
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

ข้อก าหนดว่าดว้ยสทิธิและหนา้ที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสทิธิ 

และผู้ถือใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามัญเพิ่มทนุของ 

บริษัท อติาเลียนไทย ดีเวลอ๊ปเมนต์ จ ากดั (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ITD-W1)  

ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2558  
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ข้อก าหนดว่าดว้ยสทิธิและหนา้ที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสทิธิ 

และผู้ถือใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามัญเพิ่มทนุของ 

บริษัท อติาเลียนไทย ดีเวลอ๊ปเมนต์ จ ากดั (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ITD-W1) 

 

 ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 
(ITD-W1) จ านวน ไม่เกิน 1,055,968,165 หน่วย (“ใบส าคัญแสดงสทิธิฯ”) ออกโดยบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ 
จ ากดั (มหาชน) ตามมติที่ประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ซึ่งประชมุเมื่อวันท่ี 8 เมษายน 2558 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทตามสัดสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดมิ (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้น
ละ 1 บาท) จ านวน 5 หุ้นต่อ ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย (5:1) หน่วย ทั้งนี้ ราคาเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ต่อ
หน่วยเทา่กับ 0 (ศูนย์) บาท โดยมีอัตราการใช้สิทธิ คือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (มูลคา่
หุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท) ได้ 1 หุ้น (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ) และมีราคาการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ ที่ราคา 14 บาทตอ่หุ้น (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ) ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นหรือของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
จากการค านวณให้ปัดเศษนั้นทิ้ง  

 ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ จะได้รับสิทธิตามที่ได้ก าหนดไวใ้นข้อก าหนดสิทธินี ้โดยบริษัทและผู้ถือใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ จะต้องผูกพันตามข้อก าหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถอืใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับทราบและเข้าใจ
ข้อก าหนดต่าง ๆ ของข้อก าหนดสิทธิน้ีเป็นอย่างดีแล้ว  

 อนึ่ง บริษัทจะจดัใหม้ีการเก็บรักษาส าเนาข้อก าหนดสิทธินี้ไว้ ณ ส านักงานใหญ่ของบริษัทและ/หรือ ส านักงาน
ใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธินี)้ เพื่อให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
สามารถขอตรวจสอบส าเนาข้อก าหนดสิทธินี้ได้ในวันและเวลาท าการของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ และ/หรือ ตัวแทนรับ
แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี) 
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ค าจ ากดัความ 

ค าและข้อความตา่ง ๆ ที่ใช้อยูใ่นข้อก าหนดสิทธินี ้ให้มีความหมายดังต่อไปนี้ 

ข้อก าหนดสิทธ ิ หมายถึง ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข่องบริษัท และผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯฉบับนี้ รวมทั้งที่มกีารแก้ไข
เพิ่มเติม (หากม)ี 

ตลาดหลักทรัพย ์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตัวแทนรับแจง้ความจ านงในการใช้
สิทธ ิ

หมายถึง บุคคลที่บริษัทแตง่ตั้งให้เป็นตัวแทนของบริษัทในการรับ
แจ้งความจ านงในการใช้สิทธติามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  

นายทะเบยีนของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
และ/หรือ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบให้ท าหน้าทีเ่ป็น
นายทะเบยีนของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ แทน 

บริษัท หมายถึง บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากดั (มหาชน)  

ใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ หมายถึง เอกสารที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์
(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อใช้แทนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 

ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ หมายถึง ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท          
อิตาเลียนไทย ดเีวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน)ครั้งที่ 1 
(ITD-W1)  ชนิดระบุชื่อผูถ้ือและสามารถโอนเปล่ียนมือ
ได้ และให้หมายความรวมถงึใบแทนใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ ด้วย 

ประกาศ ทจ. 34/2551 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 
เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นท่ีออกใหม่และหุ้นที่ออก
ใหม่เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสทิธิ ลงวันท่ี 15 
ธันวาคม 2551 (รวมถึงทีม่ีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ หมายถึง ผู้ที่ปรากฏรายชื่อในทะเบยีนของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ
เป็นเจา้ของ หรือผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และให้
หมายความรวมถึงผู้ถือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
ด้วย 
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ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการ
ใช้สิทธ ิ

หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งประสงคจ์ะใช้
สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทสามารถแจ้ง
ความจ านงการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ได้
ตามที่ระบุไวใ้นข้อ 1.4.3 

วันก าหนดการใช้สิทธ ิ หมายถึง วันท่ีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทไดต้ามที่ระบุไว้ในข้อ 1.4.1 

วันท าการ หมายถึง วันท่ีธนาคารพาณชิยเ์ปิดท าการตามปกติใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไมใ่ชว่ันเสารห์รือวันอาทิตย์ หรือวัน
อื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุด
ของธนาคารพาณิชย ์

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์ หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

สมุดทะเบียน หมายถึง แหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทกึรายละเอยีดเกี่ยวกับ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ และผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่
เก็บรักษาโดยนายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 

สิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หมายถึง สิทธิท้ังปวงในใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถงึแต่ไม่
จ ากดัเฉพาะสิทธใินการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
สิทธิในการเข้ารว่มประชมุ และออกเสียงลงคะแนนในท่ี
ประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ และสิทธิในการได้รับ
ค่าเสียหายในกรณีหุ้นรองรับไมเ่พียงพอ 

หุ้นรองรับ หมายถึง หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทจ านวนไม่เกิน 
1,055,968,165 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
เพื่อรองรับการใช้สิทธติามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ รวมทั้ง
หุ้นสามัญที่บริษัทอาจต้องออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีมี
การปรับสิทธิตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ
นี ้

ส านักงาน กลต. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 
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1. รายละเอียดเกี่ยวกับใบส าคัญแสดงสทิธิฯ 

บริษัทได้ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จ านวนไมเ่กิน 1,055,968,165 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุน้เดิมของบริษัท
ตามสัดสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ที่มีรายชื่อปรากฏอยูใ่นทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 14 พฤษภาคม 2558 
โดยมีราคาเสนอขายต่อหน่วยเทา่กับ 0 (ศูนย์) บาท ในอัตราสว่นการจัดสรรที่หุ้นสามญัเดมิ (มลูค่าหุ้นที่ตราไว้ 
(par value) หุ้นละ 1 บาท) จ านวน 5 หุ้นต่อ ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย (5:1) โดยมีรายละเอียดของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่เสนอขายดังต่อไปนี้   

1.1 ลักษณะส าคัญของใบส าคัญแสดงสทิธฯิ 

ชื่อ : ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อิตาเลียน
ไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ITD-W1)   

ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ : ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้

วิธีการจัดสรร : ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) ในอัตราส่วนการจดัสรรที่หุ้นสามัญเดิม (มูลคา่หุ้นที่ตราไว้ 
(par value) หุ้นละ 1 บาท) จ านวน 5 หุ้นต่อ ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 1 
หน่วย (5:1) โดยหากมีเศษของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เกิดขึ้นจากการ
ค านวณ ให้ปัดเศษนั้นทิง้ 

จ านวนที่ออก : ไม่เกิน 1,055,968,165 หน่วย 

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท (ศูนย์บาท) 

อัตราการใช้สิทธ ิ : ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญบรษิัท (มูลคา่หุ้นที่
ตราไว้ (par value) หุ้นละ 1 บาทได้ 1 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par 
value) หุ้นละ 1 บาท เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สทิธิตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิ  

ราคาการใช้สิทธ ิ : 14 บาท ต่อหุ้น เว้นแตก่รณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการ
ปรับสิทธ ิ

วันท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ : วันท่ี 14 พฤษภาคม 2558 

วันครบก าหนดอายุใบส าคัญ
แสดงสิทธ ิ

: วันท่ี 13 พฤษภาคม 2562 

อัตราการจัดสรร : 5 หุ้นสามัญเดิม (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) หุ้นละ 1 บาท) ต่อ 1 
หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิฯ หากมเีศษของหุ้นหรือของใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง 
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อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ : ไม่เกิน 4 ปี นับแต่วันท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 

ระยะเวลาการใช้สิทธ ิ : ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ได้
ในวันท าการสุดทา้ยของทุกๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่าวคือวัน
ท าการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม  มิถุนายน  กันยายน  และธันวาคม) 
โดยวันก าหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือวันท าการสุดท้ายของส้ินไตรมาส
แรกนับจากวันที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  ซึ่งตรงกับวันท่ี  30  
มิถุนายน  2558  และวันก าหนดการใช้สิทธิครั้ง สุดท้าย คอืวันที่
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ มีอายคุรบ 4  ปี นับจากวันท่ีออกใบส าคญัแสดง
สิทธฯิ ซึ่งตรงกับวันท่ี 13  พฤษภาคม 2562  

ระยะเวลาการแจ้งความจ านงใน
การใช้สิทธ ิ

: ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญ
ของบริษัทจะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในระหว่าง 
5 วันก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ยกเว้นการแสดงความ
จ านงในการใช้สิทธิครั้งสุดทา้ย ให้แสดงความจ านงในการใช้สิทธิใน
ระหว่าง 15 วันก่อนวันก าหนดใชสิ้ทธิครั้งสุดท้าย 

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้ง
ความจ านงในการใช้สิทธ ิ

: เมื่อผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ได้แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้ง
ความจ านงได ้

จ านวนหุ้นสามัญที่จดัสรรไว้เพื่อ
รองรับ 

: ไม่เกิน 1,055,968,165 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งคิดเป็น
สัดส่วนหุ้นรองรับต่อจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษทั
เท่ากับร้อยละ 20.00 ณ วันท่ี 5 มีนาคม 2558 ซึ่งเป็นวันท่ีทีป่ระชุม
คณะกรรมการบริษัทมมีตใิห้ความเห็นชอบการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ
ฯ จ านวน 5,279,840,828 หุ้น 

ตลาดรองของใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ 

: บริษัทจะน าใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรพัย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกดิ
จากการใช้สิทธิแปลงสภาพ 

: บริษัทจะน าหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในครัง้นี้เขา้จดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ 

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น 
(Price Dilution) 

: การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

ในกรณีท่ีมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  โดยผู้
ถือหุ้นเดิมของบริษัททัง้จ านวน จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น อยา่งไรก็
ตาม หากมีการใช้สิทธซิื้อหุ้นครบตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมด
จ านวน 1,055,968,165 หน่วย โดยผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นที่ไมใ่ช่ผู้ถือหุ้นเดิม
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ของบริษัท จะท าใหก้ าไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share: EPS) ลดลง
เท่ากับร้อยละ 16.68* 

* ค านวณจาก (EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย) หารด้วย 
EPS ก่อนเสนอขายโดย  

“EPS ก่อนเสนอขาย” = ก าไรสุทธิจ านวน 522,153,000 บาท (ก าไร
สุทธิย้อนหลัง 12 เดือน ตั้งแต่งวดวันท่ี 1 มกราคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2557) หารด้วยจ านวนหุ้นที่ช าระแล้วจ านวน 5,279,840,828 
หุ้น 

            522,153,000                   =  0.0989 บาทต่อหุ้น 

          5,279,840,828                             

“EPS หลังเสนอขาย” = ก าไรสุทธิจ านวน 522,153,000 บาท (ก าไร
สุทธิย้อนหลัง 12 เดือน ตั้งแต่งวดวันท่ี 1 มกราคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2557) หารด้วยผลบวกของ (1) จ านวนหุ้นทีช่ าระแล้วจ านวน 
5,279,840,828 หุ้น กับ (2) จ านวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี ้

                    522,153,000                    =  0.0824 บาทต่อหุ้น 

       5,279,840,828 + 1,055,968,155                            

ดังนั้น การลดลงของก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution) จึงเท่ากับ 

              16.68   =          (0.0989 – 0.0824)  

                                            0.0989 
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ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือ
สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม 
(Control  Dilution) 

: การลดของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)  

ในกรณีท่ีมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  โดยผู้
ถือหุ้นเดิมของบริษัททัง้จ านวน จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น อยา่งไรก็
ตาม หากมีการใช้สิทธซิื้อหุ้นครบตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมด
จ านวน 1,055,968,165 หน่วย โดยผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นที่ไมใ่ช่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัท จะท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากบัร้อย
ละ 16.67* 

* ค านวณจากจ านวนหุ้นรองรับที่ออกในครัง้นี้ หารดว้ยผลบวกของ (1) 
จ านวนหุ้นทีช่ าระแล้วจ านวน 5,279,840,828 หุ้น กับ (2) จ านวนหุ้น
รองรับท่ีออกในครัง้นี ้

ร้อยละ 16.67 =           1,055,968,165 

   5,279,840,828  + 1,055,968,165 

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อ
รองรับการเปล่ียนแปลงการใช้
สิทธ ิ

: บริษัทจะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิตาม
เงื่อนไขในการปรับสิทธิ เมื่อมีเหตุการณ์ตามทีก่ าหนดไว้ในข้อก าหนด
สิทธิและเงื่อนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะ
ตามทีก่ าหนดไวใ้นข้อ 11 (4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนที ่ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน้ท่ีออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อ
รองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ เช่น  

(ก) เมื่อมกีารเปล่ียนแปลงมูลคา่ที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็น
ผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น  

(ข) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหมใ่นราคาต่ า  

(ค) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ าหรือมี
การเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิในราคาต่ า  

(ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นท่ีออก
ใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น  

(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ใน
ข้อก าหนดสิทธ ิ

(ฉ) เมื่อมกีรณีอื่นใดในลักษณะเดยีวกับ (ก) ถงึ (จ) ที่ท าให้ผล
ประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ จะได้รับ
เมื่อมกีารใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ด้อยไปกวา่เดิม 
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เป็นต้น 

วัตถุประสงค์ของการออก
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ และ
ประโยชน์ท่ีบริษัทจะพงึได้รับจาก
การจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนในครัง้นี ้

: เพื่อเป็นการตอบแทนใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึง่ใหก้ารสนับสนุนการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทมาโดยตลอด และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 

ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับ
จากการเพิม่ทุน 

: ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทในครัง้นี้จะมฐีานะเป็นผู้ถือหุน้ของ
บริษัทต่อเมื่อบริษัทได้ด าเนินการจดทะเบยีนเปล่ียนแปลงทุนช าระแล้ว
ต่อกรมพัฒนาธุรกจิการค้าเรียบร้อยแล้ว และในกรณีท่ีบริษทัมีการ
จ่ายเงินปันผลก็จะมีสิทธิที่จะได้รบัเงินปันผลในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท 

1.2 ใบส าคัญแสดงสทิธฯิ สมุดทะเบียน และผู้ทรงสิทธิในใบส าคัญแสดงสทิธฯิ 

 1.2.1  นายทะเบยีนมีหน้าทีต่้องออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ทุกราย 
ส าหรับใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบยีนจะระบุชือ่ 
“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย”์ เป็นผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ แทนในสมุดทะเบยีน นายทะเบียนจะ
ออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ หรือออกใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ตามแบบที่นายทะเบียน
ก าหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรพัย์ 

 1.2.2  นายทะเบยีนมีหน้าทีต่ามสัญญาแต่งตัง้นายทะเบียนท่ีจะต้องจัดท าและเก็บรักษาสมุด
ทะเบียนไว้จนกวา่ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดจะมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับของบริษัทหรือ
จนกวา่จะครบก าหนดอายใุบส าคัญแสดงสิทธิฯ (แล้วแตก่รณี) 

 1.2.3  ผู้ทรงสิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธฯิ 

-  ผู้ทรงสิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธฯิ กรณีทั่วไป  

 สิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะตกได้แก่บุคคลหรือนิตบิุคคลที่ปรากฏชื่อเป็น
เจ้าของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ในจ านวนที่ระบุอยู่ในสมดุทะเบียนในขณะน้ัน ๆ หรือ
ในวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนในกรณีที่มีการปิดสมดุทะเบียนพักการโอน
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เว้นแต่จะได้มีการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (ซึ่งสามารถใช้ยัน
กับบริษัทได้ตามข้อ 1.3) เกดิขึน้แล้วในวันปดิสมุดทะเบียนท่ีเกีย่วข้องข้างต้น ซึง่
สิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะตกได้แก่ผู้รับโอนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 

-   ผู้ทรงสิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธฯิ กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพยเ์ป็นผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ แทน  

 สิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิฯ จะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียน
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรง
สิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ในจ านวนที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งนายทะเบียน 
โดยจ านวนดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่าจ านวนรวมของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ในชื่อ
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ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนในขณะนั้น ๆ หรือในวันแรก
ของการปิดสมุดทะเบียนในกรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ  

 1.2.4  เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งนายทะเบยีน นายทะเบียนมีหน้าที่ต้องออกใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ ให้แก่ผู้ทรงสิทธใินใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ
ลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิฯ รายดงักล่าวเป็นผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
ในสมุดทะเบยีนตามจ านวนที่ได้รบัแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออก
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ และลงทะเบียนดงักล่าวแล้ว นายทะเบยีนจะแก้ไขจ านวนรวมของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ลงทะเบยีนในสมุดทะเบียนไวใ้นชื่อของศนูย์รับฝากหลักทรัพย์ โดย
หักจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้แยกไปลงทะเบียนไวใ้นชื่อของผู้ทรงสิทธใินใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ ออก ส่วนจ านวนรวมของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์นั้น หากนายทะเบียนไม่ได้ท าการแก้ไข (ไม่วา่ดว้ยเหตใุดกต็าม) ใหถ้ือวา่มจี านวน
ลดลงตามจ านวนของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้แยกไปออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ และ
ลงทะเบียนไวใ้นชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ดังกลา่ว 

1.3 การโอนใบส าคัญแสดงสทิธิฯ 

1.3.1  การโอนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่มิได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

-  การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบยีนระบุชื่อ
เป็นเจา้ของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ตามจ านวนท่ีจะท าการโอน หรือผู้รับโอนคน
สุดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถว้นจากผู้ท่ีปรากฏชื่อดงักล่าว 
(แล้วแตก่รณี) ได้ส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลัก
หลังแสดงการโอนไว้ด้วย 

- ผลการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ระหว่างผู้รับโอนกับบริษัท การโอนใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ จะใช้ยันกับบรษิัทได้กต็่อเมื่อนายทะเบียนได้รับค าขอลงทะเบียนการโอน
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯพร้อมทัง้ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ผู้รับโอนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
ได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในดา้นหลังของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ นั้นครบถ้วนแล้ว 

- ผลของการโอนใบส าคัญแสดงสทิธิฯ ระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอน
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ จะใช้ยันกับบุคคลภายนอกไดก้็ต่อเมือ่นายทะเบยีนได้
ลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในสมุดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 

-  การขอลงทะเบียนการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องกระท า ณ ส านักงานใหญ่
ของนายทะเบียนในวันและเวลาท าการของนายทะเบียน และจะต้องท าตามแบบ
และวิธีการท่ีนายทะเบียนก าหนด โดยผู้ขอลงทะเบียนจะตอ้งส่งมอบใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ ที่ลงลายมือชื่อครบถว้นตามหลักเกณฑ์ข้างต้น พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ 
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ที่ยืนยันถึงความถกูต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ ในสมุดทะเบยีนพร้อมทั้งใบส าคัญแสดงสิทธิฯ และหลักฐานอื่น ๆ ที่
จะต้องสง่มอบครบถว้นเรยีบร้อยแล้ว อย่างไรกด็ี นายทะเบียนมีสิทธิปฏิเสธไม่
รับค าขอลงทะเบียนการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ หากนายทะเบยีนเห็นวา่การโอน
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

1.3.2  ส าหรับการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

1.4 การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญเพิ่มทนุ 

1.4.1 วันก าหนดการใช้สิทธซิื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุน 

 ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ได้ในวันท าการสุดทา้ย
ของทุกๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่าวคือวันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม  มิถุนายน  
กันยายน  และธันวาคม ) โดยวนัก าหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือวนัท าการสุดทา้ยของส้ินไตร
มาสแรกนับจากวันท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  ซึ่งตรงกับวันท่ี  30  มิถุนายน  2558  และวัน
ก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดทา้ย คอืวันที่ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 4  ปี นับจากวันท่ี
ออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  ซึ่งตรงกับวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ในกรณีท่ีวันก าหนดการใช้
สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยดุท าการของบริษัท ใหเ้ล่ือนวันใช้สทิธิครั้งสุดท้ายเป็นวันท าการ
สุดท้ายก่อนหนา้วันใช้สิทธิครัง้สุดท้าย 

1.4.2 การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทนุของบริษัท ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนท้ังหมดหรือบางส่วนก็ได้ ส าหรับใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่เหลือและไม่ได้ใช้
สิทธิภายในวันก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะถือว่าผู้ถอืใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ไม่
ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ดงักล่าว และใหถ้ือวา่ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ นั้นๆ 
ส้ินสภาพโดยไม่มีการใช้สิทธ ิ

1.4.3 ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ 

- ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญแต่ละครัง้ (ยกเว้นการใช้
สิทธิครั้งสุดท้าย) 

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องแจง้ความจ านงตามวิธีที่ระบไุว้ในข้อ 1.4.6 
ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ของทุกวันท าการภายในระยะเวลา 5 (ห้า) วัน
ก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง (ต่อไปนี้เรียกว่า “ระยะเวลาการแจ้งความ
จ านงในการใช้สทิธ”ิ)  

ทั้งนี ้ บริษัทจะแจ้งข่าวเกีย่วกับระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใช้สิทธ ิ อัตรา
การใช้สิทธ ิ ราคาการใช้สิทธ ิ พร้อมทั้งสถานท่ีใช้สิทธิ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของ
ตลาดหลักทรัพย ์ (SET SMART/ ELCID) เพื่อแจ้งให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธฯิ 
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ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 (หา้) วันก่อนระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใช้
สิทธิแต่ละครั้ง 

- ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดทา้ย 

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องแจง้ความจ านงตามวิธีที่ระบไุว้ในข้อ 1.4.6 
ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ของทุกวันท าการ ภายในระยะเวลา 15 (สิบห้า) 
วันก่อนวันครบก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (ต่อไปนี้เรียกวา่ “ระยะเวลาการ
แจ้งความจ านงในการใช้สทิธคิรั้งสุดท้าย”) 

ทั้งนี ้ บริษัทจะแจ้งข่าวเกีย่วกับระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใช้สิทธิครัง้
สุดท้าย อัตราการใช้สิทธ ิ ราคาการใช้สิทธ ิ พร้อมทั้งสถานท่ีใช้สิทธิ ผ่านระบบ
เผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรพัย์ (SET SMART/ ELCID) พร้อมทั้งจะส่ง
จดหมายลงทะเบียนถงึผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมดุ
ทะเบียนผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธฯิ ณ วันปิดสมดุทะเบยีนพักการโอนใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ ครั้งสุดท้าย ทัง้นี้ บริษัทจะปิดสมดุทะเบยีนพักการโอนใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ เป็นเวลา 21 (ยี่สิบเอด็) วันก่อนวันก าหนดใช้สิทธิครัง้สุดท้าย และตลาด
หลักทรัพย์จะท าการขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขายชัว่คราว (SP) ล่วงหน้า 3 
(สาม) วันท าการก่อนวันปิดสมดุทะเบียน 

ในกรณีท่ีวันปิดสมุดทะเบยีนพักการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิตรงกบัวันหยุดท าการของตลาดหลักทรัพย์ 
ใหเ้ล่ือนวันปิดสมุดทะเบยีนเป็นวนัท าการก่อนหน้า ทั้งนี้ ใบส าคญัแสดงสิทธิจะพักการซื้อขายจนถึงวัน
ครบก าหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย1.4.4  

นายทะเบยีนของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ชั้น 4 และ 7 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท์: 0-2229-2800 

โทรสาร: 0-2359-1259 

TSD Call Center:  0-2229-2888 

Website: http://www.set.or.th/tsd/th/tsd.html 

นายทะเบยีนของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ จะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบยีน ซึ่งในสมดุ
ทะเบียนจะต้องประกอบด้วยชื่อ และนามสกุล สัญชาต ิ และที่อยู่ของผู้ถือใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามทีศู่นย์รับฝากหลักทรัพย์จะก าหนด ในกรณี
ข้อมูลไม่ตรงกัน บริษัทจะถือว่าสมุดทะเบยีนเป็นข้อมูลท่ีถกูต้อง 
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ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ มีหน้าที่ในการแจ้งการเปล่ียนแปลงหรือข้อผิดพลาดใน
รายละเอียดในการลงบันทึกในสมุดทะเบยีน และนายทะเบยีนจะเปล่ียนแปลงหรือแก้ไข
ข้อผิดพลาดดงักล่าว 

บริษัทขอสงวนสิทธใินการเปล่ียนแปลงนายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ โดยจะท าการแจง้
ให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน ผ่านระบบเผยแพร่
ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SET SMART/ ELCID) และแจง้ให้ส านักงาน กลต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 30 (สามสิบ) วันเช่นกัน รวมทั้งบริษัทจะด าเนินการจดัส่งการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวใหก้ับผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ทางไปรษณยี์ลงทะเบียนด้วย 

1.4.5 การรับแจง้ความจ านงในการใช้สทิธิและสถานท่ีติดต่อในการใช้สทิธิ 

บริษัทจะรับแจง้ความจ านงในการใช้สิทธิ และรับช าระเงินคา่จองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ โดยผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ สามารถตดิต่อบริษัทเพื่อแจ้งความจ านง
ในการใช้สิทธิตามรายละเอยีด ดงันี้ 

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากดั (มหาชน) 

ฝ่ายบริการองค์กร ชั้น 38   

2034/132-161 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  

แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310   

โทรศัพท์: 02 716 1600 ต่อ 3800 

โทรสาร: 02 716 1494 

อีเมล:  cccs@itd.co.th 

ทั้งนี้ ในกรณีท่ีบริษัทมกีารเปล่ียนแปลงข้อมูลเกีย่วกับการรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธ ิ
และ/หรือ การแต่งตั้งตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ และ/หรือ สถานท่ีที่ติดต่อใน
การใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งการเปล่ียนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ทราบผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรพัย์ (SET SMART/ ELCID) 

1.4.6 ขั้นตอนการใช้สิทธ ิ

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ สามารถขอรับใบแจง้ความจ านงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่
บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ
บริษัท (www.itd.co.th) โดยสามารถแจง้ความจ านงในการใช้สทิธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่
บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิตามระยะเวลาการแจง้ความจ านง
ในการใช้สิทธิตามที่ระบุในข้อ 1.4.3 ข้างต้น 
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ในกรณีท่ีใบส าคัญแสดงสิทธิฯ อยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผู้ถือใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ ที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด  

(ก) ในกรณีท่ีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยข์องตนอยูใ่นบัญช ี
“บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” ผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ ที่ต้องการใช้สิทธิตอ้งแจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอน
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่
เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกลา่วจะ
ด าเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ จาก
บัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์จะด าเนินการออกใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

(ข) ในกรณีท่ีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ อยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ใน “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” ผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ต้องการใช้สิทธิ ต้องแจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอ
เพื่อขอถอนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ตามทีต่ลาดหลักทรัพยก์ าหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ จาก “บัญชีบริษัทผู้ออก
หลักทรัพย์” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะด าเนินการออกใบแทนใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ เพื่อใชเ้ป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท 

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (ทัง้ที่ถือเป็นใบส าคัญแสดงสิทธิฯ และในระบบไร้ใบหลักทรัพย ์
(Scripless)) ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจง้ความจ านง
ในการใช้สิทธ ิ โดยต้องด าเนินการและส่งเอกสารแจง้ความจ านงในการใช้สิทธิภายใน
ระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใช้สิทธิ ดังนี้ 

ก) แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถกูต้องชัดเจน 
และครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถอืใบส าคัญแสดงสทิธิฯ และส่งให้แก่
บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจง้ความจ านงในการใช้สิทธิ ในชว่งระยะเวลาการแจ้ง
ความจ านงในการใช้สิทธ ิ

ข) ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์
ก าหนด ซึง่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ลงลายมือชื่อผู้โอนดา้นหลัง ตามจ านวนท่ี
ระบุในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิ และหนังสือมอบอ านาจให้ผู้อื่นมารับ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ฉบับใหมส่ าหรับใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยงัไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้า
มี) และส่งให้แก่ บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจง้ความจ านงในการใช้สิทธ ิ

ค) ช าระเงินตามจ านวนที่ระบใุนใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
และส่งหลักฐานการช าระเงินให้แก่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ านงใน
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การใช้สิทธ ิ โดยผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้น จะต้อง (1) 
โอนเงินเขา้บัญชีเงนิฝากประเภทกระแสรายวัน ธนาคาร ไทยพาณิชย ์ จ ากดั 
(มหาชน) สาขา อิตลัไทยทาวเวอร์ ชื่อบัญชี “บมจ. อิตาเลียนไทย  ดีเวล๊อป
เมนต”์   เลขที่บัญชี 251-3-00166-0  โดยให้แนบหลักฐานการโอนเงินท่ีธนาคาร
ออกให้ พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดตอ่ไว้ด้วย หรือ (2) 
ช าระเป็นเชค็บุคคล แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขต
กรุงเทพมหานคร ภายใน 1 (หน่ึง) วันท าการนับจากวันท่ีแจง้ความจ านงการใช้สิทธิ
ในแต่ละครัง้ โดยเช็คบุคคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือดรา๊ฟ ต้องลงวันท่ีก่อนก าหนดการใช้
สิทธิ 3 (สาม) วันท าการ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บมจ. อิตาเลียนไทย  
ดีเวลอ๊ปเมนต”์ โดยให้ระบชุื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้
ด้านหลังดว้ย หรือ (3) ช าระโดยวิธีการอื่นตามแต่ที่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจง้
ความจ านงในการใช้สิทธิ จะเป็นผู้ก าหนดและแจง้ให้ทราบต่อไป  

 ทั้งนี ้ การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญดงักล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทและ/หรือ
ตัวแทนรับแจง้ความจ านงในการใช้สิทธิ เรียกเก็บเงินดงักลา่วไดแ้ล้วเท่านั้น หาก
บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธเิรียกเก็บเงินไม่ได้ดว้ย
เหตุผลใดๆ ที่มิได้เกดิจากความผิดของบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ านง
ในการใช้สิทธ ิ บริษัทจะถือว่าผู้ถอืใบส าคัญแสดงสิทธิฯ แสดงเจตนายกเลิกการใช้
สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิม่ทุนในครัง้นัน้ โดยบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ านง
ในการใช้สิทธิ จะจัดส่งใบส าคญัแสดงสิทธิฯ พร้อมกับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรื
อดร๊าฟท์ที่เรียกเก็บเงินไม่ไดค้ืนให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ภายใน 14 (สิบส่ี) 
วันนับจากวันก าหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ แต่ทั้งนี ้ ไม่ถือเป็นการตัดสิทธิที่ผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ จะใช้สิทธซิื้อหุ้นสามัญในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็นการใช้สิทธใิน
ครั้งสุดท้าย บริษัทจะถือวา่ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ นั้น ๆ ส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใช้
สิทธิซึ่งบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ จะไม่รับผิดชอบ
ต่อดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่วา่กรณใีด ๆ  

ง) ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด 
(ถ้าม)ี ตามบทบัญญตัิแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบงัคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้
บังคับในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 

จ) หลักฐานประกอบการใช้สิทธ ิ

1)  บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย  :  ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาบัตรขา้ราชการ 
หรือส าเนาบัตรพนกังานรัฐวิสาหกิจที่ยงัไม่
หมดอายุ (ในกรณมีีการเปล่ียนเชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่ง
ท าให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
ให้แนบเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น 
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ใบแจง้เปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมลง
ลายมือชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง 

2)  บุคคลธรรมดาตา่งด้าว  :   ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง 
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 

3)  นิติบุคคลสัญชาติไทย  : ส าเนาหนงัสือรับรองบริษัท ที่กระทรวงพาณชิย์
ออกให้ไม่เกิน 6 (หก) เดือนก่อนวันก าหนดการ
ใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
โดยกรรมการผู้มีอ านาจที่มชีื่อปรากฏอยู่ใน
หนังสือรับรองบริษัทนั้น และเอกสารหลักฐาน
ของกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมอืชื่อตาม 1) 
หรือ 2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 

4)  นิติบุคคลต่างด้าว  : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล 
และ/หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคลรับรองโดย 
Notary public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น 
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องโดย
กรรมการผู้มีอ านาจ และเอกสารหลักฐานของ
กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) 
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 

5)  คัสโตเดียน   : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary 
public ของประเทศที่ออกเอกสารน้ัน พร้อม
หนังสือแต่งตัง้คัสโตเดียน และเอกสารหลักฐาน
ของผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) 
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 

 ทั้งนี้ หากผู้ถือใบส าคัญแสดงสทิธิฯ ไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่
กล่าวขา้งต้น บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ ขอสงวน
สิทธิท่ีจะถือวา่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ ในครั้งนั้น ๆ  อย่างไรกต็าม บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ านงใน
การใช้สิทธิ สามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ใช้สิทธิ
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ได้ตามความเหมาะสม 

1.4.7 จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามญั จะต้องเป็นจ านวนเต็ม
เท่านั้น โดยอัตราการใช้สิทธิเทา่กับใบส าคัญแสดงสิทธิฯ หน่ึงหน่วยต่อหุ้นสามัญหนึ่งหุ้น เว้น
แต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สทิธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.5 

1.4.8 จ านวนหุ้นสามัญที่ออกให้เมื่อมกีารใช้สิทธิจะค านวณโดยการน าจ านวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่ง
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ได้ช าระตามที่กล่าวข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สิทธใินขณะท่ีมี
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การใช้สิทธิน้ัน โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญเป็นจ านวนเต็ม ไม่เกินจ านวนหน่วยของใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ คูณดว้ยอตัราการใช้สิทธิ หากมกีารปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้
สิทธิแล้วท าใหม้ีเศษเหลืออยูจ่ากการค านวณดังกลา่ว บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความ
จ านงในการใช้สิทธิ จะไม่น าเศษดงักล่าวมาคิดค านวณและจะช าระเงินท่ีเหลือจากการใช้
สิทธิดังกล่าวเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะคืนให้แก่ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ โดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบยีนภายใน 14 (สิบส่ี) วันนับจากวันก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งโดยไม่มี
ดอกเบี้ยไมว่า่ในกรณใีด ๆ 

 ในกรณีที่ต้องมีการเปล่ียนแปลงอัตราการใช้สิทธติามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิ และ/
หรืออัตราการใช้สิทธติามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจ านวนหุ้นสามัญทีจ่ะ
ได้รับจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ให้ตดัเศษของหุ้นทิ้ง 

1.4.9 ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องใช้สิทธใินการซื้อหุ้นสามญัไม่ต่ ากวา่ 100 (หน่ึงร้อย) หุ้น
สามัญ โดยจ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ขอใชสิ้ทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็น
จ านวนเตม็เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ มีสิทธิในการซื้อหุ้นต่ า
กว่า 100 (หน่ึงร้อย) หุ้นสามญั จะต้องใช้สิทธใินการซื้อหุ้นสามัญในครั้งเดียวทั้งจ านวน 
ยกเว้นในการใช้สิทธิครั้งสุดทา้ยนี้ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ จะสามารถใช้สิทธใินการซื้อหุ้น
สามัญโดยไม่มกีารก าหนดจ านวนหุ้นสามัญขั้นต่ า  

1.4.10 หากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ ได้รับเอกสารแจ้งความจ านง
ในการใช้สิทธิตามข้อ 1.4.6 จ) ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกูต้อง หรือจ านวนเงินท่ีบริษัทได้รับช าระ
ไม่ครบตามจ านวนท่ีระบุไว้ในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธซิื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัท
ตรวจสอบได้วา่ข้อความที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ กรอกลงในแบบแสดงความจ านงการใช้
สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกต้อง หรือติดอากรแสตมป์ (ถา้ม)ี ไม่ครบถว้น
ถูกต้องตามบทบัญญัติแหง่ประมวลรัษฎากร ข้อบังคับ หรือกฎหมายต่าง ๆ ผู้ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ จะต้องท าการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ
ในแต่ละครัง้ หากผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ท าการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา
ดังกล่าว บริษัทและ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ จะถือวา่ผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ แสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครัง้นัน้ ๆ และบริษัทและ/หรือ 
ตัวแทนรับแจง้ความจ านงในการใช้สิทธิ จะจัดส่งเงินท่ีได้รับโดยไม่มีดอกเบี้ย และใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ คืนให้แก่ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ภายใน 14 (สิบส่ี) วันนับจากวันก าหนดการ
ใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ ตามวิธกีารและเงื่อนไขที่ก าหนดโดยบริษัทและ/หรือ ตัวแทนรับแจง้ความ
จ านงในการใช้สิทธิ ทั้งนี้ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ สามารถแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญใหม่ได้ ในวันก าหนดการใช้สิทธิครัง้ต่อไป เว้นแตก่ารใช้สทิธิครั้งนั้นจะเป็นการใช้สิทธิ
ครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าใบส าคัญแสดงสิทธิฯ นั้น ๆ ส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ บริษัทจะไม่
รับผิดชอบต่อดอกเบี้ยและ/หรือคา่เสียหายอื่นใด ไม่วา่กรณีใด ๆ  
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1.4.11 ในกรณีท่ีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ช าระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัท และ/หรือ
ตัวแทนรับแจง้ความจ านงในการใช้สิทธิ มีสิทธิที่จะด าเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปน้ี 
ตามที่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิจะเห็นสมควร 

ก) ถือว่าการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ 
หรือ 

ข)  ถือว่าจ านวนหุ้นสามัญทีจ่องซื้อมีจ านวนเทา่กับจ านวนเงินท่ีได้รบัจากการใช้สิทธิ
ตามราคาการใช้สิทธใินขณะน้ัน หรือ 

ค)  ให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ช าระเงินเพิ่มเติมตามจ านวนท่ีประสงค์จะใช้สิทธิให้
ครบถ้วนภายในระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใช้สิทธิในครั้งนั้น หากบริษัท 
และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ ไม่ได้รับเงินครบตามจ านวนใน
การใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ านงใน
การใช้สิทธิ จะถือวา่การแจ้งความจ านงในการใช้สิทธใินครัง้นั้นส้ินสภาพลงโดยไม่
มีการใช้สิทธ ิ

  หมายเหต:ุ ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะด าเนินการตามข้อ ข) ข้างต้น 

 การกระท าใด ๆ ของบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ ให้ถือว่าเป็น
ที่สุด  

 ในกรณีตามข้อ ก) และ ค) บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ จะส่ง
เงินท่ีได้รับไว้คืนเป็นเชค็ระบุชื่อขดีคร่อมเฉพาะและใบส าคัญแสดงสิทธิฯ โดยจะถือว่าไม่มี
การใช้สิทธิดังกล่าว โดยจะส่งคนืให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ภายใน 14 (สิบส่ี) วันท าการนับจากวันก าหนดการใช้สิทธใินครั้งนัน้ ๆ โดยไม่มีดอกเบีย้  

 ในกรณีตามข้อ ข) บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจง้ความจ านงในการใช้สิทธิ จะถือว่ามีการใช้
สิทธิเพียงบางส่วน และบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ จะส่งมอบ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ส่วนท่ีเหลือคืนให้กับผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 14 (สิบส่ี) วนัท าการนับจากวันก าหนดการใชสิ้ทธิในครั้งนั้น ๆ พร้อมเงิน
ส่วนท่ีเหลือ (ถ้าม)ี โดยไม่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ด ี ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังไม่มกีารใช้สิทธิ
ดังกล่าว ยังมีผลต่อไปจนถงึวันก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดทา้ย เว้นแตเ่ป็นการใช้สิทธิครัง้
สุดท้าย 

1.4.12  ในกรณีท่ีบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ ไม่สามารถคืนเงินส่วนท่ี
ไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ได้ภายในระยะเวลา 14 (สิบส่ี) วันนับแต่วันครบ
ก าหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น  ๆ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ จะได้รับดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 
7.5 ต่อปี โดยค านวณจากเงินส่วนท่ีไม่ได้ใช้สิทธินับแตว่ันท่ีพ้นก าหนด 14 (สิบส่ี) วันดังกล่าว
จนถึงวันที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับคืน 
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 อย่างไรกด็ี หากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิได้ท าการส่งเช็ค 
ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือค าส่ังจ่ายเงินของธนาคาร ซึง่ขีดคร่อมสั่งจา่ยเฉพาะชื่อผู้ถือ
ใบส าคัญสิทธิฯ ทางไปรษณยี์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในหนังสอืแสดงความจ านงในการใช้
สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถอืวา่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ไดร้ับเงินคืนโดยชอบและผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ไม่มีสิทธิเรยีกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป 

1.4.13  เมื่อผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
แจ้งความจ านงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบท้ังใบส าคัญแสดงสิทธิฯ แบบ
แสดงความจ านงการใช้สิทธิซื้อหุน้สามัญ พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามข้อ 
1.4.6 จ) และช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ จะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก
บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธ ิ

1.4.14  เมื่อพ้นก าหนดวันก าหนดใช้สิทธคิรั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ยังมิได้ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิท่ีบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจง้ความจ านงในการใช้สิทธิก าหนด
ไว้อย่างครบถว้น ให้ถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธิฯ นั้น ๆ ส้ินสภาพลงโดยไม่มกีารใช้สิทธิ และผู้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะใช้สทิธิใด ๆ ไม่ได้อีก 

1.4.15  ในกรณีท่ีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เป็นจ านวนมากกวา่จ านวน
ที่ประสงค์จะใช้สิทธ ิบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิจะส่งใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ ใบใหม่โดยมีจ านวนของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ลดลงให้แก่ผู้ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ ดังกลา่ว หากใบส าคัญแสดงสิทธิฯ นั้นอยูใ่นระบบใบหุ้น โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ภายใน 14 (สิบส่ี) วันนับจากวันครบก าหนดการใช้สิทธิน้ัน ๆ และจะท าการยกเลิกใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ ใบเก่า 

1.4.16 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแล้วของบรษิัทตอ่กระทรวงพาณิชย์ตาม
จ านวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ส าหรับการใช้สิทธิในแต่ละครั้งภายใน 14 (สิบส่ี) วัน นับตั้งแต่
วันท่ีบริษัทได้รับช าระค่าหุ้นตามจ านวนทีม่ีการใช้สิทธิแต่ละครั้ง และบริษัทจะด าเนินการให้
นายทะเบยีนผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้ใช้สิทธิน้ันเขา้เป็นผู้
ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจ านวนหุ้นสามัญที่ค านวณได้จากการใช้
สิทธิในครั้งนั้น 

 ทั้งนี้ บริษัทจะด าเนินการยื่นค าขอให้รับหุ้นสามัญเพิม่ทุนท่ีออกเนื่องจากการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบยีนเขา้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 
(สามสิบ) วันนับแตว่ันก าหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ 

 หุ้นสามัญใหม่ที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธฯิ จะมีสิทธิและสถานะเท่า
เทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทท่ีได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทกุประการ นับตั้งแตว่ันท่ีมกีารจดแจง้
ชื่อของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯหรือผู้รับสิทธิแทนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและจดทะเบียนเพิ่ม
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ทุนช าระแล้วเนื่องจากการออกหุน้สามัญใหม่ จากการใช้สิทธติามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ กับ
กระทรวงพาณิชย์แล้ว 

1.4.17  ในกรณีท่ีหุ้นสามัญที่ส ารองไวเ้พือ่รองรับการใช้สิทธิไม่เพยีงพอ บริษัทจะด าเนินการชดใช้
ค่าเสียหายทีเ่กิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามข้อ 1.8 
อย่างไรกต็าม บริษัทจะไม่ชดใชค้่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ไม่สามารถใช้
สิทธิได้ ถึงแม้วา่จะมีหุ้นสามัญเพียงพอ ในกรณีท่ีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เป็นบุคคลตา่ง
ด้าวหรือนติิบุคคลตา่งประเทศที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ เพราะถูกจ ากัดสิทธิตามสัดสว่นการถือ
หุ้นที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท 

1.5 เงื่อนไขการปรับสิทธขิองใบส าคัญแสดงสทิธิฯ 

ทั้งนี ้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม บริษัทจะ
ด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงดงัต่อไปนี้ 

1.5.1  เมื่อบริษัทมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการ
รวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้นของบรษิทั โดยการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ
จะมีผลบังคับทันทีนับตัง้แตว่ันท่ีได้มีการเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท 
ซึ่งการปรับสิทธิน้ีท าเพื่อให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับหุ้นจ านวนเท่าเดิม เสมือนวา่ไม่มี
การเปล่ียนแปลงมูลค่าทีต่ราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท 

(1)  ราคาการใช้สิทธ ิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดังนี ้

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

(2)  อัตราการใช้สิทธ ิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดังนี ้

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

โดยที่  Price 1  คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปล่ียนแปลง 

Price 0  คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1  คือ  อัตราการใช้สิทธใิหม่หลังการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0  คือ  อัตราการใช้สิทธเิดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

Par 1  คือ  มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหลังการเปล่ียนแปลง 

Par 0  คือ  มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญก่อนการเปล่ียนแปลง 

1.5.2 เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหมใ่ห้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทัว่ไป และ/
หรือบุคคลในวงจ ากัด โดย “ราคาสุทธติ่อหุ้นของหุน้สามัญทีอ่อกใหม่” ต่ ากวา่ร้อยละ 90 
(เกา้สิบ) ของ “ราคาตลาดตอ่หุน้ของหุน้สามัญของบริษทั” ซึง่การเปล่ียนแปลงราคาการ
ใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธจิะมผีลบังคับทันทีตั้งแตว่ันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญ ไม่ได้รับสิทธิใน



 

20 

การจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม ่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพยข์ึ้นเครือ่งหมาย XR) ส าหรับกรณี
ที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้น
สามัญที่ออกใหม่ใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจ ากัด แล้วแต่กรณี 

 “ราคาสุทธติ่อหุน้ของหุน้สามญัที่ออกใหม”่ ค านวณไดจ้ากจ านวนเงินท้ังหมดที่บริษัทจะ
ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญั หักด้วยคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่
ออกนั้น (ถ้ามี) หารด้วยจ านวนหุน้สามัญที่ออกใหม่ทั้งหมด 

 อนึ่ง ในกรณีท่ีมกีารเสนอขายหุน้สามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย 
ภายใตเ้งื่อนไขทีจ่ะต้องจองซื้อหุน้ดังกล่าวดว้ยกัน ให้น าราคาเสนอขายทุกราคามาค านวณ
ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญทีอ่อกใหม่ แตใ่นกรณีท่ีการเสนอขายดงักล่าวไม่อยู่ภายใน
เงื่อนไขที่ต้องจองซื้อดว้ยกัน ใหน้ าเฉพาะราคาเสนอขายทีต่่ ากวา่ร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ 
"ราคาตลาดต่อหุ้นของหุน้สามญัของบริษทั" มาค านวณการเปล่ียนแปลงเท่านั้น 

 "ราคาตลาดต่อหุ้นของหุน้สามญัของบริษทั" ได้ก าหนดไว้เท่ากับมูลคา่การซื้อขายหุ้น
สามัญของบริษัทท้ังหมดหารดว้ยจ านวนหุ้นสามัญของบริษัททีม่กีารซื้อขายทัง้หมดในตลาด
หลักทรัพย์ในระหวา่งระยะเวลา 15 (สิบห้า) วันท าการติดต่อกันกอ่นวันที่ใชใ้นการค านวณ 

 “วันที่ใช้ในการค านวณ” หมายถึงวันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไมไ่ด้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้น
สามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) ส าหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอ
ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่
ส าหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี 

 ในกรณีท่ีไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามญัไม่มี
การซื้อขายในชว่งเวลาดังกล่าว บริษัทจะด าเนินการก าหนดราคายตุิธรรมของหุ้นสามัญของ
บริษัทเพื่อใช้ในการค านวณแทน 

 “ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบ 

(1)  ราคาการใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดังนี้ 

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

(2)  อัตราการใช้สิทธจิะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดังนี ้

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

โดยที ่  
 
Price 1 คือ   ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปล่ียนแปลง  

Price 0 คือ   ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 



 

21 

Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธใิหม่หลังการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ   อัตราการใช้สิทธเิดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

MP คือ   ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบรษิัท 

A คือ   จ านวนหุ้นสามัญที่ได้เรยีกช าระเต็มมูลคา่แล้ว ณ วันก่อนปิด
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออก
ใหม่กรณเีสนอขายหุ้นสามัญใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวัน
ก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณเีสนอ
ขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขายหุ้น
สามัญให้แก่บุคคลในวงจ ากัด แล้วแต่กรณี 

B คือ   จ านวนหุ้นสามัญที่ออกใหมเ่พื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/
หรือเสนอขายต่อประชาชนท่ัวไป และ/หรือเสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจ ากดั 

BX คือ   จ านวนเงินท่ีจะได้รับท้ังส้ิน หลังหักคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึ้นจากการ
ออกหลักทรัพย์นั้น (ถา้ม)ี ทั้งจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิม และ/หรือเสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 

1.5.3 เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหมใ่ด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายประชาชน 
ทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจ ากดัโดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุ้น
สามัญได้ หรือให้สิทธใินการซื้อหุ้นสามัญ (“หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสทิธิแปลงสภาพ”) 
เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญ โดยที่ “ราคาสุทธติ่อหุ้น
ของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพือ่รองรับสิทธิ” ดังกล่าวต่ ากวา่ร้อยละ 90 (เกา้สิบ) ของ 
“ราคาตลาดตอ่หุน้ของหุ้นสามัญของบริษทั” 

 การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อ
หุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / 
เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ หรือใหสิ้ทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้น
เครื่องหมาย XR) ส าหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหก้ับผู้ถือหุ้นเดมิ (Right Issue) และ/หรือ 
วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุ้น
สามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้กบัประชาชนทัว่ไป และ/หรือ 
กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากัด แล้วแต่กรณี 

 “ราคาสุทธติ่อหุน้ของหุน้สามญัที่ออกใหมเ่พื่อรองรับสทิธิ” ค านวณได้จากจ านวนเงินท่ี
บริษัทจะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ หรือ
ให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามญั หักด้วยค่าใชจ้่ายที่เกดิขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) 
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รวมกับเงินท่ีจะได้รับจากการแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนัน้ 
หารด้วยจ านวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหมเ่พื่อรองรับการใช้สิทธิน้ัน 

 อนึ่ง ในกรณีท่ีมกีารเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 (หน่ึง) ราคาการเสนอ
ขาย ภายใตเ้งื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหุ้นดงักล่าวดว้ยกัน ให้น าราคาเสนอขายทุกราคามา
ค านวณราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีทีก่ารเสนอขายดงักล่าวไม่อยู่
ภายในเงื่อนไขที่ต้องจองซื้อดว้ยกัน ให้น าเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ ากว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) 
ของ "ราคาตลาดตอ่หุน้ของหุ้นสามัญของบริษทั" มาค านวณการเปล่ียนแปลงเท่านั้น  

 "ราคาตลาดต่อหุ้นของหุน้สามญัของบริษทั" มีความหมายเชน่เดียวกับรายละเอียดในข้อ 
1.5.2 ข้างต้น 

 “วันที่ใช้ในการค านวณ” หมายถงึ วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อ
หลักทรัพย์ที่ออกใหมใ่ด ๆ ที่ใหสิ้ทธิแปลงสภาพเปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อ
หุ้นสามัญ ส าหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ดงักลา่วให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right 
Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหมใ่ด ๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพ
เป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่
ประชาชนทัว่ไป และ/หรือกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด แล้วแต่กรณี 

(1)  ราคาการใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดังนี้ 

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

(2)  อัตราการใช้สิทธจิะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดังนี ้

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

  โดยที่   

  Price 1    คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปล่ียนแปลง  

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธใิหม่หลังการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ   อัตราการใช้สิทธเิดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

MP คือ   ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบรษิัท 

A คือ   จ านวนหุน้สามัญที่ได้เรยีกช าระเต็มมูลคา่แล้ว ณ วันก่อนปิด
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออก
ใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้
สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญ กรณเีสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/
หรือวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ทีม่ี
สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิ
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ในการจองซื้อหุ้นสามัญ กรณเีสนอขายต่อประชาชนท่ัวไป และ/
หรือกรณีเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณ ี

B คือ   จ านวนหุ้นสามัญที่ออกใหมเ่พื่อรองรับการใช้สิทธิของ
หลักทรัพย์ใด ๆ ที่มีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพหรือเปล่ียนเป็นหุ้น
สามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามญัตามที่เสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนท่ัวไป และ/
หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 

BX คือ   จ านวนเงินท่ีจะได้รับท้ังส้ิน หลังหักคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึ้นจากการ
ออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุ้น
สามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ส าหรับการเสนอ
ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทัว่ไป และ/
หรือ เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั รวมกับเงินท่ีจะได้รับจาก
การใช้สิทธิแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิ
ในการจองซื้อหุ้นสามัญ 

1.5.4 เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ซึ่งการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธจิะมีผลบังคับทันทีตัง้แตว่ัน
แรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD) 

(1)  ราคาการใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดังนี้ 

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

(2)  อัตราการใช้สิทธจิะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดังนี ้

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

  โดยที่   

  Price 1    คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปล่ียนแปลง  

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ   อัตราการใช้สิทธใิหม่หลังการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ   อัตราการใช้สิทธเิดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

A คือ   จ านวนหุ้นสามัญที่ได้เรยีกช าระเต็มมูลคา่แล้ว ณ วันก่อนปิด
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธใินการรับหุ้นปันผล 

B คือ จ านวนหุ้นสามัญที่ออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล 

1.5.5 เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อัตราร้อยละ 90 (เกา้สิบ) ของก าไรสุทธิตามงบ
การเงินรวมของบริษัท (ที่ได้มกีารตรวจสอบแล้ว) หลังจากหักขาดทุนสะสม ส ารองตาม
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กฎหมาย ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและภาษีเงินได้จากผลการด าเนินงานในรอบระยะเวลา
บัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและ
อัตราการใช้สิทธจิะมีผลบังคับทันทีตั้งแตว่ันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วัน
แรกที่ตลาดหลักทรัพยข์ึ้นเครื่องหมาย XD) 

ทั้งนี้ อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ค านวณโดยน าเงินปันผลที่จ่ายออกจริง
จากผลการด าเนินงานในแต่ละรอบระยะบัญชี หารด้วยก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของ
บริษัท (ที่ได้มีการตรวจสอบแล้ว) หลังจากหักขาดทุนสะสม ส ารองตามกฎหมาย ส่วนของผู้
ถือหุ้นส่วนน้อยและภาษีเงินได้ ของผลการด าเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกัน โดย
ที่เงินปันผลที่จ่ายออกจรงิดังกล่าวให้รวมถงึเงินปันผลที่จ่ายระหวา่งกาลในแต่ละรอบบัญชี
ดังกล่าวดว้ย  

วันท่ีใชใ้นการค านวณ หมายถงึ วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามญัจะไม่ได้รบัสิทธิในเงินปันผล (วันแรก
ที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)  

(1)  ราคาการใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดังนี้ 

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

(2)  อัตราการใช้สิทธจิะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดังนี ้

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

  โดยที่   

  Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปล่ียนแปลง  

Price 0 คือ   ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ   อัตราการใช้สิทธใิหม่หลังการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ   อัตราการใช้สิทธเิดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

MP คือ   ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบรษิัท 

D คือ   เงินปันผลต่อหุ้นท่ีจ่ายจรงิแก่ผู้ถอืหุ้น 

R คือ   เงินปันผลต่อหุ้นท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 90 (เกา้สิบ) ของก าไร
สุทธิตามงบการเงินรวมของบริษทั (ที่ได้มีการตรวจสอบแล้ว) 
หลังจากหกัขาดทุนสะสมและส ารองตามกฎหมาย หารด้วย
จ านวนหุ้นทัง้หมดทีม่ีสิทธิได้รับเงินปันผล 

1.5.6 ในกรณีท่ีมเีหตุการณ์ใด ๆ อันท าให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เสียสิทธิ
และประโยชน์อันพึงได้  โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้ก าหนดอยู่ในข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.5 
ดังกล่าวขา้งต้น ให้บรษิัทพิจารณาเพื่อก าหนดการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ 
อัตราการใช้สิทธิ (หรือปรับจ านวนหน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิฯ แทนอัตราการใช้สิทธิ) ใหม่
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อย่างเป็นธรรม โดยไม่ท าให้สิทธขิองผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ดอ้ยไปกว่าเดมิ โดยใหถ้ือว่า
ผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และให้บริษัทแจ้งให้ส านักงาน กลต. ตลาดหลักทรัพย์ และนาย
ทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธฯิ ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวด้วยภายในระยะเวลา 15 
(สิบห้า) วันนับตั้งแต่วันท่ีมเีหตใุห้ต้องด าเนินการเปล่ียนแปลงการใช้สิทธิดงักล่าว 

1.5.7 การค านวณการเปล่ียนราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 เป็น
อิสระต่อกัน และจะค านวณการเปล่ียนแปลงตามล าดับเหตุการณ์ก่อนหลัง ในกรณีท่ีมี
เหตุการณ์ต่าง ๆ จะเกดิขึ้นพร้อมกันให้ค านวณการเปล่ียนแปลงเรียงล าดับดงันี้ คือ ข้อ1.5.1 
ข้อ 1.5.5 ข้อ 1.5.4 ข้อ 1.5.2 ข้อ 1.5.3 และข้อ 1.5.6  โดยในแตล่ะล าดับครั้งที่มกีารค านวณ
การเปล่ียนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอัตราการใชสิ้ทธิเป็นทศนิยม 3 (สาม) 
ต าแหน่ง 

1.5.8 การค านวณการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงขอ้ 
1.5.6 จะไม่มีการเปล่ียนแปลงซึง่ท าให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ
ลดลง เว้นแต่กรณกีารรวมหุ้น ส าหรับการค านวณจ านวนเงินจากการใช้สิทธิ จะค านวณจาก
ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปล่ียนแปลง (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) คูณกับจ านวนหุ้นสามัญ 
(จ านวนหุ้นสามัญค านวณได้จาก อัตราการใช้สิทธใิหม่ คูณกับจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
ที่แสดงความจ านงการใช้สิทธิ เมื่อค านวณได้จ านวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตัดเศษของหุ้น
นั้นทิ้ง) ในกรณจี านวนเงินท่ีค านวณได้จากการใช้สิทธิมีเศษของบาทให้ตดัเศษของบาททิง้ 

ทั้งนี้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธจินเป็นผลท าให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ที่
ค านวณตามสูตรมีราคาต่ ากว่ามลูค่าที่ตราไวข้องหุ้นสามัญ (Par Value) ของบริษัทนั้น 
บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับราคาการใช้สิทธใิหม่เพยีงเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ
เท่านั้น ส าหรับอัตราการใช้สิทธใิหม่ใหใ้ช้อตัราการใช้สิทธิท่ีค านวณได้ตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 
1.5.6 เช่นเดมิ  

1.5.9 บริษัทอาจท าการปรับราคาการใช้สิทธิควบคูก่ับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ใหม่ทดแทน
การปรับอัตราการใช้สิทธิก็ได ้

1.5.10 การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 และ/
หรือ การออกใบส าคัญแสดงสทิธิฯ ใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.9 
บริษัทจะด าเนินการแจง้รายละเอยีดเกีย่วกับการปรับอตัราและราคาของใบส าคัญแสดงสิทธิ
ทันทีหรือก่อนวันท่ีอัตราหรือราคาใช้สิทธิแปลงสภาพมีผลบังคับผ่านทางส่ืออเิลคโทรนิคส์
ของตลาดหลักทรัพย์ (SETSMART/ELCID) และแจ้งต่อส านักงาน กลต. ภายใน 15 (สิบห้า) 
วันนับแต่วันท่ีการปรับสิทธิมีผลบังคับใช้  และจัดส่งข้อก าหนดสทิธิท่ีแก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันท่ีได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ และจะจดัให้มกีารเก็บรักษาส าเนาข้อก าหนดสิทธิท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ณ 
ส านักงานใหญ่ของบริษัท และ/หรือ ส านักงานใหญ่ของตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้
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สิทธิ เพื่อให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ สามารถขอตรวจสอบส าเนาข้อก าหนดสิทธิที่แก้ไข
เพิ่มเติมได้ในวันและเวลาท าการของสถานท่ีดงักลา่ว 

1.6  การแก้ไขเพิ่มเติมสทิธิและเงือ่นไขของใบส าคัญแสดงสทิธฯิ 

1.6.1 การปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.5 ข้างต้น และการแก้ไขในส่วนท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ โดยชัดแจ้งหรือที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและการแก้ไข
ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญ ซึง่การแก้ไขเพิ่มเติมนี้จะต้องไมข่ัดต่อบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้ง กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือค าส่ังทีม่ีผลบังคับท่ัวไป หรือประกาศ หรือข้อบังคับ
ของส านักงาน กลต. ที่เกี่ยวขอ้ง ให้บริษัทกระท าได้โดยไม่ตอ้งได้รับความยินยอมจากที่
ประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ภายหลังจากที่ได้แจง้ให้ส านักงาน กลต. รับทราบแล้ว  

1.6.2 การแก้ไขเพิม่เติมข้อก าหนดสิทธนิอกจากกรณีตามข้อ 1.6.1 จะต้องได้รับความยินยอมจาก
บริษัทและที่ประชุมผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 

 การแก้ไขเพิม่เติมข้อก าหนดสิทธขิองใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ในข้อ 1.6.2 นี้ ยกเว้นการปรับ
สิทธิตามที่ระบุไวใ้นข้อ 1.5 จะต้องได้รับความยินยอมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่กึง่หน่ึง
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 ทั้งนี้ บริษัทจะด าเนินการแจ้งใหส้ านักงาน กลต. ตลาดหลักทรพัย์ และนายทะเบียนของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ทราบถงึการแก้ไขเพิ่มเตมิข้อก าหนดสิทธิ และจะจัดสง่ข้อก าหนดสิทธิ
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกลา่วภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันท่ีมกีารแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อก าหนดสิทธิตามข้อ 1.6.1 หรอื 1.6.2 แล้วแตก่รณ ี

1.6.3 การแก้ไขเพิม่เติมข้อก าหนดสิทธไิม่ว่าในกรณีใด จะต้องไม่ขดัหรือแย้งกับข้อก าหนดตาม
ประกาศ ทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใดของส านกังาน ก.ล.ต. รวมทั้งทีจ่ะเพิม่เตมิภายหลังที่
บริษัทได้รับอนุญาตจากส านักงาน กลต. ให้ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 

1.6.4 ผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ และ/หรือ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ไม่มีสิทธิท่ีจะเสนอให้แก้ไข
ข้อก าหนดสิทธใินเรื่องอตัราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ และอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
ยกเว้นเป็นการแก้ไขเปล่ียนแปลงตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ และต้องไม่ขัดหรือแยง้กบั
กฎหมายและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

1.7 การประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธฯิ 

การเรียก และ/หรือ การประชุมผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ให้เป็นไปตามวิธีการดังต่อไปนี้ 

1.7.1 บริษัทมีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ได้ไมว่่าในเวลาใด ๆ แต่บรษิัทต้องเรียก
ประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อขอมติในการด าเนินการใดอย่างหน่ึงโดยเร็วภายใน 30 
(สามสิบ) วันนับแต่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 
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(ก) หากมกีารเสนอขอแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อก าหนดสิทธใินสาระส าคญัไม่ว่าโดยบริษัท
หรือผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ตามที่ก าหนดไวใ้นข้อ 1.6 หรือ 

(ข) หากมเีหตุการณ์ซึง่บริษัทเห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถอืใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ อย่างเป็นนัยส าคัญ หรือความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
ข้อก าหนดสิทธ ิ

ในกรณีท่ีบริษัทไม่ด าเนินการจดัการประชุมภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันท่ีบริษัททราบ
ว่าเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรือ (ข) ขา้งต้น ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ถือใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ รวมกันไม่น้อยกวา่ร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของจ านวนหน่วยทั้งหมดของใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิอาจร้องขอให้ด าเนินการจัดประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ได้ โดย
ระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรยีกประชุมไวใ้ห้ชัดเจนในหนังสือดงักลา่ว และบริษัทจะต้องจัด
ประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันท่ีได้รับการ
ร้องขอจากผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวนั้น 

ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทจะด าเนินการปิดสมุดทะเบียนเพื่อ
ก าหนดสิทธิของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ในการเขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนใน
การประชุมดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันกอ่นวันประชุมผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์จะท าการขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) 3 (สาม) 
วันท าการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน หรือภายในระยะเวลาตามที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 

1.7.2 ในการเรียกประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ไม่วา่จะเป็นการประชุมเนื่องจากผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ (ที่ยงัมิไดใ้ช้สิทธิ หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน) ร้องขอ หรือคณะกรรมการบริษัทมี
มติใหเ้รียกประชุม ให้บริษัทจดัท าหนังสือนัดประชมุ ระบุ สถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอใหเ้รียก
ประชุม และเรื่องที่จะพจิารณาในท่ีประชุม และจัดส่งให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (ที่ยงัมิได้
ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน) แต่ละราย ตามรายชื่อ และที่อยู่ที่ปรากฏอยูใ่นสมุด
ทะเบียน และแจ้งผ่านทางส่ือของตลาดหลักทรัพย์ (SETSMART / ELCID) ไม่น้อยกว่า 7 
(เจด็) วันก่อนการประชุมในแต่ละครั้ง 

1.7.3 ในการประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (ที่ยังมิไดใ้ช้สิทธิหรือใช้
สิทธิไปแล้วบางส่วน) ซึ่งมีสิทธิเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น
เข้าร่วมประชมุและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ดังกลา่วจะต้อง
จัดท าหนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีบริษัทก าหนด และให้ยื่นหนงัสือมอบฉันทะต่อประธานที่
ประชุมหรือผู้ที่ประธานที่ประชมุมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม 

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ หมายถงึ ผู้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ทีย่งัไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนของบริษัทซึ่งปรากฏ
รายชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบยีนเพื่อก าหนดสิทธใินการเขา้ร่วมประชุม โดยไม่
รวมถงึผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีส่วนได้เสียซึ่งจะไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
ข้อพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาลงมติ 
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ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีส่วนได้เสียตามข้อนี้ หมายถึง ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชนใ์นเรื่องที่ที่ประชุมจะพิจารณาลงมต ิ

1.7.4 ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผู้้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนว่ยของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ถืออยู่โดยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หน่ึงหน่วยมีหน่ึงเสียง  

1.7.5 ในการประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่จัดขึ้นโดยบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือ
บุคคลทีไ่ด้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชมุผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
ประธานกรรมการไม่เขา้ร่วม ให้ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่เขา้ร่วมการประชมุเลือกบคุคลใด
บุคคลหน่ึงที่มาเขา้ร่วมประชุมท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยที่ท้ังสองกรณี ประธานท่ี
ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด 

1.7.6 องค์ประชมุในการประชมุผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ ที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมาประชมุรวมกัน
ได้ไม่น้อยกวา่ 25 (ยี่สิบหา้) ราย หรือไม่ต่ ากวา่กึง่หน่ึงของจ านวนผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
ทั้งหมด และต้องมใีบส าคัญแสดงสิทธิฯ นับรวมกันได้ไม่น้อยกวา่หน่ึงในสามของจ านวน
หน่วยทั้งหมดของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังมิได้ใช้สิทธิ หรือใชสิ้ทธิไปแล้วบางส่วน จึงจะ
ครบองค์ประชมุผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯน้ัน  

1.7.7 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 45 (ส่ีสิบห้า) นาที ยังมีผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เขา้ร่วมประชุมยงัไม่ครบเป็นองค์ประชมุให้ถือว่าการประชมุเป็นอัน
ระงับไป หากการเรียกประชมุเป็นการเรียกโดยมตคิณะกรรมการบริษัทให้นัดประชมุใหม่
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจด็) วัน แต่ไม่เกินกวา่ใน 14 (สิบส่ี) วันนับจากวันก าหนด
ประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งแรก และให้บริษัทด าเนินการจัดสง่หนังสือเชิญ
ประชุมไปยังผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ทุกรายและตลาดหลักทรัพย์ตามรายละเอียดและ
วิธีการท่ีระบุไว้ข้างต้น ในการประชุมครัง้หลังนี้ไม่บังคับวา่จะต้องครบองค์ประชมุ  

1.7.8 มติที่ประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่กึง่หน่ึง
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

1.7.9 มตใิด ๆ ของที่ประชมุผู้ถือส าคญัแสดงสิทธิฯ ให้ถือวา่มีผลผูกพันผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
ทุกรายไมว่่าผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ นั้นจะได้เข้ารว่มประชมุดว้ยหรือไม่ก็ตาม 

1.7.10 ภายหลังจากการประชุมผูถ้ือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทจะแจง้มติของที่ประชมุผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของ
ตลาดหลักทรัพย์ (SETSMART/ELCID) โดยเร็ว 

1.7.11 บริษัทจะด าเนินการจดัท าบันทึกรายงานการประชุม และเก็บรักษาบันทึกดงักล่าวไว้ที่
ส านักงานใหญ่ของบริษัท รายงานประชมุที่ได้ลงลายมือชื่อโดยประธานท่ีประชุมให้ถือเป็น
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หลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการท้ังหลายที่ได้ประชมุกันน้ัน และให้ถือวา่การประชุมและมติ
ทั้งหลายได้กระท าโดยถูกต้อง และบริษัทจะจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แกต่ลาด
หลักทรัพย์และส านักงาน กลต. ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 (สิบส่ี) วัน นับจากวันประชมุผู้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 

1.7.12 ในการประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบรษิัท และที่
ปรึกษากฎหมายของบริษัทมีสิทธิที่จะเขา้ร่วมประชุมผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เพื่อแสดง
ความคิดเห็นหรือให้ค าอธิบายในท่ีประชุมผู้ถือในส าคัญแสดงสิทธฯิ ได้ 

1.7.13 บริษัทจะเป็นผู้ช าระคา่ใช้จา่ยที่เกี่ยวข้องกับการจดัประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ทัง้หมด 

1.7.14 บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ นับตั้งแต่
วันท่ีที่ประชุมลงมติ และบริษัทจะแจง้การแก้ไขเพิ่มเตมิข้อก าหนดสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้ส านักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแตว่ันท่ีมกีารแก้ไข
เพิ่มเติมนั้น 

 

1.8 การชดใชค้่าเสียหาย กรณีทีบ่ริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุน้เพือ่รองรับการใช้สทิธิ 

บริษัทจะชดใช้คา่เสียหายให้แก่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ตามรายละเอียดดังนี้ 

1.8.1 บริษัทจะชดใช้คา่เสียหายใหเ้ฉพาะผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่มาแจ้งความจ านงทีจ่ะใช้
สิทธิในวันก าหนดการใช้สิทธิแตล่ะครั้ง และบริษัทไม่สามารถจัดใหม้ีหุ้นสามัญเพื่อรองรับ
การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ได้อย่างครบถว้น โดยคา่เสียหายที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว สามารถค านวณไดต้ามที่ก าหนดในข้อ 1.8.3 ยกเว้นกรณี
ที่บริษัทไม่สามารถออกหุ้นสามญัให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธฯิ ได้เนื่องจากข้อจ ากดัเรื่อง
สัดส่วนการถือหุ้นของคนทีม่ิได้มสัีญชาติไทยตามที่ระบุไวใ้นข้อ 2 ข้างล่างนี้ ในกรณีนี้บริษัท
ไม่มีหน้าที่ต้องชดใชค้่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 

1.8.2 การชดใชค้่าเสียหายตามข้อ 1.8.1 บริษัทจะช าระใหเ้ป็นเชค็ระบุชื่อขีดคร่อมส่ังจา่ยเฉพาะ 
และจะจัดสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 (สิบส่ี) วันท าการนับจากวันท่ีผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ มาแจ้งความจ านงที่จะใช้สิทธิ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถคืนเงิน
ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ได้ภายในระยะเวลาดงักล่าว ผู้ถือใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ จะได้รับดอกเบีย้ในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจดุห้า) ต่อป ี โดยค านวณนับแต่วันท่ีพ้น
ก าหนด 14 (สิบส่ี) วันดังกลา่วจนถึงวันท่ีผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธฯิ ได้รับคืนเงินคา่เสียหาย 

 อย่างไรกด็ี ไม่วา่ในกรณีใด ๆ หากบริษัทได้ท าการส่งเช็ค ดรา๊ฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือ
ค าส่ังจ่ายเงินของธนาคาร ซึ่งขดีคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบส าคัญสิทธิฯ ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในหนงัสือแสดงความจ านงในการใช้สทิธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่า
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับเงินคา่เสียหายคืนแล้วโดยชอบและไมม่ีสิทธิเรียกรอ้ง
ดอกเบี้ย และ/หรือคา่เสียหายใด ๆ อีกต่อไป 
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1.8.3 การค านวณค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ใหแ้ก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ตามข้อ 1.8.1 มีสูตร
การค านวณดังนี ้

ค่าเสียหายต่อใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 1 (หนึ่ง) หน่วย เทา่กับ   B x [MP – EP] 

โดยที่  B คือ จ านวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึ้นได้ ตาม
อัตราการใช้สิทธิท่ีเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 (หนึง่) หน่วย 

 MP  คือ  ราคาปดิของหุ้นสามัญของบริษัทในวันก าหนดการใช้สิทธิในแต่
ละครั้งซึ่งผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ มาแสดงความจ านงการใช้
สิทธ ิ

 EP  คือ  ราคาการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ หรือราคาการใช้สิทธิ
ที่มีการปรับราคาตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ (หากม)ี 

1.8.4 การชดใชค้่าเสียหายตามข้อนีใ้หถ้ือเป็นส้ินสุด  

1.9 สถานะของใบส าคัญแสดงสทิธิฯ ทีอ่ยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธฯิ แสดงความ
จ านงใช้สทิธิ และวนัจดทะเบยีนเพิ่มทุนช าระแล้ว 

สถานะของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่อยู่ระหว่างวันท่ีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ แสดงความจ านงใชสิ้ทธิ 
และวันก่อนวันทีก่ระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธติาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยงัไม่ได้แสดงความ
จ านงใช้สิทธ ิและสถานภาพจะสิน้สุดลงในวันทีก่ระทรวงพาณิชยไ์ด้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้ว อัน
เนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ข้างต้นแล้ว ในกรณีท่ีบริษัทมีการปรับราคาการใช้
สิทธ ิ และ/หรือ อัตราการใช้สทิธิในชว่งที่บริษัทยังไม่ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนหุ้นสามญัที่เกดิจากการใช้
สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ กบักระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่ได้ท าการใช้สิทธิแล้ว
อาจได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทจะด าเนินการออกหุ้นสามัญใหม่เพิม่เตมิให้แก่ผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ โดยเร็วทีสุ่ดตามจ านวนท่ีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ สมควรจะได้รับหากราคาที่
ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ โดยหุ้นสามัญส่วนทีเ่พิ่มใหม่อาจไดร้ับช้ากว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้
แล้ว แต่ไม่เกิน 45 (ส่ีสิบห้า) วันนับจากวันท่ีมีการปรับสิทธิ 

1.10 สถานะของหุน้สามัญใหมท่ี่เกดิจากการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 

บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจ านวนหุ้น
สามัญที่ออกใหม่ที่มีการใชสิ้ทธิในแตล่ะครั้ง ภายใน 14 (สิบส่ี) วันนับตั้งแต่วันท่ีบริษัทได้รับช าระค่าหุ้น
ตามจ านวนที่มีการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง และบริษัทจะด าเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
ที่ได้ใช้สิทธิน้ันเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจ านวนหุ้นสามัญที่ค านวณได้
จากการใช้สิทธิในครั้งนั้น 

หุ้นสามัญใหม่ที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับ
หุ้นสามัญของบริษัทที่ได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทุกประการนับตั้งแต่วันที่มีการจดแจ้งชื่อของผู้ถือ
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ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ หรือผู้รับสิทธิแทนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้ว
เนื่องจากการออกหุ้นสามัญใหม่จากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ กับกระทรวงพาณิชย์แล้ว 

1.11 มติที่ประชุมผู้ถือหุน้ที่อนุมัตกิารออกหุ้นรองรับการใช้สทิธิของใบส าคัญแสดงสทิธิฯ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  8/4/2558  ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2558 และที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ซึง่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ได้อนุมัตกิารเพิม่ทุนจดทะเบียน
ของบริษัทอีกจ านวน 1,055,968,165 บาท จากทุนจดทะเบียนเดมิจ านวน 5,279,840,828 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหมจ่ านวน 6,335,808,993 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
1,055,968,165 หุ้น มูลคา่หุ้นที่ตราไว้ (par value) หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ  

1.12 รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสทิธิฯ 

จ านวนหุ้นรองรับการใช้สิทธ ิ 1,055,968,165 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ราคาการใช้สิทธิ หุ้นละ 14 บาท 

มูลค่ารวมของหุ้น(หากมีการใช้สิทธิ
ครบท้ังจ านวน) 

1,055,968,165 บาท 

1.13 การด าเนินการหากมีหุน้รองรบัคงเหลือจากการใช้สทิธติามใบส าคัญแสดงสทิธฯิ 

หากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษทั จะ
เสนอผ่านท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญทีเ่หลือจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ ต่อไป หรือเพื่อด าเนินการอื่นใดตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการท่ีระบุไว้ใน พ.ร.บ. บริษัท
มหาชน ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 

1.14 ตลาดรองของใบส าคัญแสดงสิทธฯิ ที่เสนอขาย 

บริษัทจะด าเนินการยื่นค าขออนุญาตใหต้ลาดหลักทรัพย์พิจารณารับใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เป็น
หลักทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันท่ีบริษัทไดด้ าเนินการ
จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เสรจ็สิ้นลง 

1.15 ตลาดรองของหุน้สามัญที่เกดิจากการใช้สทิธขิองใบส าคัญแสดงสทิธิฯ 

บริษัทจะด าเนินการขออนุญาตน าหุ้นสามัญทีเ่กิดจากการใช้สิทธขิองใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เข้าซือ้ขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันก าหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ ทั้งนี้ เพื่อให้หุ้น
สามัญดงักล่าวสามารถท าการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัท 

2. ข้อจ ากัดการโอนใบส าคัญแสดงสทิธิฯ 

2.1 ข้อจ ากัดการโอนใบส าคัญแสดงสทิธิฯ 
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บริษัทไม่มีข้อจ ากดัการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เว้นแตก่ารโอนเกิดขึ้นในชว่งปิดสมุดทะเบยีนเพือ่พัก
การโอนสิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งนี้ บริษัทจะปดิสมุดทะเบียนเพื่อพกัการโอนหรือการใชสิ้ทธิ
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เป็นระยะเวลา 21 (ยี่สิบเอด็) วันกอ่นวันก าหนดใช้สิทธิครั้งสุดทา้ย และ
ตลาดหลักทรัพยจ์ะท าการขึ้นเครือ่งหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) 3 (สาม) วันท าการก่อนวันปิดสมุด
ทะเบียน  

ในกรณีท่ีวันก าหนดใช้สิทธิครัง้สุดท้ายตรงกับวันหยุดท าการของตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจะปดิสมุด
ทะเบียน 21 (ยี่สิบเอด็) วันก่อนวันท าการสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์ก่อนหน้าวันก าหนดใช้สิทธิครั้ง
สุดท้าย 

2.2 บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย 

บริษัทมีข้อจ ากัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนทีม่ิได้มีสัญชาติไทยตามข้อบังคับของบรษิัทวา่ด้วยเรื่อง
อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลทีม่ิได้มีสัญชาติไทย โดยบริษัทจะไม่ออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ ที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามญัที่มิได้มีสัญชาติไทย หากการออกหุ้นดังกลา่วจะมีผลท าให้สัดส่วน
การถือหุ้นของบุคคลหรือนิติบุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทยในบริษัทมจี านวนเกินกว่าร้อยละ 49 (ส่ีสิบเก้า) 
ของทุนที่เรียกช าระแล้วทั้งหมดของบริษัทตามที่ระบุในข้อบังคับในปัจจุบัน หรือตามสดัส่วนที่อาจมีการ
แก้ไขข้อบังคับในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจะออกหุ้นสามัญใหเ้พียงเทา่ที่ไม่ขัดต่อข้อจ ากัดดงักลา่ว โดยผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ สามารถเลอืกให้บริษัทด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปนี้ 

2.2.1 ให้บริษัทคืนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ และเงินท่ีเหลือตามราคาการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ ในส่วนท่ีไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่มิได้
มีสัญชาติไทยดังกล่าว โดยคืนเป็นเช็คระบุชื่อขดีคร่อมส่ังจา่ยเฉพาะ ทางไปรษณยี์
ลงทะเบียน ภายใน 14 (สิบส่ี) วนัท าการนับแต่วันใช้สิทธิในครั้งนัน้ ๆ 

2.2.2 ให้บริษัทเป็นผู้ถือใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และเงินตามจ านวนการใช้สิทธิ
ซื้อหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่มิได้มีสัญชาติไทยได้ยื่นความจ านงการใช้สิทธิใน
ส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิเอาไว้ตามล าดับก่อนหลัง เพื่อด าเนินการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดง
สิทธิฯในส่วนที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิ เมื่อการออกหุ้นตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่มิได้มีสัญชาติไทยดังกล่าวสามารถท าได้โดยไม่ขัดต่อข้อจ ากัด
ดังกล่าว 

ทั้งนี ้ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่มิได้มีสัญชาติไทยดงักลา่วจะต้องแสดงความจ านงที่จะให้
บริษัทด าเนินการตามข้อ 2.2.1 หรือ 2.2.2 ข้างต้น โดยระบุในใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ
ซื้อหุ้นสามัญ ณ วันแจ้งความจ านงการใช้สิทธใินแต่ละครัง้ 

บริษัทจะอนุญาตใหม้ีการใช้สิทธติามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ในส่วนท่ียังไม่ได้รับการใช้สิทธิ
บางส่วนหรือท้ังหมดในวันก าหนดการใช้สิทธิวันแรกที่สามารถกระท าได้โดยที่ไม่ขัดต่อ
ข้อจ ากดัดงักล่าว อย่างไรก็ด ี หากมจี านวนใบส าคัญแสดงสิทธฯิ ที่รอการใช้สิทธิ ณ วัน
ก าหนดการใช้สิทธิวันแรกที่สามารถกระท าได้ดงักล่าว มากกวา่จ านวนหุ้นสามัญที่บริษัท
สามารถออกได้โดยไม่ขดัต่อข้อจ ากัดดังกลา่ว บริษัทจะด าเนินการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญแทนผู้
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ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่มิได้มีสัญชาติไทยดงักล่าวตามล าดบัการแจง้ความจ านงการใช้
สิทธิตามข้อ 2.2.2 นี ้ หาก ณ วันก าหนดใช้สิทธคิรั้งสุดทา้ย ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
ดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิไดเ้นื่องจากข้อจ ากดัเรื่องสัดส่วนการถอืหุ้นของคนท่ีมิไดม้ีสัญชาติ
ไทยดังกล่าว ให้ถือว่าใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวหมดอายุลง  โดยผู้ถือใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ ที่มิได้มีสัญชาติไทยดังกล่าวจะไมม่ีสิทธิเรียกร้องคา่เสียหายใด ๆ จากบรษิัท และ
บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องชดใช้คา่เสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นท้ังส้ิน 

2.2.3 ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธฯิ ที่มิได้มีสัญชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชยไมว่่า
ในรูปแบบใดจากบริษัท ในกรณีท่ีไม่สามารถใช้สิทธติามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ได ้ โดยมี
สาเหตุมาจากข้อจ ากัดเรื่องสัดสว่นการถือหุ้นของคนทีม่ิได้มีสัญชาติไทย 

 

3. วิธีการส่งมอบทีเ่กดิจากการใช้สิทธขิองใบส าคัญแสดงสทิธฯิ 

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ สามารถเลือกให้บรษิัท
ด าเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปนี้ 

3.1 หากผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ประสงค์จะขอรับเป็นใบหุ้นในนามของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจ านวนท่ีใช้สิทธิแก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยูท่ี่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนภายใน 15 (สิบห้า) วันท าการนับจากวนัครบ
ก าหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ ในกรณีนี ้ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ จะไม่สามารถขายหุ้นสามัญทีเ่กิด
จากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญที่
เกิดจากการใช้สิทธิได้รับอนุญาตให้เขา้ท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว 

3.2  หากผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ประสงค์จะขอรับเป็นใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บรกิารของศูนย์รบัฝาก
หลักทรัพย์ โดยการฝากหุ้นสามัญที่เกดิจากการใช้สิทธิไวใ้นบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซ์ึ่งผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ ศูนยร์ับฝากหลักทรัพย์จะด าเนินการน าหุ้น
สามัญที่เกดิจากการใช้สิทธิฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้
ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชจี านวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้น
สามัญอยู่ภายใน 7 (เจ็ด) วันท าการนับจากวันครบก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีน้ี ผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ จะสามารถขายหุ้นสามัญที่เกดิจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีท่ีตลาด
หลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิท าการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ 

ในกรณีน้ี ชื่อของผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะต้องตรงกับชือ่เจ้าของบัญชซีื้อขายหลักทรัพยท์ี่ผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกลา่ว มิฉะน้ันแล้ว บริษทัขอ
สงวนสิทธิท่ีจะด าเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ตามข้อ 3.1 แทน 

3.3 หากผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนยร์ับฝาก
หลักทรัพย์ โดยการฝากหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิไวใ้นบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชกิ
เลขที ่ 600 กรณีนี ้ บริษัทจะด าเนินการน าหุ้นสามญัที่เกดิจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รบัฝาก
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l1J~l Af1JLLM'l~V1jj"1 n1t/t'i..! 7 (l~(f1) 1'WlIi1n111r1Jr.nn11JrI7iJrllV\'i..!(f1n1'j'1'if~Ylfil'i..!u~irl~F'l'h L~tl~ 

nllliJih rlf1J ll'i'1 C'l-l?lYlfi'1 ~lJWiJ~'i..!"'I1nn11H'?lYlfiriltJ'l n'17'lJ1t.J'1W "l:.;ril'El'mmJ~WllfJ n"l1n17~~ 600 

vl-l n~1"l Lliluril'El-liilvrvlfJ rhlJlJ1';YlV\i'inY1¥~tJi1'1iJ ~'l1l1"l"'l:;nfi1fi'nl-JLwtJJ.J 1'\Jnll'~1LWlJn1dl'l1).J~ 

t;lwufiJ~,hn"'ftnYl~'''ltJ llrl~!'vlft1 u1';V1V1~nVlf'W!J0u 1 r11v\WCil LunnWe ~n'il1iJ~1~!))\L?!iY1"i'iYlfi'1 

"l:;~1}Jl'j'(l'll1I'Jif1.J1l1lJC1I~d~II!l"l1 nn11li'~'1jjl lJ t>I 'i'n (i11,1 ~n~ fYj tll~h1WV1~ 1"~11ilV1i'i n'll f'W tJ'fl'tC1J1 [fIlt1 

'1W~1,r~~Ln(i19'lnn'1~'H~Y)fivhmf'1'frlntJl~wj;m"1IilVi~n'llf'Yd u~::;HfvllLU1Jmm'El'\J~WlIfJn"lln 

UC\J~ 600 ~-1n~1,)LL~(J 

4. tnnJ~~'l.J,j'£lri1'\!iUl'l~'V1fibb~~nD'\!i:JJ1ElYh'llU.:JA'l.J 

-if!] rllVlWC'li'i Y1Bru uuO"l~iJ ~l'1 'HhT-l f'tiJ1JtJ lllfi1W~tlfJ n1iJ~~IV'TL)) L~7,l i>l~ f4Y1fi '1 1u"l'lJo,6wrllVlU(iI nl'i'1imYlfi fl¥~ 

~C'JYi1iJ t(i1tJ1illrl1}1wC'lr.4Y1fi~"l::; l1,'u-lrliJ LLtl:::m 1'l(J'l~Wl1J.JnD~l41tJ (Yitl LL~:;Vlln~iff.lfl(Yll-!1(1) 1 luoii'1lnlV\ul!l 

~Ylfin-rr ~n,,1'fl mJ'lnu n!)l-\lJ1tJ V\~mJ~:; Il1 f'l1"J 1 ~r4W\'1 Hu"" AiJ(il'lJ.JnDwmJ lM11f'litl{OYl1l4lill14 n{)V\lJ1tJV\~1l 

U~:;n1P1 iK'lmh'J1J~ rii'u ~~YlUoii'Dfl'lll~'lI1l"'li{Jr11WWril~Yljj~ 0'~fi l(ll"~'l;:; 11~~'J1.J~~'(i1~1tlLLif'lnw,Ju 

~1l'Cl nliJ~1rlC1J ll?1(1)~~Ylfi'1 

t1iH'VIlJi,;'Vl :al'l1~~£I'Ul'V1~ ~~1~'£lth~'Ulil ~1nWl (~'\!il'll'U) 
~=~"'"-
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