัของนิติ-

        บุคคล (ถำ้มี) และ   
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  3.2)  ส ำเนำเอกสำรตำมขอ้ 1) หรือ 2) (แลว้แต่กรณี) ของผูมี้อ  ำนำจลงนำมท่ีได ้

   ลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้งในเอกสำรตำมขอ้ 3.1) 

 4)  นิติบุคคลต่ำงประเทศ   :  4.1)  ส ำเนำหนงัสือส ำคญักำรจดัตั้งนิติบุคคล และ/หรือส ำเนำหนงัสือรับรอง

       ของนิติบุคคล พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูมี้อ ำนำจลง

       นำมของนิติบุคคลนั้น และประทบัตรำส ำคญัของนิติบุคคล(ถำ้มี) และ 

4.2) ส ำเนำหนังสือเดินทำงของผูมี้อ ำนำจลงนำมท่ีได้ลงลำยมือช่ือรับรอง

  ส ำเนำเอกสำรตำมขอ้ 4.1) ท่ียงัไม่หมดอำยุพร้อมลงลำยมือช่ือรับรอง

 ส ำเนำถูกตอ้ง โดยเอกสำรตำมขอ้ 4.1) และ 4.2) ซ่ึงผูมี้อ  ำนำจลงนำมลง 

  ลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้งแลว้ จะตอ้งไดรั้บกำรรับรองลำยมือช่ือ

  โดย Notary Public และมีอำยไุม่เกิน 3 เดือนก่อนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ 

  ในคร้ังนั้นๆ 

 ทั้งน้ี หำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลกัฐำนประกอบกำรใชสิ้ทธิตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้ บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะถือ

วำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิในคร้ังนั้นๆ อยำ่งไรก็ตำม บริษทัสำมำรถใชดุ้ลยพินิจ

ในกำรพิจำรณำใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิไดต้ำมควำมเหมำะสม 

(จ)  จ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจะตอ้งเป็นจ ำนวนเต็มเท่ำนั้น โดยอตัรำกำร

ใชสิ้ทธิเท่ำกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิหน่ึงหน่วยต่อหุน้สำมญัหน่ึงหุน้เวน้แต่กรณีมีกำรปรับอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับ

สิทธิตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 4. 

3.2 เง่ือนไขเพ่ิมเติมส่วนท่ีเก่ียวกบักำรใชสิ้ทธิของบุคคลท่ีมิใช่สญัชำติไทย 

(ก)  บุคคลท่ีมิใช่สญัชำติไทยจะสำมำรถใชสิ้ทธิในกำรซ้ือหุน้สำมญัใหม่ทั้งหมดหรือบำงส่วนได ้ก็ต่อเม่ือกำรใชสิ้ทธิซ้ือ

หุน้สำมญันั้นไม่ท ำใหข้ดัต่อขอ้บงัคบัของบริษทัเก่ียวกบัสิทธิกำรถือหุน้ของบุคคลท่ีมิใช่สญัชำติไทย 

(ข)  หำกมีจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิและ/หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีรอกำรใช้สิทธิ ณ วนัใชสิ้ทธิ รวมกนัมี

มำกกว่ำจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีอนุญำตให้ซ้ือไดโ้ดยไม่ขดัต่อขอ้จ ำกดักำรโอนหุ้นเร่ืองสัดส่วนกำรถือครองหุ้นของบุคคลท่ีมิใช่

สัญชำติไทย บริษทัจะด ำเนินกำรให้ผูท่ี้มิใช่สัญชำติไทยไดใ้ช้สิทธิตำมล ำดับกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิท่ีครบถว้น

สมบูรณ์ตำมท่ีก ำหนดในขั้นตอนและเง่ือนไขกำรใชสิ้ทธิ 

(ค)  บริษทัจะคืนใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิในส่วนท่ีไม่สำมำรถใชสิ้ทธิและเงินท่ีเหลือให้แก่ผู ้

ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไม่ใช่สัญชำติไทยดงักล่ำวทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 14 วนัท ำกำร นบัจำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ

ในคร้ังนั้นๆ โดยไม่มีดอกเบ้ีย 

(ง)  หำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่สำมำรถใช้สิทธิได ้ เน่ืองจำกขอ้จ ำกดัเก่ียวกบักำรถือครองหุ้นของผูถื้อใบส ำคญั

แสดงสิทธิ ให้ถือวำ่ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีน ำมำใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญันั้นหมดอำยลุง โดยผูถื้อ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สัญชำติไทยดงักล่ำว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ต่อบริษทั และบริษทัจะไม่ด ำเนิกำรชดใช้

ค่ำเสียหำยท่ีเกิดข้ึนทั้งส้ิน 

3.3  ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่ำอำกรแสตมป์ หรือภำษีอ่ืนใด (ถำ้มี) ตำมบทบัญญติัแห่งประมวล

รัษฎำกร หรือขอ้บงัคบั หรือกฎหมำยต่ำง ๆ ท่ีใชบ้งัคบักบักำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

3.4 หำกบริษทัไดรั้บเอกสำรแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ 3.1 ไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง หรือตรวจสอบไดว้ำ่ขอ้ควำมท่ี

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญันั้น ไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง หรือติดอำกร
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แสตมป์ (ถำ้มี) ไม่ครบถว้นถูกตอ้งตำมบทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎำกร ขอ้บงัคบั หรือกฎหมำยต่ำงๆ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ

จะตอ้งท ำกำรแกไ้ขใหถู้กตอ้งภำยในระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ หำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ท ำกำรแกไ้ขให้

ถูกตอ้งภำยในระยะเวลำดงักล่ำว บริษทัจะถือวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนำไม่ประสงคใ์ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัในคร้ัง

นั้นๆ โดยบริษทัจะจดัส่งใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ และเงินท่ีไดรั้บไวคื้นให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดง

สิทธิดงักล่ำวโดยไม่มีดอกเบ้ีย ภำยใน 14 วนัท ำกำรนบัจำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นๆ ทั้งน้ี ตำมวิธีกำรและเง่ือนไขท่ี

ก ำหนดโดยบริษทั อย่ำงไรก็ตำม ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัได้ใหม่ในวนั

ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังต่อๆ ไป เวน้แต่กำรใชสิ้ทธิคร้ังนั้น จะเป็นกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย ใหถื้อวำ่ใบส ำคญัแสดงสิทธินั้นๆ ส้ิน 

สภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ โดยบริษทัจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่ำเสียหำยอ่ืนใดไม่วำ่ในกรณีใดๆ  

 ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิช ำระจ ำนวนเงินในกำรใชสิ้ทธิไม่ครบถว้นหรือมีกำรช ำระเงินเกินจ ำนวนในกำรใชสิ้ทธิ 

บริษทัมีสิทธิท่ีจะด ำเนินกำรประกำรใดประกำรหน่ึง ต่อไปน้ีตำมท่ีบริษทัจะเห็นสมควร 

(ก)  ถือวำ่กำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิมีจ ำนวนเท่ำกบั (1) จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีพึงจะไดรั้บตำมสิทธิ หรือ (2) จ ำนวน

หุ้นสำมญัท่ีพึงไดรั้บตำมจ ำนวนเงินในกำรใชสิ้ทธิ ซ่ึงบริษทัไดรั้บช ำระไวจ้ริงตำมรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิใน

ขณะนั้นแลว้แต่จ ำนวนใดจะนอ้ยกวำ่ หรือ 

(ข)  ให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิช ำระเงินเพ่ิมเติมตำมจ ำนวนท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิให้ครบถว้นภำยในระยะเวลำกำรแจง้

ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ หำกบริษทัไม่ไดรั้บเงินครบตำมจ ำนวนกำรใชสิ้ทธิภำยในระยะเวลำดงักล่ำวให้ถือวำ่ผูถื้อใบส ำคญั

แสดงสิทธิแสดงเจตนำไม่ประสงคใ์ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัในคร้ังนั้นๆ เฉพำะส่วนท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิช ำระจ ำนวนเงินใน

กำรใชสิ้ทธิไม่ครบถว้น ทั้งน้ี ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัไดใ้หม่ในวนัก ำหนดกำร

ใชสิ้ทธิคร้ังต่อๆ ไป เวน้แต่เป็นกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย ให้ถือวำ่ใบส ำคญัแสดงสิทธินั้นๆ ส้ินสภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ โดย

บริษทัจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบ้ียและ/หรือ ค่ำเสียหำยอ่ืนใดไม่วำ่ในกรณีใดๆ 

 ในกรณีตำมขอ้ (ก) หรือ (ข) หำกมีกรณีตอ้งส่งเงินคืนให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษทัจะส่งเงินท่ีเหลือจำกกำรใช้

สิทธิหรือเงินท่ีไดรั้บไวคื้นใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยไม่มีดอกเบ้ีย ภำยใน 14 วนัท ำกำรนบัจำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิใน

คร้ังนั้นๆ ทั้งน้ี ตำมวธีิกำรและเงือนไขท่ีก ำหนดโดยบริษทั 

 อยำ่งไรก็ดี ไม่วำ่กรณีใดๆ หำกไดมี้กำรส่งมอบเช็คคืนเงินท่ีเหลือจำกกำรใชสิ้ทธิหรือเงินท่ีไดรั้บไวโ้ดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ

หรือไม่สำมำรถใชสิ้ทธิ โดยไดส่้งทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นใบแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิโดยถูกตอ้งแลว้ 

ให้ถือวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดรั้บเงินคืนแลว้โดยชอบ และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ีย และ/หรือ

ค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป 

3.5  ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นจ ำนวนมำกกวำ่จ ำนวนท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิ บริษทัจะ

ส่งใบส ำคญัแสดงสิทธิใบใหม่ โดยระบุจ ำนวนของใบส ำคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำว

ภำยใน 15 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นๆ และจะท ำกำรยกเลิกใบส ำคญัแสดงสิทธิใบเก่ำ 

3.6  จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกใหเ้ม่ือมีกำรใชสิ้ทธิจะค ำนวณโดยกำรน ำจ ำนวนเงินในกำรใชสิ้ทธิ ซ่ึงผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิได้

ช ำระตำมท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ หำรด้วยรำคำกำรใช้สิทธิ โดยบริษทัจะออกหุ้นสำมญัเป็นจ ำนวนเต็มไม่เกินจ ำนวนหน่วยของ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิคูณดว้ยอตัรำกำรใชสิ้ทธิ หำกมีกำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิ และ/หรืออตัรำกำรใชสิ้ทธิแลว้ท ำให้มีเศษหุ้น

เหลืออยูจ่ำกกำรค ำนวณดงักล่ำว บริษทัจะไม่น ำเศษหุน้ดงักล่ำวมำคิดค ำนวณโดยจะตดัเศษของหุ้นนั้นท้ิง และจะช ำระคืนเงินท่ี

เหลือจำกกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวโดยไม่มีดอกเบ้ียให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 14 วนัท ำกำรนบัจำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ

ในคร้ังนั้นๆ ทั้งน้ีตำมวธีิกำรและเง่ือนไขขอ้ก ำหนด โดยบริษทัเวน้แต่จ ำนวนเงินท่ีบริษทัจะส่งคืนดงักล่ำวมีจ ำนวนนอ้ยกวำ่ 100 
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บำท ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งติดต่อขอรับเงินดงักล่ำวคืนดว้ยตนเอง ณ ท่ีท ำกำรของบริษทั 

3.7  เม่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัไดป้ฏิบติัตำมเง่ือนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น

สำมญัเพ่ิมทุนตำมขอ้ 3.1 อยำ่งครบถว้นถูกตอ้ง กล่ำวคือ ไดส่้งมอบทั้งใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ และ

ใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญั พร้อมหลกัฐำนประกอบกำรใช้สิทธิ และช ำระเงินในกำรใช้สิทธิถูกตอ้งและ

ครบถว้นสมบูรณ์ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไม่สำมำรถเพิกถอนกำรใชสิ้ทธิได ้เวน้แต่จะไดรั้บควำมยินยอมเป็นหนงัสือจำก

บริษทั 

3.8  เม่ือพน้ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยแลว้ แต่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิยงัไม่ไดป้ฏิบติัตำมเง่ือนไข

กำรแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ 3.1 อย่ำงครบถว้น ให้ถือว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธินั้นๆ ส้ินสภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ 

และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะใชสิ้ทธิไม่ไดอี้ก 

3.9  บริษทัจะยื่นขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้ของบริษทัต่อกระทรวงพำณิชยต์ำมจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ตำม

กำรใชสิ้ทธิภำยใน 14 วนันบัแต่วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง และบริษทัจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทั

จดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไดใ้ชสิ้ทธินั้น เขำ้เป็นผูถื้อหุ้นสำมญัของบริษทัในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นตำมจ ำนวนหุ้น

สำมญัท่ีไดอ้อกตำมกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

3.10  ในกำรออกและส่งมอบหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่นั้น ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิอำจเลือกวิธีกำรรับมอบหุ้นสำมญัวิธีกำรใด

วธีิกำรหน่ึงดงัต่อไปน้ี โดยจะตอ้งระบุมำในใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัดว้ย 

(ก)  ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิประสงค์ท่ีจะฝำกหุ้นสำมญัไวใ้นบญัชีของบริษทัหลกัทรัพย ์ ซ่ึงผูถื้อใบส ำคญั

แสดงสิทธิมีบญัชีซ้ือขำยหลกัทรัพยอ์ยู ่กรณีน้ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิตอ้งระบุช่ือบริษทัหลกัทรัพยเ์ลขท่ีสมำชิก (Broker) และ

เลขท่ีบญัชีซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิใหถู้กตอ้งในใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญั บริษทัจะส่ง

มอบหุน้สำมญัผำ่นบญัชีฝำกหลกัทรัพยด์งักล่ำวภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัจำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง 

(ข)  ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิประสงคจ์ะขอรับเป็นใบหุน้โดยใหอ้อกใบหุน้ในช่ือของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

บริษทัโดยศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยจ์ะส่งมอบใบหุ้นสำมญัตำมจ ำนวนท่ีไดใ้ชสิ้ทธิให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทำงไปรษณีย์

ลงทะเบียนตำมช่ือ ท่ีอยู ่ท่ีระบุไวใ้นใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญั ภำยใน 14 วนัท ำกำรนบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้

สิทธิแต่ละคร้ัง ในกรณีน้ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไม่สำมำรถขำยหุ้นสำมญัท่ีไดรั้บในตลำดหลกัทรัพยฯ์ ไดจ้นกวำ่จะไดรั้บ

ใบหุน้ 

(ค)  ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิประสงคจ์ะใชบ้ริกำรของศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยโ์ดยจะฝำกหุ้นสำมญัไวใ้นบญัชี

บริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยส์มำชิกเลขท่ี 600 ในกรณีน้ีบริษทัจะด ำเนินกำรน ำหุน้สำมญัท่ีเกิดจำกกำรใชสิ้ทธิฝำกไวก้บัศูนยรั์บฝำก

หลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝำกจะบนัทึกยอดบญัชี จ ำนวนหุ้นสำมญั และออกหลกัฐำนกำรฝำกให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ี

ไดรั้บจดัสรรภำยในวนัท ำกำรนบัจำกวนัครบก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเลือกใหบ้ริษทั 

ด ำเนินกำรตำมขอ้ (ก) ช่ือของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิในใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัจะตอ้งตรงกบัช่ือเจำ้ของ

บญัชีซ้ือขำยหลกัทรัพยท่ี์ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิประสงคท่ี์จะฝำกหุน้ไวใ้นบญัชีของบริษทัหลกัทรัพยด์งักล่ำว มิฉะนั้น แลว้ 

บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะด ำเนินกำรออกใบหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมขอ้ (ข) แทน 

3.11 ในกรณีท่ีหุน้สำมญัท่ีส ำรองไวเ้พื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิไม่เพียงพอ บริษทัจะด ำเนินกำรชดใชค้่ำเสียหำยท่ีเกิดข้ึน ใหแ้ก่ผูถื้อ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไม่สำมำรถใชสิ้ทธิไดต้ำมขอ้ 5. 

3.12  บริษทัจะไม่ชดใชค้่ำเสียหำยใดๆ ให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ทั้งบุคคลธรรมดำและนิติบุคคล) ซ่ึงมีสัญชำติต่ำงดำ้วท่ี

ไม่สำมำรถใชสิ้ทธิไดอ้นัเน่ืองมำจำกขอ้จ ำกดัในเร่ืองอตัรำส่วนกำรถือหุ้นของคนต่ำงดำ้ว ซ่ึงขอ้บงัคบัของบริษทัก ำหนดวำ่
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สดัส่วนกำรถือหุน้ของคนต่ำงดำ้วจะตอ้งไม่เกินกวำ่ ร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั 

3.13  ใบส ำคญัแสดงสิทธิน้ี ไม่มีขอ้ก ำหนดใหบ้ริษทัเรียกใหใ้ชสิ้ทธิแปลงสภำพก่อนระยะเวลำท่ีก ำหนด 

4.  เง่ือนไขการปรับสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ 

 บริษทัจะด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิและ/หรืออตัรำกำรใชสิ้ทธิในกำรซ้ือหุน้สำมญัตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ

เม่ือเกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หน่ึงดงัต่อไปน้ี เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ให้ดอ้ยไป

กวำ่เดิม 

(ก)  เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวข้องหุน้สำมญัของบริษทั อนัเป็นผลมำจำกกำรรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุน้ ซ่ึง

กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีนบัตั้งแต่วนัท่ีไดมี้กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุน้ท่ีตรำไว้

ของหุ้นสำมัญของบริษทั เพื่อให้ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิได้รับหุ้นสำมัญตำมจ ำนวนท่ีค ำนวณได้ตำมสูตรและประเภท

เช่นเดียวกบัหุน้สำมญัของบริษทัท่ีออกภำยหลงัจำกกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว 

 1)  รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 
  Price 1  =   Price 0 x Par 1 

      Par 0 
 2)  อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 
  Ratio 1  =       Ratio 0 x Par 0 

      Par 1 
โดยท่ี 
Price 1  คือ  รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Price 0  คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 1  คือ  อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 0  คือ  อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Par 1 คือ  มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวข้องหุน้สำมญัหลงักำรเปล่ียนแปลง 
Par 0  คือ  มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวข้องหุน้สำมญัก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
(ข)  เม่ือบริษทัไดเ้สนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือประชำชนทัว่ไป และ/หรือบุคคลในวงจ ำกดั ในรำคำ

เฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ค ำนวณไดต้ ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมญัของบริษทั กำรเปล่ียน 
แปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้สำมญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในกำรจองซ้ือหุ้น
สำมญัท่ีออกใหม่ กรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือวนัแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัท่ี
ออกใหม่ กรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั (แลว้แต่
กรณี) 

“รำคำเฉล่ียต่อหุน้ของหุน้สำมญัท่ีออกใหม่” ค ำนวณไดจ้ำกจ ำนวนเงินทั้งส้ินท่ีบริษทัจะไดรั้บจำกกำรเสนอขำยหุน้สำมญั 
หกัดว้ยค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดจำกกำรออกหลกัทรัพยน์ั้น (ถำ้มี) หำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ทั้งหมด 

“รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทัฯ” หมำยถึง มูลค่ำกำรซ้ือขำยหุน้สำมญัของบริษทัทั้งหมดหำรดว้ยจ ำนวนหุน้
สำมญัของบริษทัท่ีมีกำรซ้ือขำยทั้งหมดในตลำดหลกัทรัพยฯ์ ในระหวำ่งระยะเวลำ 15 วนัท ำกำร (วนัท่ีเปิดท ำกำรซ้ือขำยของ
ตลำดหลกัทรัพยฯ์) ติดต่อกนัก่อนวนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ 

“วนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้สำมญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในกำรจองซ้ือหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ กรณีท่ีเป็น
กำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) และ/หรือวนัแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ กรณีท่ีเป็นกำรเสนอ
ขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั (แลว้แต่กรณี) 
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ในกรณีท่ีไม่สำมำรถหำรำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทั เน่ืองจำกหุน้สำมญัไม่มีกำรซ้ือขำยในช่วงเวลำดงักล่ำว 
บริษทัจะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำยติุธรรมของหุน้สำมญัของบริษทั เพ่ือใชใ้นกำรค ำนวณแทน 

อน่ึงในกรณีท่ีมีกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัพร้อมกนัมำกกวำ่หน่ึงรำคำเสนอขำย ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีตอ้งจองซ้ือดว้ยกนั ให้ใช้
รำคำเสนอขำยทุกรำคำมำค ำนวณรำคำเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ แต่ในกรณีท่ีกำรเสนอขำยดงักล่ำวไม่อยู่ภำยใต้
เง่ือนไขท่ีจะตอ้งจองซ้ือดว้ยกนัใหน้ ำเฉพำะรำคำเสนอขำยท่ีต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ของรำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทัมำ
ค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงเท่ำนั้น 

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

 [MP x (A + B)] 
 2)  อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 
   Ratio 1  =  Ratio 0 x [MP x (A + B)] 

    [(A x MP) + BY] 
 โดยท่ี 

Price 1  คือ  รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Price 0  คือ  รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 1  คือ  อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 0  คือ  อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
MP  คือ  รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทั 
A  คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีไดเ้รียกช ำระเต็มมูลค่ำแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น เพื่อสิทธิในกำรจองซ้ือ

   หุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ กรณีเสนอขำยหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือวนัก่อนวนัแรกของกำรเสนอขำย
   หุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ กรณีเสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขำยหุ้นสำมญั
        ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั (แลว้แต่กรณี) 

B  คือ  จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ทั้งกำรเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป 
     และ/หรือเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั 

BY  คือ จ ำนวนเงินท่ีไดรั้บหกัดว้ยค่ำใชจ่้ำย (ถำ้มี) จำกหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ทั้งกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม  
       และ/หรือเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั 

(ค)  เม่ือบริษทัเสนอขำยหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือประชำชนทั่วไป และ/หรือบุคคลใน
วงจ ำกดั โดยท่ีหลกัทรัพยน์ั้นให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญั (เช่น หุ้นกูแ้ปลง
สภำพ หรือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั) โดยท่ีรำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิดงักล่ำวต ่ำ
กวำ่ร้อยละ 90 ของรำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทั  

กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้สำมญัไม่ไดรั้บสิทธิกำร
จองซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ใดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุน้สำมญั หรือให้สิทธิในกำรจองซ้ือหุน้สำมญั กรณีท่ี
เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) และ/หรือวนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆ ท่ีใหสิ้ทธิท่ีจะ
แปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญั กรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ 
กรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั (แลว้แต่กรณี)  
 “รำคำเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิ” ค ำนวณได้จำกจ ำนวนเงินท่ีบริษทัจะได้รับจำกกำรขำย
หลกัทรัพยท่ี์ให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซ้ือหุน้สำมญั หักดว้ยค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจำกกำร
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ออกหลกัทรัพยน์ั้น (ถำ้มี) รวมกบัเงินท่ีจะไดรั้บจำกกำรแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุน้สำมญั หรือใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญันั้น หำรดว้ย
จ ำนวนหุน้สำมญัทั้งส้ินท่ีตอ้งออกใหม่เพ่ือรองรับกำรใชสิ้ทธินั้น โดยรำคำตลำดท่ีใชใ้นกำรค ำนวณใหใ้ชเ้ช่นเดียวกบัขอ้ (ข) 

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

[MP x (A + B)] 
 2)  อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 

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

 โดยท่ี 
Price 1  คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Price 0  คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 1  คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 0  คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
MP  คือ รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทั 
A  คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีไดเ้รียกช ำระเต็มมูลค่ำแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นเพื่อสิทธิในกำรจองซ้ือ

หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสำมญั หรือใหสิ้ทธิในกำรซ้ือหุน้สำมญักรณี
เสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือวนัก่อนวนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ท่ีใหสิ้ทธิท่ีจะ
แปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสำมญัหรือให้สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญั กรณีเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป 
และ/หรือกรณีเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั (แลว้แต่กรณี) 

B  คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญท่ีออกใหม่ เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ/
เปล่ียนเป็นหุน้สำมญัหรือให้สิทธิในกำรซ้ือหุน้สำมญัตำมท่ีเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือเสนอขำย
ใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั 

 BY  คือ จ ำนวนเงินท่ีไดรั้บหกัดว้ยค่ำใชจ่้ำย (ถำ้มี) จำกกำรออกหลกัทรัพยใ์ดๆ ท่ีใหสิ้ทธิท่ีจะแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็น
หุน้สำมญัหรือใหสิ้ทธิในกำรซ้ือหุน้สำมญั ส ำหรับกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือเสนอขำยให้แก่
ประชำชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั รวมกบัเงินท่ีจะไดรั้บจำกกำรใช้สิทธิแปลง
สภำพ/เปล่ียนเป็นหุน้สำมญั หรือใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั 

(ง)  เม่ือบริษทัจ่ำยปันผลทั้งหมดหรือบำงส่วนเป็นหุ้นสำมญัให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั ซ่ึงกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้
สิทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสำมญัจะไม่มีสิทธิรับหุน้ปันผล (วนัแรกท่ีข้ึนเคร่ืองหมำย 
XD) โดยรำคำตลำดท่ีใชใ้นกำรค ำนวณให้ใช้เช่นเดียวกบัขอ้ (ข) วนัแรก (วนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ) ท่ีผูซ้ื้อหุ้นสำมญัจะไม่ไดรั้บ
สิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผล และ/หรือหุน้สำมญัปันผล (วนัแรกท่ีตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยข้ึนเคร่ืองหมำย XD) 

1)  รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 
   Price 1  =  Price 0 x A 

A + B 
2)  อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 
   Price 1  =  Price 0 x (A+B) 

A 
 โดยท่ี 
 Price 1  คือ  รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
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 Price 0  คือ  รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 1  คือ  อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 0  คือ  อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
A  คือ จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีไดเ้รียกช ำระเตม็มูลค่ำแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิในกำรรับหุน้ปัน

ผล 
B  คือ  จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ในรูปแบบของหุน้สำมญัปันผล 

 (จ)  เม่ือบริษทัจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกวำ่ร้อยละ 80 ของก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในแต่ละรอบระยะเวลำ
บญัชี ทั้งน้ีกำรจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสุทธิ และ/หรือก ำไรสะสมตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทัฯ ของแต่ละรอบระยะ 
เวลำบญัชีนั้น จะไม่ค ำนึงวำ่เวลำท่ีมีกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวออกจริง จะเกิดข้ึนในหรือภำยหลงัส้ินรอบระยะเวลำบญัชีนั้นๆ 

กำรค ำนวณอตัรำร้อยละของเงินปันผลท่ีจ่ำยให้กบัผูถื้อหุน้ใหค้  ำนวณ โดยน ำเงินปันผลท่ีจ่ำยออกจริง รวมถึงเงินปันผลท่ี
จ่ำยระหวำ่งกำล (ถำ้มี) ในรอบระยะเวลำบญัชีในแต่ละปีดงักล่ำว หำรดว้ยก ำไรสุทธิหลงัหักภำษีเงินไดข้องผลกำรด ำเนินงำน
ของรอบระยะบญัชีนั้น 
 “รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทั” หมำยถึง มูลค่ำกำรซ้ือขำยหุน้สำมญัของบริษทั ทั้งหมดหำรดว้ยจ ำนวนหุน้
สำมญัของบริษทัท่ีมีกำรซ้ือขำยทั้งหมดในตลำดหลกัทรัพยฯ์ในระหว่ำงระยะเวลำ 15 วนัท ำกำร (วนัท่ีเปิดท ำกำรซ้ือขำยของ
ตลำดหลกัทรัพยฯ์) ติดต่อกนัก่อนวนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ 
 “วนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้สำมญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในเงินปันผล (วนัแรกท่ีตลำดหลกัทรัพยฯ์ข้ึน 
เคร่ืองหมำย XD) 

1)  รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 
     Price 1 =  Price 0 x [MP – (D – R)] 

MP 
2)  อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 
     Ratio 1  =     Ratio 0 x MP 

[MP – (D-R)] 
โดยท่ี 
Price 1  คือ  รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Price 0  คือ  รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 1  คือ  อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 0  คือ  อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
MP  คือ  รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทัฯ 
D   คือ  เงินปันผลต่อหุน้ท่ีจ่ำยจริงแก่ผูถื้อหุน้ 
R   คือ  เงินปันผลต่อหุน้ท่ีค  ำนวณจำกก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรหำรดว้ยจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บ

เงินปันผล 
 (ฉ)  ในกรณีท่ีมีเหตุกำรณ์ใด ๆ อนัท ำใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อนัพึงไดโ้ดยท่ีเหตุกำรณ์ใดๆ 
นั้น ไม่ไดก้ ำหนดอยูใ่นขอ้ (ก) – (จ) บริษทัมีสิทธิจะพิจำรณำเพื่อก ำหนดกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิ และ/หรืออตัรำกำรใช้
สิทธิใหม่ (หรือปรับจ ำนวนหน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิแทนอตัรำกำรใช้สิทธิ) อย่ำงเป็นธรรม โดยไม่ท ำให้สิทธิของผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกวำ่เดิม ทั้งน้ีใหถื้อวำ่ผลกำรพิจำรณำนั้นเป็นท่ีสุด โดยใหถื้อวำ่ผลกำรพิจำรณำนั้นเป็นท่ีสุดและแจง้
ใหส้ ำนกังำน ก.ล.ต.ทรำบภำยใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีมีเหตุใหต้อ้งด ำเนินกำรเปล่ียนแปลงกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำว 
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 (ช)  กำรค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิ และ/หรืออตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ (ก) ถึงขอ้ (ฉ) เป็นอิสระต่อกนั 
ส ำหรับในกรณีท่ีเหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกิดข้ึนพร้อมกนั ให้ค  ำนวณกำรเปล่ียนแปลงเรียงล ำดบัดงัน้ี คือ ขอ้ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) (ฉ) 
ตำมล ำดบั โดยในแต่ละล ำดบัคร้ังท่ีค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงใหค้งสภำพของรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิเป็นทศนิยม 3 
ต  ำแหน่ง 
 (ซ)  กำรค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรืออัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ (ก) ถึงข้อ (ฉ) จะไม่มีกำร
เปล่ียนแปลง ซ่ึงท ำให้รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่สูงข้ึน และ/หรืออตัรำกำรใชสิ้ทธิลดลงเวน้แต่กรณีกำรรวมหุน้ ส ำหรับกำรค ำนวณ
จ ำนวนเงินจำกกำรใชสิ้ทธิจะค ำนวณจำกรำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง (ทศนิยม 3 ต  ำแหน่ง) คูณกบัจ ำนวนหุ้น
สำมญั โดยจ ำนวนหุ้นสำมญัค ำนวณไดจ้ำกอตัรำกำรใช้สิทธิใหม่ (ทศนิยม 3 ต  ำแหน่ง) คูณกบัจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ี
แสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิ เม่ือค ำนวณไดจ้ ำนวนหุน้ออกมำเป็นเศษหุ้นใหต้ดัเศษของหุ้นนั้น ทั้งในกรณีท่ีมีเศษของบำทจำก
กำรค ำนวณจ ำนวนเงินจำกกำรใชสิ้ทธิใหต้ดัเศษของบำทท้ิง 
 (ฌ)  ส ำหรับกรณีกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิแลว้มีผลท ำให้รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่ต ่ำกวำ่มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวข้องหุ้น
สำมญัของบริษทัให้ใชมู้ลค่ำหุ้นท่ีตรำไวข้องหุน้สำมญัของบริษทั  เป็นรำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่แทนกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้
สิทธิ และ/หรืออตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ (ก) ถึงขอ้ (ฉ)  
  บริษทัจะด ำเนินกำรแจง้ผลกำรเปล่ียนแปลงรำคำใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ (ก) ถึงขอ้ (ฉ) โดยบอกถึง
รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณและเหตุผลท่ีตอ้งมีกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวใหก้บัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบ ผ่ำนระบบเผยแพร่
ขอ้มูลของตลำดหลกัทรัพยฯ์ โดยทนัทีหรือภำยใน 09.00 น.ของวนัท่ีรำคำใชสิ้ทธิและ/หรืออตัรำกำรใชสิ้ทธิมีผลบงัคบัใช ้และ
แจง้ต่อส ำนกังำนกลต. ภำยใน 15 วนั นบัจำกวนัท่ีมีผลบงัคบัใชต้่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและ/หรืออตัรำกำรใชสิ้ทธิ 
และจะจดัส่งขอ้ก ำหนดสิทธิท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเม่ือไดรั้บกำรร้องขอภำยใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
กำรร้องขอเป็นหนังสือจำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ และจะจัดให้มีกำรเก็บรักษำส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ณ 
ส ำนกังำนใหญ่ของบริษทั เพื่อให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถขอตรวจสอบส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมไดใ้นวนั
และเวลำท ำกำรของสถำนท่ีดงักล่ำว 
 (ญ)  บริษทัจะไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงรำคำและอตัรำกำรใชสิ้ทธิเวน้แต่จะมีกำรปรับสิทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ รวมทั้ง
จะไม่ขยำยอำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิ 
 (ฎ)  บริษทัอำจท ำกำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิควบคู่กบักำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนกำรปรับอตัรำกำรใชสิ้ทธิก็
ได ้ทั้งน้ีหำกบริษทัตอ้งออกหุ้นรองรับเพ่ิมเติม บริษทัตอ้งยื่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีอนุมติัให้ออกหุ้นรองรับกำรปรับสิทธินั้น 
อยำ่งเพียงพอต่อส ำนกังำนก่อนกำรปรับสิทธิ จึงจะถือวำ่บริษทัไดรั้บอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้รองรับ 
 (ฏ)  ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมเกณฑก์ำรปรับอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมท่ีระบุในเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ 
และมีเศษของจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีจะไดรั้บจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิใหต้ดัเศษของหุน้นั้นท้ิง 
5.  การชดใช้ค่าเสียหายกรณีบริษัทไม่สามารถจดัให้มหุ้ีนสามญัเพิม่ทุนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิ 
5.1  บริษทัจะชดใชค้่ำเสียหำยใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิต่อเม่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ
ตำมเง่ือนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิตำมขอ้ 3.1 และบริษทัไม่สำมำรถจดัให้มีหุ้นสำมญัเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิไดอ้ยำ่งครบถว้น โดยค่ำเสียหำยท่ีบริษทัจะชดใชใ้หแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวสำมำรถค ำนวณได้
ตำมท่ีก ำหนดในขอ้ 5.3 ยกเวน้กรณีตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้จ ำกดักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิและขอ้จ ำกดักำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิตำมขอ้ 11. 
5.2  บริษทัจะชดใชค้่ำเสียหำยตำมขอ้ 5.1 ใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 30 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นๆ 
ทั้งน้ีบริษทัจะช ำระเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะและจะจดัส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับอยำ่งไรก็ดี ไม่วำ่กรณีใด ๆ หำก
ไดมี้กำรส่งมอบเช็คเงินค่ำเสียหำยโดยไดส่้งทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นใบแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิโดย
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ถูกตอ้งแลว้ ให้ถือวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดรั้บเงินค่ำเสียหำยแลว้โดยชอบ และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ดอกเบ้ีย และ/หรือค่ำเสียหำยใด ๆ อีกต่อไป 
5.3  กำรค ำนวณค่ำเสียหำยท่ีบริษทัจะชดใชใ้หผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมขอ้ 5.1 มีสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 
 ค่ำเสียหำยต่อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย = B x (MP – EP) โดยท่ี 
 B  คือ จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีไม่สำมำรถจดัใหมี้และ/หรือเพ่ิมข้ึนไดต้ำมอตัรำกำรใชสิ้ทธิท่ีเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนต่อ 1 หน่วย 
 MP  คือ รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมญัของบริษทั ซ่ึงค ำนวณโดยน ำมูลค่ำกำรซ้ือขำยหุ้นสำมญัของบริษทัทั้งหมดหำร

ดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัของบริษทัท่ีมีกำรซ้ือขำยทั้งหมดในตลำดหลกัทรัพยใ์นระหว่ำงระยะเวลำ 5 วนัท ำกำร 
(วนัท่ีเปิดท ำกำรซ้ือขำยของตลำดหลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิในคร้ังนั้นๆ ซ่ึงผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิ 

 EP  คือ  รำคำกำรใชสิ้ทธิ หรือรำคำกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ี เปล่ียนแปลงแลว้ตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ
 อยำ่งไรก็ตำม ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สัญชำติ (ทั้งบุคคลธรรมดำและนิติบุคคล) ไม่สำมำรถใชสิ้ทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิได ้เน่ืองจำกขอ้จ ำกดัในเร่ืองอตัรำส่วนกำรถือหุน้ของคนต่ำงดำ้ว ซ่ึงขอ้บงัคบัของบริษทัก ำหนดไวว้ำ่ “หุน้
ของบริษทัสำมำรถโอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ำกดัเวน้แต่กำรโอนหุ้นนั้น เป็นเหตุให้มีคนต่ำงดำ้วถือหุ้นอยูใ่นบริษทัรวมกนัเกินกวำ่
ร้อยละ 49 ของหุ้นท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมดของบริษทั กำรโอนหุ้นรำยใดท่ีจะท ำให้อตัรำส่วนกำรถือหุ้นของคนต่ำงดำ้วใน
บริษทัเกินอตัรำส่วนขำ้งตน้ บริษทัมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนกำรโอนหุน้รำยนั้นได”้ ในกรณีเช่นน้ีบริษทัจะไม่ชดใช้
ค่ำเสียหำย หรือด ำเนินกำรอ่ืนใดให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงเป็นคนต่ำงดำ้วและผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงเป็นคนต่ำง
ดำ้วไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำย หรือเรียกร้องใหบ้ริษทัชดใชใ้ดๆ ทั้งส้ิน 
6.  สถานภาพของผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทีอ่ยู่ระหว่างการแจ้งความจาํนงการใช้สิทธิ 
 สถำนะของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีอยูร่ะหวำ่งวนัท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิ และวนัก่อนวนัท่ี
กระทรวงพำณิชยจ์ะรับจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้อนัเน่ืองมำจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะมีสถำนภำพและสิทธิ
เช่นเดียวกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดแ้จง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิ และสถำนภำพดงักล่ำวน้ีจะส้ินสุดลงในวนัท่ีกระทรวง
พำณิชยไ์ดรั้บจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้อนัเน่ืองมำจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวแลว้ 
 ในกรณีท่ีบริษทัมีกำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิ และ/หรืออตัรำกำรใชสิ้ทธิในช่วงท่ีบริษทัยงัไม่ไดน้ ำหุน้สำมญัท่ีเกิดข้ึนจำก
กำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้จดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชย ์ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไดท้ ำกำรใชสิ้ทธิแลว้จะ
ไดรั้บกำรปรับสิทธิยอ้นหลงั โดยบริษทัจะด ำเนินกำรออกหุน้สำมญัใหม่เพ่ิมเติมใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยเร็วท่ีสุดตำม
จ ำนวนท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีสิทธิจะไดรั้บหำกรำคำกำรใชสิ้ทธิและ/หรืออตัรำกำรใชสิ้ทธิ (แลว้แต่กรณี) ท่ีไดป้รับใหม่
นั้นมีผลบงัคบัใช ้อยำ่งไรก็ตำม ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิอำจไดรั้บหุ้นสำมญั ส่วนเพ่ิมชำ้กวำ่หุ้นสำมญัท่ีไดรั้บก่อนหนำ้น้ีแลว้ 
ทั้งน้ีไม่เกิน 15 วนัท ำกำร นบัจำกวนัท่ีมีกำรปรับสิทธิ 
7.  สิทธิของหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหม่ทีเ่กดิจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 
 สิทธิของหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีออกตำมกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ี จะมีสิทธิและสภำพเหมือนหุน้
สำมญัเดิมของบริษทัท่ีออกไปก่อนหนำ้น้ี ซ่ึงรวมทั้งสิทธิในกำรรับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีบริษทัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ทั้ง 
น้ีนบัแต่วนัท่ีกระทรวงพำณิชยรั์บจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้ และนำยทะเบียนนผูถื้อหุน้ของบริษทัไดจ้ดแจง้ช่ือผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิเป็นผูถื้อหุ้นในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทั หำกบริษัทได้ประกำศวนัก ำหนดให้สิทธิในเงินปันผล หรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดแก่ผูถื้อหุน้ก่อนวนัท่ีกระทรวงพำณิชยรั์บจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้ และนำยทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทั 
ไดจ้ดแจง้ช่ือของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผูถื้อหุน้ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทั ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวจะไม่
มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลหรือผลประโยชน์อ่ืนนั้น 
8.  ตลาดรองของใบสําคญัแสดงสิทธิ และหุ้นสามญัทีเ่กดิจากการใช้สิทธิทีเ่สนอขาย 
8.1  ตลำดรองของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
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 บริษทัจะด ำเนินกำรยื่นค ำขออนุญำตให้ตลำดหลกัทรัพยฯ์ พิจำรณำรับใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั 
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยฯ์ ภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัท่ีบริษทัไดด้ ำเนินกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิเสร็จ
ส้ินลง 
8.2  ตลำดรองของหุน้สำมญัท่ีเกิดจำกกำรใชสิ้ทธิ 
 บริษทัจะน ำหุ้นสำมญัท่ีเกิดจำกกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยใ์นตลำดหลกัทรัพยฯ์ 
ภำยใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีมีกำรใชสิ้ทธิ 
9.  การออกและการจดัสรร 
9.1  วธีิกำรออกหลกัทรัพย ์
 กำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิคร้ังน้ีไม่ผำ่นผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพยแ์ละรับประกนักำรจ ำหน่ำย 
9.2  วธีิกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
 ใบส ำคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ีเป็นกำรจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมในอตัรำส่วน 2 หุ้นสำมญัเดิมต่อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1

หน่วยโดยไม่คิดมูลค่ำ ดงันั้นจึงไม่มีกำรก ำหนดวนั วธีิกำรจองและไม่มีกำรช ำระเงินค่ำจองซ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
9.3  วธีิกำรส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
 บริษทัจะด ำเนินกำรให้ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยเ์ป็นนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิและบริษทัจะด ำเ นินกำรส่งมอบ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สำมญั ดงัมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 (ก)  กรณีผูถื้อหุ้นเดิมไม่มีบญัชีซ้ือขำยหลกัทรัพยก์บับริษทัหลกัทรัพยห์รือบริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 
จ ำกดั บริษทัจะออกและส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตำมท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทั โดยจะ
ออกและส่งมอบให้แก่ผูท่ี้ไดรั้บกำรจดัสรรเป็นเวลำไม่เกิน 14 วนั นับแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ เพื่อให้ผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิสำมำรถซ้ือขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิในตลำดหลกัทรัพยฯ์ไดท้นัทีท่ีไดรั้บใบส ำคญัแสดงสิทธิและตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยอนุญำตใหใ้บส ำคญัแสดงสิทธิของบริษทัสำมำรถท ำกำรซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยฯ์ได ้
 (ข)  กรณีผูถื้อหุ้นเดิมมีบญัชีซ้ือขำยหลกัทรัพยก์บับริษทัหลกัทรัพยห์รือบริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 
จ ำกดั หำกผูถื้อหุน้เดิมมีบญัชีซ้ือขำยหลกัทรัพยอ์ยูแ่ลว้กบับริษทัหลกัทรัพย ์บริษทัจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนใบส ำคญัแสดง
สิทธิส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัตำมจ ำนวนท่ีไดรั้บกำรจดัสรร 
โดยกำรโอนเขำ้บญัชีหลกัทรัพยผ์่ำนระบบไร้ใบหุน้ (Scripless System) ผำ่นบริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
ในกรณีน้ีผูไ้ดรั้บจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัคร้ังแรกไดท้นัที และขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิในตลำด
หลกัทรัพยฯ์ ไดท้นัทีท่ีตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอนุญำตใหใ้บส ำคญัแสดงสิทธิของบริษทัสำมำรถท ำกำรซ้ือขำยใน 
ตลำดหลกัทรัพยฯ์ 
9.4  รำยละเอียดเก่ียวกบัหุน้สำมญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับกำรใชสิ้ทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
 จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับ  :  ไม่เกิน 671,644,702 หุน้ 
 กำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
 มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไว ้ :  หุน้ละ 0.80 บำท 
 รำคำกำรใชสิ้ทธิ  :  1 บำทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีกำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ 
 เน่ืองจำกหุน้สำมญัของบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยฯ์ ดงันั้นหุน้สำมญัท่ีออกใหม่เน่ืองจำกกำรใช้
สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิจะสำมำรถเขำ้ท ำกำรซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยฯ์ ไดภ้ำยหลงัจำกท่ีบริษทัด ำเนินกำรจดทะเบียน
หุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ดงักล่ำวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อตลำดหลกัทรัพยฯ์แลว้ โดยบริษทัจะด ำเนินกำรยืน่ขออนุญำตน ำหุน้
สำมญัท่ีออกใหม่จำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อตลำดหลกัทรัพยฯ์ภำยใน 
30 วนั นบัแต่วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง ทั้งน้ี เพื่อให้หุ้นสำมญัดงักล่ำวสำมำรถท ำกำรซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยฯ์ได้
เช่นเดียวกบัหุน้สำมญัเดิมของบริษทั 
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10.  การโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ 
10.1  กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไม่ไดฝ้ำกไวก้บัศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยใ์หเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
 (ก)  แบบกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิระหว่ำงผูโ้อนและผูรั้บโอน กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เม่ือผูโ้อน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงเป็นผูท่ี้สมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิระบุช่ือเป็นเจำ้ของใบส ำคญัแสดงสิทธิจ ำนวนท่ีจะท ำกำร
โอนหรือผูรั้บโอนคนสุดทำ้ย โดยมีกำรสลกัหลงัแสดงกำรโอนต่อเน่ืองครบถว้นจำกผูท่ี้ปรำกฏช่ือดงักล่ำว (แลว้แต่กรณี) และ
ไดส่้งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูรั้บโอนโดยลงลำยมือช่ือสลกัหลงัแสดงกำรโอนใหไ้วด้ว้ย 
 1)  ผลกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิระหวำ่งผูรั้บโอนกบับริษทั กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะใชย้ืนยนักบับริษทัไดก็้
ต่อเม่ือนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิไดรั้บค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ พร้อมทั้งใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ี
ผูรั้บโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิไดล้งลำยมือช่ือเป็นผูรั้บโอนในดำ้นหลงัของใบส ำคญัแสดงสิทธินั้นครบถว้นแลว้ 
 2)  ผลของกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิระหวำ่งผูรั้บโอนกบับุคคลภำยนอก กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะใชย้นืยนักบั
บุคคลภำยนอกไดก็้ต่อเม่ือนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิไดล้งทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิเรียบร้อยแลว้ 
 (ข)  กำรขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะตอ้งกระท ำ ณ ส ำนกังำนใหญ่ของนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดง
สิทธิในวนัและเวลำท ำกำรของนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิ และจะตอ้งท ำตำมแบบและวิธีกำร ท่ีนำยทะเบียนของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิก ำหนด โดยนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รับค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญั
แสดงสิทธิ หำกนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิเห็นว่ำกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธินั้นไม่ชอบด้วยกฎหมำย โดยผูข้อ
ลงทะเบียนจะตอ้งส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีลงลำยมือช่ือครบถว้นตำมหลกัเกณฑใ์นขอ้ 3.1(ก) พร้อมทั้งหลกัฐำนอ่ืน ๆ ท่ี
ยนืยนัถึงควำมถูกตอ้งและควำมสมบูรณ์ของกำรโอน และกำรรับโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ตำมท่ีนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดง
สิทธิก ำหนด ใหแ้ก่นำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิดว้ย ซ่ึงนำยทะเบียนจะลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิในสมุด
ทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แลว้เสร็จภำยใน 7 วนัท ำกำร หลงัจำกวนัท่ีนำยทะเบียนไดรั้บค ำขอลงทะเบียนกำรโอน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิพร้อมทั้งใบส ำคญัแสดงสิทธิและหลกัฐำนอ่ืนๆ ท่ีจะตอ้งส่งมอบครบถว้นเรียบร้อยแลว้ 
10.2  กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีฝำกไวก้บับริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
 ส ำหรับกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีฝำกไวก้บับริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั นั้น ให้เป็นไปตำม
ขอ้บังคบัของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด และหน่วยงำนอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้ง 
11.  ข้อจาํกดัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิและหุ้นสามญัทีเ่กดิจากการใช้สิทธิ และข้อจาํกดัการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 
11.1 บริษทัไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ เวน้แต่กำรโอนท่ีเกิดข้ึนในช่วงปิดสมุดทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ
เพื่อพกักำรโอนสิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 21 วนั ก่อนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยเพือ่ขอพกักำรซ้ือขำยใบส ำคญัแสดง
สิทธิ (ข้ึนเคร่ืองหมำย SP) ล่วงหนำ้ 2 วนัท ำกำรก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือระยะเวลำตำมท่ี
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด (ในกรณีท่ีกำรปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิตรงกบัวนัหยดุท ำกำร
ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใหเ้ล่ือนวนัปิดสมุดทะเบียนเป็นวนัท ำกำรก่อนหนำ้) อน่ึง ในกรณีท่ีจะมีกำรประชุมผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษทัจะให้มีกำรปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อก ำหนดสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมในระยะเวลำไม่เกิน 21 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดว้ย และมีขอ้จ ำกดัอนั
สืบเน่ืองมำจำกขอ้บงัคบัของบริษทัวำ่ดว้ยเร่ืองอตัรำส่วนกำรถือหุน้ของคนต่ำงดำ้ว โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 
 (ก)  บริษทัจะไม่ออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นคนต่ำงดำ้ว ซ่ึงไดด้ ำเนินกำรใชสิ้ทธิตำม
เง่ือนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ 3.1 หำกกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวจะท ำใหส้ัดส่วนกำรถือหุ้นของคนต่ำงดำ้วมีจ ำนวน
เกินกวำ่ร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ตำมท่ีระบุในขอ้บงัคบัของบริษทัฯ อยำ่งไรก็ดีใบส ำคญั
แสดงสิทธิยงัมีผลใชต้่อไปจนถึงวนัส้ินสุดกำรใชสิ้ทธิ หำก ณ วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ชำวต่ำงดำ้วยงัไม่
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สำมำรถใชสิ้ทธิได ้เน่ืองจำกอตัรำส่วนกำรถือหุน้ของชำวต่ำงดำ้วในขณะนั้นเกินกวำ่จ ำนวนท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั ให้
ถือว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธิดังกล่ำวหมดอำยุลงโดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีมีสัญชำติต่ำงด้ำวดังกล่ำวไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่ำเสียหำยใดๆ ต่อบริษทั และบริษทัจะไม่ด ำเนินกำรชดใชค้่ำเสียหำยท่ีเกิดข้ึนทั้งส้ิน 
 (ข)  หำกขอ้จ ำกดัตำมขอ้ (ก) ขำ้งตน้มีผลท ำใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นคนต่ำงดำ้วท่ีไดด้ ำเนินกำรใชสิ้ทธิตำมง่ือน
ไขกำรแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ 3.1 ไม่สำมำรถใชสิ้ทธิไดต้ำมจ ำนวนท่ีระบุในใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น
สำมญัไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วน บริษทัขอสงวนสิทธิในกำรคืนใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิในส่วนท่ี
ไม่สำมำรถใชสิ้ทธิ และส่งเงินท่ีเหลือในส่วนท่ีไม่สำมำรถใชสิ้ทธิไดคื้นใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นคนต่ำงดำ้วดงักล่ำว
โดยไม่มีดอกเบ้ียภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นๆ ทั้งน้ีตำมวธีิกำรและเง่ือนไขท่ีก ำหนดโดยบริษทั 
 (ค)  ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นคนต่ำงดำ้วจะไม่ไดรั้บกำรชดเชยหรือชดใชไ้ม่วำ่ในรูปแบบใดจำกบริษทั ในกรณีท่ี
ไม่สำมำรถใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิได ้โดยมีสำเหตุมำจำกขอ้จ ำกดัเร่ืองอตัรำส่วนกำรถือหุน้ของคนต่ำงดำ้วตำมขอ้ (ก) 
ขำ้งตน้ 
11.2  ตำมขอ้บงัคบัของบริษทั หุ้นของบริษทัจะโอนไดอ้ยำ่งเสรีเวน้แต่กำรโอนหุ้นท่ีผลท ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของบุคคลท่ี
มิใช่บุคคลสัญชำติไทยในบริษทัมีจ ำนวนเกินกว่ำท่ีก ำหนดในขอ้บงัคบัของบริษทั อย่ำงไรก็ตำมบริษทัขอสงวนสิทธิในกำร
เปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบักำรโอนหุ้นภำยหลงักำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิน้ี โดยให้ถือวำ่กำร
แก้ไขขอ้บงัคบัของบริษทัมีผลบงัคบัต่อเง่ือนไขกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิน้ี นับตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บจดทะเบียนจำก
กระทรวงพำณิชยเ์ป็นตน้ไป 
12.  การแก้ไขเพิม่เตมิข้อกาํหนดสิทธิ 
12.1  กำรแกไ้ขในส่วนท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยชดัแจง้หรือท่ีตอ้งด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย
หรือกรณีกำรปรับสิทธิตำมขอ้ก ำหนดสิทธิน้ี กำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิในเร่ืองท่ีเห็นไดว้ำ่จะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยชัดแจ้งหรือในส่วนซ่ึงไม่ท ำให้สิทธิของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิด้อยลง หรือเพ่ือให้เป็นไปตำม
บทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 
กฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบั หรือค ำสั่งท่ีมีผลบงัคบัทัว่ไป หรือประกำศ หรือขอ้บงัคบัของส ำนกังำน กลต. ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือกรณี
กำรปรับสิทธิตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 4. ใหบ้ริษทักระท ำไดโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บควำมยนิยอมจำกท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
12.2  กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมในกรณีอ่ืน 
 กำรแก้ไขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธินอกจำกกรณีตำมขอ้ 12.1 ตอ้งได้รับควำมยินยอมจำกบริษทัท่ีเป็นไปตำมมติของ
คณะกรรมกำรบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 13.8 หรือ ขอ้ 13.10 แลว้แต่กรณี 
12.3  เง่ือนไขในกำรด ำเนินกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธิ 
 กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธิไม่ว่ำในกรณีใดๆ จะตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก ำหนดตำมประกำศทจ. 34/2551 หรือ
กฎเกณฑ์ใดๆ ของส ำนักงำน กลต. รวมทั้ งท่ีจะมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมในภำยหลงั เวน้แต่จะไดรั้บกำรผ่อนผนั บริษทัจะแกไ้ข
เพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธิตำมมติท่ีประชุม คณะกรรมกำรบริษทัหรือตำมมติท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 3 วนัท ำกำร
นับตั้งแต่วนัท่ีมีประชุมเพื่อลงมติ ทั้ งน้ี บริษทัจะด ำเนินกำรแจง้ให้ส ำนักงำน กลต. ตลำดหลกัทรัพยฯ์ และนำยทะเบียนของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบถึงกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธิ และจะจดัส่งขอ้ก ำหนดสิทธิท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมดงักล่ำวภำยใน 
15 วนันบัจำกวนัท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธิตำมขอ้ 12.1 หรือ 12.2 (แลว้แต่กรณี) และบริษทัจะแจง้ให้ผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิทรำบถึงกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธิดงักล่ำว ผำ่นทำงส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพยฯ์ ในวนัเดียวกนักบั
ท่ีบริษทัแจง้ส ำนกังำน ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรัพยฯ์ และนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิ และจะจดัส่งขอ้ก ำหนดสิทธิท่ีแกไ้ข
เพ่ิมเติมให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเม่ือได้รับกำรร้องขอภำยใน 15 วนันับแต่วนัท่ีไดรั้บกำรร้องขอเป็นหนังสือจำกผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ และจะจดัใหมี้กำรเก็บรักษำ ส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ณ ส ำนกังำนใหญ่ของบริษทั เพือ่ใหผู้ถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถขอตรวจสอบส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมไดใ้นวนัและเวลำท ำกำรของสถำนท่ีดงักล่ำว 
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13.  การประชุมผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 
13.1  กำรเรียกประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
 บริษทัจะเรียกประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อขอมติในกำรด ำเนินกำรอย่ำงใดอยำ่งหน่ึง ภำยใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ี
เกิดกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
 (1)  มีกำรเสนอขอแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธิในส่วนท่ีเป็นสำระส ำคญัตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 12.2 
 (2) มีเหตุกำรณ์ส ำคญัซ่ึงบริษทัเห็นว่ำอำจกระทบต่อส่วนไดเ้สียของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิอย่ำงเป็นนยัส ำคญั หรือ
ควำมสำมำรถของบริษทัในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมขอ้ก ำหนดสิทธิ 
 (3)  มีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิรำยหน่ึงหรือหลำยรำยท่ีถือใบส ำคญัแสดงสิทธิรวมกนัไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 25 ของจ ำนวน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดมี้กำรใชสิ้ทธิร้องขอใหบ้ริษทัด ำเนินกำรจดัประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยไดท้ ำเป็นหนงัสือ
ท่ีระบุเหตุผลอยำ่งชดัเจนในกำรขอให้มีกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ และบริษทัจะตอ้งจดัประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิภำยในระยะเวลำ 30 วนันับจำกวนัท่ีไดรั้บกำรร้องขอจำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำว หำกบริษทัไม่จดักำรประชุม
ภำยในก ำหนดดงักล่ำว ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถจดัประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดเ้อง 
 ทั้งน้ี บริษทัจะจดัให้มีกำรปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อก ำหนดสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมในระยะเวลำไม่เกิน 21 วนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยจะแจง้ใหผู้ถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิทรำบผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลำดหลกัทรัพยฯ์ ไม่นอ้ยกวำ่ 7 วนัท ำกำรก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
13.2  ผูมี้สิทธิเขำ้ร่วมประชุม 
 ผูมี้สิทธิเขำ้ร่วมในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิแต่ละคร้ัง จะประกอบดว้ยบุคคลต่ำงๆ ดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิและตวัแทนของบริษทั 
 (2)  ท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน ท่ีปรึกษำกฎหมำย หรือบุคคลซ่ีงมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีท่ีประชุมจะพิจำรณำ ซ่ึงไดรั้บกำร
ร้องขอจำกบริษทั และ/หรือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิใหเ้ขำ้ร่วมประชุม เพื่อท ำกำรช้ีแจงและแสดงควำมเห็นต่อท่ีประชุม 
 (3)  บุคคลใดๆ ท่ีประธำนในท่ีประชุมอนุญำตใหเ้ขำ้ร่วมประชุมในฐำนะผูส้งัเกตกำรณ์ 
13.3  หนงัสือเชิญประชุม 
 บริษทัจะเป็นผูจ้ดัท ำหนงัสือเชิญประชุมและส่งใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทุกรำยท่ีมีรำยช่ือปรำกฎในสมุดทะเบียนพกั
กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในระยะเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 7 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยหนงัสือเชิญประชุมจะ
ระบุอยำ่งนอ้ยในเร่ือง สถำนท่ี วนั เวลำ ผูท่ี้ขอใหเ้รียกประชุม และวำระกำรประชุม กรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผูข้อใหมี้
กำรประชุม ตำมข้อ 13.1(3) และผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ี ร้องขอนั้ น มีเอกสำรท่ีจะให้ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ใช้
ประกอบกำรพิจำรณำเพือ่กำรลงมติ โดยจะใหบ้ริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบในค่ำใชจ่้ำยของกำรจดัท ำส ำเนำ เพือ่แนบส่งไปกบัหนงัสือ
เชิญประชุมและ/หรือเพือ่กำรแจกจ่ำยในท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ กรณีเช่นน้ีบริษทัมีสิทธิท่ีจะท ำส ำเนำเฉพำะเอกสำรท่ี
บริษทัเห็นวำ่ เก่ียวขอ้งและจ ำเป็น และ/หรือเฉพำะเน้ือควำมส ำคญัท่ีบริษทัสรุปจำกเอกสำรเหล่ำนั้น เพื่อใชใ้นกำรดงักล่ำวก็ได ้
13.4  กำรมอบฉนัทะ 
 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิอำจแต่งตั้งผูรั้บมอบฉันทะให้เขำ้ร่วมประชุม และ/หรือออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิครำวใดๆก็ได ้โดยกำรมอบฉนัทะนั้น ตอ้งท ำเป็นหนงัสือตำมแบบท่ีบริษทั หรือนำยทะเบียนก ำหนดและได้
จัดส่งให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมแลว้ ทั้ งน้ี ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งยื่นหนังสือมอบฉันทะ
ดงักล่ำวต่อประธำนท่ีประชุม หรือบุคคลท่ีประธำนท่ีประชุมมอบหมำยก่อนเร่ิมกำรประชุม 
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13.5  องคป์ระชุม 
 ท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งมีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิและ/หรือผูรั้บมอบฉนัทะจำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ซ่ึงถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นจ ำนวนรวมกนัไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 25 ของจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิเขำ้ร่วม จึง
จะครบเป็นองคป์ระชุม 
 ในกรณีท่ีกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นกำรประชุมคร้ังใหม่ท่ีเล่ือนมำจำกกำรประชุมคร้ังก่อน ซ่ึงไม่สำมำรถ
ประชุมได ้เน่ืองจำกไม่ครบองคป์ระชุมตำมวรรคก่อน กำรประชุมใหม่คร้ังน้ีจะตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิและ/
หรือผูรั้บมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวำ่ 5 รำยข้ึนไป จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 
13.6  ประธำนท่ีประชุม 
 ในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจดัข้ึนโดยบริษทั ให้ประธำนกรรมกำรของบริษทัหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมำย
จำกประธำนกรรมกำรของบริษทั ท ำหนำ้ท่ีเป็นประธำนท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
เป็นผูจ้ดักำรประชุม ประธำนในท่ีประชุมอำจจะมำจำกบุคคลท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคดัเลือกจำกผูท่ี้มำประชุม
ก็ได ้โดยท่ีทั้งสองกรณี ผูเ้ป็นประธำนท่ีประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงช้ีขำด 
13.7  กำรเล่ือนประชุม 
 ในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่วำ่คร้ังใด หำกปรำกฎวำ่เม่ือล่วงเวลำนดัไปแลว้ถึง 45 นำที ยงัมีผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิเขำ้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุม ประธำนในท่ีประชุมจะตอ้งสัง่เลิกกำรประชุมโดย 
 (1)  ในกรณีท่ีบริษทัเป็นผูเ้รียกประชุม ให้ประธำนในท่ีประชุมเล่ือนกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไปประชุมใน
วนั เวลำ และสถำนท่ี ซ่ึงประธำนก ำหนด โดยวนันดัประชุมใหม่จะตอ้งอยูภ่ำยในระยะเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 7 วนัแต่ไม่เกิน 14 วนั 
นบัจำกวนันดัประชุมเดิม นอกจำกน้ีเร่ืองท่ีพิจำรณำและลงมติในท่ีประชุมคร้ังใหม่ จะตอ้งเป็นเร่ืองเดิมท่ีอำจพิจำรณำไดโ้ดย
ชอบในกำรประชุมคร้ังก่อนเท่ำนั้น 
 (2)  ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผูร้้องขอใหเ้รียกประชุม หรือเป็นกำรเรียกประชุมเน่ืองจำกกำรประชุมในคร้ัง
ก่อนขำดองคป์ระชุม จะไม่มีกำรประชุมใหม่ตำมก ำหนดไวใ้นขอ้ (1) 
 ทั้งน้ี หนงัสือเชิญประชุมส ำหรับกำรประชุมคร้ังใหม่ท่ีจะจดัท ำข้ึน จะส่งใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมรำยช่ือและท่ี
อยู่ ซ่ึงเคยไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังก่อนทุกรำยภำยในระยะเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัก่อนวนันัดประชุมคร้ังใหม่ โดย
บริษทัมีสิทธิท่ีจะไม่ส่งเอกสำรประกอบกำรประชุมซ ้ ำกบัท่ีไดเ้คยส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังก่อน 
13.8  มติท่ีประชุม 
 มติของท่ีประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิทั้งหมด
ของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขำ้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง และให้มตินั้น มีผลผูกพนัผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิทุกรำยไม่วำ่จะไดเ้ขำ้ร่วมประชุมหรือไม่ก็ตำม 
 ผูท่ี้มีสิทธิออกเสียงขำ้งตน้ หมำยถึง  ผูท่ี้ไม่มีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในเร่ืองท่ีท่ีประชุมจะพิจำรณำลงมติ 
13.9  รำยงำนกำรประชุม 
 บริษทัจะจัดท ำรำยงำนกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยในระยะเวลำไม่เกิน 14 วนั นับจำกวนัประชุมผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยให้ประธำนท่ีประชุมถือใบส ำคญัแสดงสิทธิในคร้ังนั้นๆ เป็นผูล้งนำมรับรองรำยงำนกำรประชุม ทั้งน้ี  
ใหจ้ดัเก็บรำยงำนกำรประชุมไวท่ี้ส ำนกังำนใหญ่ของบริษทั 
 รำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวซ่ึงลงนำมโดยประธำนท่ีประชุมในแต่ละคร้ัง ใหถื้อวำ่ถูกตอ้ง และผกูพนัผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิทุกรำยไม่วำ่จะไดเ้ขำ้ร่วมประชุมดว้ยหรือไม่ก็ตำม ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิร้องขอ บริษทัจะตอ้งจดัส่งรำยงำน
กำรประชุมให้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิรำยท่ีร้องขอด้วย โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดังกล่ำวจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบ
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบักำรจดัส่งรำยงำนกำรประชุมนั้นๆ 
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13.10  มติเป็นหนงัสือแทนกำรประชุม 
 ในกรณีท่ีจะตอ้งมีกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อลงมติไม่วำ่เร่ืองหน่ึงเร่ืองใดตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ 
บริษทัอำจขอใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท ำควำมตกลงกนัเป็นลำยลกัษณ์อกัษรแทนกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเพ่ือลง
มติในเร่ืองดงักล่ำวได ้แต่มติดงักล่ำวจะตอ้งมีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึง
ของจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิทั้งหมด ลงลำยมือช่ือใหค้วำมเห็นชอบไวเ้ป็นหลกัฐำนในหนงัสือฉบบัเดียวกนั
หรือหลำยฉบบัก็ได ้และส่งมอบใหป้ระธำนกรรมกำรบริษทัหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมำยเป็นผูเ้ก็บรักษำไว ้
 กำรลงมติตำมวิธีกำรท่ีก ำหนดในขอ้ 13.10 น้ี ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่สำมำรถยกเลิกหรือเพิกถอนมติท่ีส่งมำได ้เวน้
แต่จะไดรั้บควำมยินยอมเป็นหนงัสือจำกบริษทั และมติดงักล่ำวจะมีผลใชบ้งัคบัและผูกพนัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทุกรำย ไม่
วำ่จะไดล้งลำยมือช่ือใหค้วำมเห็นชอบในมติดงักล่ำวหรือไม่ก็ตำม 
13.11  ค่ำใชจ่้ำย 
 บริษทัจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่ำใชจ่้ำยตำมสมควรทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดักำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
14.  ผลบังคบัของข้อกาํหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคบั 
 ขอ้ก ำหนดสิทธิจะมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิไปจนถึงวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย โดยขอ้ก ำหนดสิทธิน้ีจะ
ใชบ้งัคบัและตีควำมตำมกฎหมำยไทย หำกมีขอ้ควำมใดๆ ในขอ้ก ำหนดสิทธิน้ีขดัหรือแยง้กบักฎหมำยหรือประกำศใดๆ ท่ีมีผล
ใชบ้งัคบัตำมกฎหมำยกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิให้ใช ้ขอ้ควำมตำมกฎหมำยหรือประกำศดงักล่ำวบงัคบักบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ
แทนขอ้ควำมของขอ้ก ำหนดสิทธิเฉพำะในส่วนท่ีขดัแยง้กนันั้น  

        
     ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของ 
       บริษทั เอกรัฐวศิวกรรม จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1 (AKR-W1) 
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