
บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

กาํหนดว่าด้วยสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

และผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ 

บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (GUNKUL–W) 

ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 1 ออกโดยบริษัทฯ 

ตามมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2558 เมื่อวนัท่ี 19 สิงหาคม 2558 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะได้รับ

สทิธิตามท่ีได้กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธินี ้โดยบริษัทฯ และผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องผกูพนัตามข้อกําหนดสิทธินี ้

ทกุประการ และให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจข้อกําหนดต่างๆ ในข้อกําหนดสิทธินีเ้ป็นอย่างดี

แล้ว ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจดัให้มีการเก็บรักษาสําเนาข้อกําหนดสทิธินีไ้ว้ ณ สํานกังานใหญ่ของบริษัทฯ หรือสํานกังานใหญ่

ของตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ (ถ้ามี) เพ่ือให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิขอตรวจสอบสําเนาข้อกําหนดสิทธิได้

ในวนัและเวลาทําการของสถานท่ีดงักลา่ว (ตามแตก่รณี) 

คาํจาํกดัความ 

คําและข้อความตา่งๆ ท่ีใช้อยูใ่นข้อกําหนดสทิธิให้มีความหมายดงัตอ่ไปนี ้

ข้อกาํหนดสิทธิ หมายถึง ข้อกําหนดวา่ด้วยสทิธิและหน้าท่ีของผู้ออกใบสําคญัแสดง

สิทธิและผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของ

บริษัท กันกุลเอ็นจิ เนียร่ิง จํากัด (มหาชน) ครัง้ ท่ี  1 

(GUNKUL–W) 

ใบสาํคัญแสดงสทิธิ หมายถึง ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท กันกุล   

เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี1 (GUNKUL-W) ชนิด

ระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ท่ีออกให้แก่ผู้ ถือ

หุ้นเดิมท่ีมีการจองซือ้และได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิม

ทนุของบริษัทฯ 

ใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ใบท่ีออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 

จํากดั เพ่ือใช้แทนใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

บริษัทฯ หมายถึง บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

ผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธิ หมายถึง ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท กนักุล

เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และให้รวมถึงผู้ ถือใบแทน

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท กันกุล   

เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

สมุดทะเบียนผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธิ หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึก

รายละเอียดเก่ียวกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือใบสําคญั
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บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

แสดงสิทธิท่ีเก็บรักษาโดยนายทะเบียนของใบสําคญัแสดง

สทิธิ 

สิทธิในใบสาํคัญแสดงสทิธิ หมายถึง สิทธิทัง้ปวงในใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัด

เฉพาะสิทธิในการจองซือ้หุ้ นรองรับสิทธิในการเข้าร่วม

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือใบสาํคญั

แสดงสทิธิสิทธิในการได้รับค่าเสียหายในกรณีหุ้นรองรับไม่

เพียงพอ 

วันทาํการ หมายถึง วั น ท่ี ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ เ ปิ ด ทํ า ก า ร ต า ม ป ก ติ ใ น

กรุงเทพมหานคร ซึง่ไมใ่ช่วนัเสาร์หรือวนัอาทิตย์ หรือวนัอ่ืน

ใดท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวนัหยุดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ 

ประกาศ ทจ. 34/2551 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 34/2551 

เร่ืองการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายใบสําคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นท่ีออกใหม่และหุ้ นท่ีออกใหม่เพ่ือ

รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2551 

(รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 

สาํนักงาน กลต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ 

ตลาดหลกัทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตัวแทนรับแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิ หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั หรือบคุคลอ่ืนท่ีบริษัทฯ 

จะแต่งตัง้ให้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการรับแจ้งความ

จํานงในการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ หมายถึง บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดัและ/

หรือบคุคลท่ีผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิมอบหมาย 

นายทะเบียน หมายถึง บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดัและ/

หรือ นิติบคุคลใดๆ ท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นนายทะเบียน

ใบสาํคญัแสดงสทิธิคนใหมท่ี่รับโอนสทิธิและหน้าท่ีของนาย

ทะเบียนเก่ียวกบัการเป็นนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ จะออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 91,660,373 หน่วย 

โดยจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ีมีการจองซือ้และได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ โดยไมค่ิดมลูค่า 

 

หน้า 2 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

ในอตัราสว่นหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีได้รับการจดัสรร 2 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดของใบสําคญั

แสดงสทิธิท่ีเสนอขายดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ลักษณะสาํคัญของใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

ประเภท : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามญัของบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง 

จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (GUNKUL–W) 

ชนิด : ระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปลีย่นมือได้ 

จาํนวนที่ออกและเสนอขาย : ไมเ่กิน 91,660,373 หนว่ย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ศนูย์บาท) 

อัตราการใช้สทิธิ : ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ยมีสทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้นเว้นแต่กรณี

มีการปรับอตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

ราคาการใช้สิทธิ : 27 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไข

การปรับสทิธิ 

วันที่ออกใบสาํคัญแสดงสิทธิ : 1 ตลุาคม 2558 

อายุของใบสาํคัญแสดงสิทธิ : ไมเ่กิน 2 ปีนบัแตว่นัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

วันครบกาํหนดสทิธิ : 30 กนัยายน 2560 

วิธีการจดัสรร : จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ีจองซือ้และชําระราคาค่าจอง

ซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น

เดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) และสว่นท่ี

จองเกินสิทธิ (Excess Right) ในอตัราสว่นการจดัสรรเท่ากบั 2 หุ้น

สามญัเพ่ิมทนุท่ีได้รับการจดัสรร ตอ่1 หนว่ยใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

ทัง้นี ้ภายหลงัการคํานวณสทิธิของผู้ ถือหุ้นท่ีจะได้รับจดัสรรใบสาํคญั

แสดงสิทธิ ในกรณีท่ีมีเศษให้ปัดทิง้ทัง้จํานวน บริษัทฯ จะทําการ

ยกเลกิใบสาํคญัแสดงสทิธิสว่นท่ีเหลือ ซึ่งจะทําให้คงเหลือใบสําคญั

แสดงสทิธิในจํานวนเทา่ท่ีจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้

สิทธิ 
: ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิทัง้

จํานวนได้ทุกวนัทําการสดุท้ายของทุกๆ ไตรมาส (กลา่วคือ วนัทํา

การสดุท้ายของเดือนมีนาคม มิถนุายน กนัยายน ธันวาคม) ของแต่

ละปีปฏิทินตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ โดยวนัใช้สิทธิครัง้แรก

จะตรงกบัวนัทําการสดุท้ายของเดือนธันวาคม 2558 ซึ่งตรงกบัวนัท่ี 

30 ธันวาคม 2558 และวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ายจะตรงกบัวนัครบอายุ

ของใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันท่ี 29 กันยายน 2560 
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บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

(เน่ืองจากวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 เป็นวนัหยดุทําการ) 

ทัง้นี ้หากวันใช้สิทธิครัง้สุดท้ายตรงกับวันหยุดทําการของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ใช้สิทธิในวนัทําการสดุท้ายก่อนหน้า

วนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือจากการใช้สิทธิ

หรือไมไ่ด้ใช้สทิธิในวนัใช้สทิธิใดๆ สามารถสะสมเพ่ือนําไปใช้สิทธิได้

ในวนัใช้สิทธิครัง้ต่อไปตลอดอายุใบสําคญัแสดงสิทธิ แต่หากครบ

กําหนดอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิแล้ว ใบสําคญัแสดงสทิธิใดๆ ท่ี

ไมถ่กูใช้สทิธิจะถกูยกเลกิและสิน้ผลไป 

จาํนวนหุ้นสามัญที่จดัสรรไว้

เพื่อรองรับการใช้สิทธิ

ใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

: ไม่เกิน 91,660,373 หุ้นหรือเท่ากบัร้อยละ 7.14 ของจํานวนหุ้น

สามญัท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ภายหลงัจากการออก

หุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นจํานวน

หุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู ่

ตลาดรองของใบสาํคัญแสดง

สิทธิ 

: บริษัทฯ จะนําใบสาํคญัแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ 

: บริษัทฯ จะนําหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้น : 1.  ผลกระทบตอ่สดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) 

1.1  ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นทุกรายจองซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนตามสิทธิ

และเป็นผู้ ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ จะไม่มี

ผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับ

ผลกระทบต่อสดัสว่นการถือหุ้น และในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นทกุราย

ไม่ใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ บริษัทฯ จะดําเนินการลด

ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตดัหุ้นสามญัเพ่ิมทนุสว่น

ท่ีคงเหลือจากการเสนอขายทิง้ ทําให้จํานวนหุ้นชําระแล้วไม่

เปลีย่นแปลง และไมเ่กิดผลกระทบตอ่สดัสว่นการถือหุ้น  

1.2  ในกรณีท่ีมีการใช้สิทธิซื อ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนรองรับตาม

ใบสาํคญัแสดงสทิธิจนครบทัง้จํานวน แตผู่้ใช้สทิธิมิใช่ผู้ ถือหุ้น

เดิมของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบต่อสดัสว่นการถือหุ้นของผู้

ถือหุ้ นเดิมโดยผู้ ถือหุ้ นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้ นลดลง

ประมาณร้อยละ 6.67 เมื่อเทียบกบัสดัสว่นการถือหุ้นก่อน

การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

รายละเอียดการคํานวณ Control Dilution จากการออกและเสนอขาย

ใบสําคญัแสดงสิทธิ (หากผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนไม่ใช้
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สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ) 

Control Dilution = จํานวนหุ้นรองรับ 

   จํานวนหุ้นในปัจจบุนั + จํานวนหุ้นรองรับ 

  = 91,660,373 

   1,283,245,216+91,660,373 

  = ร้อยละ 6.67 

2.  ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) 

2.1  ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุแต่ก่อนการ

ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิหุ้ นของบริษัทฯ จะ

ได้รับผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) ประมาณร้อยละ 

2.65  

2.2  ภายหลงัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ หุ้นของ

บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) 

ประมาณร้อยละ 2.47 

รายละเอียดการคํานวณผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) จากการ

ออกและเสนอขายหุ้น RO 

Price Dilution =     ราคาตลาด – ราคาหลงั RO 

  ราคาตลาด 

 =       27.00–26.29 

  27.00 

 =   ร้อยละ 2.65 

 ราคาหลงั RO   =  ราคาตลาด x จํานวนหุ้นในปัจจบุนั + ราคาRO x จํานวนหุ้น RO 

จํานวนหุ้นในปัจจบุนั + จํานวนหุ้น RO 

 =            27.00 x 1,099,924,471 + 22.00 x 183,320,745 

  1,099,924,471+183,320,745 

 =  26.29 บาท/หุ้น 

ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) จากการออกและเสนอขายหุ้น RO 

และ W1 

Price Dilution  =   ราคาตลาด – ราคาหลงั RO และ W1 

   ราคาตลาด 

 =  27.00 – 26.33 

   27.00 

 = ร้อยละ 2.47 

ราคาหลงั RO และ W1 

 = (ราคาตลาด x จํานวนหุ้นในปัจจบุนั) + (ราคาRO x จํานวนหุ้น RO) + (ราคา W1 x จํานวน W1) 

 จํานวนหุ้นในปัจจบุนั + จํานวนหุ้น RO + จํานวน W1 

 =    (27.00x1,099,924,471) + (22.00x183,320,745) + (27.00x91,660,373) 

  1,099,924,471+183,320,745+91,660,373 

= 26.33 บาท/หุ้น 

หมายเหตุ:ราคาหุ้ นสามญัของบริษัทฯ ก่อนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน

และใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีนํามาใช้ในการคํานวณผลกระทบด้านราคาได้แก่ราคาปิดของ

หุ้นสามญัของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2558 ซึง่มีราคาเท่ากบั 27.00 บาทต่อหุ้น 

3.  ผลกระทบตอ่สว่นแบง่กําไร (Earnings per Share Dilution) 
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3.1  ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นเดิมทกุรายจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุตามสิทธิ 

แตไ่มใ่ช้สทิธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสทิธิทัง้จํานวน ผู้ ถือหุ้น

เดิมจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรจากจํานวนหุ้นสามญั

เพ่ิมทุนของบริษัทฯ ท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ หุ้ นเดิมของ

บริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้นเทา่นัน้โดยคิดเป็นร้อยละ 14.29 

3.2  ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมทุกรายจองซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนตาม

สทิธิ และผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดง

สทิธิท่ีออกในครัง้นีท้ัง้จํานวน ผู้ ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบ

ตอ่สว่นแบ่งกําไรเทา่กับร้อยละ 20.00 เมื่อเทียบกับจํานวน

หุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ในปัจจุบนัและคิด

เป็นร้อยละ 6.67 เมื่อเทียบกับจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมดของบริษัทฯ ก่อนการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ

แต่ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผู้

ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น 

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

การใช้สิทธิ 

: เมื่อมีการดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตาม

เง่ือนไขในการปรับสิทธิตามท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิและ

เง่ือนไขของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ซึ่งเป็นเหตุ

ท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี

จะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ซึ่งเป็นเหตท่ีุกําหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 34/2551 เร่ืองการขอ

อนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น

ท่ีออกใหมแ่ละหุ้นท่ีออกใหมเ่พ่ือรองรับใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

การปรับสิทธิใบสาํคัญแสดง

สิทธิ 

: บริษัทฯ จะต้องดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออตัราการ

ใช้สทิธิเมื่อเกิดเหตกุารณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  เมือ่มีการเปลีย่นแปลงมลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบง่แยกหุ้น 

(2)  เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/

หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจํากดัในราคาต่อ

หุ้นของหุ้นสทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ ซึ่งตํ่ากว่าร้อย

ละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

(3)  เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆให้แก่ผู้ ถือหุ้น

เดิมและ/หรือประชาชนทัว่ไปและ/หรือบคุคลในวงจํากดั โดย

ท่ีหลกัทรัพย์นัน้ให้สทิธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปลีย่นเป็นหุ้นสามญั

หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั (เช่น หุ้ นกู้ แปลงสภาพหรือ
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ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั) โดยท่ีราคาสทุธิต่อหุ้น

ของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิดงักลา่วตํ่ากว่าร้อย

ละ 90 ของราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

(4)  เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นสามญั

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

(5)  เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าร้อยละ 90 ของ

กําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลงัหกัภาษีเงิน

ได้นิติบคุคลสาํหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ

ในระหวา่งอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

(6)  ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใดๆ อนัทําให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ

เสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้โดยท่ีเหตุการณ์ใดๆ นัน้

ไม่ได้กําหนดอยู่ในข้อ (1) – (5) บริษัทฯ จะพิจารณาเพ่ือ

กําหนดการเปลีย่นแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออตัราการ

ใช้สิทธิใหม ่ (หรือปรับจํานวนหน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิแทน

อตัราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรมโดยไม่ทําให้สิทธิของผู้ ถือ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิด้อยกวา่เดิม 

1.2 ใบสาํคัญแสดงสิทธิ สมุดทะเบียนผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสิทธิ และผู้ทรงสิทธิในใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

1.2.1  นายทะเบียนมีหน้าท่ีท่ีจะต้องออกใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทุกราย โดยในส่วนของ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ จะระบช่ืุอศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือใบสําคญัแสดง

สทิธิแทนในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธินัน้ นายทะเบียนจะออกใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือออกใบรับเพ่ือ

ใช้แทนใบสาํคญัแสดงสทิธิตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนดให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

1.2.2  นายทะเบียนมีหน้าท่ีตามสญัญาแต่งตัง้นายทะเบียนท่ีจะต้องจดัทําและเก็บรักษาสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญั

แสดงสทิธิไว้จนกวา่ใบสาํคญัแสดงสทิธิทัง้หมดจะมีการใช้สทิธิซือ้หุ้นรองรับของบริษัทฯ หรือจนกวา่ครบกําหนด

อายใุบสาํคญัแสดงสทิธิ (แล้วแตก่รณี) 

1.2.3  ผู้ทรงสทิธิในใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

•  ผู้ทรงสทิธิในใบสาํคญัแสดงสทิธิกรณีทัว่ไป 

สทิธิในใบสาํคญัแสดงสทิธิจะตกได้แก่บคุคลหรือนิติบคุคลท่ีปรากฏช่ือเป็นเจ้าของใบสาํคญัแสดงสิทธิ

จํานวนดงักล่าวอยู่ในสมุดทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิในขณะนัน้ๆ หรือในวนัแรกของการปิดสมุด

ทะเบียนในกรณีท่ีมีการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิเว้นแตจ่ะได้มีการโอนใบสาํคญั

แสดงสิทธิซึ่งสามารถใช้ยันกับผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิได้ตามข้อ 1.3 เกิดขึน้แล้วในวันปิดสมุด

ทะเบียนท่ีเก่ียวข้องข้างต้น ซึง่สทิธิในใบสาํคญัแสดงสทิธิจะตกได้แก่ผู้ รับโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิ 
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•  ผู้ทรงสทิธิในใบสาํคญัแสดงสทิธิกรณีท่ีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ

แทน 

สทิธิในใบสําคญัแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับ

แจ้งเป็นหนงัสือจากศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิจํานวนดงักล่าวท่ี

ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไว้ในช่ือของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ในขณะนัน้ๆ 

หรือในวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิในกรณีท่ีมีการโอนปิดสมุด

ทะเบียน 

1.2.4  เมื่อศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์แจ้งต่อนายทะเบียน นายทะเบียนมีหน้าท่ีท่ีจะต้องออกใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้

ทรงสทิธิในใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในใบสําคญัแสดง

สิทธิรายดงักล่าวเป็นผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิตามจํานวนท่ีได้รับแจ้ง

จากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เมื่อได้มีการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิและลงทะเบียนดงักลา่วแล้ว นายทะเบียน

จะแก้ไขจํานวนรวมของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไว้ในช่ือของ

ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยหักจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในช่ือของผู้ทรงสิทธิใน

ใบสาํคญัแสดงสทิธิออก สว่นจํานวนรวมของใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีออกให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์นัน้ หากนาย

ทะเบียนไมไ่ด้ทําการแก้ไข (ไมว่า่ด้วยเหตใุดก็ตาม) ให้ถือวา่มจํีานวนลดลงตามจํานวนของใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ี

ได้แยกไปออกใบสาํคญัแสดงสทิธิและลงทะเบียนไว้ในช่ือของผู้ทรงสทิธิในใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว 

1.3 การโอนใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

1.3.1  การโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีมิได้ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

•  การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนใบสําคญัแสดงสิทธิจะ

สมบูรณ์เมื่อผู้ โอนใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นผู้ ท่ีสมุดทะเบียนผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิระบุช่ือเป็น

เจ้าของใบสําคญัแสดงสิทธิ จํานวนท่ีจะทําการโอน หรือผู้ รับโอนคนสดุท้ายโดยมีการสลกัหลงัแสดง

การโอนตอ่เน่ืองครบถ้วนจากผู้ ท่ีปรากฏช่ือดงักลา่ว )แล้วแตก่รณี (ได้สง่มอบใบสาํคญัแสดงสทิธิให้แก่

ผู้ รับโอนโดยลงลายมือช่ือสลกัหลงัแสดงการโอนไว้ด้วย 

o  ผลการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบริษัทฯ การโอนใบสําคญั

แสดงสิทธิจะใช้ยันกับบริษัทฯ ได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้รับคําขอลงทะเบียนการโอน

ใบสาํคญัแสดงสทิธิพร้อมทัง้ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีผู้ รับโอนใบสําคญัแสดงสิทธิได้ลงลายมือ

ช่ือเป็นผู้ รับโอนในด้านหลงัของใบสาํคญัแสดงสทิธินัน้ครบถ้วนแล้ว 

o  ผลของการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอกฯ การ

โอนใบสําคญัแสดงสิทธิจะใช้ยนักบับุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ลงทะเบียน

การโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิเรียบร้อยแล้ว 
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•  การขอลงทะเบียนการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิ จะต้องกระทํา ณ สํานกังานใหญ่ของนาย

ทะเบียนในวนัและเวลาทําการของนายทะเบียน และจะต้องทําตามแบบและวิธีการท่ีนายทะเบียน

กําหนด โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องสง่มอบใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีลงลายมือช่ือครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์

ข้างต้น พร้อมทัง้หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ียืนยนัถึงความถกูต้องและความสมบรูณ์ของการโอนและการรับโอน

ใบสาํคญัแสดงสทิธิในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิพร้อมทัง้ใบสาํคญัแสดงสทิธิและหลกัฐาน

อ่ืนๆ ท่ีจะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ดี นายทะเบียนมีสิทธิปฏิเสธไม่รับคําขอ

ลงทะเบียนการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิ หากนายทะเบียนเห็นวา่การโอนใบสาํคญัแสดงสทิธินัน้ไมช่อบ

ด้วยกฎหมาย 

1.3.2 สําหรับการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาด

หลกัทรัพย์ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

1.4  การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ 

1.4.1 วนักําหนดการใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทัง้จํานวนได้ทกุวนัทําการสดุท้ายของทกุๆ ไตร

มาส (กลา่วคือ วนัทําการสดุท้ายของเดือนมีนาคม มิถนุายน กนัยายน ธันวาคม) ของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายุ

ของใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยวนัใช้สิทธิครัง้แรกจะตรงกบัวนัทําการสดุท้ายของเดือนธันวาคม 2558 ซึ่งตรงกบั

วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 และวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ายจะตรงกบัวนัครบอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกบัวนัท่ี 

29 กนัยายน 2560 (เน่ืองจากวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 เป็นวนัหยดุทําการ)  

ทัง้นี ้หากวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ายตรงกบัวนัหยุดทําการของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ใช้สิทธิในวนัทํา

การสดุท้ายก่อนหน้าวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ได้ใช้สิทธิในวนัใช้

สิทธิใดๆสามารถสะสมเพ่ือนําไปใช้สิทธิได้ในวนัใช้สิทธิครัง้ต่อไปตลอดอายุใบสําคญัแสดงสิทธิแต่หากครบ

กําหนดอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิแล้วใบสาํคญัแสดงสทิธิใดๆ ท่ีไมถ่กูใช้สทิธิจะถกูยกเลกิและสิน้ผลไป 

1.4.2 ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ 

•  การแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัในแตล่ะครัง้ (ยกเว้นการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย) 

ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิซึง่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจํานง

ในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ตามวิธีท่ีระบไุว้ในข้อ 1.4.5 ระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. 

ของทกุวนัทําการภายในระยะเวลา 5 (ห้า) วนัทําการก่อนวนักําหนดการใช้สทิธิแตล่ะครัง้ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะแจ้งข่าวเก่ียวกบัระยะเวลายื่นความจํานงในการใช้สิทธิอตัราการใช้สิทธิราคาการใช้

สทิธิพร้อมทัง้สถานท่ีใช้สิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ (SET Portal) เพ่ือแจ้งให้ผู้

ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วนัก่อนระยะเวลายื่นความจํานงในการใช้

สทิธิแตล่ะครัง้ 
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•  การแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัครัง้สดุท้าย 

ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิซึง่ประสงค์จะใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯจะต้องแจ้งความจํานงใน

การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ตามวิธีท่ีระบไุว้ในข้อ 1.4.5 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. 

ของทกุวนัทําการไมน้่อยกวา่15 (สบิห้า) วนัก่อนวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะแจ้งข่าวเก่ียวกบัระยะเวลายื่นความจํานงในการใช้สิทธิอตัราการใช้สิทธิราคาการใช้

สทิธิตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิพร้อมทัง้สถานท่ีใช้สทิธิผา่นระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาด

หลกัทรัพย์ (SET Portal) พร้อมทัง้จะสง่จดหมายลงทะเบียนถึงผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิตามรายช่ือท่ี

ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ครัง้สดุท้ายภายใน 21 (ยี่สบิเอ็ด) วนัก่อนวนัครบกําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายนอกจากนีบ้ริษัทฯ จะ

ปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ 21 (ยี่สิบเอ็ด) วนัก่อนวนัครบกําหนดการใช้สิทธิครัง้

สดุท้ายและตลาดหลกัทรัพย์จะทําการขึน้เคร่ืองหมายห้ามการซือ้ขายชัว่คราว (SP) ลว่งหน้า 3 (สาม) 

วนัทําการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิในกรณีท่ีวนัปิดสมดุทะเบียนดงักลา่ว

ตรงกบัวนัหยดุทําการของบริษัทฯให้เลือ่นเป็นวนัทําการกอ่นหน้าวนักําหนดใช้สทิธิครัง้สดุท้ายดงักลา่ว

ทัง้นีใ้บสาํคญัแสดงสทิธิจะพกัการซือ้ขายจนถึงวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

1.4.3 นายทะเบียน 

บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ชัน้ 4 และ 7 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท์: 0-2229-2800 

โทรสาร: 0-2359-1259 

Website: www.tsd.co.th 

นายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิจะรับผิดชอบตอ่การปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึ่งในสมุด

ทะเบียนจะต้องประกอบด้วยช่ือและนามสกลุจริงสญัชาติและท่ีอยูข่องผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิและรายละเอียด

อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องตามท่ีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะกําหนดในกรณีข้อมลูไม่ตรงกนับริษัทฯ จะถือว่าสมดุทะเบียนผู้

ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิเป็นข้อมลูท่ีถกูต้อง 

ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิมีหน้าท่ีในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบนัทึกใน

สมดุทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิและนายทะเบียนจะเปลีย่นแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดงักลา่ว 

1.4.4 สถานท่ีติดตอ่ในการใช้สทิธิ 

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จาํกัด 

เลขท่ี 19 อาคาร 3 ชัน้ 21 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซา่ 
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ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร  

เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศพัท์: 02-9491999 

หรือตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิรายอ่ืนท่ีจะได้รับการแตง่ตัง้โดยบริษัทฯ 

1.4.5 ขัน้ตอนการใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถแจ้งความจํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ท่ีตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้

สทิธิโดยจะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิตามระยะเวลาแสดงความจํานงในการใช้สทิธิตามท่ีระบขุ้างต้น 

ในกรณีท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบใบหุ้น ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้ใบสําคัญแสดงสิทธิเป็น

หลกัฐานในการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิได้ทนัที 

ในกรณีท่ีใบสาํคญัแสดงสทิธิอยูใ่นระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีต้องการใช้สิทธิต้องแจ้ง

ความจํานงและกรอกแบบคําขอเพ่ือขอถอนใบสําคญัแสดงสิทธิหรือเพ่ือให้ออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ

ตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์กําหนดโดยยื่นต่อบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีทําหน้าท่ีเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Broker) 

ของตนและบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่วจะดําเนินการแจ้งกบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เพ่ือขอถอนใบสาํคญัแสดงสทิธิ

สําหรับนําไปใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิโดยศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะออก

ใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี) ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือนําไปใช้เป็น

หลกัฐานประกอบการดําเนินการใช้สทิธิตามท่ีระบไุว้ข้างต้น 

ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัจะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขการแจ้งความจํานงในการใช้

สิทธิโดยดําเนินการและสง่เอกสารดงัต่อไปนีใ้ห้แก่ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิตามสถานท่ีติดต่อ

ข้างต้น 

ก) แบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญท่ีได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนทุก

รายการ พร้อมลงนามโดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ และสง่ให้แก่ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้

สทิธิในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจํานงการใช้สทิธิ ทัง้นี ้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถขอรับแบบ

แสดงความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญได้ ณ สถานท่ีติดต่อในการใช้สิทธิ หรือ download จาก

เว็บไซต์บริษัทฯ www.gunkul.com 

ข) ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามแบบท่ีตลาดหลักทรัพย์กําหนด ซึ่งผู้ ถือ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิลงลายมือช่ือผู้ โอนด้านหลงัตามจํานวนท่ีระบใุนแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิ 

กรณีใช้สิทธิไม่เต็มจํานวน ระบบจะให้เลือกการทอนคืน 3 กรณีคือ (1) โอนคืนโบรคเกอร์ท่ีลกูค้าเป็น

สมาชิกอยู ่(2) บญัชี 600 (3) ใบหุ้นซึง่การออกใบสาํคญัแสดงสทิธิฉบบัใหมเ่ป็นหน้าท่ีของศนูย์รับฝาก

และศนูย์รับฝากจะจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์เทา่นัน้ 
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ค) ชําระเงินตามจํานวนท่ีระบใุนใบแจ้งความจํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั และสง่หลกัฐานการชําระเงิน

ให้แก่ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิโดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้น

จะต้องชําระเป็นเช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บได้ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ภายใน1 (หนึ่ง) วนัทําการนบัจากวนัท่ีแจ้งความจํานงการใช้สิทธิในแต่ละครัง้

โดยขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บญัชีจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุบริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)”

หรือจะชําระโดยวิธีการอ่ืนใดตามท่ีบริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิจะเป็นผู้

กําหนดและแจ้งให้ทราบตอ่ไป 

ทัง้นี ้การใช้สทิธิจองซือ้หุ้นสามญัดงักลา่วจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ

ได้เรียกเก็บเงินดงักลา่วได้แล้วเท่านัน้หากเรียกเก็บไม่ได้ด้วยเหตผุลใดๆท่ีมิได้เกิดจากตวัแทนรับแจ้ง

ความจํานงในการใช้สทิธิให้ถือวา่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิแสดงเจตนายกเลิกและบริษัทฯ ตกลงให้ถือ

เป็นการยกเลกิการขอใช้สทิธิในครัง้นัน้แตท่ัง้นีไ้มเ่ป็นการตดัสทิธิท่ีจะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัในครัง้ต่อไป

เว้นแตเ่ป็นการยกเลกิการใช้สทิธิในครัง้สดุท้ายให้ถือวา่หมดสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดง

สทิธิดงักลา่วอีกตอ่ไป 

ง) ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคา่อากรแสตมป์หรือภาษีอ่ืนใด (ถ้าม)ี ตามบทบญัญัติ

แห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆท่ีใช้บังคับในการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญตาม

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

จ) หลกัฐานประกอบการใช้สทิธิ 

1)   บคุคลสญัชาติไทย : สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาบัตรข้าราชการ หรือสําเนาบัตร

พนกังานรัฐวิสาหกิจท่ียงัไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยนเช่ือ/ช่ือ

สกุล ซึ่งทําให้ช่ือ/ช่ือสกุล ไม่ตรงกับใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้แนบ

เอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล 

เป็นต้น) พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

2)  บคุคลตา่งด้าว :    สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทางพร้อมรับรองสําเนา

ถกูต้อง 

3)  นิติบคุคลในประเทศ : สาํเนาหนงัสอืรับรองบริษัทท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายไุม่เกิน 1 

(หนึ่ง) ปีนบัจากวันท่ียื่นแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้ น

สามญั พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอํานาจท่ีมีช่ือ

ปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนัน้ และเอกสารหลักฐานของ

กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) พร้อมรับรองสาํเนา

ถกูต้อง 
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4)   นิติบคุคลตา่งประเทศ : สําเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public ของ

ประเทศท่ีออกเอกสารนัน้ อายไุมเ่กิน 1 (หนึง่) ปีนบัจากวนัท่ียื่นแบบ

แสดงความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญ พร้อมรับรองสําเนา

ถกูต้องโดยกรรมการผู้มีอํานาจและเอกสารหลกัฐานของกรรมการผู้

มีอํานาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

5)   คสัโตเดียน (Custodian) : สําเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public ของ

ประเทศท่ีออกเอกสารนัน้ พร้อมหนังสือแต่งตัง้คัสโตเดียนและ

เอกสารหลกัฐานของผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) พร้อม

รับรองสาํเนาถกูต้อง 

ทัง้นี ้หากผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่สง่มอบหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิตามท่ีกลา่วข้างต้น บริษัทฯ 

หรือตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิขอสงวนสิทธิท่ีจะถือว่าผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่

ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นัน้ ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ หรือตวัแทนรับแจ้ง

ความจํานงในการใช้สทิธิสามารถใช้ดลุพินิจในการพิจารณาในการให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ใช้สิทธิ

ตามใบสาํคญัแสดงสทิธิได้ตามความเหมาะสม 

1.4.6 จํานวนหนว่ยของใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีขอใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัจะต้องเป็นจํานวน

เต็มเท่านัน้โดยอตัราการใช้สิทธิเท่ากับใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหุ้น

สามญัหนึง่หุ้นเว้นแตก่ารปรับสทิธิตามข้อ 1.5 

1.4.7 จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกให้เมือ่มีการใช้สทิธิจะคํานวณโดยการนําจํานวนเงินในการใช้สทิธิซึง่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดง

สทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิได้ชําระตามท่ีกลา่วข้างต้นหารด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะท่ีมีการใช้สิทธิ

นัน้โดยบริษัทฯ จะออกหุ้ นสามัญเป็นจํานวนเต็มไม่เกินจํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน

ใบสาํคญัแสดงสทิธิคณูด้วยอตัราการใช้สทิธิหากมีการปรับราคาการใช้สทิธิและ/หรือ อตัราการใช้สทิธิแล้วทําให้

มีเศษเหลอือยูจ่ากการคํานวณดงักลา่วบริษัทฯ จะไม่นําเศษดงักลา่วมาคิดคํานวณและจะชําระเงินท่ีเหลือจาก

การใช้สทิธิดงักลา่วเป็นเช็คระบช่ืุอขีดคร่อมเฉพาะคืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดง

สทิธิโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14  )สิบสี่  (วนันบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้โดยไม่มี

ดอกเบีย้ไมว่า่ในกรณีใดๆ 

ในกรณีท่ีต้องมีการเปลีย่นแปลงอตัราการใช้สทิธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิตามท่ี

ระบใุนเง่ือนไขการปรับสทิธิ และมีเศษของจํานวนหุ้นสามญัท่ีจะได้รับจากการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิให้

ตดัเศษของหุ้นทิง้ 

1.4.8 ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญไม่ตํ่ากว่า 100 หุ้นสามญั โดยจํานวนหน่วยของ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีขอใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัจะต้องเป็นจํานวนเตม็เทา่นัน้ อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสาํคญั

แสดงสทิธิท่ีมีสทิธิในการซือ้หุ้นตํ่ากว่า 100 หุ้นสามญั จะต้องใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัในครัง้เดียวทัง้จํานวน 
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ยกเว้นในการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายนี ้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัโดยไม่มีการ

กําหนดจํานวนหุ้นสามญัขัน้ตํ่า  

1.4.9 หากตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิได้รับหลกัฐานใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ

ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือจํานวนเงินท่ีตวัแทนได้รับชําระไม่ครบตามจํานวนท่ีระบุไว้ในแบบแสดงความ

จํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญหรือตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิตรวจสอบได้ว่าข้อความท่ีผู้ ถือ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิกรอกลงในแบบแสดงความจํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญันัน้

ไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้องผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องทําการแก้ไขให้ถกูต้อง

ภายในระยะเวลาการแจ้งความจํานงใช้สิทธิในแต่ละครัง้ หากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญั

แสดงสทิธิไมทํ่าการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาดงักลา่ว ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิจะถือว่าผู้

ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิแสดงเจตนายกเลกิการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัในครัง้นัน้ๆและตวัแทนรับแจ้งความจํานงใน

การใช้สิทธิจะจัดสง่เงินท่ีได้รับและใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคญั

แสดงสทิธิภายใน 14  )สิบสี่ (วนันบัจากวนักําหนดการใช้สทิธิทัง้นี ้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถแจ้งความ

จํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัใหมไ่ด้ ในวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้ต่อไป เว้นแต่การใช้สิทธิครัง้นัน้จะเป็นการใช้

สิทธิครัง้สดุท้าย ให้ถือว่าใบสําคญัแสดงสิทธินัน้ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ บริษัทฯ หรือตวัแทนรับแจ้ง

ความจํานงในการใช้สทิธิจะไมรั่บผิดชอบตอ่ดอกเบีย้และ /หร ◌ือคา่เสยีหายอ่ืนใด ไมว่า่กรณีใดๆ  

ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิชําระจํานวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน 

บริษัทฯ หรือตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิมสีทิธิแตเ่พียงผู้ เดยีวท่ีจะดําเนินการประการใดประการหนึง่

ตอ่ไปนีต้ามท่ีผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิเลอืกไว้ในใบแจ้งความจํานง 

ก) ถือวา่การแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใช้สทิธิหรือ 

ข)  ถือว่าจํานวนหุ้นสามญัท่ีจองซือ้มีจํานวนเท่ากับจํานวนท่ีจะได้รับตามจํานวนเงินในการใช้สิทธิซึ่ง

ตวัแทนได้รับชําระไว้จริงตามราคาการใช้สทิธิในขณะนัน้หรือ 

ค)  ให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิชําระเงินเพ่ิมเติมตามจํานวนท่ีประสงค์จะ

ใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในครัง้นัน้หากตวัแทนไม่ได้รับเงิน

ครบตามจํานวนในการใช้สทิธิภายในระยะเวลาดงักลา่วบริษัทฯ จะถือวา่การแจ้งความจํานงในการใช้

สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใช้สทิธิ 

หมายเหตุ: ในการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย บริษัทฯ หรือตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิจะดําเนินการตามข้อ 

ข) ข้างต้น 

การกระทําใดๆ ของบริษัทฯ หรือตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิให้ถือว่าเป็นท่ีสดุ ในกรณีตามข้อ ก) 

และ ค) บริษัทฯ หรือตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิจะสง่เงินท่ีได้รับไว้คืนเป็นเช็คระบช่ืุอขีดคร่อม

เฉพาะและใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ ซึง่บริษัทฯ ถือวา่ไมม่ีการใช้สทิธิดงักลา่วคืนให้แก่
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ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14  )สิบสี่  (วนัทําการ

นบัจากวนักําหนดการใช้สทิธิโดยไมม่ีดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิไมว่า่ในกรณีใดๆ 

ในกรณีข้อ ข) บริษัทฯ หรือตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิจะส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน

ใบสําคญัแสดงสิทธิสว่นท่ีเหลือในกรณีท่ีบริษัทฯถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางสว่นคืนให้กบัผู้ ถือใบสําคญัแสดง

สทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 )สบิสี่ (วนัทําการนบัจากวนักําหนดการ

ใช้สทิธิพร้อมเงินสว่นท่ีเหลอื (ถ้าม)ี โดยไมม่ีดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่ว่าในกรณีใดๆ อย่างไรก็ดี

ใบสําคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่มีการใช้สิทธิดงักลา่ว ยงัมีผลใช้สิทธิต่อไปจนถึงวนั

กําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

1.4.10 ในกรณีท่ีบริษัทฯ หรือตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิไม่สามารถคืนเงินส่วนท่ีไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผู้ ถือ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิได้ภายในระยะเวลา 14 (สบิสี)่ วนันบัแตว่นัท่ีใช้สทิธิในครัง้นัน้ๆ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะ

ได้รับดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี โดยคํานวณจากเงินสว่นท่ีไม่ได้ใช้สิทธินบัแต่วนัท่ีพ้นกําหนด 14 (สิบสี่) 

วนัดงักลา่วจนถึงวนัท่ีผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิได้รับคืนเงินสว่นท่ีไมไ่ด้ใช้สทิธิ 

 อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิได้ทําการส่งเช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงิน

ธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินของธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะช่ือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุในหนังสือแสดงความจํานงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว โดยชอบและไม่มีสิทธิ

เรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือคา่เสยีหายใดๆ อีกตอ่ไป 

1.4.11 เมื่อผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญได้ปฏิบตัิตาม

เง่ือนไขการแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญกล่าวคือได้ส่งมอบทัง้ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน

ใบสาํคญัแสดงสทิธิแบบแสดงความจํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัและชําระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัถกูต้องและ

ครบถ้วนสมบรูณ์ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้

เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสอืจากบริษัทฯ 

1.4.12 เมื่อพ้นกําหนดวันใช้สิทธิครัง้สดุท้ายแล้วแต่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิยงัมิได้

ปฏิบตัิตามเง่ือนไขของการใช้สิทธิท่ีกําหนดไว้อย่างครบถ้วนให้ถือว่าใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญั

แสดงสทิธินัน้ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิและผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิจะ

ใช้สทิธิไมไ่ด้อีกเมื่อพ้นกําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

1.4.13 ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิเป็นจํานวน

มากกว่าจํานวนท่ีประสงค์จะใช้สิทธิบริษัทฯ หรือตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิจะส่งมอบใบสําคญั

แสดงสทิธิใบใหมโ่ดยมีจํานวนของใบสําคญัแสดงสิทธิสว่นท่ีเหลือจากการใช้สิทธิคืนลดลงให้แก่ผู้ ถือใบสําคญั

แสดงสทิธิดงักลา่ว หากใบสาํคญัแสดงสทิธินัน้อยูใ่นระบบใบหุ้นโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่) 

วนันบัจากวนักําหนดการใช้สทิธินัน้ๆ 
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1.4.14 บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุชําระแล้วของบริษัทฯ ตอ่กระทรวงพาณิชย์ตามจํานวนหุ้นสามญัท่ี

ออกใหมส่าํหรับการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ภายใน 14 (สบิสี)่ วนันบัตัง้แตว่นัท่ีบริษัทฯ ได้รับชําระคา่หุ้นตามจํานวน

ท่ีมีการใช้สทิธิแตล่ะครัง้และบริษัทฯ จะดําเนินการจดทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้ใช้สิทธินัน้เข้าเป็นผู้

ถือหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นสามญัท่ีคํานวณได้จากการใช้สทิธิในครัง้นัน้ 

หุ้นสามญัใหม่ท่ีออกเน่ืองจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้นสามญั

ของบริษัทฯ ท่ีได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทกุประการนบัตัง้แต่วนัท่ีมีการจดแจ้งช่ือของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือ

ผู้ รับสทิธิแทนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และจดทะเบียนเพ่ิมทนุชําระแล้วเน่ืองจากการออกหุ้นสามญัใหม่จากการ

ใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิกบักระทรวงพาณิชย์แล้ว 

1.4.15  ในกรณีท่ีหุ้นสามญัท่ีสาํรองไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิไม่เพียงพอบริษัทฯ จะดําเนินการชดใช้ค่าเสียหายท่ีเกิดขึน้

ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามข้อ 1.8 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะไม่ชดใช้ค่าเสียหาย

ให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีไมส่ามารถใช้สทิธิได้ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิเป็นบคุคลตา่งด้าวหรือนิติ

บคุคลตา่งประเทศท่ีไมส่ามารถใช้สทิธิได้เพราะถกูจํากดัสทิธิตามสดัสว่นการถือหุ้นท่ีระบใุนข้อบงัคบับริษัทฯ 

1.5  เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

ทัง้นี ้ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิมบริษัทฯ จะดําเนินการ

ปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซือ้หุ้ นสามัญตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิเมื่อเกิด

เหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

1.5.1  เมื่อบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือ

แบง่แยกหุ้นของบริษัทฯ โดยการเปลีย่นแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีนบัตัง้แต่

วนัท่ีได้มีการเปลี่ยนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ซึ่งการปรับสิทธินีทํ้าเพ่ือให้ผู้ ถือใบสําคญั

แสดงสทิธิได้รับหุ้นจํานวนเทา่เดิม เสมือนวา่ไมม่ีการเปลีย่นแปลงมลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

(1)  ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคาํนวณดงันี ้

Price 1  =  Price 0 x (Par 1) 
 Par 0 

(2)  อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคาํนวณดงันี ้

Ratio 1  =  Ratio 0 x (Par 0) 
 Par 1 

โดยท่ี Price 1  คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

Price 0  คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

Ratio 1  คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

Ratio 0  คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
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Par 1  คือ มลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัหลงัการเปลีย่นแปลง 

Par 0  คือ มลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัก่อนการเปลีย่นแปลง 

1.5.2  เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหมใ่ห้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนทัว่ไปและ/หรือบคุคลใน

วงจํากดัโดย “ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่  ตํ่ากว่าร้อยละ 90  )เก้าสิบ  (ของ  “ราคาตลาดของ

หุ้นสามัญบริษัทฯ” ซึง่การเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ี

ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้ นสามัญท่ีออกใหม่ (วันแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์ขึน้

เคร่ืองหมาย XR) สาํหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอ

ขายหุ้นสามญัท่ีออกใหมใ่ห้แก่ประชาชนทัว่ไปและ/หรือบคุคลในวงจํากดัแล้วแตก่รณี 

“ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คํานวณได้จากจํานวนเงินทัง้หมดท่ีบริษัทฯ จะได้รับจากการ

เสนอขายหุ้นสามญั หกัด้วยคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกนัน้  )ถ้ามี  (หารด้วยจํานวนหุ้น

สามญัท่ีออกใหมท่ัง้หมด 

อนึ่ง ในกรณีท่ีเมื่อมีการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ในเง่ือนไขท่ี

จะต้องจองซือ้หุ้นดงักลา่วด้วยกนั ให้นําราคาเฉลีย่ทัง้ 2 ราคา และจํานวนหุ้นท่ีออกใหมท่ัง้หมดมาคํานวณราคา

เฉลีย่ตอ่หุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม ่แตใ่นกรณีท่ีการเสนอขายพร้อมกนัดงักลา่วไม่อยู่ภายในเง่ือนไขท่ีต้องจอง

ซือ้ด้วยกัน ให้นําจํานวนหุ้นและราคาเสนอขายเฉพาะของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ซึ่งตํ่ากว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) 

ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ" มาคํานวณการเปลีย่นแปลงเทา่นัน้ 

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ได้กําหนดไว้เทา่กบั ราคาเฉลีย่ถ่วงนํา้หนกัของหุ้นสามญับริษัทฯ ท่ีมี

การซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ 7 (เจ็ด) วนัทําการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีใช้ในการคํานวณ ซึ่งราคาตลาด

เฉลีย่ถ่วงนํา้หนกั เทา่กบั มลูคา่การซือ้ขายหุ้นสามญัทัง้หมดของบริษัทฯ หารด้วยจํานวนหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

ท่ีมีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ 

“วันที่ใช้ในการคํานวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหม ่

(วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) สาํหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) 

และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่สาํหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป 

และ/หรือ กรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 

ในกรณีท่ีไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” เน่ืองจากหุ้นสามัญไม่มีการซือ้ขายใน

ช่วงเวลาดงักลา่ว บริษัทฯ จะดําเนินการกําหนดราคายตุิธรรมเพ่ือใช้ในการคํานวณแทน 

“ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคาท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ 

(1)  ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคาํนวณดงันี ้

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

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

โดยท่ี  Price 1 คือ   ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง  

Price 0 คือ   ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

Ratio 0 คือ   อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

MP คือ   ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

A คือ   จํานวนหุ้นสามญัท่ีได้เรียกชําระเต็มมลูค่าแล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุ

ทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพ่ือการจองซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของผู้ ถือหุ้น

เดิม และ/หรือ ก่อนวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่

แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั 

แล้วแตก่รณี 

B คือ   จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหมเ่พ่ือเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ 

เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปและ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลใน

วงจํากดั 

BX คือ   จํานวนเงินท่ีจะได้รับทัง้สิน้ หลงัหกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการออก

หลกัทรัพย์นัน้ (ถ้ามี) ทัง้จากการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/

หรือ เสนอขายประชาชนทัว่ไปและ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลใน

วงจํากดั 

1.5.3 เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทัว่ไป และ/หรือ 

บคุคลในวงจํากดัโดยท่ีหลกัทรัพย์นัน้มีสทิธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปลีย่นเป็นหุ้นสามญัได้ หรือให้สทิธิในการจองซือ้

หุ้นสามญั (“หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ”) เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะ

ซือ้หุ้นสามญั โดยท่ี “ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ดงักลา่ว ตํ่ากว่าร้อย

ละ 90 (เก้าสบิ) ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” 

การเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิ และอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผู้ ถือหุ้นสามญัจะไม่ได้

รับสทิธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ออกใหมใ่ดๆ ท่ีมีสทิธิแปลงสภาพ / เปลีย่นเป็นหุ้นสามญั หรือให้สทิธิในการจอง

ซือ้หุ้นสามญั (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) สาํหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม 

(Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหมใ่ดๆ ท่ีมีสทิธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็น

หุ้นสามญัได้หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญั กรณีเสนอขายให้กบัประชาชนทัว่ไปและ/หรือ กรณีท่ีเป็นการ

เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 
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“ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” คํานวณได้จากจํานวนเงินท่ีบริษัทฯ จะได้รับจากการ

ขายหลกัทรัพย์ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญั หกัด้วย

คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการออกหลกัทรัพย์นัน้ (ถ้ามี) รวมกบัเงินท่ีจะได้รับจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญันัน้ หาร

ด้วยจํานวนหุ้นทัง้สิน้ท่ีต้องออกใหมเ่พ่ือรองรับการใช้สทิธินัน้ 

อนึง่ ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ท่ีมีสิทธิแปลงสภาพพร้อมกนัมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย 

ในเง่ือนไขท่ีจะต้องจองซือ้หลกัทรัพย์ดงักลา่วด้วยกนั ให้คํานวณการเปลี่ยนแปลงจาก หลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ท่ีมี

สทิธิแปลงสภาพทัง้หมด แต่ในกรณีท่ีการเสนอขายพร้อมกนัดงักลา่วไม่อยู่ภายในเง่ือนไขท่ีต้องจองซือ้ด้วยกนั 

ให้คํานวณการเปลี่ยนแปลงจาก หลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ท่ีมีสิทธิแปลงสภาพ ซึ่ง “ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้น

สามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ตํ่ากว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของ

บริษัทฯ” เทา่นัน้ 

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” มีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในข้อ 1.5.2 ข้างต้น 

“วันที่ใช้ในการคํานวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่

ใดๆ ท่ีให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้ นสามัญ สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขาย

หลกัทรัพย์ดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหมใ่ดๆ 

ท่ีให้สทิธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือให้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัแก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็นการ

เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 

(1)  ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคาํนวณดงันี ้

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

(2)  อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคาํนวณดงันี ้

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

โดยท่ี  Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง  

Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

Ratio 0 คือ   อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

MP คือ   ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

A คือ  จํานวนหุ้นสามญัท่ีได้เรียกชําระเต็มมลูค่าแล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุ

ทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพ่ือการจองซือ้หลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ท่ีมีสิทธิท่ีจะ

แปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้ หรือให้สิทธิในการจองซือ้

หุ้นสามญั และ/หรือ ก่อนวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออก

ใหม่ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้ หรือให้
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สิทธิในการจองซือ้หุ้ นสามัญ กรณีเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป 

และ/หรือ เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 

B คือ    จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของหลกัทรัพย์

ใดๆ ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้ หรือให้

สิทธิในการจองซือ้หุ้ นสามัญตามท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม 

และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปและ/หรือ เสนอขายให้แก่

บคุคลในวงจํากดั 

BX คือ    จํานวนเงินท่ีจะได้รับทัง้สิน้ หลงัหกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการออก

หลกัทรัพย์ใดๆ ท่ีให้สทิธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปลีย่นเป็นหุ้นสามญัได้ 

หรือให้สทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญั สาํหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือ

หุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขาย

ให้แก่บคุคลในวงจํากดั รวมกบัเงินท่ีจะได้รับจากการใช้สิทธิแปลง

สภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้ นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้ น

สามญั 

1.5.4 เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุ้ นสามัญท่ีออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ การ

เปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิ และอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไม่มีสิทธิ

รับหุ้นปันผล (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD) 

(1)  ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคาํนวณดงันี ้

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

(2)  อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคาํนวณดงันี ้

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

โดยท่ี  Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง  

Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

Ratio 1 คือ   อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

Ratio 0 คือ   อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

A คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีได้เรียกชําระเต็มมลูคา่แล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุ

ทะเบียนผู้ ถือหุ้น เพ่ือสทิธิในการรับหุ้นปันผล 

B คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นสามญัปันผล 
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1.5.5  เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัราร้อยละ 90 (เก้าสบิ) ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษัทฯหลงัจากหกัขาดทุนสะสมและสํารองตามกฎหมายสําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลา

บญัชีใดๆ ในระหวา่งอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ การเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผล

บงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกท่ีผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไมม่ีสทิธิรับเงินปันผล (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD) 

ทัง้นี ้อัตราร้อยละของเงินปันผลท่ีจ่ายให้กับผู้ ถือหุ้ น คํานวณโดยนําเงินปันผลท่ีจ่ายออกจริงจากผลการ

ดําเนินงานในแตล่ะรอบระยะบญัชี หารด้วยกําไรสทุธิตามงบตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯหลงัจาก

หกัขาดทนุสะสมและสาํรองตามกฎหมายของผลการดําเนินงานของรอบระยะเวลาบญัชีปีเดียวกนั โดยท่ีเงินปัน

ผลท่ีจ่ายออกจริงดงักลา่วให้รวมถึงเงินปันผลท่ีจ่ายระหวา่งกาลในแตล่ะรอบบญัชีดงักลา่วด้วย 

วนัท่ีใช้ในการคํานวณ หมายถึง วนัแรกท่ีผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์

ขึน้เคร่ืองหมาย XD) 

(1)  ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคาํนวณดงันี ้  

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

(2)  อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคาํนวณดงันี ้

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

โดยท่ี  Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง  

Price 0 คือ   ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

Ratio 1 คือ   อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

Ratio 0 คือ   อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

MP คือ   ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

D คือ   เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ายจริงแก่ผู้ ถือหุ้น 

R คือ   เงินปันผลต่อหุ้นท่ีจ่าย หากนํากําไรสุทธิตามงบการเงินรวมของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยหลงัหกัภาษีเงินได้ในอตัราร้อยละ 90 (เก้า

สบิ) มาคํานวณจากจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีมีสทิธิได้รับเงินปันผล 

1.5.6 ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ใดๆ อนัทําให้ผลตอบแทนใดๆท่ีผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิจะ

ได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม  โดยท่ีเหตกุารณ์ใดๆ นัน้ไม่ได้กําหนดอยู่ในข้อ 

1.5.1 ถึงข้อ 1.5.5 ดงักลา่วข้างต้น ให้บริษัทฯ พิจารณาเพ่ือกําหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ 

อตัราการใช้สิทธิ (หรือปรับจํานวนหน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิแทนอตัราการใช้สิทธิ) ใหม่อย่างเป็นธรรม โดยไม่
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ทําให้สทิธิของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิด้อยไปกวา่เดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานัน้เป็นท่ีสดุ และให้บริษัทฯ 

แจ้งให้สํานกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และนายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิ ทราบถึง

รายละเอียดดงักลา่วด้วยภายในระยะเวลา 15 (สบิห้า) วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีมีมีเหตใุห้ต้องดําเนินการเปลี่ยนแปลง

การใช้สทิธิดงักลา่ว 

1.5.7 การคํานวณเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 เป็นอิสระต่อกัน และจะ

คํานวณการเปลี่ยนแปลงตามลําดบัเหตุการณ์ก่อนหลงัของการเปรียบเทียบกบัราคาตลาดของหุ้นสามญัของ

บริษัทฯ สําหรับในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ตา่งๆ จะเกิดขึน้พร้อมกนัให้คํานวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลําดบัดงันี ้คือ 

ข้อ1.5.1 ข้อ 1.5.5 ข้อ 1.5.4 ข้อ 1.5.2 ข้อ 1.5.3 และข้อ 1.5.6 โดยในแต่ละลําดบัครัง้ท่ีมีการคํานวณการ

เปลีย่นแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิเป็นทศนิยม 3 (สาม) ตําแหนง่ 

1.5.8 การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 จะไม่มีการ

เปลีย่นแปลงซึง่ทําให้ราคาการใช้สทิธิใหม่สงูขึน้และอตัราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น สําหรับการ

คํานวณจํานวนเงินจากการใช้สิทธิ จะคํานวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 

ตําแหน่ง) คูณกับจํานวนหุ้นสามัญ (จํานวนหุ้นสามัญคํานวณได้จาก อตัราการใช้สิทธิใหม่ คูณกับจํานวน

ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีแสดงความจํานงการใช้สทิธิ เมื่อคํานวณได้จํานวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตดัเศษของหุ้น

นัน้ทิง้) ในกรณีจํานวนเงินท่ีคํานวณได้จากการใช้สทิธิมีเศษของบาทให้ตดัเศษของบาททิง้ 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีการเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิจนเป็นผลทําให้ราคาการใช้สทิธิใหมท่ี่คํานวณตามสตูรมีราคา

ตํ่ากวา่มลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญั (Par Value) ของบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิท่ีจะปรับราคาการใช้สทิธิ

ใหมเ่พียงเทา่กบัมลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัเทา่นัน้สาํหรับอตัราการใช้สทิธิใหมใ่ห้ใช้อตัราการใช้สทิธิท่ีคํานวณ

ได้ตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 เช่นเดิม 

1.5 .9  บริษัทฯ อาจทําการปรับราคาการใช้สทิธิควบคูก่บัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอตัราการใช้

สทิธิก็ได้ 

1.5.10 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 และ/หรือ การออกใบสําคญั

แสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.9 บริษัทฯ จะดําเนินการแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับ

การปรับสทิธิโดยบอกถึงเหตผุลท่ีต้องมีการปรับสทิธิ รายละเอียดวิธีการคํานวณ ราคาการใช้สทิธิใหม่ อตัราการ

ใช้สทิธิใหม ่วนัท่ีการปรับสทิธิมีผลบงัคบั และจํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีออกทดแทนการปรับอตัราการใช้สิทธิ

ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ทนัทีหรือก่อนวนัท่ีอตัราหรือราคาใช้สทิธิแปลงสภาพมีผลใช้บงัคบัผ่านทางสื่ออิเลคโทรนิคส์

ของตลาดหลกัทรัพย์ (Set Portal) และแจ้งต่อสํานกังานกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 15 (สิบ

ห้า) วนันบัแตว่นัท่ีการปรับสทิธิมีผลบงัคบัใช้  

1.6  การแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิและเงื่อนไขของใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

1.6.1 การปรับสทิธิตามท่ีระบไุว้ในข้อ 1.5 ข้างต้น และการแก้ไขในสว่นท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิโดย

ชดัแจ้งหรือท่ีต้องดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและการแก้ไขในสว่นท่ีไมใ่ช่สาระสาํคญัซึง่การแก้ไขเพ่ิมเติม
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นีจ้ะต้องไม่ขดัต่อบทบญัญัติหรือหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ 

กฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ กฎ ระเบียบ หรือข้อบงัคบั หรือคําสัง่ท่ีมีผลบงัคบัทั่วไปหรือประกาศ หรือ

ข้อบงัคบัของสาํนกังาน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้องให้บริษัทฯ กระทําได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่ีประชุมผู้ ถือ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิภายหลงัจากท่ีได้แจ้งให้สาํนกังาน กลต. รับทราบแล้ว 

1.6.2 การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกําหนดสทิธินอกจากกรณีตามข้อ 1.6.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ และท่ีประชุมผู้

ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกําหนดสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ ในข้อ 1.6.2 นี ้ยกเว้นการปรับสิทธิตามท่ีระบไุว้ในข้อ 

1.5 จะต้องได้รับความยินยอมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือใบสําคญั

แสดงสทิธิ ซึง่เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะดําเนินการแจ้งให้สาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิ

ทราบถึงการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกําหนดสิทธิ และจะจดัสง่ข้อกําหนดสิทธิท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมดงักลา่วภายใน 15 

(สบิห้า) วนั นบัแตว่นัท่ีการปรับสทิธิมีผลบงัคบัใช้ 

1.6.3  การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกําหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใด จะต้องไม่ขดัหรือแย้งกบัข้อกําหนดตามประกาศ ทจ. 

34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใดของสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้ท่ีจะเพ่ิมเติมภายหลงัท่ีบริษัทฯ ได้รับอนุญาตจาก

สาํนกังาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

1.6.4  ผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ และ /หรือ ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิไมม่ีสิทธิท่ีจะเสนอให้แก้ไขข้อกําหนดสิทธิ

ในเร่ือง อตัราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ และอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิยกเว้นเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ และต้องไม่ขดัหรือแย้งกบักฎหมายและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

1.6.5 บริษัทฯ จะดําเนินการแจ้งไปยงัผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิทกุรายถึงการเปลีย่นแปลงข้อกําหนดสทิธิดงักลา่วในข้อ 

1.6.1 และ 1.6.2 และจะจดัสง่ข้อกําหนดสิทธิท่ีแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเมื่อได้รับการ

ร้องขอภายใน 15 (สิบห้า) วนันบัแต่วนัท่ีได้รับการร้องขอเป็นหนงัสือจากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ และบริษัทฯ 

จะจัดส่งข้อกําหนดสิทธิท่ีเปลี่ยนแปลงดงักล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและนายทะเบียนของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ ภายในวันทําการถัดไปนับจากวันประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และจัดส่งให้แก่ 

สาํนกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สบิห้า) วนันบัจากวนัประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

1.7  การประชุมผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

การเรียกและ/หรือ การประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิให้เป็นไปตามวธีิการดงัตอ่ไปนี ้

1.7.1  บริษัทฯ มีสทิธิเรียกประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่บริษัทฯ ต้องเรียกประชุมผู้

ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือขอมติในการดําเนินการใดอย่างหนึ่งโดยเร็ว ภายใน 30 (สามสิบ) วนันบัแต่เกิด

เหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้
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(ก) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิไม่ว่าโดยบริษัทฯ หรือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ

ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 1.6 หรือ 

(ข) หากมีเหตุการณ์ ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอย่างเป็น

นยัสาํคญั หรือความสามารถของบริษัทฯ ในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามข้อกําหนดสทิธิ 

ในกรณีท่ีบริษัทฯ ผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิไมด่ําเนินการจดัการประชมุภายใน 30 (สามสบิ) วนันบัจากวนัท่ีเกิด

เหตกุารณ์ดงักลา่วใน (ก) หรือ (ข) ข้างต้น ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีถือใบสําคญัแสดงสิทธิรวมกนัไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 25 (ยี่สบิห้า) ของจํานวนหน่วยทัง้หมดของใบสําคญัแสดงสิทธิอาจร้องขอให้ดําเนินการจดัประชุมผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิได้ โดยระบุเหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนงัสือดงักล่าว และบริษัทฯ 

จะต้องจดัประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วนันบัจากวนัท่ีได้รับการร้องขอจากผู้

ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่วนัน้  

 

1.7.2  ในการเรียกประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ ไมว่า่จะเป็นการประชมุเน่ืองจากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี

ยงัมไิด้ใช้สทิธิหรือใช้สทิธิไปแล้วบางสว่นร้องขอ หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุม ให้บริษัทฯ จดัทํา

หนงัสอืนดัประชมุ ระบ ุสถานท่ี วนั เวลา ผู้ ท่ีขอให้เรียกประชมุ และเร่ืองท่ีจะพิจารณาในท่ีประชมุ และจดัสง่ให้ผู้

ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ียงัมิได้ใช้สทิธิหรือใช้สทิธิไปแล้วบางสว่นแตล่ะราย ตามรายช่ือ และท่ีอยูท่ี่ปรากฏอยู่ใน

สมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ และแจ้งผ่านทางสื่อของตลาดหลกัทรัพย์ (SET Portal) เพ่ือกําหนดสิทธิ

ในการเข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่ 7 (เจ็ด) วนัก่อนการประชมุในแตล่ะครัง้ 

1.7.3  ในการประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้ว

บางส่วนซึ่งมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียง

แทนตนก็ได้ โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิดงักลา่วจะต้องจัดทําหนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีบริษัทฯ กําหนด

และให้ยื่นหนงัสอืมอบฉนัทะตอ่ประธานท่ีประชมุหรือผู้ ท่ีประธานท่ีประชมุมอบหมายก่อนเร่ิมการประชมุ 

ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีมีสทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ หมายถึง ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ

ท่ียงัไมไ่ด้ใช้สทิธิหรือใช้สทิธิไปแล้วบางสว่นของบริษัทฯ ใน ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ โดย

ไมร่วมถึงผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีมีสว่นได้เสยีซึง่จะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อนัน้ 

ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมีส่วนได้เสียตามข้อนี ้หมายถึง ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ในเร่ืองท่ีท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 

1.7.4  ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่วยของใบสําคญัแสดง

สทิธิท่ีถืออยูโ่ดยใบสาํคญัแสดงสทิธิหนึง่หนว่ยมหีนึง่เสยีง  

1.7.5  ในการประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจดัขึน้โดยบริษัทฯ ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบคุคลท่ีได้รับ

มอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริษัทหรือ
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บคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการไม่เข้าร่วม ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเข้าร่วมการประชุมเลือก

บคุคลใดบคุคลหนึง่ท่ีมาเข้าร่วมประชมุทําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุอาจจะมาจากบคุคลท่ีผู้ ถือใบสาํคญัแสดง

สทิธิลงมติเห็นชอบคดัเลอืกก็ได้ โดยท่ีทัง้สองกรณีประธานท่ีประชมุไมม่ีสทิธิออกเสยีงชีข้าด 

1.7.6  องค์ประชมุในการประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจะต้องประกอบด้วยผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ียงัมิได้

ใช้สทิธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางสว่น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะมาประชุมรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) ราย 

หรือไม่ตํ่ากว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเข้าร่วมประชุม ซึ่งถือใบสําคญัแสดงสิทธิรวมกนัไม่

น้อยกวา่ร้อยละ 50 (ห้าสบิ) ของจํานวนหน่วยทัง้หมดของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิได้ใช้สิทธิ และ/หรือใช้

สทิธิไปแล้วบางสว่นจึงจะครบองค์ประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธินัน้  

1.7.7  ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแล้ว 45 (สี่สิบห้า) นาที ยงัมีผู้ ถือใบสําคญั

แสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุยงัไมค่รบเป็นองค์ประชมุให้ถือวา่การประชมุเป็นอนัระงบัไป หากการเรียกประชุมเป็น

การเรียกโดยมติคณะกรรมการบริษัทให้นดัประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วนั แต่ไม่เกินกว่า

ใน 14 (สบิสี)่ วนันบัจากวนักําหนดประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้แรก และให้บริษัทฯ ดําเนินการจดัสง่

หนงัสอืเชิญประชมุไปยงัผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิทกุรายและตลาดหลกัทรัพย์ตามรายละเอียดและวิธีการท่ีระไว้

ข้างต้น ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม กล่าวคือ มีผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมา

ประชมุจะไมม่ีการเรียกประชมุใหม ่

1.7.8  มติท่ีประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน

หน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิได้ใช้สิทธิและ/หรือใช้สิทธิไปแล้วบางสว่น ณ ขณะนัน้ ซึ่งมาประชุมและมี

สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

1.7.9  มติใดๆ ซึ่งท่ีประชุมผู้ ถือสําคญัแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนัน้ ให้ถือว่ามีผลผูกพนัผู้ ถือใบสําคญัแสดง

สทิธิทกุรายไมว่า่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธินัน้จะได้เข้าร่วมประชมุด้วยหรือไมก็่ตาม 

1.7.10  ภายหลงัจากบริษัทฯ ได้ดําเนินการจดัประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ บริษัทฯจะแจ้งมติของท่ีประชุมผู้

ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิทราบผา่นทางระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ (SET 

Portal) โดยเร็ว 

1.7.11  บริษัทฯ จะดําเนินการจดัทําและบนัทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาบนัทึกดงักลา่วไว้ท่ีสํานกังาน

ใหญ่ของบริษัทฯ รายงานประชุมท่ีได้ลงลายมือช่ือโดยประธานท่ีประชุมให้ถือเป็นหลกัฐานอนัสมบูรณ์ของ

กิจการทัง้หลายท่ีได้ประชมุกนันัน้ และให้ถือวา่การประชมุและมติทัง้หลายได้กระทําโดยถกูต้อง และบริษัทฯ จะ

จดัสง่รายงานการประชมุดงักลา่วให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์และสาํนกังาน กลต. ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 14 (สบิสี)่ 

วนั นบัจากวนัประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

1.7.12  ในการประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ และท่ีปรึกษา

กฎหมายของบริษัทฯ มีสทิธิท่ีจะเข้าร่วมประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิเพ่ือแสดงความคิดเห็นหรือให้คําอธิบาย

ในท่ีประชมุผู้ ถือในสาํคญัแสดงสทิธิได้ 
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1.7.13  บริษัทฯ จะเป็นผู้ ชําระคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิทัง้หมด 

1.7.14  บริษัทฯ จะแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกําหนดสิทธิตามมติท่ีประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธินบัตัง้แต่วนัท่ีประชุม

เพ่ือลงมติ และบริษัทฯ จะแจ้งการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกําหนดสิทธิเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้สํานกังาน กลต. และ

ตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายใน 15 (สบิห้า) วนันบัแตว่นัท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมนัน้ 

1.7.15 กรณีท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถจดัประชุมได้ทนัภายในอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้ถือว่าการดําเนินการประชุม

สิน้สดุลงและไมไ่ด้มีการจดัประชมุในครัง้นัน้ 

1.8  การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิ 

บริษัทฯ จะชดใช้คา่เสยีหายให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิตามรายละเอียดดงันี ้

1.8.1 บริษัทฯ จะชดใช้คา่เสยีหายให้เฉพาะผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีมาแจ้งความจํานงท่ีจะใช้สิทธิ ในวนักําหนดการ

ใช้สทิธิแตล่ะครัง้ ซึง่บริษัทฯ ไมส่ามารถจดัให้มีหุ้นสามญัเพ่ือรองรับการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้อย่าง

เพียงพอ โดยค่าเสียหายท่ีบริษัทฯ จะชดใช้ให้แก่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวสามารถคํานวณได้ตามท่ี

กําหนดในข้อ 1.8.3 ยกเว้นกรณีตามท่ีระบไุว้ในข้อจํากดัการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิและหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการ

ใช้สทิธิตามข้อ 2 

1.8.2 การชดใช้คา่เสียหายตามข้อ 1.8.1 บริษัทฯ จะชําระให้เป็นเช็คระบช่ืุอขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ และจะจดัสง่ทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 (สิบสี่) วนัทําการ นบัจากวนัท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมาแจ้งความ

จํานงท่ีจะใช้สิทธิในกรณีท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าเสียหายให้แก่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ภายใน

ระยะเวลาดังกล่าว ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบีย้ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคํานวณจาก

ค่าเสียหายนับแต่วันท่ีพ้นกําหนด 14 (สิบสี่) วันดังกล่าวจนถึงวันท่ีผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้รับคืนเงิน

คา่เสยีหาย 

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากบริษัทฯ ได้ทําการสง่เช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินของ

ธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะช่ือผู้ ถือใบสําคญัสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุในหนงัสือ

แสดงความจํานงในการใช้สทิธิโดยถกูต้องแล้ว ให้ถือวา่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิได้รับเงินคา่เสยีหายคืนแล้วโดย

ชอบและไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือคา่เสยีหายใดๆ อีกตอ่ไป 

1.8.3 การคาํนวณคา่เสยีหายท่ีบริษัทฯ จะชดใช้ให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิตามข้อ 1.8.1 มีสตูรการคาํนวณดงันี ้  

คา่เสยีหายตอ่ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 (หนึง่) หนว่ย เทา่กบั B x [MP – EP] 

โดยท่ี  B คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีไมส่ามารถจดัให้มี และ/หรือ เพ่ิมขึน้ได้ ตามอตัราการใช้สิทธิท่ี

เปลีย่นแปลงเพ่ิมขึน้ตอ่ 1 หนว่ย 

MP  คือ  ราคาปิดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในวนักําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ซึ่งผู้ ถือ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิมาแสดงความจํานงการใช้สทิธิ 
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EP  คือ  ราคาการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ หรือราคาการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับ

สทิธิหากมีการปรับราคาการใช้สทิธิ 

1.8.4 การชดใช้คา่เสยีหายตามข้อนีใ้ห้ถือเป็นสิน้สดุ 

อนึง่ ในกรณีผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิซึง่เป็นคนต่างด้าว (ทัง้บคุคลธรรมดาและนิติบคุคล) ไม่สามารถใช้สิทธิได้ 

เน่ืองจากข้อจํากดัในเร่ืองอตัราสว่นการถือหุ้นของคนตา่งด้าว ซึง่ข้อบงัคบับริษัทกําหนดวา่การถือหุ้นของคนตา่ง

ด้าวจะต้องไมเ่กินกวา่ร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯในกรณีเชน่นี ้บริษัทฯ จะไม่

ชดเชยคา่เสยีหายหรือดําเนินการอ่ืนใดให้แกผู่้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิซึง่เป็นคนตา่งด้าว และผู้ ถือใบสาํคญัแสดง

สทิธิซึง่เป็นคนตา่งด้าว ไมม่ีสทิธิเรียกร้องคา่เสยีหายหรือเรียกร้องให้บริษัทฯ ชดใช้ใดๆ ทัง้สิน้ 

1.9  สถานะของใบสําคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงความจํานงใช้

สิทธิ 

สถานะของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีอยู่ระหว่างวนัท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิแสดงความจํานงใช้สิทธิและวนัก่อน

วนัท่ีกระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพ่ิมทนุชําระแล้วอนัเน่ืองมาจากการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิจะมี

สถานภาพและสทิธิเช่นเดียวกบัใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ียงัไมไ่ด้แสดงความจํานงใช้สทิธิและสถานภาพจะสิน้สดุลง

ในวนัท่ีกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพ่ิมทนุชําระแล้วอนัเน่ืองมาจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ

ข้างต้นแล้ว ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออตัราการใช้สิทธิในช่วงท่ีบริษัทฯ ยงัไม่ได้นํา

หุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิเข้าจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์ผู้ ถือใบสําคญัแสดง

สทิธิท่ีได้ทําการใช้สทิธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลงัโดยบริษัทฯ จะดําเนินการออกหุ้นสามญัใหม่เพ่ิมเติม

ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิโดยเร็วท่ีสดุตามจํานวนท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสมควรจะได้รับหากราคาท่ีได้

ปรับใหม่นัน้มีผลบงัคบัใช้โดยหุ้นสามญัสว่นท่ีเพ่ิมใหม่อาจได้รับช้ากว่าหุ้นสามญัท่ีได้รับก่อนหน้านีแ้ล้วแต่ไม่

เกิน 15 (สบิห้า) วนันบัจากวนัท่ีมีการปรับสทิธิ 

1.10  สถานะของหุ้นสามัญใหม่ที่เกดิจากการใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุชําระแล้วของบริษัทฯ ตอ่กระทรวงพาณิชย์ตามจํานวนหุ้นสามญัท่ี

ออกใหมส่าํหรับการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ภายใน 14 (สบิสี)่ วนันบัตัง้แตว่นัท่ีบริษัทฯ ได้รับชําระคา่หุ้นตามจํานวน

ท่ีมีการใช้สทิธิแตล่ะครัง้และบริษัทฯ จะดําเนินการจดทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้ใช้สิทธินัน้เข้าเป็นผู้

ถือหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นสามญัท่ีคํานวณได้จากการใช้สทิธิในครัง้นัน้ 

หุ้นสามญัใหม่ท่ีออกเน่ืองจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้นสามญั

ของบริษัทฯ ท่ีได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทกุประการนบัตัง้แต่วนัท่ีมีการจดแจ้งช่ือของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือ

ผู้ รับสทิธิแทนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และจดทะเบียนเพ่ิมทนุชําระแล้วเน่ืองจากการออกหุ้นสามญัใหม่จากการ

ใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิกบักระทรวงพาณิชย์แล้ว 

1.11  มติที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่ออนุมัติการออกหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสาํคัญแสดงสทิธิ 
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ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 10/2558 ซึง่ได้ประชุมเมื่อวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2558 และท่ีประชุมวิสามญัผู้

ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 ซึง่ได้ประชมุเมื่อวนัท่ี 19 สงิหาคม 2558 

1.11.1  อนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจํานวน 274,981,471 บาท จากทนุจดทะเบียน

เดิมจํานวน 1,099,924,471 บาท เป็นจํานวน 1,374,905,589 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน

จํานวน 274,981,471 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ (1) ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่น

จํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และ (2) เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญั

แสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ 

1.11.2  อนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ จํานวนไมเ่กิน 91,660,373 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตรา

ไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

1.11.3  อนุมัติออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซื อ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เ กิน 

91,660,373  หนว่ย เพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ซึง่ใช้สิทธิซือ้หุ้นเพ่ิมทนุ ในอตัราสว่นหุ้น

สามญัเพ่ิมทนุใหมซ่ึง่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิจํานวน 2 หุ้นตอ่ใบสาํคญัแสดงสทิธิ1 หนว่ย 

1.12  รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

จํานวนหุ้นท่ีรองรับการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ 91,660,373  หุ้น 

มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท 

ราคาการใช้สทิธิ หุ้นละ 27 บาทตอ่หุ้น เว้นแตก่รณีมกีารปรับราคาการใช้

สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

เน่ืองจากหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ดังนัน้หุ้ นสามัญท่ีออกใหม่

เน่ืองจากการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิจะสามารถเข้าทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ ได้ภายหลงัจากท่ี

บริษัทฯดําเนินการจดทะเบียนหุ้นสามญัใหม่ดงักลา่วต่อตลาดหลกัทรัพย์ แล้วโดยบริษัทฯ จะดําเนินการยื่นขอ

อนุญาตนําหุ้นสามัญท่ีออกใหม่จากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด

ทะเบียนตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 30 วนั นบัแตว่นักําหนดการใช้สทิธิ ทัง้นี ้เพ่ือให้หุ้นสามญัดงักลา่วสามารถ

ทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้เช่นเดียวกบัหุ้นสามญัเดิมของบริษัทฯ 

ในกรณีการใช้สทิธิท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัจะขอรับใบหุ้นบริษัทฯ จะ

ดําเนินการให้นายทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จดัสง่ใบหุ้นไปยงัผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิตามท่ีอยู่ท่ีได้ระบไุว้ใน

สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนัทําการนบัจากวนักําหนดการใช้

สทิธิสําหรับในกรณีระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) จะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ คือ 7 วนัทํา

การนบัจากวนักําหนดการใช้สทิธิ 

1.13  การดาํเนินการหากมีหุ้นที่จัดสรรไว้คงเหลือจากการใช้สทิธิตามใบสาํคัญแสดงสทิธิ 
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หากมีหุ้ นสามัญท่ีเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้นี  ้คณะกรรมการบริษัท หรือ

คณะกรรมการบริหาร จะเสนอผ่านท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัท่ีเหลือจากการใช้สิทธิตาม

ใบสําคญัแสดงสิทธิต่อไป ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามข้อกําหนด เง่ือนไข และวิธีการท่ีเก่ียวข้องตาม พ.ร.บ. บริษัท

มหาชน ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์ และสาํนกังาน กลต. 

1.14  ตลาดรองของใบสาํคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย 

บริษัทฯ จะดําเนินการยื่นคําขออนญุาตให้ตลาดหลกัทรัพย์พิจารณารับใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ

บริษัทฯ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 
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2. ข้อจาํกัดการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

2.1 การโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ ไม่มีข้อจํากดัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิเว้นแต่การโอนเกิดขึน้ในช่วงปิดสมดุทะเบียนใบสําคญัแสดง

สิทธิเพ่ือพกัการโอนสิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิในกรณีการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายซึ่งบริษัทฯ จะปิดสมดุทะเบียน

ใบสําคัญแสดงสิทธิเพ่ือพกัการโอนหรือการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 21 (ยี่สิบเอ็ด) วนัก่อนวนัครบ

กําหนดการใช้สิทธิ และตลาดหลกัทรัพย์จะทําการขึน้เคร่ืองหมาย SP (ห้ามการซือ้ขาย) ลว่งหน้า 3 (สาม) วนั

ก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน (ในกรณีท่ีวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิตรงกบัวนัหยดุทําการของ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยให้เลือ่นเป็นวนัทําการถดัไป) 

2.2 บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย 

บริษัทฯ มีข้อจํากัดการโอนหุ้นอนัสืบเน่ืองมาจากข้อบงัคับของบริษัทฯ ว่าด้วยเร่ืองอตัราส่วนการถือหุ้นของ

บคุคลท่ีมิใช่สญัชาติไทย ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

2.2.1  บริษัทฯ จะไมอ่อกหุ้นสามญัให้แก่ผู้ใช้สทิธิท่ีมิใช่สญัชาติไทยซึ่งได้ดําเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิ

จนทําให้สดัสว่นการถือหุ้นของบคุคลหรือนิตบิคุคลท่ีไมม่ีสญัชาตไิทยมีจํานวนเกินกวา่ร้อยละ  49 ของทนุท่ีเรียก

ชําระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ตามท่ีระบใุนข้อบงัคบัหรือตามสดัสว่นท่ีอาจมีการแก้ไขตามข้อบงัคบัในอนาคต  

2.2.2  หากข้อจํากดัการโอนดงักลา่วข้างต้นมีผลทําให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีไมใ่ช่สญัชาติไทยซึ่งได้ใช้สิทธิ

ตามวิธีการใช้สทิธิดงัท่ีกลา่วมาแล้วโดยครบถ้วนไมส่ามารถใช้สทิธิได้ตามจํานวนท่ีระบใุนใบแจ้งความจํานงการ

ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนบริษัทฯ จะอนุญาตให้ดําเนินการใช้สิทธิเพียงส่วนท่ีไม่ขัดต่อ

ข้อจํากดัข้างต้นโดยผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถเลอืกให้บริษัทฯ ดําเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

ก)  ให้บริษัทฯ คืนใบสาํคญัแสดงสทิธิและเงินท่ีเหลอืตามราคาการใช้สทิธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ

ในส่วนท่ีไม่สามารถใช้สิทธิได้โดยไม่มีดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไม่ใช่สญัชาติไทย

ดงักลา่วเป็นเช็คระบช่ืุอขีดคร่อมเฉพาะทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 )สบิสี่  (วนัทําการนบัแต่วนั

ใช้สทิธิในครัง้นัน้ๆ 

ข)  ให้บริษัทฯ เป็นผู้ ถือใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิและเงินตามจํานวนการ

ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัท่ีผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีมิใช่สญัชาติไทยได้ยื่นความจํานงการใช้สิทธิในสว่นท่ี

ยงัไม่ได้ใช้สิทธิเอาไว้ตามลําดบัก่อนหลงัเพ่ือดําเนินการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิในส่วนท่ียงั

ไมไ่ด้มีการใช้สทิธิทัง้จํานวนหรือบางสว่นเมื่อการเข้าถือหุ้นตามใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่วไม่ขดัต่อ

ข้อจํากดัเร่ืองสดัสว่นการถือหุ้นของคนท่ีมิใช่สญัชาติไทย 

ทัง้นีผู้้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีไม่ใช่สญัชาติไทยจะต้องแสดงความจํานงท่ีจะให้บริษัทฯ ดําเนินการ

ตามข้อ (ก) หรือ (ข) ข้างต้นโดยระบใุนใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั ณ วนัแจ้งความจํา

นงการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ 

 

หน้า 30 



บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

บริษัทฯ จะอนญุาตให้มีการดําเนินการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิในสว่นท่ียงัไม่ได้รับการใช้สิทธิ

บางสว่นหรือทัง้หมดในวนัใช้สิทธิวนัแรกท่ีสามารถกระทําได้โดยท่ีไม่ขดัต่อข้อจํากดัอย่างไรก็ดีหากมี

จํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีรอการใช้สิทธิ ณ วนัใช้สิทธิดงักลา่วมากกว่าจํานวนหุ้นสามญัท่ีอนญุาต

ให้ซือ้ได้โดยไม่ขดัต่อข้อจํากดัการโอนหุ้น เร่ืองสดัสว่นการถือครองหุ้นของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี

มิใช่สญัชาติไทยบริษัทฯ จะดําเนินการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี

มิใช่สญัชาติไทยตามลําดบัการแจ้งความจํานงการใช้สิทธิท่ีครบถ้วนสมบรูณ์ตามท่ีกําหนดในการใช้

สทิธิในครัง้นีห้าก ณ วนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ายผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่วไม่สามารถใช้สิทธิได้

เน่ืองจากข้อจํากดัเร่ืองสดัส่วนการถือครองหุ้นของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิให้ถือว่าใบสําคญัแสดง

สิทธิดงักลา่วหมดอายุลงโดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สญัชาติไทยดงักล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้อง

คา่เสยีหายใดๆ ตอ่บริษัทฯและบริษัทฯ จะไมช่ดใช้คา่เสยีหายท่ีเกิดขึน้ทัง้สิน้ 

ค) ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีมิใช่สญัชาติไทยจะไมไ่ด้รับการชดเชยไมว่า่ในรูปแบบใดจากบริษัทฯในกรณี

ท่ีไม่สามารถดําเนินการใช้สิทธิได้โดยมีสาเหตุมาจากข้อจํากดัเร่ืองสดัส่วนการถือครองหุ้นของผู้ ถือ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีมิใช่สญัชาติไทย 

3. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์ 

3.1  การส่งมอบใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ ได้เปิดบัญชีฝากหลกัทรัพย์กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (ศูนย์รับฝาก

หลกัทรัพย์) เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ให้กบับริษัทฯ และให้บริการรับฝากหลกัทรัพย์ท่ีจองซือ้ในการเสนอขาย

ครัง้นี ้กล่าวคือ ผู้ จองซือ้สามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซือ้ขายแบบไร้ใบหุ้น 

(Scripless System) ได้ทนัที ทัง้นี ้เพ่ือให้ระยะเวลาในการดําเนินการนําหลกัทรัพย์เข้าจดทะเบียนกบัตลาด

หลกัทรัพย์ฯ สัน้ลง และเพ่ือให้ผู้จองซือ้สามารถขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ทนัท่ีท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

อนุญาตให้หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ เร่ิมทําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึ่งแตกต่างกับกรณีท่ีผู้ จองซือ้

ประสงค์จะขอรับใบหุ้น/ใบสําคญัแสดงสิทธิซึ่งผู้จองซือ้จะไม่สามารถขายหลกัทรัพย์ได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

จนกวา่จะได้รับใบหุ้น / ใบสาํคญัแสดงสทิธิผู้จองซือ้สามารถเลอืกให้บริษัทฯ ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ใน 3 

กรณี ดงัตอ่ไปนี ้คือ 

3.1.1 ในกรณีท่ีผู้จองซือ้หลกัทรัพย์ประสงค์จะใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (Scripless System) กล่าวคือ 

ประสงค์ท่ีจะฝากไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ซึง่ผู้จองซือ้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู ่กรณีนีน้ายทะเบียนหุ้น

ของบริษัท คือ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ จะดําเนินการออกใบหุ้น/ใบสาํคญัแสดงสทิธิตามจํานวนท่ีได้รับจดัสรรใน

ช่ือของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึก

ยอดบญัชีจํานวนหลกัทรัพย์ท่ีบริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝากหลกัทรัพย์อยู่ ภายใน 7 วนัทําการ นบัแต่วนัปิดการจอง

ซือ้หลกัทรัพย์ และจะออกหลกัฐานการรับฝากหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้จองซือ้ท่ีได้รับการจดัสรรภายใน 15 วนัทําการ

นบัแตว่นัปิดการจองซือ้หลกัทรัพย์  ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนหุ้นท่ีผู้จอง
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ซือ้ฝากไว้ ในกรณีนี ้ผู้ ท่ีได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหลกัทรัพย์ท่ีได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้

ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ทําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ   

ในกรณีท่ีผู้จองซือ้เลอืกให้บริษัทฯ ดําเนินการตามข้อ 3.1.1ช่ือของผู้จองซือ้ในใบจองซือ้จะต้องตรงกบัช่ือเจ้าของ

บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีผู้จองซือ้ประสงค์จะฝากหลกัทรัพย์ไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่ว มิฉะนัน้

แล้ว บริษัท ขอสงวนสทิธิท่ีจะดําเนินการออกใบหุ้น/ใบสาํคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้จองซือ้ตามข้อ 3.1.3 แทน 

3.1.2  ในกรณีท่ีผู้จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น  /ใบสําคญัแสดงสิทธิ แต่ประสงค์จะใช้ บริการของศนูย์รับ

ฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้จองซือ้ประสงค์ท่ีจะฝากหลกัทรัพย์ไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 

600 บริษัทฯ จะดําเนินการนําหลกัทรัพย์ท่ีได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  และศูนย์รับฝาก

หลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนหลกัทรัพย์ตามจํานวนท่ีผู้จองซือ้ได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชีของบริษัทผู้

ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 ภายใน 7 วนัทําการ นบัแตว่นัปิดการจองซือ้หุ้น  และออกหลกัฐานการรับฝาก

หลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ จองซือ้ ภายใน  15วันทําการนับจากวันปิดการจองซือ้ ในกรณีนี ้ผู้ ท่ีได้รับการจัดสรรจะ

สามารถขายหลกัทรัพย์ท่ีได้รับจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้หลกัทรัพย์ของ

บริษัทฯ เร่ิมทําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และหากผู้จองซือ้รายใดต้องการถอนหลกัทรัพย์ออกจากบญัชี

ของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600  ผู้จองซือ้รายนัน้สามารถติดต่อได้ท่ีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์  ซึ่งมี

คา่ธรรมเนียมการถอนหลกัทรัพย์ตามอตัราท่ีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์กําหนดทัง้นี ้การถอนหลกัทรัพย์ท่ีฝากไว้ใน

บญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 จะต้องใช้เวลาในการดําเนินการ ดงันัน้ ผู้จองซือ้ท่ีนําฝากใน

บญัชีดงักลา่วอาจจะไมส่ามารถถอนหลกัทรัพย์ได้ทนัภายในวนัท่ีหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ เร่ิมทําการซือ้ขายได้ใน

วนัแรกในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

3.1.3  ในกรณีท่ีผู้จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบหุ้น/ใบสาํคญัแสดงสทิธิ โดยให้ออกใบหุ้น/ใบสําคญัแสดงสิทธิใน

ช่ือของผู้จองซือ้ (Scrip System) นายทะเบียนหุ้นของบริษัท คอื ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ จะทําการสง่มอบใบหุ้น/

ใบสําคญัแสดงสิทธิตามจํานวนท่ีได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ ได้รับการจัดสรรหลกัทรัพย์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ตามช่ือท่ีอยูท่ี่ระบใุนใบจองซือ้หุ้นภายใน 15 วนัทําการนบัจากวนัปิดการจองซือ้หุ้น ในกรณีนีผู้้ ได้รับการจดัสรร

หลักทรัพย์จะไม่สามารถขายหลกัทรัพย์ท่ีได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้ น/

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ ซึง่อาจได้รับภายหลงัจากท่ีหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ได้รับอนมุตัใิห้เข้าทําการซือ้ขายในตลาด

หลกัทรัพย์ฯ แล้ว ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ไมร่ะบเุลอืกกรณีใดกรณีหนึง่ในใบจองซือ้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะออกใบ

หุ้น/ใบสาํคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้จองซือ้แทน 

3.2 การส่งมอบหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

ในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั

สามารถเลอืกให้บริษัทฯ ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

3.2.1  ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามญัโดยให้ออกใบหุ้นใน

นามของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะสง่มอบใบหุ้นตามจํานวนท่ีใช้สิทธิแก่ผู้ ถือใบสําคญั

แสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามช่ือท่ีอยู่ท่ีระบไุว้ในสมดุทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิภายใน 15 
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)สบิห้า (วนัทําการนบัจากวนัครบกําหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ในกรณีนีผู้้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิซือ้หุ้น

สามญัจะไมส่ามารถขายหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สทิธิในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จนกว่าจะได้รับ

ใบหุ้นซึง่อาจจะได้รับภายหลงัจากท่ีหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิได้รับอนญุาตให้เข้าทําการซือ้ขายในตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

3.2 .2  ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นไมป่ระสงค์จะขอรับใบหุ้นสามญั แตป่ระสงค์จะใช้บริการ

ของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิไว้ใน

บญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ซึง่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู ่กรณีนีศ้นูย์รับฝากหลกัทรัพย์

จะดําเนินการนําหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิฝากได้กบั “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 

จาํกัด เพื่อผู้ฝาก” และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนหุ้นสามญัท่ีบริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝาก

หุ้นสามญัอยู ่ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นัน้ ก็จะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนหุ้นสามญัท่ีบริษัทหลกัทรัพย์นัน้

ฝากหุ้นสามญัอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนหุ้นสามญัท่ีผู้ ถือใบสําคญั

แสดงสิทธิ ท่ีได้รับการจัดสรรหุ้นฝากไว้และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ จองซือ้ท่ีได้รับการจัดสรรภายใน 7 

(เจ็ด) วนัทําการ นบัจากวนัครบกําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีนีผู้้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับการ

จดัสรรหุ้นสามญัจะสามารถขายหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ทนัทีท่ี

ตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้หุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สทิธิทําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเลือกให้บริษัทฯ ดําเนินการตามข้อ 3  .2.2  ช่ือของผู้ ถือ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีได้รับการจดัสรรหุ้น จะต้องตรงกบัช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดง

สทิธิประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นสามญัไว้ในบญัชีหลกัทรัพย์ดงักลา่ว มิฉะนัน้แล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิท่ีจะดําเนินการ

ออกใบหุ้นแก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นตามข้อ 3.2.1 แทน  

3.2.3  ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นแต่ประสงค์จะใช้บริการของ

ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบญัชี

ของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขท่ี 600 กรณีนีบ้ริษัทฯ จะดําเนินการนําหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิ

ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนหุ้นสามญัตามจํานวนท่ีผู้

ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้รับการจัดสรรไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขท่ี 600 และออก

หลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นภายใน 7  )เจ็ด  (วนัทําการนบัจากวนัครบ

กําหนดการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้เมื่อผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นต้องการขายหุ้นผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นจะต้องถอนหุ้น

ออกจากบัญชี 600 ดงักล่าวโดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลกัทรัพย์ทั่วไปซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการ

ดําเนินการตามท่ีศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์และ/หรือบริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆกําหนดดังนัน้ในกรณีนีผู้้ ท่ีได้รับการ

จดัสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้หุ้นของ

บริษัทฯ ทําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์และผู้ ท่ีได้รับจดัสรรหุ้นได้ดําเนินการถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 

ดงักลา่วแล้ว 
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บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

4. ผลบังคับข้อกาํหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ 

ข้อกําหนดสทิธิฉบบันีจ้ะมีผลใช้บงัคบัในวนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสทิธิไปจนถึงวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย

โดยข้อกําหนดสทิธินีจ้ะใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทยและหากมีข้อความใดๆในข้อกําหนดสทิธินีข้ดัแย้ง

กบักฎหมายหรือประกาศใดๆท่ีมีผลใช้บงัคบัตามกฎหมายกับใบสําคญัแสดงสิทธิให้ใช้ข้อความตามกฎหมาย

หรือประกาศดงักลา่วบงัคบักบัใบสําคญัแสดงสิทธิแทนข้อความของข้อกําหนดสิทธิเฉพาะในสว่นท่ีขดัแย้งกัน

นัน้ 

  

 

ผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

 บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

 (  นางสาวโศภชา ดาํรงปิยวฒุิ์  ) 

 กรรมการผู้มีอํานาจ 
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