




 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ 

บริษัท อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ำกัด (มหำชน) ครั้งท่ี 1 (ITD-W1)  

ลงวันท่ี 14 พฤษภำคม 2558  

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งท่ี 1) 
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ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ 

บริษัท อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ำกัด (มหำชน) ครั้งท่ี 1 (ITD-W1) 

 

 ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมัญเพิม่ทุนของบริษัท อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ท่ี 1 
(ITD-W1) จ ำนวน ไม่เกิน 1,055,968,165 หน่วย (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ”) ออกโดยบริษัท อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ 
จ ำกัด (มหำชน) ตำมมติท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 8 เมษำยน 2558  เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรำส่วนกำรจัดสรรท่ีหุ้นสำมัญเดิม (มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว้ หุ้น
ละ 1 บำท) จ ำนวน 5 หุ้นต่อ ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย (5:1) หน่วย ทัง้นี ้รำคำเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ต่อหน่วย
เท่ำกับ 0 (ศูนย์) บำท โดยมีอัตรำกำรใช้สิทธ ิคือใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสำมัญของบริษัท (มูลค่ำหุ้นท่ี
ตรำไว้ หุ้นละ 1 บำท) ได้ 1 หุ้น (เว้นแต่ในกรณีมีกำรปรับสิทธิ) และมีรำคำกำรใช้สิทธซืิอ้หุ้นสำมัญตำมใบส ำคัญแสดงสทิธิ
ฯ ท่ีรำคำ 14 บำทต่อหุ้น (เว้นแต่ในกรณีมีกำรปรับสิทธ)ิ ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นหรือของใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ จำกกำร
ค ำนวณให้ปัดเศษนัน้ทิง้  

 ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ จะได้รับสิทธิตำมท่ีได้ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธินี ้โดยบริษทัและผู้ถือใบส ำคญัแสดง
สิทธิฯ จะต้องผูกพันตำมข้อก ำหนดสทิธิทุกประกำร และให้ถือว่ำผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับทรำบและเข้ำใจ
ข้อก ำหนดต่ำง ๆ ของข้อก ำหนดสิทธินีเ้ป็นอย่ำงดีแล้ว  

 อน่ึง บริษัทจะจัดให้มีกำรเก็บรักษำส ำเนำข้อก ำหนดสทิธินีไ้ว้ ณ ส ำนักงำนใหญ่ของบริษัทและ/หรือ ส ำนักงำน
ใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ตำมท่ีระบุไว้ในข้อก ำหนดสิทธินี)้ เพื่อให้ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสทิธฯิ 
สำมำรถขอตรวจสอบส ำเนำข้อก ำหนดสทิธินีไ้ด้ในวนัและเวลำท ำกำรของผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธฯิ และ/หรือ ตัวแทนรับ
แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี) 
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ค ำจ ำกัดควำม 

ค ำและข้อควำมต่ำง ๆ ท่ีใช้อยู่ในข้อก ำหนดสิทธินี ้ให้มีควำมหมำยดังต่อไปนี ้

ข้อก ำหนดสิทธิ หมำยถึง ข้อก ำหนดว่ำด้วยสทิธิและหน้ำท่ีของบริษัท และผู้ ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯฉบบันี ้ รวมทัง้ท่ีมีกำรแก้ไข
เพิ่มเติม (หำกมี) 

ตลำดหลักทรัพย์ หมำยถึง ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิ 

หมำยถึง บุคคลท่ีบริษัทแต่งตัง้ให้เป็นตัวแทนของบริษัทในกำรรับ
แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ  

นำยทะเบยีนของใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ หมำยถึง บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
และ/หรือ ผู้ ท่ีได้รับกำรแต่งตัง้โดยชอบให้ท ำหน้ำท่ีเป็น
นำยทะเบยีนของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ แทน 

บริษัท หมำยถึง บริษัท อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ำกัด (มหำชน)  

ใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ หมำยถึง เอกสำรท่ีออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อใช้แทนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ หมำยถึง ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมัญเพิม่ทุนของบริษัท          
อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ำกัด (มหำชน)ครัง้ท่ี 1 
(ITD-W1)  ชนิดระบุช่ือผู้ ถือและสำมำรถโอนเปลี่ยนมือ
ได้ และให้หมำยควำมรวมถึงใบแทนใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯ ด้วย 

ประกำศ ทจ. 34/2551 หมำยถึง ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ท่ี ทจ. 34/2551 
เร่ืองกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำย
ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นท่ีออกใหม่และหุ้นท่ีออก
ใหม่เพื่อรองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิ ลงวันท่ี 15 ธันวำคม 
2551 (รวมถึงท่ีมีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) 

ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ หมำยถึง ผู้ ท่ีปรำกฏรำยช่ือในทะเบยีนของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ
เป็นเจ้ำของ หรือผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ และให้
หมำยควำมรวมถึงผู้ ถือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 
ด้วย 
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ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำร
ใช้สิทธิ 

หมำยถึง ระยะเวลำท่ีผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ ซ่ึงประสงค์จะใช้
สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมัญเพิม่ทุนของบริษัทสำมำรถแจ้ง
ควำมจ ำนงกำรใช้สิทธติำมใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ ได้
ตำมท่ีระบุไว้ในข้อ 1.4.3 

วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ หมำยถึง วันท่ีผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ สำมำรถใช้สิทธิซือ้หุ้น
สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ตำมท่ีระบุไว้ในข้อ 1.4.1 

วันท ำกำร หมำยถึง วันท่ีธนำคำรพำณิชย์เปิดท ำกำรตำมปกติใน
กรุงเทพมหำนคร ซ่ึงไม่ใช่วันเสำร์หรือวันอำทิตย์ หรือวนั
อ่ืนใดท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยประกำศให้เป็นวันหยุด
ของธนำคำรพำณิชย์ 

ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ หมำยถึง บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด  

สมุดทะเบยีน หมำยถึง แหล่งข้อมูลทำงทะเบยีนซ่ึงบนัทึกรำยละเอียดเก่ียวกับ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ และผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ท่ี
เก็บรักษำโดยนำยทะเบยีนของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

สิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ หมำยถึง สิทธิทัง้ปวงในใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่
จ ำกัดเฉพำะสิทธใินกำรซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท 
สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในท่ี
ประชุมผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ และสิทธิในกำรได้รับ
ค่ำเสียหำยในกรณีหุ้นรองรับไม่เพียงพอ 

หุ้นรองรับ หมำยถึง หุ้นสำมัญท่ีออกใหม่ของบริษัทจ ำนวนไม่เกิน 
1,055,968,165 หุ้น มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เพื่อ
รองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ รวมทัง้หุ้น
สำมัญท่ีบริษัทอำจต้องออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีมีกำร
ปรับสิทธิตำมเงื่อนไขท่ีก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธินี ้

ส ำนักงำน กลต. หมำยถึง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ 
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1. รำยละเอียดเก่ียวกับใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

บริษัทได้ออกและจัดสรรใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ จ ำนวนไม่เกิน 1,055,968,165 หน่วยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษทั
ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) ท่ีมีรำยช่ือปรำกฏอยู่ในทะเบยีนผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 14 พฤษภำคม 2558 
โดยมีรำคำเสนอขำยต่อหน่วยเท่ำกับ 0 (ศูนย์) บำท ในอัตรำส่วนกำรจัดสรรท่ีหุ้นสำมัญเดมิ (มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว้ 
(par value) หุ้นละ 1 บำท) จ ำนวน 5 หุ้นต่อ ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย (5:1) โดยมีรำยละเอียดของใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ ท่ีเสนอขำยดังต่อไปนี ้  

1.1 ลักษณะส ำคัญของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

ช่ือ : ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมัญเพิม่ทุนของบริษัท อิตำเลียน
ไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ท่ี 1 (ITD-W1)   

ชนิดของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ : ระบุช่ือผู้ ถือและสำมำรถโอนเปลี่ยนมือได้ 

วิธีกำรจัดสรร : ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น (Rights 
Offering) ในอัตรำส่วนกำรจัดสรรท่ีหุ้นสำมัญเดิม (มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว้ 
(par value) หุ้นละ 1 บำท) จ ำนวน 5 หุ้นต่อ ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 1 
หน่วย (5:1) โดยหำกมีเศษของใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ เกิดขึน้จำกกำร
ค ำนวณ ให้ปัดเศษนัน้ทิง้ 

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

รำคำต่อหน่วย : 0 บำท (ศูนย์บำท) 

อัตรำกำรใช้สิทธิ : ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสำมัญบริษัท (มูลค่ำหุ้นท่ีตรำ
ไว้ (par value) หุ้นละ 1 บำทได้ 1 หุ้น (มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว้ (par value) หุ้น
ละ 1 บำท เว้นแต่กรณีมีกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับ
สิทธิ  

รำคำกำรใช้สิทธิ : 14 บำท ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธติำมเงือ่นไขกำร
ปรับสิทธิ 

วันท่ีออกใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ : วันท่ี 14 พฤษภำคม 2558 

วันครบก ำหนดอำยุใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ 

: วันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 

อัตรำกำรจัดสรร : 5 หุ้นสำมัญเดิม (มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว้ (par value) หุ้นละ 1 บำท) ต่อ 1 
หน่วยใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ หำกมีเศษของหุ้นหรือของใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯ ให้ปัดเศษนัน้ทิง้ 
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อำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ : ไม่เกิน 4 ปี นับแต่วันท่ีออกใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ : ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ สำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ได้
ในวันท ำกำรสุดท้ำยของทุกๆ ไตรมำสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่ำวคือวนัท ำ
กำรสุดท้ำยของเดือนมีนำคม  มิถุนำยน  กันยำยน  และธันวำคม) โดย
วันก ำหนดกำรใช้สิทธคิรัง้แรกคือวันท ำกำรสุดท้ำยของสิน้ไตรมำสแรก
นับจำกวันท่ีออกใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ  ซ่ึงตรงกับวันท่ี  30  มิถุนำยน  
2558  และวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำย คือวันท่ีใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯ มีอำยุครบ 4  ปี นับจำกวันท่ีออกใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ ซ่ึงตรงกับ
วันท่ี 13  พฤษภำคม 2562  

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงใน
กำรใช้สิทธิ 

: ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ซ่ึงประสงค์ท่ีจะใช้สิทธใินกำรซือ้หุ้นสำมัญ
ของบริษัทจะต้องแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญในระหว่ำง 
5 วันก่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ยกเว้นกำรแสดงควำม
จ ำนงในกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย ให้แสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธใิน
ระหว่ำง 15 วันก่อนวันก ำหนดใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย 

กำรไม่สำมำรถยกเลิกกำรแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 

: เม่ือผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ได้แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้น
สำมัญตำมใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ แล้ว จะไม่สำมำรถยกเลกิกำรแจ้ง
ควำมจ ำนงได้ 

จ ำนวนหุ้นสำมัญท่ีจัดสรรไว้เพื่อ
รองรับ 

: ไม่เกิน 1,055,968,165 หุ้น มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว้หุ้นละ 1 บำท ซ่ึงคิดเป็น
สัดส่วนหุ้นรองรับต่อจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท
เท่ำกับร้อยละ 20.00 ณ วันท่ี 5 มีนำคม 2558 ซ่ึงเป็นวันท่ีท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้ควำมเห็นชอบกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ
ฯ จ ำนวน 5,279,840,828 หุ้น 

ตลำดรองของใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯ 

: บริษัทจะน ำใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ เข้ำจดทะเบยีนเป็นหลักทรัพยจ์ด
ทะเบยีนในตลำดหลักทรัพย์ 

ตลำดรองของหุ้นสำมัญท่ีเกิด
จำกกำรใช้สิทธิแปลงสภำพ 

: บริษัทจะน ำหุ้นสำมัญท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิในครัง้นีเ้ข้ำจดทะเบยีนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบยีนในตลำดหลักทรัพย์ 

ผลกระทบต่อรำคำตลำดของหุ้น 
(Price Dilution) 

: กำรลดลงของรำคำหุ้น (Price Dilution) 

ในกรณีท่ีมีกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นครบถ้วนตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ  โดยผู้
ถือหุ้นเดิมของบริษัททัง้จ ำนวน จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้น อย่ำงไรก็
ตำม หำกมีกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นครบตำมใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ ทัง้หมด
จ ำนวน 1,055,968,165 หน่วย โดยผู้ใช้สิทธิซือ้หุ้นท่ีไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นเดมิ
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ของบริษัท จะท ำให้ก ำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share: EPS) ลดลง
เท่ำกับร้อยละ 16.68* 

* ค ำนวณจำก (EPS ก่อนเสนอขำย – EPS หลังเสนอขำย) หำรด้วย EPS 
ก่อนเสนอขำยโดย  

“EPS ก่อนเสนอขำย” = ก ำไรสุทธิจ ำนวน 522,153,000 บำท (ก ำไร
สุทธิย้อนหลัง 12 เดือน ตัง้แต่งวดวันท่ี 1 มกรำคม 2557 ถึงวันท่ี 31 
ธันวำคม 2557) หำรด้วยจ ำนวนหุ้นท่ีช ำระแล้วจ ำนวน 5,279,840,828 
หุ้น 

            522,153,000                   =  0.0989 บำทต่อหุ้น 

          5,279,840,828                             

“EPS หลังเสนอขำย” = ก ำไรสุทธิจ ำนวน 522,153,000 บำท (ก ำไร
สุทธิย้อนหลัง 12 เดือน ตัง้แต่งวดวันท่ี 1 มกรำคม 2557 ถึงวันท่ี 31 
ธันวำคม 2557) หำรด้วยผลบวกของ (1) จ ำนวนหุ้นท่ีช ำระแล้วจ ำนวน 
5,279,840,828 หุ้น กับ (2) จ ำนวนหุ้นรองรับท่ีออกในครัง้นี ้

                    522,153,000                    =  0.0824 บำทต่อหุ้น 

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

ดังนัน้ กำรลดลงของก ำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution) จึงเท่ำกับ 

              16.68   =          (0.0989 – 0.0824)  

                                            0.0989 
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ผลกระทบต่อส่วนแบง่ก ำไรหรือ
สิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้นเดิม 
(Control  Dilution) 

: กำรลดของสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control Dilution)  

ในกรณีท่ีมีกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นครบถ้วนตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ  โดยผู้
ถือหุ้นเดิมของบริษัททัง้จ ำนวน จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้น อย่ำงไรก็
ตำม หำกมีกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นครบตำมใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ ทัง้หมด
จ ำนวน 1,055,968,165 หน่วย โดยผู้ใช้สิทธิซือ้หุ้นท่ีไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นเดมิ
ของบริษัท จะท ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ำกับร้อย
ละ 16.67* 

* ค ำนวณจำกจ ำนวนหุ้นรองรับท่ีออกในครัง้นี ้หำรด้วยผลบวกของ (1) 
จ ำนวนหุ้นท่ีช ำระแล้วจ ำนวน 5,279,840,828 หุ้น กับ (2) จ ำนวนหุ้น
รองรับท่ีออกในครัง้นี ้

ร้อยละ 16.67 =           1,055,968,165 

   5,279,840,828  + 1,055,968,165 
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เหตุในกำรต้องออกหุ้นใหม่เพื่อ
รองรับกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้
สิทธิ 

: บริษัทจะด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สทิธิ และ/หรืออัตรำกำรใช้สิทธติำม
เงื่อนไขในกำรปรับสิทธิ เม่ือมีเหตุกำรณ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ในข้อก ำหนด
สิทธิและเงื่อนไขของใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ ซ่ึงเป็นเหตุกำรณ์ท่ีมีลกัษณะ
ตำมท่ีก ำหนดไว้ในข้อ 11 (4)(ข) ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
ตลำดทุนท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอ
ขำยใบส ำคัญแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นท่ีออกใหม่ และหุ้นท่ีออกใหม่เพื่อ
รองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิ เช่น  

(ก) เม่ือมีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็น
ผลมำจำกกำรรวมหุ้นหรือแบง่แยกหุ้น  

(ข) เม่ือบริษัทมีกำรเสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่ในรำคำต ่ำ  

(ค) เม่ือบริษัทมีกำรเสนอขำยหุ้นกู้ แปลงสภำพในรำคำต ่ำหรือมี
กำรเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิในรำคำต ่ำ  

(ง) เม่ือบริษัทจ่ำยเงินปันผลทัง้หมดหรือบำงส่วนเป็นหุ้นท่ีออก
ใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น  

(จ) เม่ือบริษัทจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกินกวำ่อัตรำท่ีระบุไว้ใน
ข้อก ำหนดสิทธิ 

(ฉ) เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ท่ีท ำให้ผล
ประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ท่ีผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ จะได้รับ
เม่ือมีกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ ด้อยไปกว่ำเดมิ 
เป็นต้น 

วัตถุประสงค์ของกำรออก
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ และ
ประโยชน์ท่ีบริษัทจะพึงได้รับจำก
กำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครัง้นี ้

: เพื่อเป็นกำรตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทซ่ึงให้กำรสนับสนุนกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษัทมำโดยตลอด และเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

ประโยชน์ท่ีผู้ ถือหุ้นจะพึงได้รับ
จำกกำรเพิ่มทุน 

: ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทในครัง้นีจ้ะมีฐำนะเป็นผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทต่อเม่ือบริษัทได้ด ำเนินกำรจดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงทุนช ำระแล้ว
ต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำเรียบร้อยแล้ว และในกรณีท่ีบริษทัมีกำร
จ่ำยเงินปันผลก็จะมีสิทธิท่ีจะได้รับเงินปันผลในฐำนะผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

1.2 ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ สมุดทะเบียน และผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

 1.2.1  นำยทะเบยีนมีหน้ำท่ีต้องออกใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ทุกรำย 
ส ำหรับใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ ท่ีฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ นำยทะเบยีนจะระบุช่ือ “ศูนย์
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รับฝำกหลักทรัพย”์ เป็นผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ แทนในสมุดทะเบยีน นำยทะเบยีนจะออก
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ หรือออกใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ตำมแบบท่ีนำยทะเบยีนก ำหนด
ให้แก่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ 

 1.2.2  นำยทะเบยีนมีหน้ำท่ีตำมสัญญำแต่งตัง้นำยทะเบยีนท่ีจะต้องจัดท ำและเก็บรักษำสมุด
ทะเบยีนไว้จนกว่ำใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ ทัง้หมดจะมีกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นรองรับของบริษัทหรือ
จนกว่ำจะครบก ำหนดอำยุใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ (แล้วแต่กรณี) 

 1.2.3  ผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

-  ผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ กรณีท่ัวไป  

 สิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ จะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีปรำกฏช่ือเป็น
เจ้ำของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ในจ ำนวนท่ีระบุอยู่ในสมุดทะเบยีนในขณะนัน้ ๆ หรือ
ในวันแรกของกำรปิดสมุดทะเบยีนในกรณีท่ีมีกำรปิดสมุดทะเบยีนพกักำรโอน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ เว้นแต่จะได้มีกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ (ซ่ึงสำมำรถใช้ยนั
กับบริษัทได้ตำมข้อ 1.3) เกิดขึน้แล้วในวันปิดสมุดทะเบยีนท่ีเก่ียวข้องข้ำงต้น ซ่ึง
สิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ จะตกได้แก่ผู้ รับโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ  

-   ผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ กรณีท่ีศูนยรั์บฝำกหลักทรัพย์เป็นผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ แทน  

 สิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ จะตกได้แก่บุคคลห รือนิติบุคคลท่ีนำยทะเบยีน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจำกศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ว่ำเป็นผู้ทรง
สิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ในจ ำนวนท่ีศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์แจ้งนำยทะเบยีน 
โดยจ ำนวนดังกล่ำวจะต้องไม่เกินกว่ำจ ำนวนรวมของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ในช่ือ
ของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ท่ีระบุอยู่ในสมุดทะเบยีนในขณะนัน้ ๆ หรือในวันแรก
ของกำรปิดสมุดทะเบยีนในกรณีท่ีมีกำรปิดสมุดทะเบยีนพกักำรโอนใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯ  

 1.2.4  เม่ือศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์แจ้งนำยทะเบยีน นำยทะเบยีนมีหน้ำท่ีต้องออกใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯ ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ ท่ีฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลกัทรัพยแ์ละ
ลงทะเบยีนให้ผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ รำยดังกล่ำวเป็นผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ 
ในสมุดทะเบยีนตำมจ ำนวนท่ีได้รับแจ้งจำกศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ เม่ือได้มีกำรออก
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ และลงทะเบยีนดังกลำ่วแล้ว นำยทะเบยีนจะแก้ไขจ ำนวนรวมของ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีลงทะเบยีนในสมุดทะเบยีนไว้ในช่ือของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย ์โดยหัก
จ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ ท่ีได้แยกไปลงทะเบยีนไว้ในช่ือของผู้ทรงสทิธิในใบส ำคญัแสดง
สิทธิฯ ออก ส่วนจ ำนวนรวมของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีออกให้แก่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพยนั์น้ 
หำกนำยทะเบยีนไม่ได้ท ำกำรแก้ไข (ไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม) ให้ถือว่ำมีจ ำนวนลดลงตำม
จ ำนวนของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีได้แยกไปออกใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ และลงทะเบยีนไว้ใน
ช่ือของผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่ำว  
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1.3 กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

1.3.1  กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีมิได้ฝำกไว้กับศูนย์ รับฝำกหลักทรัพย์ให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ ดังนี ้

-  กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ระหว่ำงผู้โอนและผู้รับโอน กำรโอนใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯ จะสมบูรณ์เม่ือผู้ โอนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ซ่ึงเป็นผู้ ท่ีสมุดทะเบยีนระบุช่ือเป็น
เจ้ำของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ตำมจ ำนวนท่ีจะท ำกำรโอน หรือผู้ รับโอนคนสุดท้ำย
โดยมีกำรสลักหลังแสดงกำรโอนต่อเน่ืองครบถ้วนจำกผู้ ท่ีปรำกฏช่ือดังกล่ำว 
(แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ รับโอนโดยลงลำยมือช่ือสลกั
หลังแสดงกำรโอนไว้ด้วย 

- ผลกำรโอนใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ ระหว่ำงผู้รับโอนกับบริษัท กำรโอนใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯ จะใช้ยันกับบริษัทได้ก็ต่อเม่ือนำยทะเบยีนได้รับค ำขอลงทะเบยีนกำรโอน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯพร้อมทัง้ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีผู้ รับโอนใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ 
ได้ลงลำยมือช่ือเป็นผู้ รับโอนในด้ำนหลังของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ นัน้ครบถ้วนแล้ว  

- ผลของกำรโอนใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ ระหว่ำงผู้ รับโอนกับบุคคลภำยนอก กำรโอน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ จะใช้ยันกับบุคคลภำยนอกได้ก็ตอ่เม่ือนำยทะเบยีนได้
ลงทะเบยีนกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ในสมุดทะเบยีนเรียบร้อยแล้ว  

-  กำรขอลงทะเบยีนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธฯิ จะต้องกระท ำ ณ ส ำนักงำนใหญ่
ของนำยทะเบยีนในวันและเวลำท ำกำรของนำยทะเบยีน และจะต้องท ำตำมแบบ
และวิธีกำรท่ีนำยทะเบยีนก ำหนด โดยผู้ขอลงทะเบยีนจะต้องส่งมอบใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ ท่ีลงลำยมือช่ือครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ข้ำงต้น พร้อมทัง้หลักฐำนอ่ืน ๆ 
ท่ียืนยันถึงควำมถูกต้องและควำมสมบูรณ์ของกำรโอนและกำรรับโอนใบส ำคัญ
แสดงสิทธิฯ ในสมุดทะเบยีนพร้อมทัง้ใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ และหลักฐำนอ่ืน ๆ ท่ี
จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว อย่ำงไรก็ดี นำยทะเบยีนมีสิทธิปฏิเสธไม่
รับค ำขอลงทะเบยีนกำรโอนใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ หำกนำยทะเบยีนเห็นว่ำกำรโอน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ นัน้ไม่ชอบด้วยกฎหมำย 

1.3.2  ส ำหรับกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ให้เป็นไปตำม
ข้อบงัคับของตลำดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ และหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง  

1.4 กำรใช้สิทธิและเง่ือนไขกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน 

1.4.1 วันก ำหนดกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน 

 ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ สำมำรถใช้สิทธติำมใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ ได้ในวันท ำกำรสุดท้ำย
ของทุกๆ ไตรมำสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่ำวคือวันท ำกำรสุดท้ำยของเดอืนมีนำคม  มิถุนำยน  
กันยำยน  และธันวำคม ) โดยวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้แรกคือวันท ำกำรสดุท้ำยของสิน้ไตร
มำสแรกนับจำกวันท่ีออกใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ  ซ่ึงตรงกับวันท่ี  30  มิถุนำยน  2558  และวัน
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ก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย คือวันท่ีใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ มีอำยุครบ 4  ปี นับจำกวันท่ีออก
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ  ซ่ึงตรงกับวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562 ในกรณีท่ีวันก ำหนดกำรใช้สิทธคิรัง้
สุดท้ำยตรงกับวันหยดุท ำกำรของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครัง้สุดท้ำยเป็นวันท ำกำรสดุท้ำย
ก่อนหน้ำวันใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย 

1.4.2 กำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน 

 ในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ สำมำรถใช้สิทธซืิอ้หุ้น
สำมัญเพิ่มทุนทัง้หมดหรือบำงส่วนก็ได้ ส ำหรับใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ ท่ีเหลือและไม่ได้ใช้สทิธิ
ภำยในวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย บริษัทจะถือว่ำผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ ไม่ประสงค์
จะใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ ดังกล่ำว และให้ถือว่ำใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ นัน้ๆ สิน้
สภำพโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ 

1.4.3 ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 

- ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญแต่ละครัง้ (ยกเว้นกำรใช้
สิทธิครัง้สุดท้ำย) 

ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องแจ้งควำมจ ำนงตำมวิธีท่ีระบุไว้ในข้อ 1.4.6 

ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 15.30 น. ของทุกวันท ำกำรภำยในระยะเวลำ 5 (ห้ำ) วัน

ก่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิแต่ละครัง้ (ต่อไปนีเ้รียกว่ำ “ระยะเวลำกำรแจ้งควำม

จ ำนงในกำรใช้สิทธิ”)  

ทัง้นี ้ บริษัทจะแจ้งข่ำวเก่ียวกับระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ อัตรำ
กำรใช้สิทธิ รำคำกำรใช้สิทธิ พร้อมทัง้สถำนท่ีใช้สิทธ ิ ผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมูลของ
ตลำดหลักทรัพย ์ (SET SMART/ ELCID) เพื่อแจ้งให้ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสทิธฯิ 
ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 5 (ห้ำ) วันก่อนระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิแต่ละครัง้ 

- ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญครัง้สุดท้ำย  

ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องแจ้งควำมจ ำนงตำมวิธีท่ีระบุไว้ในข้อ 1.4.6 

ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 15.30 น. ของทุกวันท ำกำร ภำยในระยะเวลำ 15 (สิบห้ำ) 

วันก่อนวันครบก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย (ต่อไปนีเ้รียกว่ำ “ระยะเวลำกำรแจ้ง

ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย”) 

ทัง้นี ้บริษัทจะแจ้งข่ำวเก่ียวกับระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิครั ้ง

สุดท้ำย อัตรำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใช้สิทธิ พร้อมทัง้สถำนท่ีใช้สิทธิ  ผ่ำนระบบ

เผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์ (SET SMART/ ELCID) พร้อมทัง้จะส่งจดหมำย
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ลงทะเบยีนถึงผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ตำมรำยช่ือท่ีปรำกฏในสมุดทะเบยีนผู้ ถือ

ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ณ วันปิดสมุดทะเบยีนพักกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ครัง้

สุดท้ำย ทัง้นี ้บริษัทจะปิดสมุดทะเบยีนพักกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นเวลำ 

21 (ยี่สิบเอ็ด) วันก่อนวันก ำหนดใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย และตลำดหลักทรัพย์จะท ำกำร

ขึน้เคร่ืองหมำยห้ำมกำรซือ้ขำยช่ัวครำว (SP) ล่วงหน้ำ 2 (สอง) วันท ำกำรก่อนวัน

ปิดสมุดทะเบยีน 

ในกรณีท่ีวันปิดสมุดทะเบยีนพักกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดท ำกำรของตลำด

หลักทรัพย์ ให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบยีนเป็นวันท ำกำรก่อนหน้ำ ทัง้นี ้ ใบส ำคัญแสดงสิทธิจะพัก

กำรซือ้ขำยจนถึงวันครบก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย  

นำยทะเบยีนของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด  

62 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ชัน้ 4 และ 7 ถนนรัชดำภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 

โทรศัพท์: 0-2229-2800 

โทรสำร: 0-2359-1259 

TSD Call Center:  0-2229-2888 

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

นำยทะเบยีนของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ จะรับผิดชอบต่อกำรปิดสมุดทะเบยีน ซ่ึงในสมุด
ทะเบยีนจะต้องประกอบด้วยช่ือ และนำมสกุล สัญชำติ และท่ีอยู่ของผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิ
ฯ และรำยละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องตำมท่ีศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะก ำหนด ในกรณีข้อมูลไม่
ตรงกัน บริษัทจะถือว่ำสมุดทะเบยีนเป็นข้อมูลท่ีถูกต้อง 

ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ มีหน้ำท่ีในกำรแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงหรือข้อผิดพลำดใน
รำยละเอียดในกำรลงบนัทึกในสมุดทะเบยีน และนำยทะเบยีนจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
ข้อผิดพลำดดังกล่ำว 

บริษัทขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงนำยทะเบยีนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ โดยจะท ำกำรแจ้ง
ให้ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกวำ่  30 (สำมสิบ) วัน ผ่ำนระบบเผยแพร่
ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์ (SET SMART/ ELCID) และแจ้งให้ส ำนักงำน กลต. ทรำบ
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 (สำมสิบ) วันเช่นกัน รวมทัง้บริษัทจะด ำเนินกำรจัดสง่กำร
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำวให้กับผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีนด้วย  
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1.4.5 กำรรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิและสถำนท่ีติดต่อในกำรใช้สิทธิ 

บริษัทจะรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธ ิ และรับช ำระเงนิค่ำจองซือ้หุ้นสำมัญเพิม่ทุนตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ โดยผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ สำมำรถติดต่อบริษัทเพือ่แจ้งควำมจ ำนง
ในกำรใช้สิทธิตำมรำยละเอียด ดังนี ้

บริษัท อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ำกัด (มหำชน) 

ฝ่ำยบริกำรองค์กร ชัน้ 38   

2034/132-161 อำคำรอิตัลไทยทำวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  

แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310   

โทรศัพท์: 02 716 1600 ต่อ 3800 

โทรสำร: 02 716 1494 

อีเมล:  cccs@itd.co.th 

ทัง้นี ้ ในกรณีท่ีบริษัทมีกำรเปลีย่นแปลงข้อมูลเก่ียวกับกำรรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ 
และ/หรือ กำรแต่งตัง้ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธ ิและ/หรือ สถำนท่ีท่ีติดต่อในกำร
ใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ทรำบผ่ำนสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ (SET SMART/ ELCID) 

1.4.6 ขัน้ตอนกำรใช้สิทธิ 

ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ สำมำรถขอรับใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธซืิอ้หุ้นสำมัญได้ท่ี
บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ หรือดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ของ
บริษัท (www.itd.co.th) โดยสำมำรถแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญเพิม่ทุนได้ท่ี
บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิตำมระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนง
ในกำรใช้สิทธิตำมท่ีระบุในข้อ 1.4.3 ข้ำงต้น 

ในกรณีท่ีใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ อยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผู้ ถือใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯ ท่ีต้องกำรใช้สิทธิต้องแจ้งควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพือ่ขอถอนใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯ ตำมท่ีตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด  

(ก) ในกรณีท่ีผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ มีบญัชีซือ้ขำยหลักทรัพย์ของตนอยู่ในบญัชี 
“บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผู้ฝำก” ผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สิทธิฯ ท่ีต้องกำรใช้สิทธิต้องแจ้งควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพือ่ขอถอน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ  ตำมท่ีตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด โดยยืน่ต่อบริษัทหลักทรัพยท่ี์
เป็นนำยหน้ำซือ้ขำยหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพยด์ังกลำ่วจะ
ด ำเนินกำรแจ้งกับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เพือ่ขอถอนใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ จำก
บญัชี “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผู้ฝำก” โดยศูนยรั์บ
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ฝำกหลักทรัพยจ์ะด ำเนินกำรออกใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐำน
ประกอบกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท 

(ข) ในกรณีท่ีผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ ไม่มีบญัชีซือ้ขำยหลักทรัพย์ โดยใบส ำคญัแสดง
สิทธิฯ อยู่กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ใน “บญัชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” ผู้ ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีต้องกำรใช้สิทธิ ต้องแจ้งควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอ
เพื่อขอถอนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ตำมท่ีตลำดหลักทรัพยก์ ำหนด โดยยื่นต่อศูนยรั์บ
ฝำกหลักทรัพยเ์พื่อขอถอนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ จำก “บญัชีบริษัทผู้ออก
หลักทรัพย์” โดยศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะด ำเนินกำรออกใบแทนใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท 

ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ (ทัง้ท่ีถือเป็นใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ และในระบบไร้ใบหลกัทรัพย์ 
(Scripless)) ท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญ จะต้องปฏิบตัิตำมเงื่อนไขกำรแจ้งควำมจ ำนง
ในกำรใช้สิทธิ โดยต้องด ำเนินกำรและส่งเอกสำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิภำยใน
ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ ดังนี  ้

ก) แบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธซืิอ้หุ้นสำมัญท่ีได้กรอกข้อควำมถูกต้องชัดเจน 
และครบถ้วนทุกรำยกำร พร้อมลงนำมโดยผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ และสง่ให้แก่
บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ ในช่วงระยะเวลำกำรแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 

ข) ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ตำมแบบท่ีตลำดหลักทรัพย์
ก ำหนด ซ่ึงผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ลงลำยมือช่ือผู้ โอนด้ำนหลัง ตำมจ ำนวนท่ีระบุ
ในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ และหนังสือมอบอ ำนำจให้ผู้ อ่ืนมำรับใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ ฉบบัใหม่ส ำหรับใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ท่ียังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ำมี) และส่ง
ให้แก่ บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 

ค) ช ำระเงินตำมจ ำนวนท่ีระบุในใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญเพิม่ทุน 
และส่งหลักฐำนกำรช ำระเงนิให้แก่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงใน
กำรใช้สิทธิ โดยผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ ท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้น จะต้อง (1) 
โอนเงินเข้ำบญัชีเงินฝำกประเภทกระแสรำยวัน ธนำคำร ไทยพำณิชย์ จ ำกัด 
(มหำชน) สำขำ อิตัลไทยทำวเวอร์ ช่ือบัญชี “บมจ. อิตำเลียนไทย  ดีเวล๊อป
เมนต์”   เลขท่ีบัญชี 251-3-00166-0  โดยให้แนบหลักฐำนกำรโอนเงินท่ีธนำคำร
ออกให้ พร้อมระบุช่ือ-นำมสกุล และเบอร์โทรศัพท์ท่ีสำมำรถติดต่อไว้ด้วย หรือ (2) 
ช ำระเป็นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค ดร๊ำฟท์ ท่ีสำมำรถเรียกเก็บได้ในเขต
กรุงเทพมหำนคร ภำยใน 1 (หน่ึง) วันท ำกำรนับจำกวนัท่ีแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สทิธิ
ในแต่ละครัง้ โดยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟ ต้องลงวันท่ีก่อนก ำหนดกำรใช้
สิทธิ 3 (สำม) วันท ำกำร และขีดคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำย “บมจ. อิตำเลียนไทย  
ดีเวล๊อปเมนต์” โดยให้ระบุช่ือ-นำมสกุล และเบอร์โทรศัพท์ท่ีสำมำรถติดต่อได้ไว้
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ด้ำนหลังด้วย หรือ (3) ช ำระโดยวิธีกำรอ่ืนตำมแตท่ี่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ จะเป็นผู้ก ำหนดและแจ้งให้ทรำบต่อไป  

 ทัง้นี ้ กำรใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสำมัญดังกล่ำวจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือบริษัทและ/หรือ
ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ เรียกเก็บเงินดังกลำ่วได้แล้วเท่ำนัน้ หำก
บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วย
เหตุผลใดๆ ท่ีมิได้เกิดจำกควำมผิดของบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนง
ในกำรใช้สิทธิ บริษัทจะถือว่ำผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ แสดงเจตนำยกเลิกกำรใช้
สิทธิซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครัง้นัน้ โดยบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนง
ในกำรใช้สิทธิ จะจัดส่งใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ พร้อมกับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรื
อดร๊ำฟท์ท่ีเรียกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ ภำยใน 14 (สิบสี่) 
วันนับจำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธใินครัง้นัน้ ๆ แต่ทัง้นี ้ ไม่ถือเป็นกำรตัดสิทธิท่ีผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญในครัง้ต่อไป เว้นแต่เป็นกำรใช้สิทธใิน
ครัง้สุดท้ำย บริษัทจะถือว่ำใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ นัน้ ๆ สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้
สิทธิซ่ึงบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ จะไม่รับผิดชอบตอ่
ดอกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยอ่ืนใด ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  

ง) ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่ำอำกรแสตมป์หรือภำษีอ่ืนใด 
(ถ้ำมี) ตำมบทบญัญัติแห่งประมวลรัษฎำกรหรือข้อบงัคับหรือกฎหมำยตำ่ง ๆ ท่ีใช้
บงัคับในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

จ) หลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิ 

1)  บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย :  ส ำเนำบตัรประชำชน หรือส ำเนำบตัรข้ำรำชกำร 
หรือส ำเนำบตัรพนักงำนรัฐวิสำหกิจท่ียังไม่
หมดอำยุ (ในกรณีมีกำรเปลี่ยนเช่ือ/ช่ือสกุล ซ่ึงท ำ
ให้ช่ือ/ช่ือสกุล ไม่ตรงกับใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ให้
แนบเอกสำรท่ีออกโดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น ใบ
แจ้งเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล เป็นต้น) พร้อมลงลำยมือ
ช่ือรับรองส ำเนำถูกต้อง 

2)  บุคคลธรรมดำต่ำงด้ำว  :   ส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือส ำเนำหนังสือเดนิทำง 
พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้อง 

3)  นิติบุคคลสัญชำติไทย  : ส ำเนำหนังสือรับรองบริษัท ท่ีกระทรวงพำณิชย์
ออกให้ไม่เกิน 6 (หก) เดือนก่อนวันก ำหนดกำรใช้
สิทธิในครัง้นัน้ ๆ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้องโดย
กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจท่ีมีช่ือปรำกฏอยู่ในหนังสือ
รับรองบริษัทนัน้ และเอกสำรหลักฐำนของ
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กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือตำม 1) หรือ 2) 
พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้อง 

4)  นิติบุคคลต่ำงด้ำว  : ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบยีนจัดตัง้นิติบุคคล 
และ/หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคลรับรองโดย 
Notary public ของประเทศท่ีออกเอกสำรนัน้ 
พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้องโดย
กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจ และเอกสำรหลักฐำนของ
กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือตำม 1) หรือ 2) 
พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้อง 

5)  คัสโตเดียน   : ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบยีนรับรองโดย Notary 
public ของประเทศท่ีออกเอกสำรนัน้ พร้อม
หนังสือแต่งตัง้คัสโตเดียน และเอกสำรหลักฐำน
ของผู้ มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือตำม 1) หรือ 2) พร้อม
ลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้อง 

 ทัง้นี ้ หำกผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ส่งมอบหลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิตำมท่ี
กล่ำวข้ำงต้น บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ ขอสงวนสทิธิ
ท่ีจะถือว่ำผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ 
ในครัง้นัน้ ๆ   อย่ำงไรก็ตำม บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ 
สำมำรถใช้ดุลพินิจในกำรพิจำรณำให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ ใช้สิทธิตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ตำมควำมเหมำะสม 

1.4.7 จ ำนวนหน่วยของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีขอใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญ จะต้องเป็นจ ำนวนเต็ม
เท่ำนัน้ โดยอัตรำกำรใช้สิทธเิท่ำกับใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ หน่ึงหน่วยต่อหุ้นสำมัญหน่ึงหุ้น เว้น
แต่กรณีมีกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิตำมท่ีระบุไว้ในข้อ 1.5 

1.4.8 จ ำนวนหุ้นสำมัญท่ีออกให้เม่ือมีกำรใช้สิทธิจะค ำนวณโดยกำรน ำจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิ ซ่ึง
ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ช ำระตำมท่ีกล่ำวข้ำงต้น หำรด้วยรำคำกำรใช้สิทธิในขณะท่ีมี
กำรใช้สิทธินัน้ โดยบริษัทจะออกหุ้นสำมัญเป็นจ ำนวนเตม็ ไม่เกินจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ คูณด้วยอัตรำกำรใช้สิทธิ หำกมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรืออัตรำกำรใช้
สิทธิแล้วท ำให้มีเศษเหลืออยู่จำกกำรค ำนวณดังกล่ำว บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใช้สิทธิ จะไม่น ำเศษดังกล่ำวมำคิดค ำนวณและจะช ำระเงินท่ีเหลือจำกกำรใช้
สิทธิดังกล่ำวเป็นเช็คระบุช่ือขีดคร่อมเฉพำะคนืให้แก่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ โดยทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบยีนภำยใน 14 (สิบสี่) วันนับจำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้โดยไม่มี
ดอกเบีย้ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ 
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 ในกรณีท่ีต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำกำรใช้สิทธิตำมเกณฑก์ำรปรับรำคำกำรใช้สิทธ ิ และ/
หรืออัตรำกำรใช้สิทธิตำมท่ีระบุในเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ และมีเศษของจ ำนวนหุ้นสำมัญท่ีจะ
ได้รับจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ให้ตัดเศษของหุ้นทิง้ 

1.4.9 ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมัญไม่ต ่ำกวำ่ 100 (หน่ึงร้อย) หุ้น
สำมัญ โดยจ ำนวนหน่วยของใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ ท่ีขอใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญจะต้องเป็น
จ ำนวนเต็มเท่ำนัน้ อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีท่ีผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ มีสิทธิในกำรซือ้หุ้นต ำ่
กว่ำ 100 (หน่ึงร้อย) หุ้นสำมัญ จะต้องใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมัญในครัง้เดียวทัง้จ ำนวน 
ยกเว้นในกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำยนี ้ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ จะสำมำรถใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้น
สำมัญโดยไม่มีกำรก ำหนดจ ำนวนหุ้นสำมัญขัน้ต ่ำ  

1.4.10 หำกบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ ได้รับเอกสำรแจ้งควำมจ ำนงใน
กำรใช้สิทธิตำมข้อ 1.4.6 จ) ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือจ ำนวนเงินท่ีบริษัทได้รับช ำระไม่
ครบตำมจ ำนวนท่ีระบุไว้ในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญ  หรือบริษัท
ตรวจสอบได้ว่ำข้อควำมท่ีผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ กรอกลงในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้
สิทธิซือ้หุ้นสำมัญนัน้ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกูต้อง หรือติดอำกรแสตมป์ (ถ้ำมี) ไม่ครบถ้วน
ถูกต้องตำมบทบญัญัติแห่งประมวลรัษฎำกร ข้อบงัคับ หรือกฎหมำยต่ำง ๆ ผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ จะต้องท ำกำรแก้ไขให้ถูกต้องภำยในระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ
ในแต่ละครัง้ หำกผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ ไม่ท ำกำรแก้ไขให้ถูกต้องภำยในระยะเวลำ
ดังกล่ำว บริษัทและ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ จะถือว่ำผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ แสดงเจตนำยกเลกิกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญในครัง้นัน้ ๆ และบริษัทและ/หรือ 
ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ จะจัดส่งเงินท่ีได้รับโดยไม่มีดอกเบีย้ และใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ คืนให้แก่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ ภำยใน 14 (สิบสี่) วันนับจำกวันก ำหนดกำรใช้
สิทธิในครัง้นัน้ ๆ ตำมวิธีกำรและเงื่อนไขท่ีก ำหนดโดยบริษัทและ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใช้สิทธิ ทัง้นี ้ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ สำมำรถแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธซืิอ้หุ้น
สำมัญใหม่ได้ ในวันก ำหนดกำรใช้สิทธคิรัง้ตอ่ไป เว้นแต่กำรใช้สิทธิครัง้นัน้จะเป็นกำรใช้สทิธิ
ครัง้สุดท้ำย ให้ถือว่ำใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ นัน้ ๆ สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สทิธิ บริษัทจะไม่
รับผิดชอบต่อดอกเบีย้และ/หรือค่ำเสียหำยอ่ืนใด ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  

1.4.11 ในกรณีท่ีผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ ช ำระเงินในกำรใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัท และ/หรือ
ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ มีสิทธิท่ีจะด ำเนินกำรประกำรใดประกำรหน่ึงตอ่ไปนี  ้
ตำมท่ีบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิจะเห็นสมควร  

ก) ถือว่ำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธ ิ
หรือ 

ข)  ถือว่ำจ ำนวนหุ้นสำมัญท่ีจองซือ้มีจ ำนวนเท่ำกับจ ำนวนเงินท่ีได้รับจำกกำรใช้สทิธิ
ตำมรำคำกำรใช้สิทธิในขณะนัน้ หรือ 
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ค)  ให้ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ช ำระเงินเพิ่มเติมตำมจ ำนวนท่ีประสงค์จะใช้สิทธใิห้
ครบถ้วนภำยในระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิในครัง้นัน้ หำกบริษทั 
และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ ไม่ได้รับเงินครบตำมจ ำนวนใน
กำรใช้สิทธิภำยในระยะเวลำดังกล่ำว บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงใน
กำรใช้สิทธิ จะถือว่ำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไม่
มีกำรใช้สิทธิ 

  หมำยเหตุ: ในกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย บริษัทจะด ำเนินกำรตำมข้อ ข) ข้ำงต้น 

 กำรกระท ำใด ๆ ของบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ ให้ถือว่ำเป็น
ท่ีสุด  

 ในกรณีตำมข้อ ก) และ ค) บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ จะส่งเงนิ
ท่ีได้รับไว้คืนเป็นเช็คระบุช่ือขีดคร่อมเฉพำะและใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ โดยจะถือว่ำไม่มีกำรใช้
สิทธิดังกล่ำว โดยจะส่งคืนให้แก่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีนภำยใน  
14 (สิบสี่) วันท ำกำรนับจำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ โดยไม่มีดอกเบีย้  

 ในกรณีตำมข้อ ข) บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธ ิจะถือว่ำมีกำรใช้
สิทธิเพียงบำงส่วน และบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ จะส่งมอบ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ส่วนท่ีเหลือคืนให้กับผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ทำงไปรษณีย์
ลงทะเบยีนภำยใน 14 (สิบสี่) วันท ำกำรนับจำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ พร้อมเงิน
ส่วนท่ีเหลือ (ถ้ำมี) โดยไม่มีดอกเบีย้ อย่ำงไรก็ดี ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ท่ียังไม่มีกำรใช้สิทธิ
ดังกล่ำว ยังมีผลต่อไปจนถึงวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย เว้นแต่เป็นกำรใช้สิทธิครัง้
สุดท้ำย 

1.4.12  ในกรณีท่ีบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธ ิ ไม่สำมำรถคืนเงินสว่นท่ี
ไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ภำยในระยะเวลำ 14 (สิบสี่) วันนับแต่วันครบ
ก ำหนดกำรใช้สิทธิในครัง้นัน้  ๆ ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ จะได้รับดอกเบีย้ในอัตรำร้อยละ 7.
5 ต่อปี โดยค ำนวณจำกเงินสว่นท่ีไม่ได้ใช้สิทธินับแต่วันท่ีพ้นก ำหนด 14 (สิบสี่) วันดังกลำ่ว
จนถึงวันท่ีผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับคืน 

 อย่ำงไรก็ดี หำกบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิได้ท ำกำรสง่เช็ค 
ดร๊ำฟท์ ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือค ำสั่งจ่ำยเงินของธนำคำร ซ่ึงขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะช่ือผู้ถือ
ใบส ำคัญสิทธิฯ ทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีนตำมท่ีอยู่ท่ีระบุในหนังสือแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธฯิ ได้รับเงินคืนโดยชอบและผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยใด ๆ อีกต่อไป 

1.4.13  เม่ือผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีประสงคจ์ะใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญ  ได้ปฏิบตัิตำมเงื่อนไขกำรแจ้ง
ควำมจ ำนงกำรใช้สิทธซืิอ้หุ้นสำมัญ กล่ำวคือ ได้ส่งมอบทัง้ใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ แบบแสดง
ควำมจ ำนงกำรใช้สิทธซืิอ้หุ้นสำมัญ พร้อมทัง้หลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิตำมข้อ 1.4.6 จ)  
และช ำระเงินค่ำจองซือ้หุ้นสำมัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ จะ
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ไม่สำมำรถเพิกถอนกำรใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมเป็นหนังสือจำกบริษัท และ/
หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 

1.4.14  เม่ือพ้นก ำหนดวันก ำหนดใช้สิทธิครัง้สดุท้ำยแล้ว แต่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ยังมิได้ปฏิบตัิ
ตำมเงื่อนไขของกำรใช้สิทธิท่ีบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิก ำหนด
ไว้อย่ำงครบถ้วน ให้ถือว่ำใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ นัน้ ๆ สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ และผู้
ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ จะใช้สิทธิใด ๆ ไม่ได้อีก 

1.4.15  ในกรณีท่ีผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ ส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ เป็นจ ำนวนมำกกวำ่จ ำนวน
ท่ีประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิจะสง่ใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ ใบใหม่โดยมีจ ำนวนของใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ ท่ีลดลงให้แก่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯ ดังกล่ำว หำกใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ นัน้อยู่ในระบบใบหุ้น โดยทำงไปรษณียล์งทะเบยีน
ภำยใน 14 (สิบสี่) วันนับจำกวันครบก ำหนดกำรใช้สิทธนัิน้ ๆ และจะท ำกำรยกเลิกใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ ใบเก่ำ 

1.4.16 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงทุนช ำระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพำณิชย์ตำม
จ ำนวนหุ้นสำมัญท่ีออกใหม่ส ำหรับกำรใช้สิทธใินแต่ละครัง้ภำยใน 14 (สิบสี่) วัน นับตัง้แต่
วันท่ีบริษัทได้รับช ำระค่ำหุ้นตำมจ ำนวนท่ีมีกำรใช้สิทธิแต่ละครัง้ และบริษัทจะด ำเนินกำรให้
นำยทะเบยีนผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบยีนผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีได้ใช้สิทธินัน้เข้ำเป็นผู้
ถือหุ้นสำมัญของบริษัทในสมุดทะเบยีนผู้ ถือหุ้นตำมจ ำนวนหุ้นสำมัญท่ีค ำนวณได้จำกกำรใช้
สิทธิในครัง้นัน้ 

 ทัง้นี ้ บริษัทจะด ำเนินกำรยื่นค ำขอให้รับหุ้นสำมัญเพิ่มทุนท่ีออกเน่ืองจำกกำรใช้สิทธติำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบยีนเข้ำซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ภำยใน 30 
(สำมสิบ) วันนับแต่วันก ำหนดกำรใช้สิทธิแต่ละครัง้ 

 หุ้นสำมัญใหม่ท่ีออกเน่ืองจำกกำรใช้สิทธติำมใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ  จะมีสิทธิและสถำนะเท่ำ
เทียมกับหุ้นสำมัญของบริษัทท่ีได้ออกไปก่อนหน้ำแล้วทุกประกำร นับตัง้แต่วันท่ีมีกำรจดแจ้ง
ช่ือของผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯหรือผู้ รับสิทธิแทนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทและจดทะเบยีนเพิม่
ทุนช ำระแล้วเน่ืองจำกกำรออกหุ้นสำมัญใหม่ จำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ กับ
กระทรวงพำณิชย์แล้ว 

1.4.17  ในกรณีท่ีหุ้นสำมัญท่ีส ำรองไว้เพื่อรองรับกำรใช้สทิธิไม่เพียงพอ บริษัทจะด ำเนินกำรชดใช้
ค่ำเสียหำยท่ีเกิดขึน้ให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ ท่ีไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ตำมข้อ 1.8 
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจะไม่ชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ ท่ีไม่สำมำรถใช้
สิทธิได้ ถึงแม้ว่ำจะมีหุ้นสำมัญเพยีงพอ ในกรณีท่ีผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ เป็นบุคคลต่ำง
ด้ำวหรือนิติบุคคลต่ำงประเทศท่ีไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ เพรำะถูกจ ำกัดสทิธิตำมสัดสว่นกำรถือ
หุ้นท่ีระบุในข้อบงัคับของบริษัท 

1.5 เง่ือนไขกำรปรับสิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 
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ทัง้นี ้ เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ ไม่ให้ด้อยไปกว่ำเดิม บริษัทจะ
ด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธ ิและ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมัญตลอดอำยุของใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ เม่ือเกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หน่ึงดังต่อไปนี ้

1.5.1  เม่ือบริษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัท อันเป็นผลมำจำกกำร
รวมหุ้นหรือแบง่แยกหุ้นของบริษัท โดยกำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สิทธแิละอัตรำกำรใช้สทิธิ
จะมีผลบงัคับทันทีนับตัง้แต่วันท่ีได้มีกำรเปลี่ยนแปลงมูลคำ่ท่ีตรำไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัท 
ซ่ึงกำรปรับสิทธินีท้ ำเพื่อให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ได้รับหุ้นจ ำนวนเท่ำเดิม เสมือนว่ำไม่มี
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัท 

(1)  รำคำกำรใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณดังนี  ้

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

(2)  อัตรำกำรใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณดังนี  ้

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

โดยท่ี  Price 1  คือ รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง 

Price 0  คือ รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง 

Ratio 1  คือ  อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง 

Ratio 0  คือ  อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง 

Par 1  คือ  มูลค่ำท่ีตรำไว้ของหุ้นสำมัญหลังกำรเปลี่ยนแปลง 

Par 0  คือ  มูลค่ำท่ีตรำไว้ของหุ้นสำมัญก่อนกำรเปลี่ยนแปลง 

1.5.2 เม่ือบริษัทเสนอขำยหุ้นสำมัญท่ีออกใหม่ให้กับผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชำชนท่ัวไป และ/
หรือบุคคลในวงจ ำกัด โดย “รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญท่ีออกใหม่” ต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 
(เก้ำสิบ) ของ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท” ซ่ึงกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำร
ใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธจิะมีผลบงัคับทันทีตัง้แต่วันแรกท่ีผู้ซือ้หุ้นสำมัญ ไม่ได้รับสิทธใิน
กำรจองซือ้หุ้นสำมัญท่ีออกใหม่ (วันแรกท่ีตลำดหลักทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XR) ส ำหรับกรณีท่ี
เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวันแรกของกำรเสนอขำยหุ้น
สำมัญท่ีออกใหม่ให้แก่ประชำชนท่ัวไป และ/หรือบุคคลในวงจ ำกัด แล้วแต่กรณี 

 “รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญท่ีออกใหม่” ค ำนวณได้จำกจ ำนวนเงนิทัง้หมดท่ีบริษัทจะ
ได้รับจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ หักด้วยค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึน้จำกกำรเสนอขำยหลักทรัพยท่ี์
ออกนัน้ (ถ้ำมี) หำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญท่ีออกใหม่ทัง้หมด 

 อน่ึง ในกรณีท่ีมีกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญท่ีออกใหม่พร้อมกันมำกกวำ่ 1 รำคำกำรเสนอขำย 
ภำยใต้เงื่อนไขท่ีจะต้องจองซือ้หุ้นดังกล่ำวด้วยกัน ให้น ำรำคำเสนอขำยทุกรำคำมำค ำนวณ
รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญท่ีออกใหม่ แต่ในกรณีท่ีกำรเสนอขำยดังกล่ำวไม่อยู่ภำยใน
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เงื่อนไขท่ีต้องจองซือ้ด้วยกัน ให้น ำเฉพำะรำคำเสนอขำยท่ีต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 (เก้ำสิบ) ของ 
"รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท" มำค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงเท่ำนัน้ 

 "รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท" ได้ก ำหนดไว้เท่ำกับมูลคำ่กำรซือ้ขำยหุ้น
สำมัญของบริษัททัง้หมดหำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญของบริษัทท่ีมีกำรซือ้ขำยทัง้หมดในตลำด
หลักทรัพย์ในระหว่ำงระยะเวลำ 15 (สิบห้ำ) วันท ำกำรติดต่อกันก่อนวันท่ีใช้ในกำรค ำนวณ  

 “วันท่ีใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึงวันแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสำมัญจะไม่ได้รับสิทธใินกำรจองซือ้หุ้น
สำมัญท่ีออกใหม่ (วันแรกท่ีตลำดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XR) ส ำหรับกรณีท่ีเป็นกำรเสนอ
ขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวันแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญท่ีออกใหม่
ส ำหรับกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนท่ัวไป และ/หรือกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่
บุคคลในวงจ ำกัด แล้วแต่กรณี 

 ในกรณีท่ีไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท” เน่ืองจำกหุ้นสำมัญไม่มี
กำรซือ้ขำยในช่วงเวลำดังกล่ำว บริษัทจะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำยตุิธรรมของหุ้นสำมัญของ
บริษัทเพื่อใช้ในกำรค ำนวณแทน 

 “รำคำยุติธรรม” หมำยถึง รำคำท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษำทำงกำรเงนิท่ีส ำนักงำน ก.ล.ต. ให้
ควำมเห็นชอบ 

(1)  รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณดังนี  ้

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

(2)  อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณดังนี  ้

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

โดยท่ี  
 
Price 1 คือ   รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง  

Price 0 คือ   รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง 

Ratio 1 คือ อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง 

Ratio 0 คือ   อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง 

MP คือ   รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท 

A คือ   จ ำนวนหุ้นสำมัญท่ีได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนปิด
สมุดทะเบยีนผู้ ถือหุ้นเพื่อสิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมัญท่ีออก
ใหม่กรณีเสนอขำยหุ้นสำมัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวัน
ก่อนวันแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญท่ีออกใหม่กรณีเสนอ
ขำยหุ้นสำมัญให้แก่ประชำชนท่ัวไป และ/หรือกรณีเสนอขำยหุ้น
สำมัญให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด แล้วแต่กรณี 
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B คือ   จ ำนวนหุ้นสำมัญท่ีออกใหม่เพื่อเสนอขำยแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/
หรือเสนอขำยต่อประชำชนท่ัวไป และ/หรือเสนอขำยให้แก่
บุคคลในวงจ ำกัด 

BX คือ   จ ำนวนเงินท่ีจะได้รับทัง้สิน้ หลังหักค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึน้จำกกำร
ออกหลักทรัพย์นัน้ (ถ้ำมี) ทัง้จำกกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิม และ/หรือเสนอขำยประชำชนท่ัวไป และ/หรือเสนอขำย
ให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด 

1.5.3 เม่ือบริษัทเสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขำยประชำชน 
ท่ัวไป และ/หรือบุคคลในวงจ ำกัดโดยท่ีหลักทรัพยนั์น้มีสิทธท่ีิจะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้น
สำมัญได้ หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมัญ (“หลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ท่ีมีสิทธิแปลงสภำพ”) 
เช่น หุ้นกู้ แปลงสภำพ หรือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมัญ โดยท่ี “รำคำสุทธิต่อหุ้น
ของหุ้นสำมัญท่ีจะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ดังกล่ำวต ่ำกว่ำร้อยละ 90 (เก้ำสิบ) ของ 
“รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท” 

 กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธจิะมีผลบงัคบัทันทีตัง้แต่วันแรกท่ีผู้ซือ้
หุ้นสำมัญจะไม่ได้รับสิทธิในกำรซือ้หลักทรัพยอ์อกใหม่ใด ๆ  ท่ีมีสิทธิแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็น
หุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมัญ (วันแรกท่ีตลำดหลักทรัพยขึ์น้เคร่ืองหมำย XR) 
ส ำหรับกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้กับผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของกำร
เสนอขำยหลักทรัพยอ์อกใหม่ใด ๆ ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมัญได้หรือให้
สิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมัญ กรณีเสนอขำยให้กับประชำชนท่ัวไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็นกำร
เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด แล้วแต่กรณี  

 “รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญท่ีออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ค ำนวณได้จำกจ ำนวนเงนิท่ี
บริษัทจะได้รับจำกกำรขำยหลกัทรัพย์ท่ีให้สทิธิท่ีจะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมัญ หรือ
ให้สิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมัญ หักด้วยค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึน้จำกกำรออกหลักทรัพยนั์น้ (ถ้ำมี) 
รวมกับเงินท่ีจะได้รับจำกกำรแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมัญ หรือใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญนัน้ 
หำรด้วยจ ำนวนหุ้นทัง้สิน้ท่ีต้องออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธินัน้ 

 อน่ึง ในกรณีท่ีมีกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญท่ีออกใหม่พร้อมกันมำกกว่ำ 1 (หน่ึง) รำคำกำรเสนอ
ขำย ภำยใต้เงื่อนไขท่ีจะต้องจองซือ้หุ้นดังกล่ำวด้วยกัน ให้น ำรำคำเสนอขำยทุกรำคำมำ
ค ำนวณรำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญท่ีออกใหม่ แต่ในกรณีท่ีกำรเสนอขำยดงักลำ่วไม่อยู่
ภำยในเงื่อนไขท่ีต้องจองซือ้ด้วยกัน ให้น ำเฉพำะรำคำเสนอขำยท่ีต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 (เก้ำสิบ) 
ของ "รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท" มำค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงเท่ำนัน้  

 "รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท" มีควำมหมำยเช่นเดียวกับรำยละเอียดในข้อ 
1.5.2 ข้ำงต้น 

 “วันท่ีใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วันแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสำมัญจะไม่ได้รับสิทธใินกำรจองซือ้
หลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ใด ๆ ท่ีให้สิทธิแปลงสภำพเปลี่ยนเป็นหุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซือ้
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หุ้นสำมัญ ส ำหรับกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยหลักทรัพยด์ังกล่ำวให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right 
Issue) และ/หรือ วันแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ใด ๆ ท่ีให้สิทธิแปลงสภำพ
เป็นหุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมัญส ำหรับกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่
ประชำชนท่ัวไป และ/หรือกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด แล้วแต่กรณี 

(1)  รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณดังนี  ้

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

(2)  อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณดังนี  ้

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

  โดยท่ี   

  Price 1    คือ รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง  

Price 0 คือ รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง 

Ratio 1 คือ อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง 

Ratio 0 คือ   อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง 

MP คือ   รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท 

A คือ   จ ำนวนหุ้นสำมัญท่ีได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนปิด
สมุดทะเบยีนผู้ ถือหุ้นเพื่อสิทธิในกำรจองซือ้หลักทรัพย์ท่ีออก
ใหม่ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมัญได้ หรือให้
สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมัญ กรณีเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/
หรือวันก่อนวันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพยท่ี์ออกใหม่ท่ีมี
สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสำมัญได้ หรือให้สิทธิ
ในกำรจองซือ้หุ้นสำมัญ กรณีเสนอขำยต่อประชำชนท่ัวไป และ/
หรือกรณีเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด แล้วแต่กรณี  

B คือ   จ ำนวนหุ้นสำมัญท่ีออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของ
หลักทรัพย์ใด ๆ ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภำพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้น
สำมัญได้ หรือให้สิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมัญตำมท่ีเสนอขำย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขำยต่อประชำชนท่ัวไป และ/
หรือ เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด 

BX คือ   จ ำนวนเงินท่ีจะได้รับทัง้สิน้ หลังหักค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึน้จำกกำร
ออกหลักทรัพย์ใด ๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้น
สำมัญได้ หรือให้สิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมัญ ส ำหรับกำรเสนอ
ขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขำยประชำชนท่ัวไป และ/
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หรือ เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด รวมกับเงินท่ีจะได้รับจำก
กำรใช้สิทธิแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมัญได้ หรือให้สิทธิใน
กำรจองซือ้หุ้นสำมัญ 

1.5.4 เม่ือบริษัทจ่ำยเงินปันผลทัง้หมดหรือบำงส่วนเป็นหุ้นสำมัญท่ีออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท ซ่ึงกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธ ิ และอัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบงัคับทันทีตัง้แตว่นั
แรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสำมัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกท่ีตลำดหลักทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XD) 

(1)  รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณดังนี  ้

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

(2)  อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณดังนี  ้

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

  โดยท่ี   

  Price 1    คือ รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง  

Price 0 คือ รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง 

Ratio 1 คือ   อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง 

Ratio 0 คือ   อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง 

A คือ   จ ำนวนหุ้นสำมัญท่ีได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนปิด
สมุดทะเบยีนผู้ ถือหุ้น เพื่อสิทธิในกำรรับหุ้นปันผล 

B คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญท่ีออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสำมัญปันผล 

1.5.5 เม่ือบริษัทจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกวำ่อัตรำร้อยละ 90 (เก้ำสิบ) ของก ำไรสุทธิตำมงบ
กำรเงินรวมของบริษัท (ท่ีได้มีกำรตรวจสอบแล้ว) หลังจำกหักขำดทุนสะสม ส ำรองตำม
กฎหมำย ส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยและภำษีเงินได้จำกผลกำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำ
บญัชีใด ๆ ในระหว่ำงอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธแิละ
อัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบงัคับทันทีตัง้แต่วันแรกท่ีผู้ซือ้หุ้นสำมัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วนั
แรกท่ีตลำดหลักทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XD) 

ทัง้นี ้ อัตรำร้อยละของเงินปันผลท่ีจ่ำยให้กับผู้ ถือหุ้น ค ำนวณโดยน ำเงินปันผลท่ีจ่ำยออกจริง
จำกผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละรอบระยะบญัชี หำรด้วยก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินรวมของ
บริษัท (ท่ีได้มีกำรตรวจสอบแล้ว) หลังจำกหักขำดทุนสะสม ส ำรองตำมกฎหมำย ส่วนของผู้
ถือหุ้นส่วนน้อยและภำษีเงินได้ ของผลกำรด ำเนินงำนของรอบระยะเวลำบญัชีปีเดียวกัน โดย
ท่ีเงินปันผลท่ีจ่ำยออกจริงดังกล่ำวให้รวมถึงเงินปันผลท่ีจ่ำยระหวำ่งกำลในแต่ละรอบบญัชี
ดังกล่ำวด้วย  
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วันท่ีใช้ในกำรค ำนวณ หมำยถึง วันแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสำมัญจะไม่ได้รับสิทธใินเงินปันผล (วันแรกท่ี
ตลำดหลักทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XD)  

(1)  รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณดังนี  ้

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

(2)  อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณดังนี  ้

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

  โดยท่ี   

  Price 1 คือ รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง  

Price 0 คือ   รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง 

Ratio 1 คือ   อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง 

Ratio 0 คือ   อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง 

MP คือ   รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท 

D คือ   เงินปันผลต่อหุ้นท่ีจ่ำยจริงแก่ผู้ ถือหุ้น 

R คือ   เงินปันผลต่อหุ้นท่ีจ่ำยในอัตรำร้อยละ 90 (เก้ำสิบ) ของก ำไร
สุทธิตำมงบกำรเงินรวมของบริษัท (ท่ีได้มีกำรตรวจสอบแล้ว) 
หลังจำกหักขำดทุนสะสมและส ำรองตำมกฎหมำย หำรด้วย
จ ำนวนหุ้นทัง้หมดท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล 

1.5.6 ในกรณีท่ีมีเหตุกำรณ์ใด ๆ อันท ำให้ผลตอบแทนใด ๆ ท่ีผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ เสียสิทธิ
และประโยชน์อันพึงได้  โดยท่ีเหตุกำรณ์ใด ๆ นัน้ไม่ได้ก ำหนดอยู่ในข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.5 
ดังกล่ำวข้ำงต้น ให้บริษัทพิจำรณำเพื่อก ำหนดกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สทิธิ และ/หรือ 
อัตรำกำรใช้สิทธิ (หรือปรับจ ำนวนหน่วยใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ แทนอัตรำกำรใช้สิทธิ) ใหม่
อย่ำงเป็นธรรม โดยไม่ท ำให้สิทธิของผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ ด้อยไปกว่ำเดิม โดยให้ถือวำ่
ผลกำรพิจำรณำนัน้เป็นท่ีสุด และให้บริษัทแจ้งให้ส ำนักงำน กลต. ตลำดหลักทรัพย ์และนำย
ทะเบยีนของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ทรำบถึงรำยละเอียดดงักลำ่วด้วยภำยในระยะเวลำ 15 
(สิบห้ำ) วันนับตัง้แต่วันท่ีมีเหตุให้ต้องด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้สิทธิดังกล่ำว  

1.5.7 กำรค ำนวณกำรเปลี่ยนรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 เป็น
อิสระต่อกัน และจะค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงตำมล ำดับเหตุกำรณ์ก่อนหลัง ในกรณีท่ีมี
เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ จะเกิดขึน้พร้อมกันให้ค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงเรียงล ำดับดังนี ้คือ ข้อ1.5.1 
ข้อ 1.5.5 ข้อ 1.5.4 ข้อ 1.5.2 ข้อ 1.5.3 และข้อ 1.5.6  โดยในแต่ละล ำดับครัง้ท่ีมีกำรค ำนวณ
กำรเปลี่ยนแปลงให้คงสภำพของรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 (สำม) 
ต ำแหน่ง 
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1.5.8 กำรค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 
จะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงซ่ึงท ำให้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่สงูขึน้ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธลิดลง 
เว้นแต่กรณีกำรรวมหุ้น ส ำหรับกำรค ำนวณจ ำนวนเงินจำกกำรใช้สิทธ ิ จะค ำนวณจำกรำคำ
กำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ต ำแหน่ง) คูณกับจ ำนวนหุ้นสำมัญ (จ ำนวน
หุ้นสำมัญค ำนวณได้จำก อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่ คูณกับจ ำนวนใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ ท่ีแสดง
ควำมจ ำนงกำรใช้สิทธ ิ เม่ือค ำนวณได้จ ำนวนหุ้นออกมำเป็นเศษหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้) 
ในกรณีจ ำนวนเงินท่ีค ำนวณได้จำกกำรใช้สิทธิมีเศษของบำทให้ตัดเศษของบำททิง้ 

ทัง้นี ้ ในกรณีท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิจนเป็นผลท ำให้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่ท่ี
ค ำนวณตำมสูตรมีรำคำต ่ำกวำ่มูลค่ำท่ีตรำไว้ของหุ้นสำมัญ (Par Value) ของบริษัทนัน้ บริษัท
ขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับรำคำกำรใช้สิทธใิหม่เพียงเท่ำกับมูลค่ำท่ีตรำไว้ของหุ้นสำมัญเท่ำนัน้ 
ส ำหรับอัตรำกำรใช้สิทธใิหม่ให้ใช้อัตรำกำรใช้สิทธิท่ีค ำนวณได้ตำมข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 
เช่นเดิม  

1.5.9 บริษัทอำจท ำกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิควบคู่กับกำรออกใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ ใหม่ทดแทน
กำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิก็ได้ 

1.5.10 กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 และ/
หรือ กำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ ใหม่ทดแทนกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 1.5.9 บริษัท
จะด ำเนินกำรแจ้งรำยละเอียดเก่ียวกับกำรปรับอัตรำและรำคำของใบส ำคัญแสดงสิทธิทันที
หรือก่อนวันท่ีอัตรำหรือรำคำใช้สิทธิแปลงสภำพมีผลบงัคับผ่ำนทำงสื่ออิเลคโทรนิคสข์อง
ตลำดหลักทรัพย ์(SETSMART/ELCID) และแจ้งต่อส ำนักงำน กลต. ภำยใน 15 (สิบห้ำ) วัน
นับแต่วันท่ีกำรปรับสิทธิมีผลบงัคับใช้  และจัดส่งข้อก ำหนดสิทธิท่ีแก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ภำยใน 15 (สิบห้ำ) วันนับแต่วันท่ีได้รับกำรร้องขอเป็นหนังสือจำกผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ และจะจัดให้มีกำรเก็บรักษำส ำเนำข้อก ำหนดสทิธิท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ ณ 
ส ำนักงำนใหญ่ของบริษัท และ/หรือ ส ำนักงำนใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิ เพื่อให้ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ สำมำรถขอตรวจสอบส ำเนำข้อก ำหนดสิทธิท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมได้ในวันและเวลำท ำกำรของสถำนท่ีดังกล่ำว  

1.6  กำรแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิและเง่ือนไขของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

1.6.1 กำรปรับสิทธิตำมท่ีระบุไว้ในข้อ 1.5 ข้ำงต้น และกำรแก้ไขในส่วนท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ โดยชัดแจ้งหรือท่ีต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยและกำรแก้ไข
ในส่วนท่ีไม่ใช่สำระส ำคัญ ซ่ึงกำรแก้ไขเพิม่เติมนีจ้ะต้องไม่ขัดตอ่บทบญัญัติหรือหลกัเกณฑท่ี์
ก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 
รวมทัง้ กฎ ระเบยีบ หรือข้อบงัคับ หรือค ำสั่งท่ีมีผลบงัคับท่ัวไป หรือประกำศ หรือข้อบงัคับ
ของส ำนักงำน กลต. ท่ีเก่ียวข้อง ให้บริษัทกระท ำได้โดยไม่ต้องได้รับควำมยินยอมจำกท่ี
ประชุมผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ภำยหลังจำกท่ีได้แจ้งให้ส ำนักงำน กลต. รับทรำบแล้ว   
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1.6.2 กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธินอกจำกกรณีตำมข้อ 1.6.1 จะต้องได้รับควำมยินยอมจำก
บริษัทและท่ีประชุมผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

 กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิของใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ ในข้อ 1.6.2 นี ้ยกเว้นกำรปรับสทิธิ
ตำมท่ีระบุไว้ในข้อ 1.5 จะต้องได้รับควำมยินยอมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวำ่ก่ึงหน่ึงของ
จ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธฯิ ซ่ึงเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 ทัง้นี ้ บริษัทจะด ำเนินกำรแจ้งให้ส ำนักงำน กลต. ตลำดหลักทรัพย ์ และนำยทะเบยีนของ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ทรำบถึงกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสทิธิ และจะจัดส่งข้อก ำหนดสทิธท่ีิ
มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่ำวภำยใน 15 (สิบห้ำ) วัน นับแต่วันท่ีมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนด
สิทธิตำมข้อ 1.6.1 หรือ 1.6.2 แล้วแต่กรณี 

1.6.3 กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิไม่ว่ำในกรณีใด จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก ำหนดตำม
ประกำศ ทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใดของส ำนักงำน ก.ล.ต. รวมทัง้ท่ีจะเพิ่มเติมภำยหลงัท่ี
บริษัทได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำน กลต. ให้ออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ  

1.6.4 ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ และ/หรือ ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่มีสิทธิท่ีจะเสนอให้แก้ไข
ข้อก ำหนดสิทธิในเร่ืองอัตรำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใช้สิทธิ และอำยุของใบส ำคัญแสดงสทิธฯิ  
ยกเว้นเป็นกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ และต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ
กฎหมำยและเป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และกฎหมำยท่ี
เก่ียวข้อง 

1.7 กำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

กำรเรียก และ/หรือ กำรประชุมผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ให้เป็นไปตำมวิธีกำรดังต่อไปนี ้

1.7.1 บริษัทมีสิทธิเรียกประชุมผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ ได้ไม่ว่ำในเวลำใด ๆ แต่บริษัทต้องเรียก
ประชุมผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ เพื่อขอมติในกำรด ำเนินกำรใดอย่ำงหน่ึงโดยเร็วภำยใน 30 
(สำมสิบ) วันนับแต่เกิดเหตุกำรณ์ดังต่อไปนี ้

(ก) หำกมีกำรเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธใินสำระส ำคัญไม่ว่ำโดยบริษัท
หรือผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ตำมท่ีก ำหนดไว้ในข้อ 1.6 หรือ 

(ข) หำกมีเหตุกำรณ์ซ่ึงบริษัทเห็นว่ำอำจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ ถือใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯ อย่ำงเป็นนัยส ำคัญ หรือควำมสำมำรถของบริษัทในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีตำม
ข้อก ำหนดสิทธิ 

ในกรณีท่ีบริษัทไม่ด ำเนินกำรจัดกำรประชุมภำยใน 30 (สำมสิบ) วันนับจำกวันท่ีบริษัททรำบ
ว่ำเกิดเหตุกำรณ์ตำม (ก) หรือ (ข) ข้ำงต้น ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีถือใบส ำคัญแสดงสทิธิ
ฯ รวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 (ยี่สิบห้ำ) ของจ ำนวนหน่วยทัง้หมดของใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ 
ท่ียังไม่ได้ใช้สิทธิอำจร้องขอให้ด ำเนินกำรจัดประชุมผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ ได้ โดยระบุ
เหตุผลในกำรท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสอืดังกลำ่ว และบริษัทจะต้องจัดประชุม
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ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ภำยในระยะเวลำ 30 (สำมสิบ) วันนับจำกวนัท่ีได้รับกำรร้องขอจำก
ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่ำวนัน้ 

ในกรณีท่ีมีกำรจัดประชุมผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทจะด ำเนินกำรปิดสมุดทะเบยีนเพือ่
ก ำหนดสิทธิของผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ ในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนใน
กำรประชุมดังกล่ำวเป็นระยะเวลำไม่เกิน 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันก่อนวันประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สิทธิฯ ทัง้นี ้ตลำดหลักทรัพยจ์ะท ำกำรขึน้เคร่ืองหมำย SP (ห้ำมกำรซือ้ขำย) 3 (สำม) วันท ำ
กำรก่อนวันปิดสมุดทะเบยีน หรือภำยในระยะเวลำตำมท่ีตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด  

1.7.2 ในกำรเรียกประชุมผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุมเน่ืองจำกผู้ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ (ท่ียังมิได้ใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วน) ร้องขอ หรือคณะกรรมกำรบริษทัมี
มติให้เรียกประชุม ให้บริษัทจัดท ำหนังสือนัดประชุม ระบุ สถำนท่ี วัน เวลำ ผู้ ท่ีขอให้เรียก
ประชุม และเร่ืองท่ีจะพิจำรณำในท่ีประชุม และจัดส่งให้ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ (ท่ียังมิได้
ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วน) แต่ละรำย ตำมรำยช่ือ และท่ีอยู่ท่ีปรำกฏอยู่ในสมุด
ทะเบยีน และแจ้งผ่ำนทำงสื่อของตลำดหลกัทรัพย์ (SETSMART / ELCID) ไม่น้อยกว่ำ 7 
(เจ็ด) วันก่อนกำรประชุมในแต่ละครัง้ 

1.7.3 ในกำรประชุมผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ (ท่ียังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้
สิทธิไปแล้วบำงส่วน) ซ่ึงมีสิทธิเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน
เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่ำวจะต้องจัดท ำ
หนังสือมอบฉันทะตำมแบบท่ีบริษัทก ำหนด และให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธำนท่ีประชุม
หรือผู้ ท่ีประธำนท่ีประชุมมอบหมำยก่อนเร่ิมกำรประชุม 

ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธฯิ หมำยถึง ผู้
ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ท่ียังไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบำงสว่นของบริษัทซ่ึงปรำกฏ
รำยช่ือในสมุดทะเบยีน ณ วันปิดสมุดทะเบยีนเพื่อก ำหนดสทิธิในกำรเข้ำร่วมประชุม โดยไม่
รวมถึงผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ ท่ีมีส่วนได้เสียซ่ึงจะไม่มีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนใน
ข้อพิจำรณำอันใดซ่ึงท่ีประชุมจะพิจำรณำลงมติ 

ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีมีส่วนได้เสยีตำมข้อนี ้หมำยถึง ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ ท่ีมี
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในเร่ืองท่ีท่ีประชุมจะพิจำรณำลงมติ 

1.7.4 ในกำรออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ มีคะแนนเสียงเท่ำกับหน่วยของ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีถืออยู่โดยใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ หน่ึงหน่วยมีหน่ึงเสียง  

1.7.5 ในกำรประชุมผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ ท่ีจัดขึน้โดยบริษัท ให้ประธำนกรรมกำรบริษัทหรือ
บุคคลท่ีได้รับมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรบริษัท ท ำหน้ำท่ีเป็นประธำนในท่ีประชุมผู้ ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรบริษัทหรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมำยจำก
ประธำนกรรมกำรไม่เข้ำร่วม ให้ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีเข้ำร่วมกำรประชุมเลือกบุคคลใด
บุคคลหน่ึงท่ีมำเข้ำร่วมประชุมท ำหน้ำท่ีเป็นประธำนท่ีประชุม โดยท่ีทัง้สองกรณี ประธำนท่ี
ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชีข้ำด 
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1.7.6 องค์ประชุมในกำรประชุมผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ จะต้องประกอบด้วยผู้ ถือใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯ ท่ียังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วน และ/หรือ ผู้ รับมอบฉันทะมำประชุมรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่ำ 25 (ยี่สิบห้ำ) รำย หรือไม่ต ่ำกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ 
ทัง้หมด และต้องมีใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหน่ึงในสำมของจ ำนวน
หน่วยทัง้หมดของใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ ท่ียังมิได้ใช้สิทธ ิหรือใช้สิทธิไปแล้วบำงสว่น จึงจะครบ
องค์ประชุมผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯนัน้  

1.7.7 ในกรณีท่ีปรำกฏว่ำกำรประชุมครัง้ใด เม่ือล่วงเวลำนัดไปแล้ว 45 (สี่สิบห้ำ) นำที ยังมีผู้ ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ เข้ำร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ถือว่ำกำรประชุมเป็นอัน
ระงับไป หำกกำรเรียกประชุมเป็นกำรเรียกโดยมติคณะกรรมกำรบริษัทให้นัดประชุมใหม่
ภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกินกว่ำใน 14 (สิบสี่) วันนับจำกวันก ำหนด
ประชุมผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ ในครัง้แรก และให้บริษัทด ำเนินกำรจัดส่งหนังสอืเชิญ
ประชุมไปยังผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ ทุกรำยและตลำดหลักทรัพยต์ำมรำยละเอียดและ
วิธีกำรท่ีระบุไว้ข้ำงต้น ในกำรประชุมครัง้หลังนีไ้ม่บงัคับว่ำจะต้องครบองค์ประชุม  

1.7.8 มติท่ีประชุมผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวำ่ก่ึงหน่ึง
ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ซ่ึงมำประชุมและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน 

1.7.9 มติใด ๆ ของท่ีประชุมผู้ ถือส ำคัญแสดงสิทธฯิ ให้ถือว่ำมีผลผูกพันผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ 
ทุกรำยไม่ว่ำผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ นัน้จะได้เข้ำร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตำม 

1.7.10 ภำยหลังจำกกำรประชุมผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทจะแจ้งมติของท่ีประชุมผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ให้ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ทรำบผ่ำนทำงระบบเผยแพร่ข้อมูลของ
ตลำดหลักทรัพย์ (SETSMART/ELCID) โดยเร็ว 

1.7.11 บริษัทจะด ำเนินกำรจัดท ำบนัทึกรำยงำนกำรประชุม และเก็บรักษำบนัทึกดังกล่ำวไว้ท่ี
ส ำนักงำนใหญ่ของบริษัท รำยงำนประชุมท่ีได้ลงลำยมือช่ือโดยประธำนท่ีประชุมให้ถือเป็น
หลักฐำนอันสมบูรณ์ของกิจกำรทัง้หลำยท่ีได้ประชุมกันนัน้ และให้ถือว่ำกำรประชุมและมติ
ทัง้หลำยได้กระท ำโดยถูกต้อง และบริษัทจะจัดส่งรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวให้แก่ตลำด
หลักทรัพย์และส ำนักงำน กลต. ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน นับจำกวันประชุมผู้ ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

1.7.12 ในกำรประชุมผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ บริษัทหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมำยจำกบริษัท และท่ี
ปรึกษำกฎหมำยของบริษัทมีสิทธิท่ีจะเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ เพื่อแสดง
ควำมคิดเห็นหรือให้ค ำอธิบำยในท่ีประชุมผู้ ถือในส ำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ 

1.7.13 บริษัทจะเป็นผู้ช ำระค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวข้องกับกำรจัดประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ทัง้หมด  

1.7.14 บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิตำมมติท่ีประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ นับตัง้แต่
วันท่ีท่ีประชุมลงมติ และบริษัทจะแจ้งกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิเป็นลำยลักษณ์อักษร
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ให้ส ำนักงำน กลต. และตลำดหลักทรัพย์ทรำบภำยใน 15 (สิบห้ำ) วันนับแต่วันท่ีมีกำรแก้ไข
เพิ่มเติมนัน้ 

 

1.8 กำรชดใช้ค่ำเสียหำย กรณีท่ีบริษัทไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ 

บริษัทจะชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ตำมรำยละเอียดดังนี ้

1.8.1 บริษัทจะชดใช้ค่ำเสียหำยให้เฉพำะผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ ท่ีมำแจ้งควำมจ ำนงท่ีจะใช้สทิธิ
ในวันก ำหนดกำรใช้สิทธิแตล่ะครัง้ และบริษัทไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นสำมัญเพื่อรองรับกำรใช้
สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ ได้อย่ำงครบถ้วน โดยค่ำเสียหำยท่ีบริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่ำว สำมำรถค ำนวณได้ตำมท่ีก ำหนดในข้อ 1.8.3 ยกเว้นกรณีท่ี
บริษัทไม่สำมำรถออกหุ้นสำมัญให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ได้เน่ืองจำกข้อจ ำกัดเร่ือง
สัดส่วนกำรถือหุ้นของคนท่ีมิได้มีสัญชำติไทยตำมท่ีระบุไว้ในข้อ 2 ข้ำงล่ำงนี ้ในกรณีนีบ้ริษัท
ไม่มีหน้ำท่ีต้องชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

1.8.2 กำรชดใช้ค่ำเสียหำยตำมข้อ 1.8.1 บริษัทจะช ำระให้เป็นเช็คระบุช่ือขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะ 
และจะจัดส่งทำงไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรับภำยใน 14 (สิบสี่) วันท ำกำรนับจำกวันท่ีผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ มำแจ้งควำมจ ำนงท่ีจะใช้สิทธิ ในกรณีท่ีบริษัทไม่สำมำรถคนืเงนิ
ค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธฯิ ได้ภำยในระยะเวลำดังกลำ่ว ผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สิทธิฯ จะได้รับดอกเบีย้ในอัตรำร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้ำ) ต่อปี โดยค ำนวณนับแต่วนัท่ีพ้น
ก ำหนด 14 (สิบสี่) วันดังกล่ำวจนถึงวันท่ีผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับคืนเงินค่ำเสียหำย  

 อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ หำกบริษัทได้ท ำกำรสง่เช็ค ดร๊ำฟท์ ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือ
ค ำสั่งจ่ำยเงินของธนำคำร ซ่ึงขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะช่ือผู้ ถือใบส ำคัญสทิธิฯ ทำงไปรษณีย์
ลงทะเบยีนตำมท่ีอยู่ท่ีระบุในหนังสือแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธโิดยถูกต้องแล้ว ให้ถือวำ่
ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับเงินค่ำเสยีหำยคืนแล้วโดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ 
และ/หรือค่ำเสียหำยใด ๆ อีกต่อไป 

1.8.3 กำรค ำนวณคำ่เสยีหำยท่ีบริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ ตำมข้อ 1.8.1 มีสูตร
กำรค ำนวณดังนี ้

ค่ำเสียหำยต่อใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 1 (หน่ึง) หน่วย เท่ำกับ   B x [MP – EP] 

โดยท่ี  B คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญท่ีไม่สำมำรถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึน้ได้ ตำม
อัตรำกำรใช้สิทธิท่ีเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ต่อ 1 (หน่ึง) หน่วย 

 MP  คือ  รำคำปิดของหุ้นสำมัญของบริษัทในวันก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่
ละครัง้ซ่ึงผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ มำแสดงควำมจ ำนงกำรใช้
สิทธิ 
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 EP  คือ  รำคำกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ หรือรำคำกำรใช้สทิธิ
ท่ีมีกำรปรับรำคำตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ (หำกมี) 

1.8.4 กำรชดใช้ค่ำเสียหำยตำมข้อนีใ้ห้ถือเป็นสิน้สุด  

1.9 สถำนะของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีอยู่ระหว่ำงวันท่ีผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ แสดงควำมจ ำนง
ใช้สิทธิ และวันจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้ว 

สถำนะของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีอยู่ระหว่ำงวนัท่ีผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ แสดงควำมจ ำนงใช้สทิธิ 
และวันก่อนวันท่ีกระทรวงพำณิชย์จะรับจดทะเบยีนเพิม่ทุนช ำระแล้ว  อันเน่ืองมำจำกกำรใช้สิทธติำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ จะมีสถำนภำพและสิทธิเช่นเดียวกับใบส ำคญัแสดงสิทธฯิ ท่ียังไม่ได้แสดงควำม
จ ำนงใช้สิทธิ และสถำนภำพจะสิน้สดุลงในวันท่ีกระทรวงพำณิชย์ได้รับจดทะเบยีนเพิ่มทุนช ำระแล้ว อัน
เน่ืองมำจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ ข้ำงต้นแล้ว ในกรณีท่ีบริษัทมีกำรปรับรำคำกำรใช้
สิทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิในช่วงท่ีบริษัทยังไม่ได้จดทะเบยีนเพิ่มทุนหุ้นสำมัญท่ีเกิดจำกกำรใช้
สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ กับกระทรวงพำณิชย์ ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ ท่ีได้ท ำกำรใช้สิทธแิล้ว
อำจได้รับกำรปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทจะด ำเนินกำรออกหุ้นสำมัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ โดยเร็วท่ีสุดตำมจ ำนวนท่ีผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธฯิ สมควรจะได้รับหำกรำคำท่ีได้ปรับใหม่
นัน้มีผลบงัคับใช้ โดยหุ้นสำมัญส่วนท่ีเพิ่มใหม่อำจได้รับช้ำกวำ่หุ้นสำมัญท่ีได้รับก่อนหน้ำนีแ้ล้ว แตไ่ม่
เกิน 45 (สี่สิบห้ำ) วันนับจำกวันท่ีมีกำรปรับสิทธิ 

1.10 สถำนะของหุ้นสำมัญใหม่ท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

บริษัทจะยื่นขอจดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงทุนช ำระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพำณิชย์ตำมจ ำนวนหุ้น
สำมัญท่ีออกใหม่ท่ีมีกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ภำยใน 14 (สิบสี่) วันนับตัง้แต่วันท่ีบริษัทได้รับช ำระคำ่หุ้น
ตำมจ ำนวนท่ีมีกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ และบริษัทจะด ำเนินกำรจดทะเบยีนผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ 
ท่ีได้ใช้สิทธินัน้เป็นผู้ ถือหุ้นสำมัญของบริษัทในสมุดทะเบยีนผู้ ถือหุ้นตำมจ ำนวนหุ้นสำมัญท่ีค ำนวณได้
จำกกำรใช้สิทธิในครัง้นัน้ 

หุ้นสำมัญใหม่ท่ีออกเน่ืองจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ  จะมีสิทธิและสถำนะเท่ำเทียมกับ
หุ้นสำมัญของบริษัทท่ีได้ออกไปก่อนหน้ำแล้วทุกประกำรนับตัง้แต่วันท่ีมีกำรจดแจ้งช่ือของผู้ ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ หรือผู้ รับสิทธิแทนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท และจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้ว
เน่ืองจำกกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ กับกระทรวงพำณิชย์แล้ว  

1.11 มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นท่ีอนุมัติกำรออกหุ้นรองรับกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี  8/4/2558  ซ่ึงได้ประชุมเม่ือวันท่ี 29 เมษำยน 2558 และท่ีประชุม
สำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2558 ซ่ึงได้ประชุมเม่ือวันท่ี 8 เมษำยน 2558 ได้อนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบยีน
ของบริษัทอีกจ ำนวน 1,055,968,165 บำท จำกทุนจดทะเบยีนเดิมจ ำนวน 5,279,840,828 บำท เป็น
ทุนจดทะเบยีนใหม่จ ำนวน 6,335,808,993 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิม่ทุนจ ำนวน 1,055,968,165 
หุ้น มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว้ (par value) หุ้นละ 1 บำท เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ  

1.12 รำยละเอียดเก่ียวกับหุ้นรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 
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จ ำนวนหุ้นรองรับกำรใช้สิทธิ 1,055,968,165 หุ้น 

มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 1 บำท 

รำคำกำรใช้สิทธิ หุ้นละ 14 บำท 

มูลค่ำรวมของหุ้น(หำกมีกำรใช้สิทธิ
ครบทัง้จ ำนวน) 

1,055,968,165 บำท 

1.13 กำรด ำเนินกำรหำกมีหุ้นรองรับคงเหลือจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

หำกมีหุ้นสำมัญท่ีเหลือจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ในครัง้นี ้ คณะกรรมกำรบริษัท จะ
เสนอผ่ำนท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำจัดสรรหุ้นสำมัญท่ีเหลือจำกกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯ ต่อไป หรือเพื่อด ำเนินกำรอ่ืนใดตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรท่ีระบุไว้ใน พ.ร.บ. บริษัท
มหำชน ประกำศของตลำดหลกัทรัพย์ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง 

1.14 ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีเสนอขำย 

บริษัทจะด ำเนินกำรยื่นค ำขออนุญำตให้ตลำดหลักทรัพยพ์ิจำรณำรับใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ เป็น
หลักทรัพย์จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรัพย์ภำยใน 30 (สำมสิบ) วันนับจำกวันท่ีบริษัทได้ด ำเนินกำร
จัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ เสร็จสิน้ลง 

1.15 ตลำดรองของหุ้นสำมัญท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

บริษัทจะด ำเนินกำรขออนุญำตน ำหุ้นสำมัญท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ เข้ำซือ้ขำย
ในตลำดหลักทรัพย์ภำยใน 30 (สำมสิบ) วันนับจำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิแตล่ะครัง้ ทัง้นี ้ เพื่อให้หุ้น
สำมัญดังกล่ำวสำมำรถท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกับหุ้นสำมัญเดิมของบริษัท 

2. ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

2.1 ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

บริษัทไม่มีข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ เว้นแต่กำรโอนเกิดขึน้ในช่วงปิดสมุดทะเบยีนเพือ่พกั
กำรโอนสิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธฯิ ทัง้นี ้ บริษัทจะปิดสมุดทะเบยีนเพื่อพักกำรโอนหรือกำรใช้สทิธิ
ตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นระยะเวลำ 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันก่อนวันก ำหนดใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย และตลำด
หลักทรัพย์จะท ำกำรขึน้เคร่ืองหมำย SP (ห้ำมกำรซือ้ขำย) 3 (สำม) วันท ำกำรก่อนวันปิดสมุดทะเบยีน  

ในกรณีท่ีวันก ำหนดใช้สิทธิครัง้สดุท้ำยตรงกับวันหยดุท ำกำรของตลำดหลกัทรัพย์ บริษัทจะปิดสมุด
ทะเบยีน 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันก่อนวันท ำกำรสุดท้ำยของตลำดหลักทรัพยก่์อนหน้ำวันก ำหนดใช้สทิธคิรัง้
สุดท้ำย 

2.2 บุคคลท่ีไม่ใช่สัญชำติไทย 

บริษัทมีข้อจ ำกัดเร่ืองสัดส่วนกำรถือหุ้นของคนท่ีมิได้มีสัญชำติไทยตำมข้อบงัคับของบริษัทว่ำด้วยเร่ือง
อัตรำส่วนกำรถือหุ้นของบุคคลท่ีมิได้มีสัญชำติไทย โดยบริษัทจะไม่ออกหุ้นสำมัญให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ ท่ีใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญท่ีมิได้มีสัญชำติไทย  หำกกำรออกหุ้นดังกลำ่วจะมีผลท ำให้สดัสว่น
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กำรถือหุ้นของบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมิได้มีสัญชำติไทยในบริษัทมีจ ำนวนเกินกวำ่ร้อยละ 49 (สี่สิบเก้ำ) 
ของทุนท่ีเรียกช ำระแล้วทัง้หมดของบริษัทตำมท่ีระบุในข้อบงัคับในปัจจุบนั หรือตำมสัดส่วนท่ีอำจมีกำร
แก้ไขข้อบงัคับในอนำคต ทัง้นี ้บริษัทจะออกหุ้นสำมัญให้เพียงเท่ำท่ีไม่ขัดต่อข้อจ ำกัดดงักลำ่ว โดยผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ สำมำรถเลือกให้บริษัทด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงดังต่อไปนี  ้

2.2.1 ให้บริษัทคืนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ และเงินท่ีเหลือตำมรำคำกำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดง
สิทธิฯ ในส่วนท่ีไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ โดยไม่มีดอกเบีย้ ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ ท่ีมิได้
มีสัญชำติไทยดังกลำ่ว โดยคืนเป็นเช็คระบุช่ือขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะ ทำงไปรษณีย์
ลงทะเบยีน ภำยใน 14 (สิบสี่) วันท ำกำรนับแต่วันใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ 

2.2.2 ให้บริษัทเป็นผู้ ถือใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญ  และเงินตำมจ ำนวนกำรใช้สิทธิ
ซือ้หุ้นสำมัญท่ีผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีมิได้มีสัญชำติไทยได้ยื่นควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิใน
ส่วนท่ียังไม่ได้ใช้สิทธิเอำไว้ตำมล ำดับก่อนหลัง เพื่อด ำเนินกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯในส่วนท่ียังไม่ได้มีกำรใช้สิทธิ เม่ือกำรออกหุ้นตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีมิได้มีสัญชำติไทยดังกล่ำวสำมำรถท ำได้โดยไม่ขัดต่อข้อจ ำกัด
ดังกล่ำว 

ทัง้นี ้ ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีมิได้มีสัญชำติไทยดังกล่ำวจะต้องแสดงควำมจ ำนงท่ีจะให้
บริษัทด ำเนินกำรตำมข้อ 2.2.1 หรือ 2.2.2 ข้ำงต้น โดยระบุในใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธซืิอ้
หุ้นสำมัญ ณ วันแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ 

บริษัทจะอนุญำตให้มีกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ในส่วนท่ียงัไม่ได้รับกำรใช้สทิธิ
บำงส่วนหรือทัง้หมดในวันก ำหนดกำรใช้สิทธิวันแรกท่ีสำมำรถกระท ำได้โดยท่ีไม่ขัดต่อ
ข้อจ ำกัดดังกล่ำว อย่ำงไรก็ดี หำกมีจ ำนวนใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ ท่ีรอกำรใช้สิทธ ิ ณ วัน
ก ำหนดกำรใช้สิทธิวนัแรกท่ีสำมำรถกระท ำได้ดังกล่ำว มำกกว่ำจ ำนวนหุ้นสำมัญท่ีบริษทั
สำมำรถออกได้โดยไม่ขัดต่อข้อจ ำกัดดงักลำ่ว บริษัทจะด ำเนินกำรใช้สิทธซืิอ้หุ้นสำมัญแทนผู้
ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีมิได้มีสัญชำติไทยดังกล่ำวตำมล ำดับกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้
สิทธิตำมข้อ 2.2.2 นี ้หำก ณ วันก ำหนดใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ ดังกลำ่ว
ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้เน่ืองจำกข้อจ ำกัดเร่ืองสดัส่วนกำรถือหุ้นของคนท่ีมิได้มีสัญชำติไทย
ดังกล่ำว ให้ถือว่ำใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ ดังกล่ำวหมดอำยลุง  โดยผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสทิธฯิ ท่ี
มิได้มีสัญชำติไทยดังกลำ่วจะไม่มีสิทธเิรียกร้องค่ำเสยีหำยใด ๆ จำกบริษัท และบริษัทไม่มี
หน้ำท่ีต้องชดใช้ค่ำเสียหำยใด ๆ ท่ีเกิดขึน้ทัง้สิน้ 

2.2.3 ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ ท่ีมิได้มีสัญชำติไทยจะไม่ได้รับกำรชดเชยไม่วำ่
ในรูปแบบใดจำกบริษัท ในกรณีท่ีไม่สำมำรถใช้สทิธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ โดยมี
สำเหตุมำจำกข้อจ ำกัดเร่ืองสัดส่วนกำรถือหุ้นของคนท่ีมิได้มีสัญชำติไทย  

 

3. วิธีกำรส่งมอบท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 
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ในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญของบริษัทตำมใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ สำมำรถเลอืกให้บริษทั
ด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปนี ้

3.1 หำกผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ประสงค์จะขอรับเป็นใบหุ้นในนำมของผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ศนูย์
รับฝำกหลักทรัพยจ์ะส่งมอบใบหุ้นตำมจ ำนวนท่ีใช้สิทธิแก่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ ทำงไปรษณีย์
ลงทะเบยีนตอบรับ ตำมช่ือท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ในสมุดทะเบยีนภำยใน 15 (สิบห้ำ) วันท ำกำรนับจำกวนัครบ
ก ำหนดกำรใช้สิทธิแต่ละครัง้ ในกรณีนี ้ ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ จะไม่สำมำรถขำยหุ้นสำมัญท่ีเกิด
จำกกำรใช้สิทธิในตลำดหลักทรัพย์ได้จนกว่ำจะได้รับใบหุ้น ซ่ึงอำจจะได้รับภำยหลังจำกท่ีหุ้นสำมัญท่ี
เกิดจำกกำรใช้สิทธิได้รับอนุญำตให้เข้ำท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลักทรัพย์แล้ว  

3.2  หำกผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ประสงค์จะขอรับเป็นใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์ โดยกำรฝำกหุ้นสำมัญท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิไว้ในบญัชีของบริษัทหลักทรัพย์ซ่ึงผู้ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ มีบญัชีซือ้ขำยหลักทรัพยอ์ยู่ กรณีนี ้ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพยจ์ะด ำเนินกำรน ำหุ้นสำมัญท่ีเกิด
จำกกำรใช้สิทธิฝำกไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผู้ฝำก” และ
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนหุ้นสำมัญท่ีบริษัทหลักทรัพย์นัน้ฝำกหุ้นสำมัญอยู่
ภำยใน 7 (เจ็ด) วันท ำกำรนับจำกวนัครบก ำหนดกำรใช้สทิธิในแต่ละครัง้ ในกรณีนี ้ผู้ ถือใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯ จะสำมำรถขำยหุ้นสำมัญท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธใินตลำดหลักทรัพย์ได้ทันทีท่ีตลำดหลักทรัพย์
อนุญำตให้หุ้นสำมัญท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิท ำกำรซือ้ขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์  

ในกรณีนี ้ ช่ือของผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องตรงกับช่ือเจ้ำของบญัชีซือ้ขำยหลักทรัพย์ท่ีผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ประสงค์จะฝำกหุ้นสำมัญไว้ในบญัชีหลักทรัพยด์ังกล่ำว มิฉะนัน้แล้ว บริษัทขอ
สงวนสิทธิท่ีจะด ำเนินกำรออกใบหุ้นแก่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ตำมข้อ 3.1 แทน 

3.3 หำกผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์ โดยกำรฝำกหุ้นสำมัญท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิก
เลขท่ี 600 กรณีนี ้ บริษัทจะด ำเนินกำรน ำหุ้นสำมัญท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิฝำกไว้กับศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์ และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนหุ้นสำมัญท่ีเกิดจำกกำรใช้สทิธิ
ดังกล่ำวไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมำชิกเลขท่ี 600 และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ภำยใน 7 (เจ็ด) วันท ำกำรนับจำกวนัครบก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ เม่ือผู้ ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีได้รับหุ้นจำกกำรใช้สิทธิต้องกำรขำยหุ้น จะต้องถอนหุ้นออกจำกบญัชี 600 
ดังกล่ำว โดยต้องติดต่อผ่ำนบริษัทหลักทรัพยท่ั์วไป ซ่ึงอำจจะมีค่ำธรรมเนียมในกำรด ำเนินกำรตำมท่ี
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพยนั์น้ ๆ  ก ำหนด ในกรณีนี ้ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิฯ จะ
สำมำรถขำยหุ้นสำมัญท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิในตลำดหลักทรัพย์ได้ทันทีท่ีตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้
หุ้นสำมัญท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิท ำกำรซือ้ขำยได้ในตลำดหลกัทรัพย์ และได้ด ำเนินกำรถอนหุ้นออกจำก
บญัชี 600 ดังกล่ำวแล้ว 

 

4. ผลบังคับข้อก ำหนดสิทธิและกฎหมำยท่ีใช้บังคับ 
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ข้อก ำหนดสิทธิฉบบันีจ้ะมีผลใช้บงัคับนับแต่วันท่ีออกใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ ไปจนถึงวันก ำหนดกำรใช้สิทธคิรัง้
สุดท้ำย โดยข้อก ำหนดสิทธินีจ้ะใช้บงัคับและตีควำมตำมกฎหมำยไทย และหำกมีข้อควำมใด ๆ ในข้อก ำหนด
สิทธินีขั้ดหรือแย้งกับกฎหมำยหรือประกำศใด ๆ ท่ีมีผลใช้บงัคับตำมกฎหมำย ให้ใช้ข้อควำมตำมกฎหมำยหรือ
ประกำศดังกล่ำวบงัคับแทนข้อควำมของข้อก ำหนดสิทธินี ้ทัง้นี ้เฉพำะในส่วนท่ีขัดหรือแย้งกันนัน้  

 

ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 
บริษัท บริษัท อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ำกัด (มหำชน) 

 

  

                                        (นำงนิจพร   จรณะจิตต์)      (นำยไผท   ชำครบณัฑิต) 

                                                    กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำม 

 
  



Checklist warrant-RO 

ส ำหรับกำรเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น (“warrant”) และหุ้นทีอ่อกใหม่เพ่ือรองรับ 
warrant (“หุ้นรองรับ”) ต่อผู้ ถือหุ้นของบริษทัตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น  

 

บริษทัทีอ่อกหลักทรัพย์ (“บริษทั”)        
  เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“บจ.”) 
  เป็นบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีมหีน้าท่ีตามมาตรา 56 (ท่ีไมใ่ช ่บจ.)  

 

รำยละเอียดของ warrant   
 - ชื่อ warrant  (ถา้ม)ี            
 - เสนอขายให้แกผู่ถื้อหุ้นของบริษทัท่ีมีรายชื่อ ณ วนัท่ี ________________________________ 
 - วนัท่ีเสนอขาย warrant     - วนัส้ินสุดอายุ warrant     
 - จ านวน warrant ท่ีเสนอขาย____________            - วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย     
 - ราคาท่ีเสนอขาย  __________________                - จ านวนหุ้นรองรับ __________________ 
 - อตัราการใชสิ้ทธิ ____________________  - ราคาใชสิ้ทธิ ____________________ 
 

 

Checklist 

ครบถ้วน 

ตำมเกณฑ์1 

เอกสำร 

อ้ำงอิง 
(ข้อ/หน้ำ) 

1. ลักษณะของ warrant   
 1.1 สัดสว่นจ านวนหุ้นรองรับตอ่จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยไดแ้ล้วทั้งหมดของ
บริษทั2 เทา่กบั 

   50%  

  

                                                                 
1
  ให้ระบ ุ N/A หากเกณฑ์ในขอ้ใดไม่สามารถ apply กบักรณีของบริษทัได ้

2  วธีิการค  านวณสดัส่วนจ านวนหุ้นรองรบั :  
((จ านวนหุ้นรองรบั warrant ทีเ่สนอขายในครั้งน้ี) + (จ านวนหุ้นรองรบั CD หรือ warrant ทีเ่สนอขาย 

  ในครั้งอ่ืน* ซึ่งไม่รวมหุ้นทีจ่ัดไวร้องรบั ESOP-CD หรือ ESOP-warrant))    
                        (จ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมดของบริษทั  ซึ่งรวมจ านวนหุ้นทีจ่ะออกใหม่อ่ืน 

ทีบ่ริษทั จะเสนอขายควบคูก่บั warrant ในครั้งน้ี) 
 * เฉพาะจ  านวนหุ้นรองรับท่ี outstanding  อน่ึง หากในการประชุมผูถื้อหุ้นเพือ่มีมตอิอก warrant ในคร้ังน้ี ผูถื้อหุ้น

มีมตอินุมัตใิห้ออกหุ้นเพิม่เตมิเพือ่รองรับการปรับสิทธิในหลักทรัพย์แปลงสภาพท่ีเสนอขายในคร้ังอ่ืน หรือผูถื้อหุ้นมีมตใินวาระอ่ืนใดท่ี
อาจท าให้จ  านวนหุ้นรองรับ outstanding ท่ีจะตอ้งน ามาค  านวณเพิม่ขึ้น เช่น การจ่ายเงนิปันผลเกินกว่าท่ีก าหนด ซ ึ่งเป็นผลให้ตอ้งมีการ
ปรับสิทธิในหลักทรัพย์แปลงสภาพท่ีเสนอขายในคร้ังอ่ืน  เป็นตน้  บริษัทตอ้งน าหุ้นรองรับท่ีอาจเพิม่ขึ้นดังกล่าวมารวมค  านวณด้วย  

    ท ัง้น้ี CD    = หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 
            ESOP = การเสนอขายหลกัทรพัย์แกก่รรมการหรือพนักงานตามประกาศคณะกรรมการก  ากบัตลาดทนุ
เกีย่วกบัการเสนอขายหลกัทรพัย์ทีอ่อกใหม่ตอ่กรรมการหรือพนักงาน 



 

 
 

Checklist 

ครบถ้วน 

ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 

อ้ำงอิง 

(ข้อ/หน้ำ) 

  > 50% เฉพาะเป็นการออก warrant ในกรณีใดกรณีหน่ึงตอ่ไปน้ี  
ท่ีไดรั้บผอ่นผนัจากส านักงานกอ่นการเสนอขาย  ตามหนังสือท่ี ___ลงวนัท่ี _____ 
 (1) บริษทัอยูใ่นภาวะท่ีมคีวามจ าเ ป็นตอ้งไดรั้บความชว่ยเหลือ 
ทางการเงิน 
 (2) เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหน้ีของบริษัท  
 (3) กรณีท่ีมเีหตุจ าเป็นและสมควร และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
บริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวม  

  

 1.2 มอีายุแนน่อน ซ่ึง  10 ปี นับแตว่นัท่ีออก warrant  (วนัท่ี ___________)   

 1.3 ก  าหนดราคา และอตัราการใชสิ้ทธิไวอ้ยา่งแนน่อน    
 1.4 มรีะยะเวลาให้แสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ≥ 15 วนั 
กอ่นวนัใชสิ้ทธิ3 

  

 1.5 ก  าหนดให้มกีารใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นรองรับให้แลว้เสร็จภายในอายุ warrant   
2. หนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้นไดแ้สดงขอ้มลูอยา่งน้อย ดงัน้ี   
 2.1 ขอ้มลูเบ้ืองตน้เกีย่วกบั warrant เชน่ 
  - ราคาหรืออตัราท่ีคาดวา่จะเป็นราคาหรืออตัราการใชสิ้ทธิ 
  - ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ  
 - วนัส้ินสุดของการใชสิ้ทธิ  
 - เหตุให้ตอ้งออกหุ้นใหมเ่พื่อรองรับการปรับสิทธิ 
              - อ่ืน ๆ (ถา้ม)ี ระบุ ________ 

  

 2.2 ผลกระทบตอ่ผูถื้อหุ้น (dilution effect) หากมกีารใชสิ้ทธิครบถว้น  
โดยไดร้ะบุ 
  (1) price dilution4 

  

                                                                 
3
 ไม่รวมวนัใชสิ้ทธิ 

4
  Price dilution  = ราคาตลาดกอ่นเสนอขาย  – ราคาตลาดหลังเสนอขาย 

     ราคาตลาดกอ่นเสนอขาย 
  โดยราคาตลาดหลังเสนอขาย = (ราคาตลาดกอ่นเสนอขาย x จ  านวนหุ้น paid-up) + (ราคาใชสิ้ทธิ x จ  านวนหุ้นรองรับที่เสนอขายคร้ังนี้)   
                              จ  านวนหุ้น paid-up + จ  านวนหุ้นรองรับที่เสนอขายคร้ังนี้ 
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ครบถ้วน 

ตำมเกณฑ์ 

เอกสำร 

อ้ำงอิง 

(ข้อ/หน้ำ) 

2. หนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้นไดแ้สดงขอ้มลูอยา่งน้อย ดงัน้ี (ถา้ม)ี   
 2.2 ผลกระทบตอ่ผูถื้อหุ้น (dilution effect) หากมกีารใชสิ้ทธิครบถว้น  
โดยไดร้ะบุ (ตอ่) 
 (2) earning per share dilution5 หรือ control dilution6 

  

 2.3 วธีิการจดัสรรwarrant    
 2.4  ขอ้มลูอ่ืนๆ (ถา้ม)ี ระบุ _________________________________   
3. มติทีป่ระชุมผู้ ถือหุ้นและอำยุมติ   
 3.1 บริษทัไดรั้บมติท่ีประชมุผู้ถือหุ้น ให้ออกหุ้นรองรับอยา่งเพียงพอ     
 3.2 บริษทัไดเ้สนอขาย warrant แลว้เสร็จภายใน 1 ปีนับแตว่นัท่ีท่ีประชมุ 
ผูถื้อหุ้นมมีติ (ผูถื้อหุ้นอนุมติัเมือ่วนัท่ี ________________) 

  

4. ข้อก ำหนดสิทธิของ warrant มรีายการอยา่งน้อย ดงัน้ี   
 4.1 รายละเอียดของ warrant โดยมรีายละเอียดดงัตอ่ไปน้ี  
 (1) อายุของ warrant  ระบุ________ ปี 
 (2) ราคาเสนอขาย warrant และราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น 
 (3) อตัราการใชสิ้ทธิ 
 (4) วธีิการใชสิ้ทธิของ warrant เชน่ ใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัสุดทา้ยของ 
แตล่ะไตรมาส  
              (5)  รายละเอียดส าคญัอ่ืน (ถา้ม)ี ระบุ____________ 

  

 4.2 เหตุ เง่ือนไข และกระบวนการในการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก  าหนดตาม warrant   
 4.3 คา่เสียหายท่ีผูถื้อ warrant จะไดรั้บในกรณีท่ีบริษทัไมส่ามารถจัดให้ม ี
หุ้นรองรับได ้ ซ่ึงตอ้งไมต่ ่ากวา่สว่นตา่งระหวา่งราคาตลาดของหุ้นของบริษทักบั 
ราคาใชสิ้ทธิ 

  

                                                                 
5  Earnings per share dilution  = Earning per share กอ่นเสนอขาย - Earning per share หลงัเสนอขาย 
        Earning per share กอ่นเสนอขาย 
 โดย  Earning per share กอ่นเสนอขาย   = ก  าไรสุทธิ / จ านวนหุ้น paid-up  
           Earnings per share หลงัเสนอขาย  = ก  าไรสุทธิ / (จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นรองรบัทีเ่สนอขายครั้งน้ี) 
6
  Control dilution  =                          จ านวนหุ้นรองรบัทีเ่สนอขายครั้งน้ี     

            จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นรองรบัทีเ่สนอขายครั้งน้ี 
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4. ข้อก ำหนดสิทธิของ warrant มรีายการอยา่งน้อย ดงัน้ี (ตอ่)   

 4.4 มาตรการคุม้ครองผูถื้อ warrant  ซ่ึงมขีอ้ก  าหนดดงัน้ี 
 (1) กรณีมขีอ้ก  าหนดให้บริษทัสามารถเรียกให้ผูถื้อ warrant ใชสิ้ทธิ 
กอ่นก  าหนด บริษทัรับรองวา่ ขอ้ก  าหนดดงักลา่ว 
 (ก) มคีวามเป็นธรรม ชดัเจน และเหตุแหง่การเรียกให้ใชสิ้ทธิ  
กอ่นก  าหนดดงักลา่วตอ้งอา้งอิงเหตุการณ์หรือการกระท าท่ีไมอ่ยูใ่นอ านาจควบคุม
ของบุคคลใด ๆ  
 (ข) ก  าหนดให้บริษทั ตอ้งเรียกให้มกีารใชสิ้ทธิเมือ่มเีหตุการณ์ 
ท่ีก  าหนดไว ้
 (ค) มมีาตรการท่ีเพียงพอซ่ึงท าให้ผู ้ถือ warrant ในทอดตอ่ ๆ ไป 
ทราบถึงขอ้ก  าหนดดงักลา่ว 
 (2) ก  าหนดเหตุและเง่ือนไขในการปรับสิทธิในกรณีดงัตอ่ไปน้ีพร้อมกบั
ระบุวธีิการค านวณ 
 (ก) เมือ่มกีารเปล่ียนแปลง par value หุ้นของบริษทั อนัเป็นผลมาจาก
การรวมหุ้นหรือแบง่แยกหุ้น 
 (ข) เมือ่บริษทัเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมใ่นราคาท่ีต ่ากวา่ราคาตลาด7 
 (ค) เมือ่บริษทัเสนอขาย CD หรือ warrant ในราคาท่ีต ่ากวา่ราคาตลาด7 

 (ง) เมือ่บริษทัจา่ยเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นท่ีออกใหม ่
ให้แกผู่ถื้อหุ้น 
 (จ) เมือ่บริษทัจา่ยเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกนิกวา่อัตราท่ีระบุไวใ้น
ขอ้ก  าหนดสิทธิ 
 (ฉ) เมือ่มกีรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบั (ก) ถึง (จ) ท่ีท าให้ผล
ประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ท่ีผูถื้อ warrant จะไดรั้บเมือ่มกีารใชสิ้ทธิด้อยไปกวา่เดิม 
 กรณีการปรับสิทธิตามขอ้ (ข) และ (ค) บริษทัไดร้ะบุสว่นลดจากราคา
ตลาด พร้อมกบัวธีิการค านวณราคาเสนอขายและราคาตลาดในข้อก  าหนดสิทธิแล้ว 
 ทั้งน้ี หากบริษทัจะไมด่ าเนินการปรับสิทธิเมื่อเกดิเหตุการณ์ตาม  
(ก)-(ฉ) บริษทัไดรั้บผอ่นผนัจากส านักงานกอ่นการเสนอขายแลว้ ตามหนังสือ
ท่ี_________ ลงวนัท่ี _____________________ 

  

                                                                 
7
  คอื การเสนอขายหลกัทรพัย์โดยมีราคาเสนอขายต  า่กวา่ราคาตลาดเกนิ 10% โดยมีวธีิการค  านวณราคาเสนอขาย
และราคาตลาดตามหมายเหต ุ 1  
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5. กำรด ำเนินกำรภำยหลังกำรเสนอขำย warrant   
 5.1 บริษทัระบุไวใ้นการเสนอขาย warrant วา่ จะปรับสิทธิโดยวธีิใดวธีิหน่ึง
ดงัน้ี 
  (1) ปรับราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ หรือ 
  (2) ปรับราคาใชสิ้ทธิ ควบคูก่บัการออก warrant ใหมท่ดแทนการปรับ
อตัราการใชสิ้ทธิ 
  ทั้งน้ี หากบริษทัตอ้งออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริษทัตอ้งย่ืนมติท่ีประชมุ 
ผูถื้อหุ้นท่ีอนุมติัให้ออกหุ้นรองรับการปรับสิทธินั้นอยา่งเพียงพอตอ่ส านักงาน 
ก่อนกำรปรับสิทธิ จึงจะถือวา่บริษทัได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นรองรับ 

  

 5.2 บริษทัระบุไวใ้นการเสนอขาย warrant วา่จะไมข่ยายอายุ warrant  
และไมแ่กไ้ขเปล่ียนแปลงราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ เวน้แตจ่ะเป็นการปรับสิทธิ
ตามท่ีก  าหนดในขอ้ 4.4 (2)  

  

 
 บริษทัขอเรียนวา่ บริษทัรับทราบและเขา้ใจเง่ือนไขท่ีต้องปฏิบติัตามท่ีประกาศ
คณะกรรมการก  ากบัตลาดทุนเกีย่วกบัการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย warrant และหุ้น
รองรับทุกประการ  ทั้งน้ี ในการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก  าหนดตาม warrant ภายหลงัการเสนอขาย  
บริษทัจะด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีก  าหนดไวใ้นขอ้ก  าหนดสิทธิ และจะไมด่ าเนินการให้ขดัหรือ
แยง้กบัขอ้ก  าหนดตามประกาศคณะกรรมการก  ากบัตลาดทุนดงักลา่ว โดยบริษทัจะแจง้การแกไ้ข
เพิ่มเติมนั้นเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ส านักงานทราบภายใน 15 วนันับแตว่นัท่ีมกีารแกไ้ขเพิ่มเ ติม  
และขอรับรองวา่ขอ้มลูท่ีระบุไวใ้นรายการขา้งตน้และเอกสารท่ีแนบมาพร้อม checklist น้ีถูกตอ้ง
และตรงตอ่ความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ  __________________________ 
          ( __________________________) 

ลงชื่อ  __________________________ 
          ( __________________________) 

ในฐานะกรรมการผูม้อี  านาจลงนามผูกพนับริษัท พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้ม)ี   

 



 
หมำยเหตุ 1 
กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ทีอ่อกใหม่ในรำคำต ่ำ หมายถึง การเสนอขายหลกัทรัพย์ในกรณีใดกรณีหน่ึง
ดงัตอ่ไปน้ี   
  1. การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมใ่นราคาต ่า หมายถึง การเสนอขายหุ้น โดยก  าหนดราคา
เสนอขายตาม 1 ให้มสีว่นลดจากราคาตลาดเกนิกวา่ 10% 
  2. การเสนอขาย warrant ในราคาต ่า หมายถึง การเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ  
โดยก  าหนดราคาเสนอขายตาม 1 ให้มสีว่นลดจากราคาตลาดเกนิกวา่ 10% 
  3. การเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ (“CD”) ในราคาต ่า หมายถึง การเสนอขาย CD  
โดยก  าหนดราคาเสนอขายตาม 1 ให้มสีว่นลดจากราคาตลาดเกนิกวา่ 10% 
 
1. กำรค ำนวณรำคำเสนอขำย 

1.1 กรณีเสนอขายหุ้น ให้ใชร้าคาเสนอขายตอ่ผูล้งทุน 
1.2 กรณีเสนอขาย warrant ให้ใชร้าคาเสนอขาย warrant บวกราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 

  1.3  กรณีเสนอขายหุ้นควบคูไ่ปกบัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น ให้ค านวณดงัน้ี  
((Ps) (Qs)) + ((Pw)(Qw)) + ((Ep)( Qx))  
                        Qs +  Qx 

  ทั้งน้ี โดยท่ี 
  Ps   =  ราคาเสนอขายหุ้น 
  Qs  =  จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายควบคูไ่ปกบั warrant 
  Pw =  ราคาเสนอขาย warrant 
  Qw =  จ านวน warrant ท่ีเสนอขายควบคูไ่ปกบัหุ้น 
  Ep  =  ราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้นตาม warrant 
  Qx  =  จ านวนหุ้นท่ีจะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้นตาม Qw 
 1.4 กรณีเสนอขาย CD ให้ใชร้าคาเสนอขาย CD หารดว้ยอตัราแปลงสภาพ 
 

2. กำรค ำนวณรำคำตลำด ให้ใชร้าคาหน่ึงราคาใดดงัตอ่ไปน้ี   
  2.1 รำคำตลำดถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของหุ้นยอ้นหลงัไมน่้อยกวา่ 7 วนัท าการติดตอ่กนั  
แตไ่มเ่กนิ 15 วนัท าการติดตอ่กนั กอ่นวนัก  าหนดราคาเสนอขาย 
   (1) ราคาท่ีน ามาถวัเฉล่ียสามารถใชร้าคาปิดหรือราคาเฉล่ียของการซ้ือขายหุ้น 
ในแตล่ะวนักไ็ด ้



 
  (2) วันก ำหนดรำคำเสนอขำย ให้เป็นวนัใดวนัหน่ึงดงัตอ่ไปน้ี 
  (ก) วนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุ้นเพื่อขออนุมติัให้
บริษทัเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับในราคาต ่า  

 (ข) วนัท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้บริษัทเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมใ่นราคาต ่า  
  (ค) วนัแรกท่ีเสนอขายตอ่ผูล้งทุน 
  (ง) วนัท่ีผูล้งทุนมสิีทธิซ้ือหุ้นตาม warrant    
   ทั้งน้ี หากไมใ่ชร้าคาตลาดถวัเฉล่ียถว่งน ้ าหนักของหุ้นตลาดตามขอ้ 2.1 ให้ระบุความ
เหมาะสมและเหตุผลของการไมเ่ลือกใชร้าคาตลาดดงักลา่วให้ชดัเจนดว้ย 
 2.2 ราคาท่ีก  าหนดโดยผา่นการวเิคราะห์เปรียบเทียบกบัความตอ้งการซ้ือและความต้องการ
ขายหุ้นท่ีออกใหมข่องบริษัท เชน่ การส ารวจความตอ้งการซ้ือหลักทรัพย์ (book building) เป็นตน้  
  2.3  ราคายุติธรรมท่ีประเมนิโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีรายชื่อท่ีส านักงานให้
ความเห็นชอบ  ทั้งน้ี ให้เปิดเผยสมมติฐานส าคญัท่ีใชป้ระกอบการค านวณราคาตลาดให้เพียงพอ
และชดัเจนดว้ย 
 



 
 

 

เอกสำรทีต้่องจัดส่งพร้อมกับ checklist กำรเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น (“warrant”) 

และหุ้นทีอ่อกใหม่เพ่ือรองรับwarrant (“หุ้นรองรับ”)  ต่อผู้ ถือหุ้นของบริษทัตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
 

เอกสำรทีต้่องจัดส่งพร้อมกับ checklist ม/ีไมม่ ี หมายเหตุ 
1. รายงานผลการเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ   
2. หนังสือนัดประชมุผูถื้อหุ้นท่ีขออนุมติัให้ออกและเสนอขาย 

warrant และหุ้นรองรับ 
  

3. มติท่ีประชมุผูถื้อหุ้นท่ีอนุมติัให้ออกและเสนอขาย warrant  
 และหุ้นรองรับ 

  

4. ขอ้ก  าหนดสิทธิ warrant   
5. รายละเอียดการค านวณจ านวนหุ้นรองรับ   
6. รายละเอียดการค านวณ dilution effect   
7. หนังสือส านักงานแจง้การผอ่นผนัการออก warrant ในสัดสว่น 
 ท่ีมากกวา่ 50% (ถา้ม)ี 

  

8. หนังสือส านักงานแจง้การผอ่นผนัให้บริษทัไมต่อ้งด าเนินการ 
 ปรับสิทธิเมือ่เกดิเหตุการณ์ตามท่ีประกาศก  าหนด (ถา้ม)ี 

  

 
หมายเหตุ    
(1) เอกสารขา้งตน้ตอ้งให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัทเป็นผูล้งนามรับรองความถูกตอ้งของ 
เอกสารทุกหน้า พร้อมประทบัตราบริษัท (ถา้ม)ี  
(2) การรายงานผลการเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ ให้รายงานผลการขายภายใน 15 วนันับแต ่
วนัปิดการเสนอขาย (มาตรา 64 แหง่ พรบ.หลกัทรัพย์ และประกาศวา่ดว้ยการยกเวน้การย่ืนแบบ filing) 

http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/nrs_search.php?chk_frm=1&ref_id=72&cat_id=27&topic_desc=การออกและเสนอขายหลักทรัพย์
http://www.sec.or.th/laws_notification/file_dw_th/secact_codify.pdf
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/nrs_search.php?chk_frm=1&ref_id=72&cat_id=24&topic_desc=การออกและเสนอขายหลักทรัพย์



