
 

- สรุปขอ้สนเทศ - 
 

ลกัษณะ เงือ่นไข และสาระส าคญัใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั ของ 
บรษิทั แกรนด ์คาแนล แลนด ์จ ากดั (มหาชน) คร ัง้ที ่3 (GLAND-W3) 

 

 
วนัทีเ่ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน วนัที ่26 สงิหาคม 2557 (เริม่ซือ้ขายวนัที ่26 สงิหาคม 2557) 

 
ประเภทหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของ บรษัิท แกรนด ์คาแนล  

 แลนด ์จํากัด (มหาชน) ครัง้ที ่3 (GLAND-W3) 
 

ตลาดรอง                                       ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

 
จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธ ิ                          368,610,059 หน่วย 

 
จ านวนหุน้ทีร่องรบัการใชส้ทิธ ิ                 368,610,059  หุน้ (มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) 

 

ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ บรษัิท แกรนด ์คาแนล แลนด ์จํากัด (มหาชน)  
 

สทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธ ิ                       ใบสําคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วยมสีทิธใินการซือ้หุน้สามัญของ 
                                             บรษัิทได ้1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1.00 บาท โดยราคาการใช ้

                                             สทิธแิละอตัราการใชส้ทิธอิาจเปลีย่นแปลงในภายหลงัตาม 
                                             เงือ่นไขการปรับสทิธ ิทัง้นี ้ใบสาํคัญแสดงสทิธดิงักลา่วเป็น 

                                             การจัดสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษัิทในอตัราสว่น 15 หุน้เดมิ 

ตอ่ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสทิธ ิโดยกําหนดรายชีอ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธรัิบ
ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ(Record Date) ในวนัที ่21 กรกฏาคม 2557 และ 

ใหร้วบรวมรายชือ่ผูถ้อืหุน้ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์ในวนัที ่22 กรกฏาคม 2557 

 

ชนดิของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ                       ระบชุือ่ผูถ้อื และเปลีย่นมอืได ้
 

วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ               วนัที ่23 กรกฏาคม 2557 
 

อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธ ิ                       2 ปี 343 วนั นับแตว่นัทีอ่อกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ(ตัง้แตว่นัที ่23 

กรกฏาคม 2557 จนถงึวนัที ่30 มถินุายน 2560)  
 

ราคาใบส าคญัแสดงสทิธ ิ                            หน่วยละ 0.00 บาท 
 

การกระจายการถอืใบส าคญัแสดงสทิธ ิ ณ วนัที ่23 กรกฏาคม 2557 
 

 จํานวนราย     จํานวนหน่วย    % ของใบสําคญัแสดงสทิธ ิ

                 ทีจ่ดทะเบยีนในครัง้นี ้  
1 ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิีเ่ป็น     

  1.1  กรรมการ ผูจ้ัดการ และผูบ้รหิาร รวมถงึ   11 187,945,363             50.99%    
  ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งและบคุคลทีม่คีวามสมัพันธ ์     

  1.2  ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ> 5 %   6 124,853,621            33.87%  

 โดยนับรวมผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 
 1.3 ผูม้อํีานาจควบคมุ - -         -   

2 ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธริายย่อยทีถ่อืไมต่ํา่กวา่  1,673   55,800,268            15.14% 
 1 หน่วยการซือ้ขาย 

3. ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิีถ่อืตํา่กวา่ 1 หน่วยการซือ้ขาย 361    10,807            0.00% 
    

 รวมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิ ัง้ส ิน้ 2,051   368,610,059       100.00% 

 
 

 



ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธริายใหญ ่                      ณ วนัที ่23 กรกฏาคม 2557 

 

 รายชือ่ผูถ้อืหุน้ จํานวนหุน้ รอ้ยละของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

1 กลุม่ บรษัิท เจรญิกฤษ เอ็นเตอรไ์พรส้ ์จํากดั   

    1.1 บรษัิท เจรญิกฤษ เอ็นเตอรไ์พรส้ ์จํากดั 125,103,449 33.94% 

    1.2 บรษัิท เบ็ล พารค์ เรสซเิดน้ซ ์จํากดั 16,503,107 4.48% 

    1.3 นาย เจตรศริ ิบญุดเีจรญิ 15,897,531 4.31% 

    1.4 นส. รมณี บญุดเีจรญิ 14,342,864 3.89% 

    1.5 นาย เจตรมงคล บญุดเีจรญิ 14,342,864 3.89% 

    1.6 บรษัิท แกรนด ์ฟอรจ์นู จํากัด 1,601,202 0.43% 

 รวม 187,791,017 50.95% 

    

2 กลุม่ บรษัิท กรุงเทพโทรทัศน์และวทิย ุจํากดั   

    2.1 บรษัิท กรุงเทพโทรทศันแ์ละวทิย ุจํากดั 67,680,177 18.36% 

    2.2 บรษัิท ทนุมหาลาภ จํากัด 17,397,026 4.72% 

    2.3 บรษัิท บบีทีวี ีแอสเซตแมเนจเมนท ์จํากดั 8,737,575 2.37% 

    2.4 บรษัิท จ ีแอล แอสเซทส ์จํากดั 7,136,458 1.94% 

    2.5 บรษัิท บบีทีวี ีแซทเทลวชิัน่ จํากดั 595,612 0.16% 

    รวม 101,546,848 27.55% 

    

3 บรษัิท เคอารแ์อนดแ์อสโซซเิอทส ์จํากัด 23,306,773 6.32% 

4 Kim Eng Securities (Hong Kong) Limited       11,393,994 3.09% 

5 นาย ชาตร ีโสภณพนชิ 10,400,000 2.82% 

6 บรษัิท ไทยเอ็นวดีอีาร ์จํากดั 2,410,963 0.65% 

7 นายเกยีรต ิศรจีอมขวญั 1,967,840 0.53% 

8 นาย สรุางค ์เปรมปรดีิ ์ 1,089,202 0.30% 

9 นาง ขนัทอง อดุมมหันตสิขุ 1,070,000 0.29% 

10 บรษัิท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จํากดั (มหาชน) 971,046 0.26% 

 รวมทัง้หมด 342,740,240 92.98% 

 
 

นายทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธ ิ บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากดั 
 

ผูร้บัช าระเงนิคา่จองซือ้หุน้สามญัตามสทิธ ิ บรษัิท แกรนด ์คาแนล แลนด ์จํากัด (มหาชน) 

ของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
 

การใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
 

1. วนักําหนดการใชส้ทิธ ิ
ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธ ิสามารถใชส้ทิธติามใบสําคัญแสดงสทิธ ิ ไดทุ้กวันที ่30 มถิุนายน ของทกุปีตลอดอายุของ

ใบสําคัญแสดงสทิธินั์บแต่วันทีอ่อกใบสําคัญแสดงสทิธ ิทัง้นี้กําหนดการใชส้ทิธคิรัง้แรกใหต้รงกับวันทําการสดุทา้ย

ของเดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2558 และ ครัง้สดุทา้ยกําหนดใหต้รงกับวันที ่30 มถิุนายน 2560 โดยวันดังกลา่วจะเป็นวัน
กําหนดการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย  (“วนักําหนดใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย”) ซึง่หากวันดังกลา่วตรงกับวันหยุดทําการของบรษัิท 

ใหเ้ลือ่นเป็นวนัทําการกอ่นหนา้ 
 

2.  ระยะเวลาการแจง้ความจํานงในการใชส้ทิธ ิ

 
ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธทิีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธใินการซือ้หุน้สามัญของบรษัิท จะตอ้งแจง้ความจํานงในการใชส้ทิธซิือ้

หุน้สามัญของบรษัิทตามทีร่ะบไุวใ้นหัวขอ้ “วธิกีารใชส้ทิธติามใบสําคัญแสดงสทิธ”ิ ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึ 
16.00 น. ในทกุวันทําการของบรษัิท ภายในระยะเวลา 7 วันกอ่นวันกําหนดการใชส้ทิธใินแตล่ะครัง้ ยกเวน้ระยะเวลา

แจง้ความจํานงในการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ยซึง่ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธสิามารถแจง้ความจํานงในการใชส้ทิธภิายใน 15 
วัน กอ่นวันกําหนดการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย บรษัิทจะไม่มกีารปิดสมุดทะเบยีนเพือ่พักการโอนสทิธใิบสําคัญแสดงสทิธ ิ

ยกเวน้กรณีดงันี ้

 
 



1) ในการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย บรษัิทจะปิดสมุดทะเบยีน 21 วันกอ่นวันกําหนดการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ยและตลาด

หลักทรัพยฯ์ จะทําการขึน้เครือ่งหมาย SP (หา้มการซือ้ขาย) ลว่งหนา้ 3 วันทําการกอ่นวันปิดสมุดทะเบยีน 
(ในกรณีทีว่ันปิดสมุดทะเบยีนพักการโอนสทิธใิบสําคัญแสดงสทิธติรงกับวันหยุดทําการใหเ้ลือ่นวันปิดสมุด

ทะเบยีนเป็นวนัทําการกอ่นหนา้) 
2) ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธ ิ บรษัิทอาจปิดสมุดทะเบยีนเพื่อกําหนดสทิธขิองผูถ้ือ

ใบสําคัญแสดงสทิธใินการเขา้ร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุดังกลา่ว และจัดสง่หนังสอื

เชญิประชมุใหแ้ก่ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธไิม่นอ้ยกวา่ 7 วันก่อนวันประชมุผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธ ิบรษัิท
จะแจง้รายละเอยีดเกีย่วกับระยะเวลาแจง้ความจํานงในการใชส้ทิธ ิ วันกําหนดการใชส้ทิธ ิ อัตราการใชส้ทิธ ิ

ราคาการใชส้ทิธ ิพรอ้มทัง้สถานทีใ่ชส้ทิธ ิผา่นระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลักทรัพยฯ์(SETSMART / SET 
Portal) ใหผู้ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิราบอยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นระยะเวลาแจง้ความจํานงในการใชส้ทิธใินแตล่ะ

ครัง้ สําหรับการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย บรษัิทจะสง่จดหมายลงทะเบยีนถงึผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธติามรายชือ่ที่
ปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบยีนผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธภิายใน 7 วนัหลงัวนัปิดสมดุทะเบยีน 

 

 
วธิกีารใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

 
1. สถานทีต่ดิตอ่ในการใชส้ทิธ ิ

   บรษัิท แกรนด ์คาแนล แลนด ์จํากัด (มหาชน) 

   เลขที ่33/4 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กทม. 10310 
   โทรศพัท ์0-2246-2323 

   โทรสาร 0-2247-1082 
 

2.  ขัน้ตอนการใชส้ทิธ ิ

 2.1 ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธสิามารถรับใบแสดงความจํานงในการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญไดท้ีบ่รษัิท และ/หรือบรษัิท

หลกัทรัพยท์กุแหง่ไดใ้นระหวา่งระยะเวลาแสดงความจํานงในการใชส้ทิธ ิ

ในกรณีผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธมิใีบสําคัญแสดงสทิธอิยู่ในครอบครอง  สามารถตดิต่อขอแสดงความจํานงใน
การใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญไดท้นัท ี

ในกรณีทีใ่บสําคัญแสดงสทิธอิยู่ในระบบไรใ้บหุน้ (Scripless) ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธทิีต่อ้งการใชส้ทิธ ิตอ้ง
แจง้ความจํานงและกรอกแบบคําขอเพือ่ขอถอนใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืเพือ่ใหอ้อกใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธิ

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทําหนา้ที่เป็นนายหนา้ซื้อขายหลักทรัพย ์

(Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดําเนินการแจง้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอน
ใบสําคัญแสดงสทิธสิําหรับนําไปใชเ้ป็นหลักฐานประกอบการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญกับบรษัิทเพื่อดําเนินการใช ้

สทิธ ิโดยศนูยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะออกใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธ ิ(แลว้แตก่รณี) ใหผู้ ้
ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธเิพือ่นําไปใชเ้ป็นหลักฐานประกอบการดําเนนิการใชส้ทิธติามทีร่ะบไุวข้า้งตน้ 

 

ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญ จะตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขการแจง้ความจํานงในการใช ้

สทิธ ิโดยดําเนนิการและสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้หแ้กบ่รษัิทตามสถานทีต่ดิตอ่ขา้งตน้ 

 
ก) แบบแสดงความจํานงการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญทีไ่ดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งชดัเจน และครบถว้นทกุรายการ 

ข) ใบสําคัญแสดงสทิธซิึง่ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสทิธ ิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธติามแบบทีต่ลาด
หลักทรัพยกํ์าหนดลงลายมอืชือ่ผูโ้อนดา้นหลัง ตามจํานวนทีร่ะบุในแบบแสดงความจํานงการใชส้ทิธ ิ

และหนังสอืมอบอํานาจใหผู้อ้ ืน่มารับใบสําคัญแสดงสทิธฉิบับใหม่สําหรับใบสําคัญแสดงสทิธทิียั่งไม่ได ้

ใชส้ทิธ ิ(ถา้ม)ี 
ค) ชําระเงนิตามจํานวนทีร่ะบใุนใบแจง้ความจํานงการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญ โดยผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธทิี่

ประสงคจ์ะใชส้ทิธซิือ้หุน้จะตอ้งชําระเป็นเงนิสด เช็ค ดร๊าฟท ์ ตั๋วแลกเงนิธนาคาร หรอืคําสัง่จ่ายเงนิ
ธนาคาร ทีส่ามารถเรยีกเก็บไดใ้นเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2  (สอง) วนัทําการนับจากวันทีแ่จง้ความ

จํานงการใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ โดยขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บรษัิท แกรนด ์คาแนล แลนด ์จํากัด 

(มหาชน)” เลขทีบ่ญัช ี001-9-15878-1 ประเภทบญัชอีอมทรัพย ์ธนาคารกรุงศรอียุธยา จํากัด (มหาชน) 
สาขาเพลนิจติ ทัง้นี้ การใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทไดเ้รียกเก็บเงนิ

ดังกลา่วไดแ้ลว้เทา่นัน้ หากเรยีกเก็บไม่ไดด้ว้ยเหตผุลใดๆ ทีม่ไิดเ้กดิจากบรษัิท ใหถ้อืวา่ผูถ้อืใบสําคัญ
แสดงสทิธแิสดงเจตนายกเลกิ และบรษัิทตกลงใหถ้อืเป็นการยกเลกิการขอใชส้ทิธใินครัง้นัน้ แตท่ัง้นี้ ไม่

เป็นการตัดสทิธทิีจ่ะใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญในครัง้ตอ่ไป เวน้แตเ่ป็นการยกเลกิการใชส้ทิธใินครัง้สดุทา้ย 
ใหถ้อืวา่หมดสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญตามใบสําคญัแสดงสทิธดิงักลา่วอกีตอ่ไป 



ง) ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธ ิจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบคา่อากรแสตมป์หรอืภาษีอืน่ใด (ถา้ม)ี ตามบทบัญญัติ

แห่งประมวลรัษฎากรหรือขอ้บังคับหรือกฎหมายต่างๆ ทีใ่ชบ้ังคับในการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามัญตาม
ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

จ) หลกัฐานประกอบการจองซือ้ 
 1)  บคุคลสญัชาตไิทย  :      สาํเนาบตัรประชาชน พรอ้มรับรองสําเนาถกูตอ้ง 

 2)  บคุคลตา่งดา้ว  :      สาํเนาหนังสอืเดนิทาง พรอ้มรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

 3)  นติบิคุคลในประเทศ  :      สาํเนาหนังสอืรับรองบรษัิท พรอ้มรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดย 
   กรรมการผูม้อํีานาจทีม่ชี ือ่ปรากฏอยูใ่นหนังสอืรับรอง 

   บรษัิทนัน้ และเอกสารหลักฐานของกรรมการผูม้ี 
   อํานาจลงลายมอืชือ่ตาม 1) หรอื  2) พรอ้มรับรอง 

   สาํเนาถกูตอ้ง 
 

 4)  นติบิคุคลตา่งประเทศ  :      สาํเนาเอกสารการจดทะเบยีนรับรองโดย Notary public  

   ของประเทศทีอ่อกเอกสารนัน้ พรอ้มรับรองสาํเนา 
   ถกูตอ้งโดยกรรมการผูม้อํีานาจ และเอกสารหลักฐาน 

   ของกรรมการผูม้อํีานาจลงลายมอืชือ่ตาม 1) หรอื 2)   
   พรอ้มรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

 

 5)  คสัโตเดยีน (Custodian) :      สาํเนาเอกสารการจดทะเบยีนรับรองโดย Notary public  
 ของประเทศทีอ่อกเอกสารนัน้ พรอ้มหนังสอืแตง่ตัง้              

   คสัโตเดยีน และเอกสารหลักฐานของผูม้อํีานาจลงลายมอื 
    ชือ่ตาม 1) หรอื 2)  พรอ้มรับรองสําเนาถกูตอ้ง 

 

2.2  จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสทิธหิรือใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธทิีข่อใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญ จะตอ้งเป็น

จํานวนเต็มเทา่นัน้ โดยอตัราการใชส้ทิธเิทา่กับใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธหินึง่หน่วยตอ่

หุน้สามัญหนึ่งหุน้ เวน้แตก่ารปรับสทิธติาม วธิกีารเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอัตราการใชส้ทิธทิีบ่รษัิท
กําหนด 

2.3 จํานวนหุน้สามัญทีอ่อกใหเ้มือ่มกีารใชส้ทิธจิะคํานวณโดยการนําจํานวนเงนิในการใชส้ทิธ ิซึง่ผูถ้อืใบสําคัญแสดง
สทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธไิดช้ําระตามทีก่ลา่วขา้งตน้ หารดว้ยราคาการใชส้ทิธใินขณะทีม่กีารใชส้ทิธิ

นัน้ โดยบรษัิทจะออกหุน้สามัญเป็นจํานวนเต็ม ไม่เกนิจํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญ

แสดงสทิธคิูณดว้ยอัตราการใชส้ทิธ ิ หากมกีารปรับราคาการใชส้ทิธแิละ/หรอื อัตราการใชส้ทิธแิลว้ทําใหม้เีศษ
เหลอือยูจ่ากการคํานวณดงักลา่ว บรษัิทจะไมนํ่าเศษดงักลา่วมาคดิคํานวณและจะชําระเงนิทีเ่หลอืจากการใชส้ทิธิ

ดงักลา่วเป็นเชค็ระบชุือ่ขดีคร่อมเฉพาะคนืใหแ้กผู่ถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธโิดยทาง
ไปรษณียล์งทะเบยีนภายใน 14 (สบิสี)่ วันนับจากวันกําหนดการใชส้ทิธใินแต่ละครัง้โดยไม่มดีอกเบีย้ไม่วา่ใน

กรณีใดๆ 

ในกรณีทีต่อ้งมกีารเปลีย่นแปลงอัตราการใชส้ทิธติามเกณฑก์ารปรับราคาการใชส้ทิธแิละอัตราการใชส้ทิธติามที่
ระบใุนเงือ่นไขการปรับสทิธ ิและมเีศษของจํานวนหุน้สามัญทีจ่ะไดรั้บจากการใชส้ทิธติามใบสําคัญแสดงสทิธใิห ้

ตดัเศษของหุน้ทิง้ 
 

2.4 ผูถ้ือใบสําคัญแสดงสทิธจิะตอ้งใชส้ทิธใินการซื้อหุน้สามัญไม่ตํ่ากว่า 100 หุน้สามัญ โดยจํานวนหน่วยของ
ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีข่อใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญจะตอ้งเป็นจํานวนเต็มเทา่นัน้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีผู่ถ้อืใบสําคัญ

แสดงสทิธทิีม่สีทิธใินการซือ้หุน้ตํา่กวา่ 100 หุน้สามัญ จะตอ้งใชส้ทิธใินการซือ้หุน้สามัญในครัง้เดยีวทัง้จํานวน 

ยกเวน้ในการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ยนี้ ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธจิะสามารถใชส้ทิธใินการซือ้หุน้สามัญโดยไม่มกีาร
กําหนดจํานวนหุน้สามัญขัน้ตํา่  

 
2.5 หากบรษัิทไดรั้บหลักฐานใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธ ิหรอืจํานวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บชําระ

ไมค่รบตามจํานวนทีร่ะบไุวใ้นแบบแสดงความจํานงการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญ หรอืบรษัิทตรวจสอบไดว้า่ ขอ้ความ

ทีผู่ถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธ ิ กรอกลงในแบบแสดงความจํานงการใชส้ทิธซิือ้หุน้
สามัญนัน้ไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้ง ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธจิะตอ้งทําการแกไ้ข

ใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาการแจง้ความจํานงใชส้ทิธใินแต่ละครัง้  หากผูถ้ือใบสําคัญแสดงสทิธหิรือใบแทน
ใบสําคัญแสดงสทิธไิม่ทําการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาดังกลา่วบรษัิทจะถอืว่าการแจง้ความจํานงในการ

ใชส้ทิธใินครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไม่มกีารใชส้ทิธ ิและบรษัิทจะจัดสง่เงนิทีไ่ดรั้บ และใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบ
แทนใบสําคัญแสดงสทิธคินืใหแ้กผู่ถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธภิายใน 14 (สบิสี)่ วันนับจากวันกําหนดการใชส้ทิธ ิ

โดยไมม่ดีอกเบีย้ใหไ้มว่า่ในกรณีใด ๆ 

 
ในกรณีทีผู่ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิชาํระจํานวนเงนิในการใชส้ทิธไิมค่รบถว้น  



บรษัิทมสีทิธแิตเ่พยีงผูเ้ดยีวทีจ่ะดําเนนิการประการใดประการหนึง่ตอ่ไปนี้ ตามทีผู่ถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธ ิหรอืใบ

แทนใบสาํคญัแสดงสทิธเิลอืกไวใ้นใบแจง้ความจํานง 
ก) ถอืวา่การแจง้ความจํานงในการใชส้ทิธใินครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไมม่กีารใชส้ทิธ ิหรอื 

ข)  ถอืวา่จํานวนหุน้สามัญทีจ่องซือ้มจํีานวนเทา่กับจํานวนทีจ่ะไดรั้บตามจํานวนเงนิในการใชส้ทิธ ิซึง่บรษัิท
ไดรั้บชาํระไวจ้รงิตามราคาการใชส้ทิธใินขณะนัน้ หรอื 

ค)  ใหผู้ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธ ิชําระเงนิเพิม่เตมิตามจํานวนทีป่ระสงคจ์ะใช ้

สทิธใิหค้รบถว้นภายในระยะเวลาแจง้ความจํานงในการใชส้ทิธใินครัง้นัน้ หากบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิครบตาม
จํานวนในการใชส้ทิธภิายในระยะเวลาดงักลา่ว บรษัิทจะถอืวา่การแจง้ความจํานงในการใชส้ทิธใินครัง้นัน้

สิน้สภาพลงโดยไมม่กีารใชส้ทิธ ิ
หมายเหต:ุ ในการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย บรษัิทจะดําเนนิการตามขอ้ ข) ขา้งตน้ 

การกระทําใดๆ ของบรษัิทใหถ้อืวา่เป็นทีส่ดุในกรณีตามขอ้ ก) และ ค) บรษัิทจะสง่เงนิทีไ่ดรั้บไวค้นืเป็น
เช็คระบชุือ่ขดีคร่อมเฉพาะและใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธ ิซึง่บรษัิทถอืว่าไม่มี

การใชส้ทิธดิังกล่าวคนืใหแ้ก่ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสทิธหิรือใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธทิางไปรษณีย์

ลงทะเบยีนภายใน 14 (สบิสี)่ วนันับจากวนักําหนดการใชส้ทิธโิดยไมม่ดีอกเบีย้ไมว่า่ในกรณีใดๆ  
ในกรณีขอ้ ข) บรษัิทจะสง่มอบใบสาํคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธสิว่นทีเ่หลอืในกรณีที่

บรษัิทถอืว่ามกีารใชส้ทิธเิพียงบางสว่น คนืใหก้ับผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธหิรือใบแทนใบสําคัญแสดง
สทิธทิางไปรษณียล์งทะเบยีนภายใน 14 (สบิสี)่ วันนับจากวันกําหนดการใชส้ทิธ ิพรอ้มเงนิสว่นทีเ่หลอื 

(ถา้ม)ี โดยไม่มดีอกเบีย้ ไม่วา่ในกรณีใด ๆ อย่างไรก็ด ีใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดง

สทิธทิียั่งไมม่กีารใชส้ทิธดิงักลา่ว ยังมผีลใชส้ทิธติอ่ไปจนถงึวนักําหนดการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย 
 

2.6 ในกรณีทีบ่ริษัทไม่สามารถคืนเงินส่วนทีไ่ม่ไดใ้ชส้ทิธใิหแ้ก่ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสทิธไิดภ้ายในระยะเวลา 14    
(สบิสี)่ วันนับแตว่ันทีใ่ชส้ทิธใินครัง้นัน้ๆ ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธจิะไดรั้บดอกเบีย้ในอัตรารอ้ยละ 7.5 ตอ่ปี โดย

คํานวณจากเงนิสว่นทีไ่ม่ไดใ้ชส้ทิธนัิบแตว่ันทีพ่น้กําหนด 14 (สบิสี)่ วันดังกล่าวจนถงึวันทีผู่ถ้อืใบสําคัญแสดง
สทิธไิดรั้บคนืเงนิสว่นทีไ่มไ่ดใ้ชส้ทิธ ิ

 อย่างไรก็ด ีหากบรษัิทไดทํ้าการสง่เช็ค ดร๊าฟท ์ตั๋วแลกเงนิธนาคาร หรอืคําสัง่จ่ายเงนิของธนาคาร ซึง่ขดีคร่อม

สัง่จา่ยเฉพาะชือ่ผูถ้อืใบสาํคญัสทิธ ิทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบใุนหนังสอืแสดงความจํานงในการใช ้

สทิธโิดยถกูตอ้งแลว้ โดยชอบและไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรอืคา่เสยีหายใดๆ อกีตอ่ไป 

 
2.7 เมือ่ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธหิรือใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธทิีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญ ไดป้ฏบิัตติาม

เงือ่นไขการแจง้ความจํานงการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญ กล่าวคอื ไดส้ง่มอบทัง้ใบสําคัญแสดงสทิธหิรือใบแทน

ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิแบบแสดงความจํานงการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญ และชําระเงนิคา่จองซือ้หุน้สามัญถูกตอ้งและ
ครบถว้นสมบรูณ์ ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธจิะไม่สามารถเพกิถอนการใชส้ทิธไิด ้

เวน้แตจ่ะไดรั้บความยนิยอมเป็นหนังสอืจากบรษัิท 
 

2.8 เมือ่พน้กําหนดวันใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ยแลว้ แต่ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธหิรือใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธยัิงมไิด ้

ปฏบิัตติามเงือ่นไขของการใชส้ทิธทิีกํ่าหนดไวอ้ย่างครบถว้น ใหถ้อืวา่ใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญ
แสดงสทิธนัิน้ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มกีารใชส้ทิธ ิและผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธจิะ

ใชส้ทิธไิมไ่ดอ้กีเมือ่พน้กําหนดการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย 
 

2.9 ในกรณีทีผู่ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิสง่มอบใบสําคัญแสดงสทิธเิป็นจํานวนมากกวา่
จํานวนทีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธ ิบรษัิทจะสง่ใบสําคัญแสดงสทิธใิบใหม่โดยมจํีานวนของใบสําคัญแสดงสทิธทิีล่ดลง

ใหแ้ก่ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสทิธดิังกล่าว หากใบสําคัญแสดงสทิธินั้นอยู่ในระบบใบหุน้ โดยทางไปรษณีย์

ลงทะเบยีนภายใน 14 (สบิสี)่ วันนับจากวันกําหนดการใชส้ทิธนัิน้ๆ และจะทําการยกเลกิใบสําคัญแสดงสทิธใิบ
เกา่ 

 
2.10 บรษัิทจะยืน่ขอจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทนุชําระแลว้ของบรษัิทต่อกระทรวงพาณิชยต์ามจํานวนหุน้สามัญทีอ่อก

ใหมส่าํหรับการใชส้ทิธใินแตล่ะครัง้ภายใน 14 (สบิสี)่ วนั นับตัง้แตว่นัทีบ่รษัิทไดรั้บชําระคา่หุน้ตามจํานวนทีม่กีาร

ใชส้ทิธแิต่ละครัง้ และบรษัิทจะดําเนินการจดทะเบยีนผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธทิีไ่ดใ้ชส้ทิธนัิน้เขา้เป็นผูถ้อืหุน้
สามัญของบรษัิทในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ตามจํานวนหุน้สามัญทีคํ่านวณไดจ้ากการใชส้ทิธใินครัง้นัน้ 

หุน้สามัญใหมท่ีอ่อกเนือ่งจากการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิจะมสีทิธแิละสถานะเทา่เทยีมกับหุน้สามัญของ
บรษัิททีไ่ดอ้อกไปกอ่นหนา้แลว้ทกุประการ นับตัง้แตว่ันทีม่กีารจดแจง้ชือ่ของผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืผูรั้บ

สทิธแิทนเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทและจดทะเบยีนเพิม่ทนุชาํระแลว้เนือ่งจากการออกหุน้สามัญใหม่ จากการใชส้ทิธิ
ตามใบสาํคญัแสดงสทิธกิบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

 

2.11 ในกรณีทีหุ่น้สามัญทีส่ํารองไวเ้พื่อรองรับการใชส้ทิธไิม่เพยีงพอ บรษัิทจะดําเนินการชดใชค้่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้
ใหแ้ก่ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธทิีไ่ม่สามารถใชส้ทิธไิดต้ามทีบ่ริษัทกําหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ชดใช ้

คา่เสยีหายใหแ้กผู่ถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธทิีไ่ม่สามารถใชส้ทิธไิด ้ถงึแมว้า่จะมหีุน้สามัญเพยีงพอ ในกรณีทีผู่ถ้อื



ใบสาํคญัแสดงสทิธเิป็นบคุคลตา่งดา้วหรอืนติบิคุคลตา่งประเทศทีไ่ม่สามารถใชส้ทิธไิด ้เพราะถูกจํากัดสทิธติาม

สดัสว่นการถอืหุน้ทีร่ะบใุนขอ้บงัคับบรษัิท 
 

 
การเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธ ิ

ทัง้นี ้เพือ่รักษาผลประโยชนต์อบแทนของผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธไิม่ใหด้อ้ยไปกวา่เดมิ บรษัิทจะดําเนนิการปรับราคาการ

ใชส้ทิธแิละอัตราการใชส้ทิธใินการซือ้หุน้สามัญตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสทิธ ิ เมือ่เกดิเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ่ง
ดงัตอ่ไปนี ้

 

1. เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงมูลคา่ทีต่ราไวข้องหุน้สามัญของบรษัิท อันเป็นผลมาจากการรวมหุน้หรอืแบ่งแยกหุน้ ซึง่

การเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอัตราการใชส้ทิธจิะมผีลบังคับทันท ีนับตัง้แต่วันทีไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลง
มลูคา่ทีต่ราไวข้องหุน้สามัญของบรษัิท 

2. เมื่อบริษัทไดเ้สนอขายหุน้สามัญทีอ่อกใหม่ใหแ้ก่ผูถ้ ือหุน้เดมิ และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลใน

วงจํากัด ในราคาสทุธติอ่หุน้ของหุน้สามัญทีอ่อกใหม่คํานวณไดต้ํา่กวา่รอ้ยละ  90 (เกา้สบิ) ของราคาตลาดต่อ
หุน้ของหุน้สามัญของบรษัิทการเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอัตราการใชส้ทิธจิะมผีลบังคับทันทตีัง้แต่วัน

แรกทีผู่ซ้ ือ้หุน้สามัญจะไม่ไดรั้บสทิธใินการจองซือ้หุน้สามัญทีอ่อกใหม่ (วันแรกทีข่ ึน้เครือ่งหมาย XR) สําหรับ
กรณีทีเ่ป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ (Right Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุน้สามัญทีอ่อก

ใหม่ กรณีทีเ่ป็นการเสนอขายใหแ้กป่ระชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีทีเ่ป็นการเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจํากัด 

แลว้แตก่รณี 

 

“ราคาเฉลีย่ตอ่หุน้ของหุน้สามัญทีอ่อกใหม่” คํานวณไดจ้ากจํานวนเงนิทัง้หมดทีบ่รษัิทจะไดรั้บจากการเสนอขาย
หุน้สามัญ หักดว้ยค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการเสนอขายหลักทรัพยท์ีอ่อกนัน้ (ถา้ม)ี หารดว้ยจํานวนหุน้สามัญที่

ออกใหมท่ัง้หมด 

 

อนึ่ง ในกรณีทีเ่มื่อมีการเสนอขายหุน้สามัญทีอ่อกใหม่พรอ้มกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ในเงื่อนไขที่

จะตอ้งจองซือ้หุน้ดังกลา่วดว้ยกัน ใหนํ้าราคาเฉลีย่ทัง้ 2 ราคา และจํานวนหุน้ทีอ่อกใหม่ทัง้หมดมาคํานวณราคา
เฉลีย่ตอ่หุน้ของหุน้สามัญทีอ่อกใหม ่แตใ่นกรณีทีก่ารเสนอขายพรอ้มกันดังกลา่วไม่อยู่ภายในเงือ่นไขทีต่อ้งจอง

ซือ้ดว้ยกนั ใหนํ้าจํานวนหุน้และราคาเสนอขายทีตํ่า่กวา่รอ้ยละ 90 (เกา้สบิ) ของ "ราคาตลาดของหุน้สามัญของ
บรษัิท" มาคํานวณการเปลีย่นแปลงเทา่นัน้ 

 

"ราคาตลาดของหุน้สามัญของบรษัิท"  ไดกํ้าหนดไวเ้ทา่กับ ราคาเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักของหุน้สามัญบรษัิททีม่กีาร
ซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลักทรัพย ์7 (เจ็ด) วันทําการตดิต่อกันกอ่นวันทีใ่ชใ้นการคํานวณ ซึง่ราคาตลาดเฉลีย่

ถว่งน้ําหนัก เทา่กบั มลูคา่การซือ้ขายหุน้สามัญทัง้หมดของบรษัิทหารดว้ยจํานวนหุน้สามัญของบรษัิททีม่กีารซือ้
ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย ์

 

“วนัทีใ่ชใ้นการคํานวณ” หมายถงึ วนัแรกทีผู่ซ้ ือ้หุน้สามัญจะไม่ไดรั้บสทิธใินการจองซือ้หุน้สามัญทีอ่อกใหม่ (วัน
แรกทีต่ลาดหลักทรัพยข์ึน้เครือ่งหมาย XR) สําหรับกรณีทีเ่ป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ (Right Issue) 

และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุน้สามัญทีอ่อกใหม่สําหรับกรณีทีเ่ป็นการเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป 
และ/หรอื กรณีทีเ่ป็นการเสนอขายใหแ้กบ่คุคลในวงจํากัด แลว้แตก่รณี 

 

ในกรณีทีไ่ม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุน้สามัญของบรษัิท” เนื่องจากหุน้สามัญไม่มกีารซือ้ขายในชว่งเวลา

ดงักลา่ว บรษัิทจะดําเนนิการกําหนดราคายตุธิรรมเพือ่ใชใ้นการคํานวณแทน 

 

“ราคายตุธิรรม” หมายถงึ ราคาทีป่ระเมนิโดยทีป่รกึษาทางการเงนิทีส่าํนักงาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ 

 

3. เมือ่บรษัิทเสนอขายหลักทรัพยอ์อกใหม่ใดๆ ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิ และ/หรือ เสนอขายประชาชน ทั่วไป และ/หรือ 

บคุคลในวงจํากัดโดยทีห่ลักทรัพยนั์น้มสีทิธทิีจ่ะแปลงสภาพ / เปลีย่นเป็นหุน้สามัญได ้หรือใหส้ทิธใินการจอง

ซือ้หุน้สามัญ เชน่ หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือใบสําคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญ โดยทีร่าคาเฉลีย่ต่อหุน้ของหุน้



สามัญทีจ่ะออกใหม่เพื่อรองรับสทิธดิังกล่าว ตํ่ากว่ารอ้ยละ 90 (เกา้สบิ) ของ "ราคาตลาดของหุน้สามัญของ

บรษัิท" 

การเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธ ิและอัตราการใชส้ทิธจิะมผีลบังคับทันทตีัง้แตว่ันแรกทีผู่ถ้อืหุน้สามัญจะไม่ได ้

รับสทิธใินการจองซือ้หลักทรัพยอ์อกใหม่ใดๆ ทีม่สีทิธแิปลงสภาพ / เปลีย่นเป็นหุน้สามัญ หรือใหส้ทิธใินการ
จองซือ้หุน้สามัญ (วันแรกทีต่ลาดหลักทรัพยข์ึน้เครือ่งหมาย XR) สําหรับกรณีทีเ่ป็นการเสนอขายใหก้ับผูถ้อืหุน้

เดมิ (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพยอ์อกใหม่ใดๆ ทีม่ีสทิธทิีจ่ะแปลงสภาพ / 

เปลีย่นเป็นหุน้สามัญไดห้รอืใหส้ทิธใินการจองซือ้หุน้สามัญ กรณีเสนอขายใหก้ับประชาชนทั่วไป และ/หรอื กรณี
ทีเ่ป็นการเสนอขายใหแ้กบ่คุคลในวงจํากดั แลว้แตก่รณี 

 

“ราคาเฉลีย่ต่อหุน้สามัญทีอ่อกใหม่เพื่อรองรับสทิธ”ิ คํานวณไดจ้ากจํานวนเงินทีบ่ริษัทจะไดรั้บจากการขาย

หลักทรัพย์ที่มีสทิธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุน้สามัญ หรือใหส้ทิธิในการจองซื้อหุน้สามัญ หักดว้ย
คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการออกหลักทรัพยนั์น้ (ถา้ม)ี รวมกับเงนิทีจ่ะไดรั้บจากการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญนัน้ หาร

ดว้ยจํานวนหุน้ทัง้ส ิน้ทีต่อ้งออกใหมเ่พือ่รองรับการใชส้ทิธนัิน้ 

 

"ราคาตลาดของหุน้สามัญของบรษัิท"  ไดกํ้าหนดไวเ้ท่ากับ ราคาเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักของหุน้สามัญบรษัิททีม่กีาร

ซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลักทรัพย ์7 (เจ็ด) วันทําการตดิต่อกันกอ่นวันทีใ่ชใ้นการคํานวณ ซึง่ราคาตลาดเฉลีย่
ถว่งน้ําหนัก เทา่กบั มลูคา่การซือ้ขายหุน้สามัญทัง้หมดของบรษัิทหารดว้ยจํานวนหุน้สามัญของบรษัิททีม่กีารซือ้

ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย ์

 

“วนัทีใ่ชใ้นการคํานวณ” หมายถงึ วนัแรกทีผู่ซ้ ือ้หุน้สามัญจะไมไ่ดรั้บสทิธใินการจองซือ้หลักทรัพยท์ีอ่อกใหม่ใดๆ 

ทีใ่หส้ทิธแิปลงสภาพเป็นหุน้สามัญ หรอืใหส้ทิธใินการซือ้หุน้สามัญ สําหรับกรณีทีเ่ป็นการเสนอขายหลักทรัพย์
ดังกล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ (Right Issue) และ/หรอื วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพยท์ีอ่อกใหม่ใดๆ ทีใ่ห ้

สทิธแิปลงสภาพเป็นหุน้สามัญ หรอืใหส้ทิธใินการซือ้หุน้สามัญแกป่ระชาชนทัว่ไป และ/หรอื กรณีทีเ่ป็นการเสนอ
ขายใหแ้กบ่คุคลในวงจํากดั แลว้แตก่รณี 

 

4. เมือ่บรษัิทจา่ยเงนิปันผลทัง้หมดหรอืบางสว่นเป็นหุน้สามัญใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษัิท การเปลีย่นแปลงราคาการใช ้

สทิธ ิและอัตราการใชส้ทิธจิะมผีลบังคับทันทตีัง้แต่วันแรกทีผู่ซ้ ือ้หุน้สามัญจะไม่มสีทิธรัิบหุน้ปันผล (วันแรกที่

ตลาดหลกัทรัพยข์ึน้เครือ่งหมาย XD) 

 

5. เมือ่บรษัิทจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิเกนิกวา่อัตรารอ้ยละ 80 (แปดสบิ) ของกําไรสทุธติามงบการเงนิรวมของบรษัิท

และบรษัิทย่อยหลังหักภาษีเงนิไดข้องบรษัิท สําหรับการดําเนนิงานในรอบระยะเวลาบัญชใีดๆ ในระหว่างอายุ
ของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิการเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอัตราการใชส้ทิธจิะมผีลบังคับทันทตีัง้แตว่ันแรกที่

ผูซ้ ือ้หุน้สามัญจะไมม่สีทิธรัิบเงนิปันผล (วนัแรกทีต่ลาดหลกัทรัพยข์ึน้เครือ่งหมาย XD) 

 

ทัง้นี้ อัตรารอ้ยละของเงินปันผลที่จ่ายใหก้ับผูถ้ือหุน้ คํานวณโดยนําเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการ

ดําเนินงานในแต่ละรอบระยะบัญช ีหารดว้ยกําไรสทุธติามงบการเงนิรวมของบรษัิทและบรษัิทย่อยหลังหักภาษี
เงนิไดข้องผลการดําเนนิงานของรอบระยะเวลาบัญชปีีเดยีวกัน โดยทีเ่งนิปันผลทีจ่่ายออกจรงิดังกลา่วใหร้วมถงึ

เงนิปันผลทีจ่า่ยระหวา่งกาลในแตล่ะรอบบัญชดีงักลา่วดว้ย 

  

วนัทีใ่ชใ้นการคํานวณ หมายถงึ วันแรกทีผู่ซ้ ือ้หุน้สามัญจะไม่ไดรั้บสทิธใินเงนิปันผล (วันแรกทีต่ลาดหลักทรัพย์
ขึน้เครือ่งหมาย XD)  

 

6. ในกรณีทีม่เีหตกุารณ์ใดๆ อนัทําใหผ้ลตอบแทนใดๆทีผู่ถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธจิะ
ไดรั้บเมือ่มกีารใชส้ทิธติามใบสําคัญแสดงสทิธดิอ้ยไปกวา่เดมิ โดยทีเ่หตกุารณ์ใดๆ นัน้ไม่ไดกํ้าหนดอยู่ในขอ้ 1 

ถงึขอ้ 5 ดงักลา่วขา้งตน้ ใหบ้รษัิทพจิารณาเพือ่กําหนดการเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธ ิและ/หรอื อัตราการใช ้

สทิธ ิ(หรือปรับจํานวนหน่วยใบสําคัญแสดงสทิธแิทนอัตราการใชส้ทิธ)ิ ใหม่อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทําใหส้ทิธิ

ของผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธดิอ้ยไปกวา่เดมิ  

 



7. การคํานวณเปลีย่นราคาการใชส้ทิธแิละอัตราการใชส้ทิธติามขอ้ 1. ถงึขอ้ 6. เป็นอสิระตอ่กัน และจะคํานวณการ

เปลีย่นแปลงตามลําดบัเหตกุารณ์กอ่นหลงัของการเปรยีบเทยีบกบัราคาตลาดของหุน้สามัญของบรษัิท สําหรับใน
กรณีทีม่เีหตกุารณ์ตา่งๆ จะเกดิขึน้พรอ้มกันใหค้ํานวณการเปลีย่นแปลงเรยีงลําดับดังนี้ คอื ขอ้ 1. ขอ้ 5. ขอ้ 4. 

ขอ้ 2. ขอ้ 3. และขอ้ 6.  โดยในแตล่ะลําดบัครัง้ทีม่กีารคํานวณการเปลีย่นแปลงใหค้งสภาพของราคาการใชส้ทิธิ
และอตัราการใชส้ทิธเิป็นทศนยิม 3 (สาม) ตําแหน่ง 

8. การคํานวณการเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอัตราการใชส้ทิธติามขอ้ 1. ถงึขอ้ 6. จะไม่มกีารเปลีย่นแปลง

ซึง่ทําใหร้าคาการใชส้ทิธใิหมส่งูขึน้ และ/หรอือตัราการใชส้ทิธ ิลดลง เวน้แตก่รณีการรวมหุน้ สําหรับการคํานวณ
จํานวนเงนิจากการใชส้ทิธ ิจะคํานวณจาก ราคาการใชส้ทิธใิหม่หลังการเปลีย่นแปลง (ทศนยิม 3 ตําแหน่ง) คณู

กับจํานวนหุน้สามัญ (จํานวนหุน้สามัญคํานวณไดจ้ากอัตราการใชส้ทิธใิหม่ คณูกับจํานวนใบสําคัญแสดงสทิธทิี ่
แสดงความจํานงการใชส้ทิธ ิเมือ่คํานวณไดจํ้านวนหุน้ออกมาเป็นเศษหุน้ ใหต้ัดเศษของหุน้นัน้ ทิง้) ในกรณี

จํานวนเงนิทีคํ่านวณไดจ้ากการใชส้ทิธมิเีศษของบาทใหต้ดัเศษของบาททิง้ สําหรับกรณีทีก่ารเปลีย่นแปลงราคา
การใชส้ทิธดิงักลา่วมผีลทําใหร้าคาการใชส้ทิธใิหม่มรีาคาซึง่ตํา่กวา่มูลคา่ทีต่ราไวข้องหุน้สามัญของบรษัิท (Par 

Value) บริษัทของสงวนสทิธทิี่จะปรับราคาการใช่สทิธิใหม่เพียงเท่ากับมูลค่าทีต่ราไวข้องหุน้สามัญเท่านั้น 

สาํหรับอตัราการใชส้ทิธใิหมใ่หใ้ชอ้ตัราการใชส้ทิธทิีคํ่านวณไดต้ามขอ้ 1. ถงึขอ้ 6. เชน่เดมิ 

9. บรษัิทอาจทําการปรับราคาการใชส้ทิธคิวบคู่กับการออกใบสําคัญแสดงสทิธใิหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช ้

สทิธก็ิได ้ทัง้นี ้หากบรษัิทตอ้งออกหุน้รองรับเพิม่เตมิ บรษัิทตอ้งยืน่มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทีอ่นุมัตใิหอ้อกหุน้รองรับ
การปรับสทิธนัิน้อยา่งเพยีงพอตอ่สาํนักงาน กลต. กอ่นการปรับสทิธ ิจงึจะถอืวา่บรษัิทไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขาย

หุน้รองรับ 

10. การเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอัตราการใชส้ทิธติามขอ้ 1. ถงึขอ้ 6. และ/หรือ การออกใบสําคัญแสดง
สทิธใิหม่ทดแทนการปรับอัตราการใชส้ทิธติามขอ้ 9. บรษัิทจะดําเนินการแจง้รายละเอยีดเกีย่วกับการปรับสทิธิ

โดยบอกถงึเหตุผลทีต่อ้งมกีารปรับสทิธ ิรายละเอยีดวธิกีารคํานวณ ราคาการใชส้ทิธใิหม่ อัตราการใชส้ทิธใิหม ่
วันทีก่ารปรับสทิธมิผีลบังคับ และจํานวนใบสําคัญแสดงสทิธทิีอ่อกทดแทนการปรับอัตราการใชส้ทิธติ่อตลาด

หลักทรัพย์ทันททีีก่ารปรับสทิธมิีผลบังคับ โดยบรษัิทจะแจง้ผ่านทางสือ่อเิลคโทรนิคสข์องตลาดหลักทรัพย ์
(SETSMART/ELCID) และแจง้ตอ่สํานักงานกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยภ์ายใน 15 (สบิหา้) วันนับแต่

วนัทีก่ารปรับสทิธมิผีลบงัคบัใช ้  

 
วธิกีารออกและการสง่มอบหลกัทรพัย ์

 

การสง่มอบหุน้สามัญทีเ่กดิจากการใชส้ทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

ในการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญของบรษัิทตามใบสําคัญแสดงสทิธ ิผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธทิีใ่ชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญสามารถ

เลอืกใหบ้รษัิทดําเนนิการในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี้ 

 

1. ในกรณีทีผู่ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิีไ่ดรั้บการจัดสรรหุน้สามัญประสงคจ์ะขอรับใบหุน้สามัญ โดยใหอ้อกใบหุน้ใน
นามของผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธ ิ ศนูยรั์บฝากหลักทรัพยจ์ะสง่มอบใบหุน้ตามจํานวนทีใ่ชส้ทิธแิกผู่ถ้อืใบสําคัญ

แสดงสทิธทิางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรับ ตามชือ่ทีอ่ยู่ทีร่ะบไุวใ้นสมุดทะเบยีนใบสําคัญแสดงสทิธ ิภายใน 15 

(สบิหา้) วนันับจากวนัครบกําหนดการใชส้ทิธแิตล่ะครัง้ ในกรณีนี้ ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธทิีใ่ชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญ 
จะไม่สามารถขายหุน้สามัญทีเ่กดิจากการใชส้ทิธใินตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดจ้นกวา่จะไดรั้บใบหุน้ 

ซึง่อาจจะไดรั้บภายหลังจากที่หุน้สามัญที่เกิดจากการใชส้ทิธิไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ทําการซื้อขายในตลาด
หลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

 

2. ในกรณีทีผู่ถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธทิีไ่ดรั้บการจัดสรรหุน้ไม่ประสงคจ์ะขอรับใบหุน้สามัญ แตป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิาร

ของศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์โดยผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธปิระสงคท์ีจ่ะฝากหุน้สามัญทีเ่กดิจากการใชส้ทิธไิวใ้น

บญัชขีองบรษัิทหลกัทรัพยซ์ึง่ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธมิบีญัชซีือ้ขายหลกัทรัพยอ์ยู่ กรณีนี้ศนูยรั์บฝากหลักทรัพย์
จะดําเนนิการนําหุน้สามัญทีเ่กดิจากการใชส้ทิธฝิากไดก้ับ “บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด 

เพือ่ผูฝ้าก” และศนูยรั์บฝากหลักทรัพยจ์ะบันทกึยอดบัญชจํีานวนหุน้สามัญทีบ่รษัิทหลักทรัพยนั์น้ฝากหุน้สามัญ
อยู่ ในขณะเดยีวกันบรษัิทหลักทรัพยนั์้น ก็จะบันทกึยอดบัญชจํีานวนหุน้สามัญทีบ่รษัิทหลักทรัพย์นัน้ฝากหุน้

สามัญอยู ่ในขณะเดยีวกนับรษัิทหลกัทรัพยนั์น้ก็จะบนัทกึยอดบญัชจํีานวนหุน้สามัญทีผู่ถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธ ิที่

ไดรั้บการจัดสรรหุน้ฝากไวแ้ละออกหลกัฐานการฝากใหแ้กผู่จ้องซือ้ทีไ่ดรั้บการจัดสรรภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจาก
วันครบกําหนดการใชส้ทิธใินแตล่ะครัง้ ในกรณีนี้ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธทิีไ่ดรั้บการจัดสรรหุน้สามัญจะสามารถ

ขายหุน้สามัญทีเ่กดิจากการใชส้ทิธใินตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดท้ันททีีต่ลาดหลักทรัพยอ์นุญาตให ้
หุน้สามัญทีเ่กดิจากการใชส้ทิธทํิาการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 



ในกรณีที่ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสทิธิที่ใชส้ทิธิซื้อหุน้สามัญเลือกใหบ้ริษัทดําเนินการตามขอ้ 2. ชือ่ของผูถ้ือ

ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีไ่ดรั้บการจัดสรรหุน้ จะตอ้งตรงกับชือ่เจา้ของบัญชซีือ้ขายหลักทรัพยท์ีผู่ถ้อืใบสําคัญแสดง
สทิธปิระสงคท์ีจ่ะฝากหุน้สามัญไวใ้นบัญชหีลักทรัพยด์ังกล่าว มฉิะนัน้แลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธทิีจ่ะดําเนินการ

ออกใบหุน้แกผู่ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิีไ่ดรั้บการจัดสรรหุน้ตามขอ้ 1. แทน 

 

3. ในกรณีทีผู่ถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธทิีไ่ดรั้บการจัดสรรหุน้ไม่ประสงคจ์ะขอรับใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะใชบ้รกิารของ

ศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์ โดยผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธปิระสงคท์ีจ่ะฝากหุน้สามัญทีเ่กดิจากการใชส้ทิธไิวใ้นบัญชี

ของบรษัิทผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชกิเลขที ่600 กรณีนี ้บรษัิทจะดําเนนิการนําหุน้สามัญทีเ่กดิจากการใชส้ทิธฝิาก

ไวก้ับศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์ และศนูยรั์บฝากหลักทรัพยจ์ะบันทกึยอดบัญชจํีานวนหุน้สามัญตามจํานวนทีผู่ถ้อื
ใบสาํคญัแสดงสทิธไิดรั้บการจัดสรรไวใ้นบัญชขีองบรษัิทผูอ้อกหลักทรัพย ์สมาชกิเลขที ่600 และออกหลักฐาน

การฝากใหแ้กผู่ถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธทิีไ่ดรั้บการจัดสรรหุน้ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันครบกําหนดการใช ้

สทิธใินแตล่ะครัง้ เมือ่ผูท้ีไ่ดรั้บการจัดสรรหุน้ตอ้งการขายหุน้ ผูท้ีไ่ดรั้บการจัดสรรหุน้จะตอ้งถอนหุน้ออกจากบัญช ี

600 ดงักลา่ว โดยตอ้งตดิตอ่ผา่นบรษัิทหลกัทรัพยท์ัว่ไป ซึง่อาจจะมคีา่ธรรมเนยีมในการดําเนนิการตามทีศ่นูยรั์บ

ฝากหลักทรัพย ์และ/หรอื บรษัิทหลักทรัพยนั์น้ๆ กําหนด ดังนัน้ในกรณีนี้ ผูท้ีไ่ดรั้บการจัดสรรหุน้จะสามารถขาย
หุน้ทีไ่ดรั้บการจัดสรรในตลาดหลกัทรัพยไ์ดท้นัททีีต่ลาดหลกัทรัพยอ์นุญาตใหหุ้น้ของบรษัิททําการซือ้ขายไดใ้น

ตลาดหลกัทรัพย ์และผูท้ีไ่ดรั้บจัดสรรหุน้ไดดํ้าเนนิการถอนหุน้ออกจากบญัช ี600 ดงักลา่วแลว้ 

 

ในกรณีทีบ่รษิทัไมส่ามารถจดัใหม้หีุน้สามญัเพือ่รองรบัการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

 
บรษัิทจะชดใชค้า่เสยีหายใหแ้กผู่ถ้อืใบสาํคัญแสดงสทิธติามรายละเอยีดดงันี ้

1. บรษัิทจะชดใชค้า่เสยีหายใหเ้ฉพาะผูถ้อืใบสาํคัญแสดงสทิธทิีม่าแจง้ความจํานงทีจ่ะใชส้ทิธ ิในวันกําหนดการใช ้

สทิธแิต่ละครัง้ ซึง่บรษัิทไม่สามารถจัดใหม้หีุน้สามัญเพื่อรองรับการใชส้ทิธติามใบสําคัญแสดงสทิธไิดอ้ย่าง

เพียงพอ ยกเวน้ กรณีตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้จํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสทิธแิละหุน้สามัญทีเ่กดิจากการใชส้ทิธิ
ตามทีบ่รษัิทกําหนด 

 

2. การชดใชค้่าเสยีหายตามขอ้ 1. บริษัทจะชําระใหเ้ป็นเช็คระบุชือ่ขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ และจะจัดส่งทาง
ไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรับภายใน 14 (สบิสี)่ วันทําการ นับจากวันทีผู่ถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธทิีม่าแจง้ความ

จํานงทีจ่ะใชส้ทิธ ิในกรณีทีบ่รษัิทไมส่ามารถคนืเงนิคา่เสยีหายใหแ้กผู่ถ้อืใบสาํคัญแสดงสทิธไิดภ้ายในระยะเวลา
ดังกลา่ว ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธจิะไดรั้บดอกเบีย้ในอัตรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี โดยคํานวณจากค่าเสยีหายนับแต่

วนัทีพ่น้กําหนด 14 (สบิสี)่ วนัทําการดงักลา่วจนถงึวนัทีผู่ถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธไิดรั้บคนืเงนิคา่เสยีหาย 

 อย่างไรก็ด ีไม่ว่าในกรณีใดๆ หากบรษัิทไดทํ้าการสง่เช็ค ดร๊าฟท ์ตั๋วแลกเงนิธนาคาร หรือคําสั่งจ่ายเงนิของ
ธนาคาร ซึง่ขดีคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชือ่ผูถ้ ือใบสําคัญสทิธ ิทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุในหนังสอื

แสดงความจํานงในการใชส้ทิธโิดยถกูตอ้งแลว้ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธไิดรั้บเงนิคา่เสยีหายคนืแลว้โดย
ชอบและไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรอืคา่เสยีหายใดๆ อกีตอ่ไป 

 

3. การคํานวณคา่เสยีหายทีบ่รษัิทจะชดใชใ้หผู้ถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธติามขอ้ 1. มสีตูรการคํานวณดงันี ้

คา่เสยีหายตอ่ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 (หนึง่) หน่วย เทา่กบั   B x [MP – EP] 

โดยที ่ B คอื จํานวนหุน้สามัญทีไ่มส่ามารถจัดใหม้ ีและ/หรอื เพิม่ขึน้ได ้ตาม  
   อตัราการใชส้ทิธทิีเ่ปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ตอ่ 1 หน่วย 

MP  คอื  ราคาปิดของหุน้สามัญของบรษัิทในวนักําหนดการใชส้ทิธใินแตล่ะครัง้ซึง่ 

ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธมิาแสดงความจํานงการใชส้ทิธ ิ

EP  คอื  ราคาการใชส้ทิธติามใบสาํคัญแสดงสทิธ ิหรอืราคาการใชส้ทิธ ิ  

   ตามเงือ่นไขการปรับสทิธหิากมกีารปรับราคาการใชส้ทิธ ิ

 

4. การชดใชค้า่เสยีหายตามขอ้นีใ้หถ้อืเป็นสิน้สดุ 

 

 

 



ขอ้จ ากดัการโอนใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

 

1.  การโอนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

บรษัิทไม่มขีอ้จํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสทิธ ิ เวน้แต่ การโอนเกดิขึน้ในชว่งปิดสมุดทะเบยีนใบสําคัญแสดง
สทิธ ิ เพือ่พักการโอนสทิธติามใบสําคัญแสดงสทิธใินกรณีการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย ซึง่บรษัิทจะปิดสมุดทะเบยีน

ใบสําคัญแสดงสทิธเิพื่อพักการโอนหรือการใชส้ทิธติามใบสําคัญแสดงสทิธ ิ 21 (ยีส่บิเอ็ด) วันก่อนวันครบ

กําหนดการใชส้ทิธ ิและตลาดหลักทรัพยจ์ะทําการขึน้เครือ่งหมาย SP (หา้มการซือ้ขาย) ลว่งหนา้ 3 (สาม) วัน
ทําการกอ่นวันปิดสมุดทะเบยีน (ในกรณีทีว่ันปิดสมุดทะเบยีนพักการโอนใบสําคัญแสดงสทิธติรงกับวันหยุดทํา

การของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยใหเ้ลือ่นเป็นวนัทําการกอ่นหนา้) 

 

2. บคุคลทีไ่มใ่ชส่ญัชาตไิทย 

บรษัิทมขีอ้จํากัดการโอนหุน้อันสบืเนื่องมาจากขอ้บังคับของบรษัิทวา่ดว้ยเรื่องอัตราสว่นการถอืหุน้ของบคุคลที่

มใิชส่ญัชาตไิทย ดงัมรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้

 
2.1 บรษัิทจะไมอ่อกหุน้สามัญใหแ้กผู่ใ้ชส้ทิธทิีม่ใิชส่ญัชาตไิทย ซึง่ไดดํ้าเนนิการใชส้ทิธติามวธิกีารใชส้ทิธจิน

ทําใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ของบคุคลหรอืนติบิคุคลทีไ่ม่มสีญัชาตไิทยมจํีานวนเกนิกวา่รอ้ยละ  49  ของทนุที่
เรยีกชาํระแลว้ทัง้หมดของบรษัิท ตามทีร่ะบใุนขอ้บังคับหรอืตามสดัสว่นทีอ่าจมกีารแกไ้ขตามขอ้บังคับใน

อนาคต  

 
2.2 หากขอ้จํากดัการโอนดงักลา่วขา้งตน้ มผีลทําใหผู้ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิีไ่ม่ใชส่ญัชาตไิทยซึง่ไดใ้ชส้ทิธิ

ตามวธิกีารใชส้ทิธดิังทีก่ล่าวมาแลว้โดยครบถว้น ไม่สามารถใชส้ทิธไิดต้ามจํานวนทีร่ะบใุนใบแจง้ความ
จํานงการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น บรษัิทจะอนุญาตใหดํ้าเนนิการใชส้ทิธเิพยีงสว่นที่

ไมข่ดัตอ่ขอ้จํากดัขา้งตน้โดยผูถ้อืใบสาํคัญแสดงสทิธสิามารถเลอืกใหบ้รษัิทดําเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่
ดงัตอ่ไปนี ้

ก) ใหบ้รษัิทคนืใบสาํคัญแสดงสทิธ ิและเงนิทีเ่หลอืตามราคาการใชส้ทิธขิองใบสําคัญแสดงสทิธใิน

สว่นทีไ่ม่สามารถใชส้ทิธไิดโ้ดยไม่มดีอกเบีย้ ใหแ้กผู่ถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธทิีไ่ม่ใชส่ญัชาตไิทย
ดังกลา่วเป็นเช็คระบชุือ่ขดีคร่อมเฉพาะทางไปรษณียล์งทะเบยีนภายใน 14 (สบิสี)่ วันนับแตว่ัน

ใชส้ทิธใินครัง้นัน้ ๆ 
 

ข) ใหบ้รษัิทเป็นผูถ้อืใบแจง้ความจํานงการใชส้ทิธใิบสําคัญแสดงสทิธ ิ และเงนิตามจํานวนการใช ้

สทิธซิือ้หุน้สามัญทีผู่ถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธทิีม่ใิชส่ญัชาตไิทย ไดย้ืน่ความจํานงการใชส้ทิธใิน
สว่นทียั่งไม่ไดใ้ชส้ทิธเิอาไวต้ามลําดับกอ่นหลัง เพือ่ดําเนนิการใชส้ทิธติามใบสําคัญแสดงสทิธิ

ในสว่นทียั่งไม่ไดม้กีารใชส้ทิธทิัง้จํานวนหรอืบางสว่น เมือ่การเขา้ถอืหุน้ตามใบสําคัญแสดงสทิธิ
ดงักลา่วไมข่ดัตอ่ขอ้จํากดัเรือ่งสดัสว่นการถอืหุน้ของคนทีม่ใิชส่ญัชาตไิทย 

 

 ทัง้นี้ ผูถ้ือใบสําคัญแสดงสทิธิที่ไม่ใช่สัญชาตไิทยจะตอ้งแสดงความจํานงที่จะใหบ้ริษัท
ดําเนนิการตามขอ้ (ก) หรอื (ข) ขา้งตน้ โดยระบใุนใบแจง้ความจํานงการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญ ณ 

วนัแจง้ความจํานงการใชส้ทิธใินแตล่ะครัง้ 
 บรษัิทจะอนุญาตใหม้กีารดําเนนิการใชส้ทิธติามใบสําคัญแสดงสทิธ ิ ในสว่นทียั่งไม่ไดรั้บการใช ้

สทิธิบางส่วนหรือทัง้หมดในวันใชส้ทิธิวันแรกที่สามารถกระทําไดโ้ดยที่ไม่ขัดต่อขอ้จํากัด 
อย่างไรก็ด ี หากมจํีานวนใบสําคัญแสดงสทิธทิีร่อการใชส้ทิธ ิ ณ วันใชส้ทิธดิังกลา่วมากกว่า

จํานวนหุน้สามัญทีอ่นุญาตใหซ้ือ้ไดโ้ดยไม่ขัดต่อขอ้จํากัดการโอนหุน้ เรื่องสัดสว่นการถอืครอง

หุน้ของผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธทิีม่ใิชส่ัญชาตไิทย บรษัิทจะดําเนินการใชส้ทิธติามใบสําคัญ
แสดงสทิธ ิใหแ้กผู่ถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิีม่ใิชส่ญัชาตไิทยตามลําดับการแจง้ความจํานงการใช ้

สทิธทิีค่รบถว้นสมบรูณ์ตามทีกํ่าหนดในการใชส้ทิธใินครัง้นี้ หาก ณ วันใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย ผูถ้อื
ใบสําคัญแสดงสทิธดิังกล่าวไม่สามารถใชส้ทิธไิดเ้นื่องจากขอ้จํากัดเรือ่งสดัสว่นการถอืครองหุน้

ของผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธ ิใหถ้อืวา่ใบสาํคญัแสดงสทิธดิังกลา่วหมดอายุลง โดยผูถ้อืใบสําคัญ

แสดงสทิธทิีม่ใิชส่ญัชาตไิทยดังกลา่วไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆ ตอ่บรษัิท และบรษัิทจะ
ไมช่ดใชค้า่เสยีหายทีเ่กดิขึน้ทัง้ส ิน้ 

 
ค) ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธทิีม่ใิชส่ัญชาตไิทยจะไม่ไดรั้บการชดเชยไม่ว่าในรูปแบบใดจากบรษัิท 

ในกรณีทีไ่ม่สามารถดําเนนิการใชส้ทิธไิด ้ โดยมสีาเหตมุาจากขอ้จํากัดเรือ่งสดัสว่นการถอืครอง
หุน้ของผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิีม่ใิชส่ญัชาตไิทย 

 



ระยะเวลาหา้มจ าหนา่ยหุน้ (ถา้ม)ี           - 

 
อืน่ ๆ ทีส่ าคญั (ถา้ม)ี                           - 

 
ทีป่รกึษาทางการเงนิ (ถา้ม)ี              - 

จดัท าโดย                                         


