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ขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหน้าที�ของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื$ อหุน้สามญั 
ของบริษัท พรพรหมเม็ททอล จาํกดั (มหาชน) ครั$งที� 1  

สาํหรบัผูถื้อหุน้เดิม (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ” หรือ “PPM-W1”)  
 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื$ อหุน้สามญัของบริษัท พรพรหมเม็ททอล จาํกดั (มหาชน) ครั$งที� 1 สําหรบัผูถื้อหุน้เดิม           
(“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) ออกโดยบริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) (“ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ”       
หรือ “บริษัท” หรือ “PPM”) ตามมติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 ในวนัที� 22 เมษายน 2557  
 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะไดร้บัสิทธิตามที�ไดก้าํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ โดยผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิและผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งผูกพันตามขอ้กาํหนดสิทธิทุกประการและใหถื้อวา่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดร้บัทราบ
และเขา้ใจขอ้กําหนดต่างๆ ในขอ้กําหนดสิทธิเป็นอย่างดีแลว้ รวมทั$งเห็นชอบกบัการแต่งตั$งนายทะเบียนและ
ขอ้กาํหนดต่างๆ ในสญัญาการแต่งตั$งนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื$ อหุน้สามญับริษัท พรพรหมเม็ททอล 
จาํกดั (มหาชน)  ทั$งนี$  ผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิจะจดัใหม้ีการเก็บรกัษาสาํเนาขอ้กาํหนดสิทธิไว ้ณ สาํนักงาน
ใหญ่ของบริษัทเพื�อใหผู้ถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสําเนาขอ้กําหนดสิทธิไดใ้นวนัและเวลาทําการของ
บริษัท 
 

1. คาํจาํกดัความ 
 

คาํและขอ้ความต่างๆ ที�ใชอ้ยูใ่นขอ้กาํหนดสิทธิใหมี้ความหมายดงัตอ่ไปนี$  
 

 “ขอ้กาํหนดสิทธิ” หมายถึง ขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหน้าที�ของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิและ
ผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื$ อหุ ้นสามัญของบริษัท พรพรหมเม็ททอล 
จาํกดั (มหาชน) ฉบบันี$ และที�มกีารแกไ้ขเพิ�มเติมภายหลงั 

“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ” หมายถึง ใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื$ อหุน้สามญัของบริษัท พรพรหมเม็ททอล 
จาํกดั (มหาชน) ที�จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ 

“ใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ” 
 

หมายถึง ใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื$ อหุน้สามญัเพิ�มทุนของบริษัท  
พรพรหมเม็ททอล จาํกดั (มหาชน) ครั$งที� 1 ที�ออกใหโ้ดยบริษัท  
ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  

นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิ บริษัท ศูนยร์ับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด หรือบุคคลอื�นใดที�
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั$งใหเ้ป็นนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

“ผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ”  
หรือ “บริษัท” หรือ “PPM” 

หมายถึง บริษัท พรพรหมเม็ททอล จาํกดั (มหาชน) 

“ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ” หมายถึง ผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิและ/หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที�
ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

“วนัทาํการ” หมายถึง วนัที�ธนาคารพาณิชยเ์ปิดทําการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ�ง
ไมใ่ชว่นัเสารห์รือวนัอาทิตย ์

“วนักาํหนดการใชสิ้ทธิ” หมายถึง วนัทาํการสุดทา้ยของเดือนมิถุนายนและธนัวาคมของทุกปี 
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“ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงใน
การใชสิ้ทธิ” 

หมายถึง ช่วงเวลา 5 วันทําการก่อนวันกําหนดการใชสิ้ทธิแต่ละครั$ง ใน
ระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวนัทาํการของบริษัท 

“ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงใน
การใชสิ้ทธิครั$งสุดทา้ย” 

หมายถึง ชว่งเวลา 15 วนัก่อนวนักาํหนดการใชส้ิทธิครั$งสุดทา้ย ในระหวา่ง
เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวนัทาํการของบริษัท 

“สาํนักงาน ก.ล.ต.” หมายถึง สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
“ตลาดหลกัทรพัย”์ หมายถึง ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
“ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย”์ หมายถึง บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด หรือบุคคล 

หรือนิติบุคคลอื�นที�ดําเนินการรบัฝากหลกัทรพัยไ์ดต้ามกฎหมายซึ�งเขา้รบั
ทาํหนา้ที�แทน 

 

2. รายละเอียดของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
 

2.1 ลกัษณะสาํคญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
 

(1) ประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื$ อหุน้สามญัของบริษัท พรพรหมเม็ท
ทอล จาํกดั (มหาชน) ครั$งที� 1 (ใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือ PPM-W1)  

(2) ชนิด : ระบุชื�อผูถื้อและสามารถโอนเปลี�ยนมือได ้
(3) อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ : 3 ปีนับแต่วนัที�ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ คือ วนัที� 20 พฤษภาคม 

2557 
(4) จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ออก : ไม่เกิน 80,000,000 หน่วย  
(5) ลักษณะการเสนอขาย : จัดสรรให้แก่ผูถื้อหุ ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ ้น (Rights 

Offering) ในอัตราหุน้สามัญเดิม 2 หุ ้นจะไดร้ับใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณีที� มีเศษ
ทศนิยมใหปั้ดเศษทิ$ ง โดยกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิไดร้บัจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิในวนัที� 6 
พฤษภาคม 2557 และใหร้วบรวมรายชื�อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ์ โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัที� 7 พฤษภาคม 2557 

(6) ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.00 บาท (ศูนยบ์าท) 
(7) วนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ : วนัที� 20 พฤษภาคม 2557 
(8) วนักําหนดการใชสิ้ทธิ : วนัทําการสุดทา้ยของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของทุกปี ตลอด

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
(9) วนักาํหนดใชสิ้ทธิครั$งแรก : วนัที� 30 มิถุนายน 2557  
(10) วนักําหนดใชสิ้ทธิครั$งสุดท้าย : วนัที� 19 พฤษภาคม 2560 หากวนัใชสิ้ทธิครั$งสุดทา้ยตรงกับ

วนัหยุดทาํการใหเ้ลื�อนวนัใชสิ้ทธิเป็นวนัทาํการสุดทา้ยกอ่นวนัหยุด  
(11) อตัราการใชสิ้ทธิซื$ อหุน้สามญั : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื$ อหุน้สามญัได ้1 หุน้  
(12) ราคาการใชสิ้ทธิซื$ อหุน้สามญั : 7.00 บาทตอ่หุน้  
(13) จาํนวนหุน้เพื�อรองรบัการใชส้ิทธิ : 80,000,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยจาํนวนหุน้

รองรบัการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�เสนอขายในครั$งนี$ คิดเป็นรอ้ยละ 50 ของจาํนวนหุน้ที�
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จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั$งหมดของบริษัทจาํนวน 160,000,000 หุน้ ณ วนัที� 25 กุมภาพนัธ์ 2557 ซึ�ง
เป็นวนัที�คณะกรรมการมีมติใหอ้อกใบสาํคญัแสดงสทิธิและหุน้รองรบัการใชส้ทิธิ 

(14) ตลาดรองของใบสําคญัแสดงสิทธิ : บริษัทจะดําเนินการขออนุญาตนําใบสาํคัญแสดงสิทธิที�ออก
และเสนอขายในครั$งนี$ เขา้จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ  

(15) ตลาดรองของหุน้สามญัที�เกิดจากการใชสิ้ทธิ : บริษัทจะดาํเนินการขออนุญาตนําหุน้สามญัที�เกิด
จากการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ 

(16) ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ : ในกรณีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิใชส้ิทธิซื$ อสามญัทั$งจาํนวนจะมีผลกระทบ
ดงันี$ ที�มีการใชสิ้ทธิ 

 

ผลกระทบ รอ้ยละ 

ผลกระทบตอ่สิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิม (Control Dilution)  - 

ผลกระทบตอ่สว่นแบ่งกาํไร (EPS Dilution)  33.33 

ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution)  - 
 

• ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิม (Control Dilution) 
การออกใบสําคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดที�กล่าวขา้งตน้นั$น หากผูถื้อหุ ้นที�ไดร้ับการ
จัดสรรใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเต็มจํานวนจะไม่ทําให ้สิทธิการออกเสียง
เปลี�ยนแปลงไปจากเดิม เนื�องจากเป็นการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นตาม
สดัสว่นการถือหุน้ 

 

• ผลกระทบต่อสว่นแบ่งกาํไร (EPS Dilution) 
หากพิจารณาผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรของปีที�ผ่านมา (กาํไรสุทธิของปี 2556) การออก
ใบสาํคญัแสดงสิทธิในครั$งนี$  หากผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิใชส้ิทธิเต็มจาํนวนจะส่งผลใหส้่วน
แบ่งกาํไรลดลง ดงันี$  

 

กาํไรสุทธิตามงบการเงินของบรษัิทสาํหรบัปีสิ$ นสุด 31 ธ.ค.2556 =    39.901  ลา้นบาท 
จาํนวนหุน้สามญักอ่นการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ  = 160,000,000  หุน้ 
กาํไรสุทธิต่อหุน้ก่อนการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ  = 0.25   บาทต่อหุน้ 
จาํนวนหุน้สามญัหลงัการใชส้ิทธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิเต็มจาํนวน = 240,000,000  หุน้ 
กาํไรสุทธิต่อหุน้หลงัการใชส้ิทธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิเต็มจาํนวน = 0.17   บาทต่อหุน้ 
ผลกระทบตอ่สว่นแบ่งกาํไร (กาํไรสุทธิตอ่หุน้) ที�ลดลง  =       33.33% 

 

• ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution) 
การออกใบสําคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดที�กล่าวขา้งตน้นั$นจะไม่ส่งผลกระทบต่อราคา
ตลาดของหุน้สามญั เนื�องจากราคาใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิสูงกว่าราคาตลาดอา้งอิง
ของหุน้สามญัถึงรอ้ยละ 11.11 (6.30 บาทต่อหุน้) ทั$งนี$  ราคาตลาดอา้งอิง หมายถึง ราคา
เฉลี�ยของหุน้สามญัของบริษัทยอ้นหลงั 15 วนัทาํการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษัท  
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2.2 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ สมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิ และผูท้รงสิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื$ อหุน้ 
สามญั 
 

2.2.1 นายทะเบียนมีหน้าที�ที�จะตอ้งออกใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้กผู่ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทุกราย โดยใน
ส่วนของใบสําคัญแสดงสิทธิที�ฝากไวก้ับศูนยร์ับฝากหลักทรัพย์และจะต้องลงชื�อศูนย์รับฝาก
หลักทรัพยเ์ป็นผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิแทนในสมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธินั$น นาย
ทะเบียนจะออกใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือออกใบรบัเพื�อใชแ้ทนใบสาํคญัแสดงสิทธิตามแบบที�นาย
ทะเบียนกาํหนดใหแ้กศู่นยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

2.2.2 นายทะเบียนมีหน้าที�ตามสญัญาแต่งตั$งนายทะเบียนที�จะตอ้งจดัทาํและเก็บรกัษาสมุดทะเบียนผู้
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไวจ้นกว่าใบสําคัญแสดงสิทธิทั$งหมดจะมีการใชสิ้ทธิซื$ อหุน้รองรับของ
บริษัทหรือจนกวา่ครบกาํหนดอายุใบสาํคญัแสดงสทิธิ (แลว้แต่กรณี) 

2.2.3 ผูท้รงสิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
 

- ผูท้รงสิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิแสดงสิทธิกรณีทั �วไป สิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตกไดแ้ก่
บุคคลหรือนิติบุคคลที�ปรากฏชื�อเป็นเจา้ของใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวนดงักล่าวอยูใ่นสมุดจด
ทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิในขณะนั$นๆ หรือในวนัแรกของการปิดสมุดทะเบียนในกรณีที�มี
การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิ เวน้แต่จะไดมี้การโอนใบสาํคญัแสดง
สิทธิซึ�งสามารถใชย้นักบัผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิไดต้ามขอ้ 13 เกิดขึ$ นแลว้ในวนัปิดสมุด
ทะเบียนที�เกี�ยวขอ้งขา้งตน้ ซึ�งสิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิจะตกแก่ผูร้บัโอนใบสําคญัแสดง
สิทธิ 

- ผูท้รงสิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิแสดงสิทธิกรณีที�ศูนยร์บัฝากหลักทรพัยเ์ป็นผูถื้อใบสาํคัญ
แสดงสิทธิแทน สิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตกไดแ้ก่บุคคลหรือนิติบุคคลที�นายทะเบียน
ใบสาํคัญแสดงสิทธิไดร้ับแจง้เป็นหนังสือจากศูนยร์ับฝากหลักทรัพยว์่าเป็นผูท้รงสิทธิใน
ใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวนดงักล่าวที�ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไวใ้น
ชื�อของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นขณะนั$นๆ หรือในวนัแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการ
โอนใบสาํคญัแสดงสิทธิในกรณีที�มีการโอนปิดสมุดทะเบียน 
 

2.2.4 เมื�อศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยแ์จง้ต่อนายทะเบียน นายทะเบียนมีหน้าที�ที�จะตอ้งออกใบสาํคญัแสดง
สิทธิใหแ้ก่ผูท้รงสิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ฝากไวก้บัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยแ์ละลงทะเบียนใหผู้ ้
ทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิรายดังกล่าวเป็นผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผูถื้อ
ใบสาํคัญแสดงสิทธิตามจาํนวนที�ไดร้ับแจง้จากศูนยร์ับฝากหลักทรพัย ์ทั$งนี$  เมื�อไดมี้การออก
ใบสาํคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนดังกล่าวแลว้ นายทะเบียนจะแกไ้ขจาํนวนรวมของใบสําคัญ
แสดงสิทธิที�ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไวใ้นชื�อของศูนย์รับฝาก
หลักทรพัย ์โดยหักจาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิที�ไดแ้ยกไปลงทะเบียนไวใ้นชื�อของผูท้รงสิทธิใน
ใบสําคัญแสดงสิทธิออก ส่วนจํานวนรวมของใบสําคัญแสดงสิทธิที�ออกให้แก่ศูนย์รับฝาก
หลกัทรพัยนั์$น หากนายทะเบียนไมไ่ดท้าํการแกไ้ข (ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม) ใหถื้อวา่มีจาํนวน
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ลดลงตามจาํนวนของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ไดแ้ยกไปออกใบสาํคญัแสดงสิทธิและลงทะเบียนไวใ้น
ชื�อของผูท้รงสทิธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 

 

3. การใชสิ้ทธิและเงื�อนไขการใชสิ้ทธิ 
 

3.1 วนักาํหนดการใชสิ้ทธิ  
 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซื$ อหุน้สามญัของบริษัทไดทุ้กวนัทําการสุดทา้ยของเดือนมิถุนายน
และเดือนธนัวาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสาํคญัแสดงสิทธิ สาํหรบัวนัใชส้ิทธิครั$งสุดทา้ยคือวนัครบ
กาํหนดอายุของใบสาํคญัแสดงสิทธิ ทั$งนี$  ในกรณีที�วนัใชสิ้ทธิครั$งแรกตรงกบัวนัหยุดทําการของบริษัทให้
เลื�อนวนัใชสิ้ทธิครั$งแรกเป็นวนัทําการถัดไปจากวนัหยุดทําการของบริษัทและในกรณีวนัใชส้ิทธิครั$ง
สุดทา้ยตรงกบัวนัหยุดทําการของบริษัทใหเ้ลื�อนวนัใชสิ้ทธิเป็นวนัทําการสุดทา้ยก่อนวนัหยุดทําการของ
บริษัท โดยกาํหนดการใชสิ้ทธิครั$งแรกตรงกบัวนัที� 30 มิถุนายน 2557 และวนักาํหนดการใชส้ิทธิครั$ง
สุดทา้ยตรงกบัวนัที� 19 พฤษภาคม 2560 

 

3.2 การใชสิ้ทธิซื$ อหุน้สามญั  
 

การใชสิ้ทธิซื$ อหุน้สามญัของบริษัทแต่ละครั$ง ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซื$ อหุน้สามญัทั$งหมด
หรือบางสว่นได ้

 

3.3 ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ 
 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการซื$ อหุน้สามญัของบริษัทจะตอ้งแจง้ความจาํนงในการใช้
สิทธิซื$ อหุ ้นสามัญของบริษัทระหว่างเวลา 9.00 น.ถึง 16.00 น.ในทุกวันทําการของบริษัทภายใน
ระยะเวลา 5 วนัทําการก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครั$ง ยกเวน้ระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใช้
สิทธิครั$งสุดทา้ยซึ�งผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิภายใน 15 วนัก่อนวนั
กาํหนดการใชสิ้ทธิครั$งสุดทา้ย 
 

บริษัทจะไมมี่การปิดสมุดทะเบียนเพื�อพกัการโอนสิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ ยกเวน้กรณีดงันี$  
 

1) ในการใชส้ิทธิครั$งสุดท้าย บริษัทจะปิดสมุดทะเบียน 21 วนัก่อนวันครบกําหนดการใชส้ิทธิครั$ง
สุดทา้ย และจะทําการแจง้ต่อตลาดหลักทรพัยฯ์ เพื�อขอพักการซื$ อขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หรือการ
ขึ$ นเครื�องหมาย SP) ในกรณีที�วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิตรงกบัวนัหยุดทํา
การของนายทะเบียนหุน้บริษัทใหเ้ลื�อนเป็นวนัทาํการถดัไป 

2) ในกรณีที�มีการจดัประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ บริษัทอาจปิดสมุดทะเบียนเพื�อกาํหนดสิทธิของผู้
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็น
ระยะเวลา 14 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิ 
 

บริษัทจะแจง้รายละเอียดเกี�ยวกบัระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ อัตราการใชสิ้ทธิ ราคาที�จะซื$ อ
หุน้สามญัพรอ้มทั$งสถานที�ที�ใชสิ้ทธิ โดยผ่านทางระบบเผยแพรข่อ้มูลของตลาดหลกัทรพัยฯ์ (ELCID) ใหผู้ ้
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ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 5 วนัทําการก่อนระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิ
ในแต่ละครั$ง สําหรบัการใชสิ้ทธิครั$งสุดทา้ย บริษัทจะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ตามรายชื�อที�ปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิและจะแจง้ขา่วเกี�ยวกบัการใชส้ทิธิผ่านทาง
ระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยฯ์ (ELCID) ใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 5 
วนัทาํการกอ่นระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิครั$งสุดทา้ย 

 

3.4 นายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
 

บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
เลขที� 62 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   
ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์02-229-2800 โทรสาร 02-359-1259 
 

นายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสิทธิจะรบัผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิซึ�งใน
สมุดทะเบียนจะตอ้งประกอบดว้ยชื�อและนามสกุล สัญชาติและที�อยู่ของผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ และ
รายละเอียดอื�นๆ ที�บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั จะกาํหนด ในกรณีที�ขอ้มูลไม่
ตรงกนั จะถือวา่ขอ้มูลที�ปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นขอ้มูลที�ถูกตอ้ง ดงันั$น ผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิมีหน้าที�ในการแจง้ขอเปลี�ยนแปลงขอ้มูลหรือแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในการลงบันทึกสมุด
ทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิต่อนายทะเบียนโดยตรง บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี�ยนนายทะเบียน
ใบสาํคัญแสดงสิทธิโดยจะแจง้การเปลี�ยนแปลงดังกล่าวใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบ
เผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัย ์(ELCID) 

 

3.5 สถานที�ติดต่อในการใชสิ้ทธิ 
 

บริษัท พรพรหมเมท็ทอล จาํกดั (มหาชน) 
229 อาคารพรพรหม ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศพัท ์02-628-6100  
โทรสาร 02-628-6122 

 

3.6 ขั$นตอนการใชสิ้ทธิ 
 

(1) ผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถรับใบแจง้ความจํานงในการใชสิ้ทธิซื$ อหุ ้นสามัญไดที้�บริษัทใน
ระหวา่งระยะเวลาแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิ 

 

ก) กรณีที�ใบสาํคญัแสดงสิทธิอยูใ่นระบบไรใ้บหุน้ (Scripless System) ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ที�ตอ้งการใชสิ้ทธิตอ้งแจง้ความจาํนงและกรอกแบบคาํขอเพื�อขอถอนใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือ
เพื�อใหอ้อกใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิตามที�ตลาดหลักทรัพยฯ์ กําหนด โดยยื�นต่อบริษัท
หลักทรัพย์ที� ทําหน้าที� เป็นนายหน้าซื$ อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัท
หลักทรัพย์ดังกล่าวจะดําเนินการแจง้กับนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิเพื�อขอถอน
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ใบสาํคญัแสดงสิทธิสาํหรบันําไปเป็นหลกัฐานประกอบการยื�นใชสิ้ทธิซื$ อหุน้สามญั โดยนาย
ทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิจะออกใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิเพื�อ
นําไปใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการยื�นใชสิ้ทธิซื$ อหุน้สามญักบับริษัทต่อไป 

ข) ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซื$ อหุน้สามญัจะตอ้งปฏิบัติตามเงื�อนไขการแจง้
ความจาํนงในการใชส้ทิธิ โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื�อในใบแจง้ความจาํนงในการ
ใชสิ้ทธิซื$ อหุน้สามญัและใหนํ้าส่งใบสาํคญัแสดงสทิธิพรอ้มกบัใบแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิ
ซื$ อหุน้สามญัแกบ่ริษัท 

 

โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งปิดอากรแสตมป์ใหถู้กตอ้งตามบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายรษัฎากรว่าดว้ยอากรแสตมป์หรือขอ้บังคบัหรือกฎหมายต่างๆ ที�ใชบ้ังคบัเกี�ยวกบั
การใชสิ้ทธิจองซื$ อหุน้สามญัดว้ยเอกสารและหลกัฐานที�ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิตอ้งส่งมอบ
ใหแ้กบ่ริษัทมีดงันี$  

 

1. ใบแจง้ความจํานงในการใชส้ิทธิซื$ อหุ ้นสามัญที�ได้กรอกขอ้ความถูกตอ้งชัดเจนและ
ครบถว้นแลว้ทุกรายการ 

2. ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ระบุวา่ผูถื้อนั$นมีสิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิตามจาํนวนที�ระบุอยู่ใน
ใบแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิซื$ อหุน้สามญั 

3. ชําระเงินตามจํานวนที�ระบุในใบแจง้ความจํานงในการใชสิ้ทธิซื$ อหุน้สามัญ โดยผูถื้อ
ใบสาํคัญแสดงสิทธิที�ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซื$ อหุน้สามญัจะตอ้งชําระเป็นเช็ค ดร๊าฟท์ ตั qว
แลกเงินธน าคาร ห รือคําสั �งจ่ าย เงินธน าคารที� ส ามารถเรียก เก็บ ได้ใน เขต
กรุงเทพมหานครภายใน 2 วนัทําการนับจากวนักาํหนดการใชส้ทิธิในแต่ละครั$ง และขีด
คร่อมสั �งจ่าย "บัญ ชีจองซื$ อ หุ ้นสามัญ  บมจ. พรพรหมเม็ททอล" ห รือ "Share 
Subscription Account of Porn Prom Metal PCL." หรือโอนเงินสดเขา้บัญชีเงินฝากชื�อ
บัญชี "บัญชีจองซื$ อหุ ้นสามัญ บมจ. พรพรหมเม็ททอล" หรือ "Share Subscription 
Account of Porn Prom Metal PCL." บัญชีเลขที�  030-2-67461-2  ประเภทบัญชี
ออมทรพัย ์ของธนาคารกสิกรไทย สาขาเทเวศร ์พรอ้มนําส่งสาํเนาใบนําฝากเงินใหแ้ก่
บริษัท 

 

ทั$งนี$  การใชสิ้ทธิซื$ อหุน้สามญัดงักลา่วจะสมบูรณต่์อเมื�อบรษัิทไดเ้รียกเกบ็เงินจาํนวนดงักล่าว
ได้แล้วเท่านั$ น หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด ้วยเหตุใดๆ ที�มิได้เกิดจากบริษัทให้ถือว่าผู ้ถือ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวแสดงเจตนายกเลิกและบริษัทตกลงใหถื้อเป็นการยกเลิกการขอ
ใชสิ้ทธิในครั$งนั$น ทั$งนี$  บริษัทจะสง่ใบสาํคญัแสดงสิทธิพรอ้มกบัเช็คที�เรียกเก็บเงินไม่ไดคื้น
ใหก้บัผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนันับจากวนัถัดจากวนั
กาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครั$งโดยจะไม่มีการคาํนวณดอกเบี$ ยไม่วา่ในกรณีใดๆ อย่างไรก็
ตาม ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิยงัคงสามารถใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิไดใ้นคราวต่อไป 
เวน้แต่การใชสิ้ทธิในครั$งนั$นจะเป็นการใชส้ทิธิครั$งสุดทา้ยใหถื้อวา่สิทธิที�จะซื$ อหุน้สามญัตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักลา่วสิ$ นสภาพลง 
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4. หลกัฐานประกอบการจองซื$ อตามประเภทของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ดงันี$  
 

4.1 บุคคลสญัชาติไทย       :  สาํเนาบตัรประชาชนพรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
4.2 บุคคลต่างดา้ว       :  สาํเนาหนังสือเดินทางพรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
4.3 นิติบุคคลในประเทศ       :  สาํเนาหนังสือรบัรองบริษัทซึ�งออกใหโ้ดยกระทรวง 

พาณิชย์หรือหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งไม่เกิน 6 เดือน
ก่อนวันกําหนดการใช ้สิทธิ พร้อมรับรองสําเนา
ถูกตอ้งโดยผูม้ีอํานาจลงนามและประทับตราสําคัญ
ของนิติบุคคล (ถา้มี) และแนบเอกสารหลกัฐานของ
ผูมี้อํานาจลงลายมือชื�อตาม (1) หรือ (2) แลว้แต่
กรณี พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

4.4 นิติบุคคลต่างประเทศ    :  สาํเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัทรบัรองโดย  
Notary Public หรือหน่วยราชการที�มีอาํนาจไมเ่กิน 6 
เดือน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และเอกสาร
หลักฐานของผูม้ีอํานาจลงลายมือชื�อตาม (1) หรือ 
(2) แลว้แต่กรณีพรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

 

(2) จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ขอใชสิ้ทธิซื$ อหุน้สามัญจะตอ้งเป็นจาํนวนเต็มเท่านั$น โดย
อตัราการใชสิ้ทธิเท่ากบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ เวน้แต่มีการปรบัสทิธิ 

(3) ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิจะตอ้งใชสิ้ทธิในการซื$ อหุน้สามญัไม่ตํ �ากว่า 100 หุน้สามัญ โดยจาํนวน
หน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ขอใชสิ้ทธิซื$ อหุน้สามญัจะตอ้งเป็นจาํนวนเต็มเท่านั$น อยา่งไรก็ตาม 
ในกรณีที�ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที�มีสิทธิในการซื$ อหุน้ตํ �ากวา่ 100 หุน้สามญัจะตอ้งใชสิ้ทธิในการ
ซื$ อหุน้สามัญในครั$งเดียวทั$งจํานวนยกเวน้ในการใชสิ้ทธิครั$งสุดทา้ย ผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิจะ
สามารถใชสิ้ทธิในการซื$ อหุน้สามญัโดยไมมี่การกาํหนดจาํนวนหุน้สามญัขั$นตํ �า 

(4) หากบริษัทไดร้บัใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือจาํนวนเงินที�บริษัทไดร้บัไมค่รบตามจาํนวนที�ระบุในใบแจง้
ความจาํนงในการใชส้ิทธิซื$ อหุน้สามญั หรือบริษัทตรวจสอบไดว้า่ขอ้ความที�ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ
กรอกลงในใบแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิซื$ อหุน้สามญันั$นไมค่รบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง หรือมีอากร
แสตมป์ไม่ครบถว้นถูกตอ้งตามขอ้บังคบัและกฎหมายต่างๆ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งทําการ
แกไ้ขใหถู้กตอ้งหรือชาํระเงินใหค้รบถว้นภายในระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิครั$งนั$นๆ 
หากผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่ทําการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาแจง้ความจํานงในการใช้
สิทธิครั$งนั$นๆ บริษัทจะถือวา่การแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิในครั$งนั$นสิ$ นสภาพลงโดยไมมี่การใช้
สิทธิ และบริษัทจะจดัส่งเงินที�บริษัทไดร้บัไว ้พรอ้มกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบสําคัญ
แสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบัภายใน 14 วนันับจากวนัถัดจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิ
ในแต่ละครั$งโดยไม่มีดอกเบี$ ย เวน้แต่เป็นการใชสิ้ทธิครั$งสุดทา้ย ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งทํา
การแกไ้ขใหถู้กตอ้งครบถว้นภายในระยะเวลา 3 วันทําการนับจากวันกําหนดการใชส้ิทธิครั$ง
สุดทา้ย หากผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่ทาํการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษัทจะ
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ถือว่าการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิครั$งสุดทา้ยสิ$ นสภาพลง โดยไม่มีการใชสิ้ทธิและบริษัทจะ
จัดส่งเงินที�บริษัทได้รับไว ้พรอ้มกับใบสําคัญแสดงสิทธิคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิทาง
ไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบัภายใน 14 วนันับจากวนัถดัจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิครั$งสุดทา้ยโดย
ไม่มดีอกเบี$ ย 

 

ในกรณีที�ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิชาํระเงินในการใชส้ิทธิไม่ครบถว้น บริษัทมีสิทธิที�จะดาํเนินการ
ประการใดประการหนึ�งต่อไปนี$ ตามที�บริษัทเห็นสมควร 

 

1. ถือว่าจาํนวนหุน้สามญัที�จองซื$ อมีจํานวนเท่ากบัจาํนวนที�พึงจะไดร้บัตามจาํนวนเงินในการใช้
สิทธิ ซึ�งบริษัทไดร้บัชาํระไวจ้ริงตามราคาการใชสิ้ทธิในขณะนั$น หรือ 

2. ใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิชาํระเงินเพิ�มเติมตามจาํนวนที�ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิใหค้รบถว้นภาย ใน
ระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิในครั$งนั$น หากบริษัทไม่ไดร้บัเงินครบตามจาํนวนใน
การใชสิ้ทธิภายในระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทจะถือวา่การแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิในครั$งนั$น
สิ$ นสภาพลงโดยไมมี่การใชสิ้ทธิ 

 

สาํหรบัการแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิครั$งสุดทา้ย บริษัทจะแจง้ใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิชาํระ
เงินเพิ�มเติมตามจาํนวนที�ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิใหค้รบถว้นภายในระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใช้
สิทธิครั$งสุดทา้ย หากบริษัทไม่ไดร้บัเงินครบตามจาํนวนในการใชสิ้ทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว 
บริษัทจะถือวา่จาํนวนหุน้สามญัที�จองซื$ อมีจาํนวนเท่ากบัจาํนวนที�พึงจะไดร้บัตามจาํนวนเงินในการ
ใชสิ้ทธิ ซึ�งบริษัทไดร้บัชาํระไวจ้ริงตามราคาการใชสิ้ทธิในขณะนั$น 

 

ในกรณีตามขอ้ 2 บริษัทจะส่งเงินที�ไดร้บัไวโ้ดยไม่มีดอกเบี$ ยและใบสาํคญัแสดงสิทธิซึ�งบริษัทถือวา่
ไม่มีการใชสิ้ทธิดงักล่าวหรือในกรณีตามขอ้ 1 บริษัทจะส่งใบสาํคญัแสดงสิทธิส่วนที�เหลือในกรณีที�
บริษัทถือวา่มีการใชสิ้ทธิเพียงบางส่วนคืนใหก้บัผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียน
ตอบรบัภายใน 14 วนันับจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครั$ง อยา่งไรก็ดี ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�
ยงัไมมี่การใชสิ้ทธิดงักล่าวยงัมีผลใชไ้ดต่้อไปจนถึงวนักาํหนดการใชสิ้ทธิครั$งสุดทา้ย 
 

(5) จาํนวนหุน้สามญัที�ออกใหเ้มื�อมีการใชส้ิทธินั$นจะคาํนวณโดยการนําจาํนวนเงินในการใชส้ิทธิซึ�งผู ้
ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิไดช้าํระตามที�กล่าวขา้งตน้หารดว้ยราคาการใชส้ิทธิในขณะที�มีการใชสิ้ทธิ
นั$น โดยบริษัทจะออกหุน้สามญัเป็นจาํนวนเต็มไมเ่กินจาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ขอใช้
สิทธิคูณดว้ยอตัราการใชสิ้ทธิภายหลังจากการปรบัอัตราการใชสิ้ทธิ หากมีการปรบัราคาการใช ้
สิทธิและ/หรืออัตราการใชสิ้ทธิแลว้ทําใหมี้เศษเหลืออยู่จากการคาํนวณดังกล่าว บริษัทจะไม่นํา
เศษดังกล่าวมาคิดคาํนวณและจะชาํระเงินที�เหลือจากการใชสิ้ทธิดังกล่าวคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคัญ
แสดงสิทธิภายใน 14 วนันับจากวนัถดัจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครั$ง โดยไม่มดีอกเบี$ ย  

(6) เมื�อผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซื$ อหุน้สามญัไดป้ฏิบัติตามเงื�อนไขการแจง้ความ
จาํนงในการใชส้ิทธิซื$ อหุน้สามญั กล่าวคือ ไดส้่งมอบทั$งใบสาํคญัแสดงสิทธิ ใบแจง้ความจาํนงใน
การใชสิ้ทธิซื$ อหุ ้นสามัญ และชําระเงินค่าจองซื$ อหุ ้นสามัญถูกตอ้งและครบถ้วนสมบูรณ์ ผูถื้อ
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ใบสาํคญัแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใชสิ้ทธิได ้เวน้แต่จะไดร้บัความยินยอมเป็นหนังสือ
จากบริษัท 

(7) เมื�อพน้กาํหนดวนัใชสิ้ทธิครั$งสุดทา้ยแลว้ แต่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิยงัมิไดป้ฏิบัติตามเงื�อนไขของ
การใชสิ้ทธิที�กาํหนดไวอ้ยา่งครบถว้น ใหถื้อวา่ใบสาํคญัแสดงสิทธินั$นๆ สิ$ นสภาพลงโดยไม่มีการใช้
สิทธิ และผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะใชสิ้ทธิไม่ไดอี้ก 

(8) การจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทุนชาํระแลว้ภายหลงัจากวนักาํหนดการใชส้ทิธิแต่ละครั$ง บริษัทจะยื�น
ขอจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทุนชาํระแลว้ของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชยต์ามจาํนวนหุน้สามญัที�ออก
ใหม่สาํหรบัการใชส้ิทธิในครั$งนั$นภายใน 14 วนันับตั$งแต่วนักาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครั$ง และ
บริษัทจะดาํเนินการจดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ไดใ้ชสิ้ทธิเขา้เป็นผูถื้อหุน้สามญัของบริษัท 
ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ตามจาํนวนหุน้สามญัที�คาํนวณไดจ้ากการใชสิ้ทธิในครั$งนั$น 

(9) บริษัทจะส่งมอบใบหุน้สามญัที�ระบุชื�อของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิภายใน 15 วนัทําการนับจากวนั
กาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครั$งและจะส่งคืนใบสาํคญัแสดงสิทธิส่วนที�ยงัมิไดใ้ชสิ้ทธิ (ถา้มี) และ
เช็คขีดครอ่มเฉพาะสั �งจ่ายเงินตามจาํนวนเงินที�เหลือจากการใชสิ้ทธิ (ถา้มี) โดยไมมี่ดอกเบี$ ยใหไ้ม่
วา่กรณีใดๆ ใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที�อยูที่�ปรากฏอยูใ่นใบแจง้
ความจาํนงในการใชส้ิทธิภายใน 14 วนันับจากวนัถัดจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครั$ง โดย
บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายอย่างใดที�อาจเกิดขึ$ นเนื�องจากการส่งใบหุน้
สามญั ใบสาํคญัแสดงสิทธิหรอืเช็คทางไปรษณียด์งักลา่ว 

(10) บริษัทอาจตกลงกบัผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิล่วงหน้าเพื�อใหบ้ริษัทเกบ็ใบหุน้สามญั ใบสาํคญัแสดง
สิทธิ เช็ค หรือเอกสารอื�นๆ ไวที้�บริษัท เพื�อใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิมารบัดว้ยตนเองไดห้รือผู ้
ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิอาจฝากหุน้ไวใ้นระบบไรใ้บหุน้ (Scripless System) โดยฝากหุน้ไวใ้นบญัชี
ของบริษัทหลกัทรพัยซึ์�งผูใ้ชสิ้ทธิซื$ อหุน้สามญัมีบญัชีซื$ อขายหลกัทรพัยอ์ยู ่ซึ�งนายทะเบียนหุน้ของ
บริษัทจะออกใบหุน้ในชื�อของ "บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื�อผูฝ้าก" 
และบันทึกยอดบัญชีตามจาํนวนหุน้ที�บริษัทหลักทรพัยนั์$นฝากหุน้อยู่ ในขณะเดียวกัน บริษัท
หลกัทรพัยด์งักล่าวจะบันทึกยอดบัญชีจาํนวนหุน้ที�ผูใ้ชสิ้ทธิซื$ อหุน้สามญัฝากไวแ้ละออกหลักฐาน
การฝากใหแ้ก่ผูใ้ชสิ้ทธิซื$ อหุน้สามญัภายใน 7 วนัทําการนับจากวนักาํหนดการใชส้ิทธิในแต่ละ
ครั$ง 

(11) ในกรณีที�ตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือ ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์ตลอดจนหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งได้
ออกประกาศ ระเบียบ หรือ วิธีการปฏิบัติการใดๆ ที�มีผลทําใหบ้ริษัทตอ้งแกไ้ขรายละเอียด
ขั$นตอนการใชสิ้ทธิใหบ้ริษัทสามารถทําการแกไ้ขขั$นตอนการใชสิ้ทธิใหส้อดคลอ้งกับประกาศ 
ระเบียบ หรือ วิธีการปฏิบัติดังกล่าวได ้และตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิ นายทะเบียน
ใบสาํคญัแสดงสทิธิ ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และสาํนักงาน ก.ล.ต.ทราบโดยไมช่กัชา้ 

 

4. เงื�อนไขการปรบัสิทธิ 
 

4.1 บริษัทตอ้งดาํเนินการปรบัราคาการใชสิ้ทธิ และอตัราการใชสิ้ทธิตลอดอายุของใบสาํคญัแสดงสทิธิเมื�อ
เกิดเหตุการณใ์ดเหตุการณ์หนึ�งดงัต่อไปนี$  
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(ก) เมื�อบริษัทเปลี�ยนแปลงมลูค่าที�ตราไวข้องหุน้สามญัของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการรวมหรือการ
แบ่งแยกหุน้สามญัที�ไดอ้อกแลว้ของบรษัิท 

 

โดยบริษัทจะปรบัราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิอนัเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยก
หุน้สามญัที�ออกแลว้ของบริษัท โดยจะมีผลบงัคบัทนัทีนับตั$งแตว่นัที�ไดม้ีการจดทะเบียนเปลี�ยนแปลง
มลูค่าที�ตราไวข้องหุน้ของบรษัิทกบักระทรวงพาณิชย ์

 

1. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปลี�ยนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงันี$  
  

Price 1 = Price 0     x [Par 1] 
        [Par 0] 

 
 

2. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปลี�ยนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงันี$  
 

Ratio 1 =   Ratio 0     x  [Par 0] 
        [Par 1] 
 
   โดยที�  
   Price 1  คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหมห่ลงัการเปลี�ยนแปลง 
   Price 0  คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมกอ่นการเปลี�ยนแปลง 
   Ratio 1  คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหมห่ลงัการเปลี�ยนแปลง 
   Ratio 0  คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมกอ่นการเปลี�ยนแปลง 
   Par 1  คือ มลูคา่ที�ตราไวข้องหุน้สามญัหลงัการเปลี�ยนแปลง 
   Par 0  คือ มลูคา่ที�ตราไวข้องหุน้สามญัก่อนการเปลี�ยนแปลง 

(ข) เมื�อบริษัทเสนอขายหุน้สามญัต่อผูถื้อหุน้เดิมและ/หรือประชาชนทั �วไปและ/หรือบุคคลเฉพาะเจาะจง
ในราคาเฉลี�ยต่อหุน้ของหุน้สามญัที�ออกใหมที่�คาํนวณไดต้ํ �ากวา่รอ้ยละ 90 ของ "ราคาตลาดของหุน้
สามญัของบริษัท" 
 

การเปลี�ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอัตราการใชสิ้ทธิจะมีผลบังคับทันทีตั$งแต่วนัแรกที�ผูซื้$ อหุน้
สามญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในการจองซื$ อหุน้สามัญที�ออกใหม่ (วนัแรกที�ตลาดหลักทรพัยฯ์ ประกาศขึ$ น
เครื�องหมาย XR) สาํหรบักรณีที�เป็นการเสนอขายใหผู้ถื้อหุน้เดิม (Right Issue) และ/หรือวนัแรก
ของการเสนอขายหุน้สามญัที�ออกใหม่แกป่ระชาชนทั �วไปและ/หรอืบุคคลเฉพาะเจาะจงแลว้แต่กรณี 

 

ในกรณีดงักล่าวขา้งตน้ ใหเ้ปรียบเทียบราคาเฉลี�ยต่อหุน้ของหุน้สามญัที�ออกใหมก่บัราคาตลาดของ
หุน้สามญัโดยใชฐ้านของมลูคา่หุน้ที�ตราไวใ้หเ้ท่ากนั 
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ราคาเฉลี�ยของหุน้สามญัที�ออกใหมค่าํนวณไดจ้ากจาํนวนเงินทั$งสิ$ นที�บริษัทจะไดร้บัจากการเสนอขาย
หุน้หกัค่าใชจ้า่ย (ถา้มี) หารดว้ยจาํนวนหุน้สามญัทั$งสิ$ นที�ออกใหมใ่นครั$งนี$  
 

“ราคาตลาดของหุน้สามัญของบริษัท” ไดก้าํหนดไวเ้ท่ากับ “ราคาตลาดเฉลี�ยถ่วงนํ$ าหนักของหุน้
สามญัของบริษัท” โดยที� “ราคาตลาดเฉลี�ยถ่วงนํ$าหนักของหุน้สามญัของบริษัท” หมายถึง มลูคา่การ
ซื$ อขายหุน้สามัญทั$งหมดของบริษัทหารดว้ยจาํนวนหุน้สามัญของบริษัทที�มีการซื$ อขายทั$งหมดใน
ตลาดหลักทรพัยใ์นระหว่างระยะเวลา 7 วนัทําการ (วนัที�เปิดทําการซื$ อขายของตลาดหลักทรพัย)์ 
ติดต่อกนักอ่นวนัที�ใชใ้นการคาํนวณ 

 

ในกรณีที�ไม่สามารถหา “ราคาตลาดหุน้สามญัของบริษัท” เนื�องจากหุน้สามญัของบริษัทไม่มีการซื$ อ
ขายในช่วงเวลาดงักล่าวใหใ้ชร้าคาตลาดเฉลี�ย 7 วนัทําการของหุน้สามญัยอ้นหลงัขึ$ นไปแต่ไมเ่กิน 1  
เดือน อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถหาราคาตลาดเฉลี�ย 7 วนัทําการของหุน้สามญัยอ้นหลังขึ$ นไป
ภายใน 1 เดือนได ้บริษัทจะดาํเนินการกาํหนดราคายุติธรรมเพื�อใชใ้นการคาํนวณแทน 
 

คาํว่า “วนัที�ใชใ้นการคาํนวณ” หมายถึง วนัแรกที�ผูซื้$ อหุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในการจองซื$ อหุน้
สามญัที�ออกใหม่ สาํหรบักรณีที�เป็นการเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม (Rights Issue) คือ วนัแรกที�
ตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศขึ$ นเครื�องหมาย XR และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัที�ออกใหม่
แก่บุคคลใดๆ สาํหรบักรณีที�เป็นการเสนอขายต่อบุคคลใดๆ และ/หรือบุคคลเฉพาะเจาะจงแลว้แต่
กรณี 
 

1. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปลี�ยนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงันี$  
  
             Price 1 = Price 0 x [(A2 x MP) + B2X] 
              [MP (A2 + B2)]  
  

2. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปลี�ยนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงันี$  
 
             Ratio 1 = Ratio 0 x [MP (A2 + B2)] 
                   [(A2 x MP) + B2X]  
  

โดยที�  
Price 1  คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหมห่ลงัการเปลี�ยนแปลง 
Price 0  คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมกอ่นการเปลี�ยนแปลง  
Ratio 1  คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหมห่ลงัการเปลี�ยนแปลง 
Ratio 0  คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมกอ่นการเปลี�ยนแปลง 
MP  คือ ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษัท 
A2  คือ   จาํนวนหุน้สามญัที�ไดเ้รียกชาํระเต็มมลูค่าแลว้ ณ วนักอ่นปิดสมุด 



13 
 

ทะเบียนผูถื้อหุน้และ/หรือกอ่นวนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัที�
ออกใหมใ่หแ้ก่บุคคลใดๆ 

B2  คือ จาํนวนหุน้สามญัที�ออกใหมท่ั$งที�เสนอขายแกผู่ถื้อหุน้เดิมและ/หรือ 
เสนอขายแกบุ่คคลใดๆ 

B2X  คือ จาํนวนเงินที�จะไดร้บัหลงัหกัค่าใชจ้า่ย (ถา้มี) จากการออกหุน้สามญัที� 
ออกใหมที่�เสนอขายใหผู้ถื้อหุน้เดิมและ/หรือเสนอขายแก่บุคคลใดๆ  

 

(ค) เมื�อบริษัทเสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใดๆ ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมและ/หรือประชาชนทั �วไปและ/หรือ
บุคคลเฉพาะเจาะจง โดยหลักทรัพย์นั$ นให้สิทธิแก่ผู ้ถือหลักทรัพย์ในการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ/
เปลี�ยนเป็นหุน้สามญัหรือใชส้ิทธิที�จะซื$ อหุน้สามัญ เช่น หุน้กูแ้ปลงสภาพ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือ
หนี$ สินอื�นใดที�ใหสิ้ทธิในการแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของบริษัท โดยราคาเฉลี�ยต่อหุน้ของหุน้สามญั
ที�ออกใหมเ่พื�อรองรบัสทิธิดงักลา่วตํ �ากวา่รอ้ยละ 90 ของ "ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษัท"  

 

การเปลี�ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอัตราการใชสิ้ทธิจะมีผลบังคับทันทีตั$งแต่วนัแรกที�ผูซื้$ อหุน้
สามัญจะไม่ไดร้ับการใชสิ้ทธิในการจองซื$ อหลักทรัพยที์�ออกใหม่ใดๆ ที�ใหสิ้ทธิที�จะแปลงสภาพ/
เปลี�ยนเป็นหุ ้นสามัญหรือใช้สิทธิที� จะซื$ อหุ ้นสามัญ(วันแรกที�ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขึ$ น
เครื�องหมาย XR) สาํหรบักรณีที�เป็นการเสนอขายใหผู้ถื้อหุน้เดิม (Right Issue) และ/หรือวนัแรก
ของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที�ให้สิทธิที�จะแปลงสภาพ/เปลี�ยนเป็นหุน้สามัญแก่
ประชาชนทั �วไปและ/หรือบุคคลเฉพาะเจาะจง แลว้แตก่รณี 
 

ราคาเฉลี�ยของหุน้สามญัที�ออกใหมค่าํนวณไดจ้ากจาํนวนเงินที�จะไดร้บัหกัค่าใชจ้่าย (ถา้มี) จากการ
ออกหลักทรพัยใ์ดๆ ที�มีสิทธิในการแปลงสภาพ/ใชส้ทิธิซื$ อหุน้สามญั รวมกบัเงินที�จะไดร้บัจากการใช้
สิทธิซื$ อหุน้สามญันั$นถา้มีการใชสิ้ทธิทั$งหมดหารดว้ยจาํนวนหุน้ทั$งสิ$ นที�ตอ้งออกใหม่เพื�อรองรบัการ
ใชส้ทิธินั$น 
 

ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษัทและฐานของมูลค่าหุน้ที�ตราไวซึ้�งจะใชเ้ปรียบเทียบใหใ้ชแ้ละมี
ความหมายเชน่เดียวกบัรายละเอียดในขอ้ (ข) ขา้งตน้ 
 

คําว่า “วันที� ใชใ้นการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที� ผูซื้$ อหุ ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื$ อ
หลกัทรพัยที์�ออกใหม่ใดๆ ที�ใหสิ้ทธิที�จะแปลงสภาพ/ใชส้ิทธิซื$ อหุน้สามญั (วนัแรกที�ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยขึ$ นเครื�องหมาย XR) สาํหรบักรณีที�เป็นการเสนอขายหลกัทรพัยด์ังกล่าวใหก้บัผูถื้อ
หุน้เดิม (Rights Issue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหลักทรพัยอ์อกใหม่ใดๆ ที�ใหสิ้ทธิที�จะ
แปลงสภาพ/ใชส้ิทธิซื$ อหุน้สามญัแก่บุคคลใดๆ สาํหรบักรณีที�เป็นการเสนอขายหลักทรพัยด์งักล่าว
ต่อบุคคลใดๆ และ/หรือบุคคลเฉพาะเจาะจง แลว้แต่กรณี 
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1. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปลี�ยนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงันี$  
    
      Price 1      =  Price 0 x [(A3 x MP) + B3X]    
     [MP (A3 + B3)]  
  

2. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปลี�ยนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงันี$  
  
     Ratio 1     = Ratio 0 x [MP (A3 + B3)] 
             [(A3 x MP) + B3X]  
 

โดยที�  
Price 1  คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหมห่ลงัการเปลี�ยนแปลง 
Price 0   คือ   ราคาการใชสิ้ทธิเดิมกอ่นการเปลี�ยนแปลง 
Ratio 1   คือ   อตัราการใชสิ้ทธิใหมห่ลงัการเปลี�ยนแปลง 
Ratio 0   คือ   อตัราการใชสิ้ทธิเดิมกอ่นการเปลี�ยนแปลง 
MP        คือ   ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษัท 
A3       คือ   จาํนวนหุน้สามญัที�ไดเ้รียกชาํระเต็มมลูค่าแลว้ ณ วนักอ่นปิดสมุด 

ทะเบียนผู้ถือหุ ้นเพื�อการจองซื$ อหลักทรัพย์ที�ออกใหม่ที�มีสิทธิที�จะ
แปลงสภาพ/ใช้สิทธิซื$ อหุ ้นสามัญได้และ/หรือก่อนวันแรกของ
ระยะเวลาการเสนอขายหลักทรพัยที์�ออกใหม่ใดๆที�มีสิทธิที�จะแปลง
สภาพ/ใชส้ทิธิซื$ อหุน้สามญัไดต้อ่บุคคลใดๆ 

B3  คือ จาํนวนหุน้สามญัที�ออกใหมเ่พื�อรองรบัการใชสิ้ทธิของหลกัทรพัยใ์ดๆ  
ซึ�งจะสามารถแปลงสภาพ/ใชสิ้ทธิซื$ อหุน้สามญัที�จะเสนอขายใหแ้กผู่ถื้อ
หุน้เดิมและ/หรือบุคคลใดๆ แลว้แต่กรณี 

B3X คือ จาํนวนเงินที�บริษัทจะไดร้บัภายหลงัจากการหกัคา่ใชจ้า่ย (ถา้ม)ี จาก 
การออกหลักทรพัย์ใดๆ ที�มีสิทธิในการแปลงสภาพ/ใชสิ้ทธิซื$ อหุน้
สามัญ ที�เสนอขายใหผู้ถื้อหุน้เดิมและ/หรือเสนอขายแก่บุคคลใดๆ 
รวมกบัเงินที�จะไดร้บัจากการใชสิ้ทธิซื$ อหุน้สามญั 

 

(ง)  เมื�อบริษัทจา่ยปันผลทั$งหมดหรือบางสว่นเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิท การเปลี�ยนแปลง
ราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตั$งแต่วนัแรกที�ผูซื้$ อหุน้สามญัไม่มีสิทธิใน
การรบัหุน้ปันผล (วนัแรกที�ตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศขึ$ นเครื�องหมาย XD) 

 

1. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปลี�ยนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงันี$  
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              Price 1 = Price 0   x  [    A1    ] 
            [A1 + B1]  
 

2. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปลี�ยนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงันี$  
 
              Ratio 1 = Ratio 0    x   [A1+ B1] 
                       [   A1   ]  
 

โดยที�  
Price 1  คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหมห่ลงัการเปลี�ยนแปลง 
Price 0  คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมกอ่นการเปลี�ยนแปลง 
Ratio 1  คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหมห่ลงัการเปลี�ยนแปลง 
Ratio 0  คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมกอ่นการเปลี�ยนแปลง 
A1  คือ จาํนวนหุน้สามญัที�ไดเ้รียกชาํระเต็มมลูค่าแลว้ ณ วนักอ่นปิดสมุด 

ทะเบียนผูถื้อหุน้สามญัเพื�อสิทธิการรบัหุน้ปันผล  
B1  คือ จาํนวนหุน้สามญัที�ออกใหมใ่นรูปแบบของหุน้สามญัปันผล  

 

(จ) เมื�อบริษัทจา่ยเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัรารอ้ยละ 100 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัหกัภาษีเงินได้
ของบริษัท สาํหรบัการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ นับตั$งแต่วนัที�จดัสรรใบสาํคัญแสดง
สิทธิจนถึงวนัครบกาํหนดการใชสิ้ทธิซื$ อหุน้สามญัครั$งสุดทา้ย โดยการเปลี�ยนแปลงราคาการใชส้ิทธิ
และอตัราการใชสิ้ทธิจะมผีลบงัคบัทนัทีตั$งแต่วนัแรกที�ผูซื้$ อหุน้สามญัไมมี่สิทธิในการรบัเงินปันผลนั$น 
(วนัแรกที�ตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศขึ$ นเครื�องหมาย XD) 

 

การคาํนวณอตัรารอ้ยละของเงินปันผลที�จา่ยใหก้บัผูถื้อหุน้ ใหค้าํนวณโดยนําเงินปันผลที�จา่ยออกจริง
จากผลการดาํเนินงานประจาํปีของรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปีดงักล่าว หารดว้ยกาํไรสุทธิหลงัหัก
ภาษีเงินไดข้องผลการดําเนินงานสาํหรบังวดสิ$ นปี ซึ�งคาํนวณปีละ | ครั$ง เมื�อมีการจ่ายเงินปันผล
จากผลการดําเนินงานงวดสิ$ นปี ทั$งนี$  หากมีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหนํ้ามารวมคาํนวณครั$ง
เดียว ณ งวดสิ$ นปีเช่นกัน โดยการเปลี�ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอัตราการใชสิ้ทธิจะมีผลบังคับ
ทันทีตั$งแต่วันแรกที�ผูซื้$ อหุ ้นสามัญไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลนั$น (วนัแรกที�ตลาดหลักทรัพย์
ประกาศขึ$ นเครื�องหมาย XD)  
 

ราคาตลาดของหุน้สามัญของบริษัทและฐานของมูลค่าที�ตราไว ้ซึ�งจะใชเ้ปรียบเทียบให้ใชแ้ละมี
ความหมายเชน่เดียวกบัรายละเอียดในขอ้ (ข) ขา้งตน้ 

 

คาํว่า “วนัที�ใชใ้นการคาํนวณ” หมายถึง วนัแรกที�ผูซื้$ อหุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในเงินปันผล (วนั
แรกที�ตลาดหลกัทรพัยข์ึ$ นเครื�องหมาย XD) 
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1. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปลี�ยนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงันี$  
 
 

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

2. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปลี�ยนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงันี$  
  
           Ratio 1     = Ratio 0 x [ MP ]     
                                             [MP - (D – R)]  
 

โดยที�   
Price 1  คือ   ราคาการใชสิ้ทธิใหมห่ลงัการเปลี�ยนแปลง 
Price 0  คือ   ราคาการใชสิ้ทธิเดิมกอ่นการเปลี�ยนแปลง 
Ratio 1  คือ   อตัราการใชสิ้ทธิใหมห่ลงัการเปลี�ยนแปลง 
Ratio 0   คือ   อตัราการใชสิ้ทธิเดิมกอ่นการเปลี�ยนแปลง 
MP  คือ   ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษัท 
D  คือ   เงินปันผลต่อหุน้ที�จา่ยจริงแก่ผูถื้อหุน้ 
R  คือ   เงินปันผลต่อหุน้ที�จา่ยในอตัรารอ้ยละ 100 โดยคาํนวณจากกาํไรสุทธิ 

ประจาํปีหลงัหกัภาษีเงินได ้หารดว้ยจาํนวนหุน้ทั$งหมดที�มีสิทธิไดร้บั
เงินปันผล 

 

(ฉ)  ในกรณีที�มีเหตุการณ์ใดๆ อนัทําใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์ใดๆ อนัพึงได ้
โดยที�เหตุการณ์ใดๆ นั$นไม่ไดก้ําหนดอยู่ในขอ้ (ก) ถึง (จ) ใหบ้ริษัทพิจารณาเพื�อกําหนดการ
เปลี�ยนแปลงราคาการใชส้ิทธิและ/หรืออัตราการใชส้ิทธิใหม่อย่างเป็นธรรม และไม่ทําใหผู้ถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิไดร้บัผลประโยชน์ดอ้ยไปจากเดิม ทั$งนี$  ใหถื้อว่าผลการพิจารณานั$นเป็นที�สุด 
และบริษัทจะแจง้ใหส้าํนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลกัทรพัยฯ์ทราบภายใน 15 วนันับตั$งแต่วนัที�มี
เหตุใหต้อ้งดาํเนินการเปลี�ยนแปลงการใชสิ้ทธิ 

 

4.2 บริษัทจะไมข่ยายอายุใบสาํคญัแสดงสิทธิและจะไมแ่กไ้ขเปลี�ยนแปลงราคาและอตัราการใชสิ้ทธิเวน้แต่จะมี
การปรบัสิทธิตามขอ้ 4.1 

4.3 การคาํนวณการเปลี�ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอัตราการใชสิ้ทธิตามขอ้ (ก) ถึง (ฉ) เป็นอิสระต่อกนั 
และจะคาํนวณการเปลี�ยนแปลงตามลําดับเหตุการณ์ต่างๆ ก่อนหลังเปรียบเทียบกบัราคาตลาดของหุน้
สามัญของบริษัท สําหรับกรณีที�เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ$ นพรอ้มกันให้คํานวณการเปลี�ยนแปลงเรียง
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ตามลําดบัดงันี$  คือ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) และ (ฉ) โดยในแต่ละลาํดับครั$งที�คาํนวณการเปลี�ยนแปลงให้
คงสภาพของราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิเป็นทศนิยม 3 ตาํแหน่ง  

~.4 การคํานวณเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) จะไม่มีการ
เปลี�ยนแปลงซึ�งทาํใหร้าคาการใชสิ้ทธิใหม่สูงขึ$ นและ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิลดลง เวน้แต่กรณีการรวมหุน้ 
ในกรณีที�หุน้สามญัที�เกิดจากการใชสิ้ทธิตามจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิของการแสดงความจาํนงในการใช้
สิทธิในแต่ละครั$ง (ทศนิยม 3 ตําแหน่งของอัตราการใชสิ้ทธิใหม่หลังการเปลี�ยนแปลง) คาํนวณออกมา
เป็นเศษของหุน้ใหต้ัดเศษของหุน้นั$นทิ$ ง และหากราคาการใชสิ้ทธิหลังการเปลี�ยนแปลง (ทศนิยม 3 
ตาํแหน่ง) คูณกบัจาํนวนหุน้สามญัในการแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิในรอบนั$นคาํนวณไดเ้ป็นเศษของ
บาทใหต้ดัเศษของบาททิ$ ง 

4.5 ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิจนเป็นผลทําใหร้าคาการใชสิ้ทธิใหม่มีราคาตํ �ากวา่มูลค่าที�
ตราไวข้องหุน้สามญัของบริษัทก็ใหใ้ชร้าคาการใชสิ้ทธิใหม่ดงักล่าว เวน้แต่จะเป็นกรณีที�กฎหมายหา้มมิให้
บริษัทออกหุน้ตํ �ากว่ามูลค่าที�ตราไวใ้หถื้อเอามลูค่าที�ตราไวข้องหุน้สามญัของบริษัทเป็นราคาการใชสิ้ทธิ
ใหม ่

4.6  บริษัทอาจทําการปรบัราคาการใชสิ้ทธิควบคู่กบัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรบัอัตรา
การใชสิ้ทธิก็ได ้

4.7 การเปลี�ยนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอัตราการใชสิ้ทธิตามเงื�อนไขการใชสิ้ทธิที�ไดก้ําหนดไวใ้นขอ้ 4.1 
(ก) ถึง (ฉ) และการเปลี�ยนแปลงขอ้กาํหนดการใชสิ้ทธินั$น บริษัทจะดาํเนินการแจง้ผลการเปลี�ยนแปลง 
โดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคาํนวณและเหตุผลที�ตอ้งมีการเปลี�ยนแปลงดังกล่าวใหส้าํนักงาน ก.ล.ต.
เพื�อแจง้ราคาการใชสิ้ทธิ อัตราการใชสิ้ทธิ หรือขอ้กําหนดการใชส้ิทธิที�กําหนดขึ$ นมาใหม่ รวมทั$ ง
ขอ้เท็จจริงโดยยอ่ของสาเหตุที�มีการปรบัสทิธิ วธีิการคาํนวณ และวนัที�ที�ปรบัดงักลา่วมีผลใชบ้งัคบัภายใน 
15 วนันับตั$งแต่วนัที�มีเหตุใหต้อ้งดาํเนินการเปลี�ยนแปลงการใชสิ้ทธิหรือเปลี�ยนแปลงขอ้กาํหนดการใช้
สิทธินั$น และแจง้ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายในวนัทําการถดัจากวนัที�การปรบัสิทธิมีผลบงัคบัใชผ่้านระบบ
เผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัยฯ์ (ELCID) 

 

5. การชดใชค่้าเสียหายกรณีที�บริษัทไมส่ามารถจดัใหมี้หุน้สามญัเพื�อรองรบัการใชสิ้ทธิ 
 

บริษัทจะชดใชค้า่เสียหายใหแ้กผู่ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิตามรายละเอียด ดงันี$  
 

5.1 บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้เฉพาะผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที�มาแจ้งความจํานงที�จะใชสิ้ทธิในวัน
กาํหนดการใชสิ้ทธิแต่ละรอบของวนักาํหนดการใชสิ้ทธิ ซึ�งบริษัทไม่สามารถจดัใหมี้หุน้สามญัเพื�อรองรับ
การใชสิ้ทธิได ้

5.2 การชดใชค้่าเสียหายตามขอ้ 5.1 บริษัทจะชาํระใหเ้ป็นเช็คระบุชื�อขีดคร่อมสั �งจ่ายเฉพาะและจะจดัส่งทาง
ไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบัภายใน 14 วนัทาํการนับจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิ 

5.3 การคาํนวณคา่เสียหายที�บริษัทจะชดใชใ้หผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิตามขอ้ 5.1 มีสูตรการคาํนวณดงันี$  
 

คา่เสียหายต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย = A x [ MP - EP ] 
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โดยที�  A  คือ  จาํนวนหุน้สามญัที�ไมส่ามารถจดัใหมี้และ/หรือเพิ�มขึ$ นตามอตัราการใชส้ทิธิที� 
เปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ$ นต่อ 1 หน่วย 

MP  คือ  ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษัท โดยหมายถึงมลูคา่การซื$ อขายหุน้สามญั 
ทั$งหมดของบริษัทหารดว้ยจาํนวนหุน้สามญัของบริษัทที�มีการซื$ อขายทั$งหมดใน
ตลาดหลกัทรพัยใ์นระหวา่งระยะเวลา 7 วนัทาํการ (วนัที�เปิดทําการซื$ อขายของ
ตลาดหลกัทรพัย)์ ติดต่อกนักอ่นวนัใชส้ิทธิ 

EP  คือ  ราคาการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือราคาการใชสิ้ทธิตามเงื�อนไขการ 
ปรบัสิทธิ หากมีการปรบัราคาการใชสิ้ทธิและ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิ 

 

อนึ�ง ในกรณีที�ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที�มิใช่สญัชาติไทยไดแ้จง้ความจาํนงที�จะใชสิ้ทธิจองซื$ อหุน้สามญัแต่
ไม่สามารถจองซื$ อได้หรือได้ไม่ครบตามที�ได้แจง้ความจํานงไว ้เนื� องจากการขอใชสิ้ทธินั$ นจะทําให้
อตัราสว่นการถือหุน้ของบุคคลที�มิใชส่ญัชาติไทยในขณะนั$นเกินกวา่จาํนวนที�กาํหนดในขอ้บงัคบัของบรษัิท 
ในกรณีเช่นนี$  บริษัทจะไม่ชดใชค้่าเสียหายหรือดําเนินการอื�นใดให้แก่ผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิที�มิใช่
สญัชาติไทยและผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิคนที�มิใช่สญัชาติไทยไม่มีสิทธิเรียกรอ้งค่าเสียหายหรือเรียกรอ้ง
ใหบ้ริษัทชดใชใ้ดๆ ทั$งสิ$ น อยา่งไรก็ดี ใบสาํคญัแสดงสิทธิยงัมีผลใชต่้อไปจนถึงวนัสิ$ นสุดการใชสิ้ทธิ หาก 
ณ วนัใชสิ้ทธิครั$งสุดทา้ยนั$น ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที�มิใช่สญัชาติไทยยงัไม่สามารถใชสิ้ทธิไดเ้นื�องจาก
อตัราส่วนการถือหุน้ของคนที�มิใช่สญัชาติไทยในขณะนั$นเกินกวา่จาํนวนที�ระบุไวใ้นขอ้บังคบัของบริษัทให้
ถือว่าใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวหมดอายุลง โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที�มิใช่สญัชาติไทยดงักล่าวไม่มี
สิทธิเรียกรอ้งคา่เสียหายใดๆ ต่อบริษัทและบริษัทจะไมด่าํเนินการชดใชค้า่เสียหายที�เกิดขึ$ นทั$งสิ$ น 

 

6. สถานภาพของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที�อยูร่ะหวา่งการแสดงความจาํนงใชสิ้ทธิ 
 

ในชว่งระยะเวลาตั$งแต่วนัที�ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิแสดงความจาํนงใชสิ้ทธิโดยสมบูรณ์แลว้จนถึงวนัก่อนวนัที�นาย
ทะเบียนหุน้สามญัของบริษัทไดจ้ดแจง้ชื�อของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเป็นผูถื้อหุน้ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้
สามญัของบริษัทและวนัที�กระทรวงพาณิชยจ์ะรบัจดทะเบียนเพิ�มทุนชําระแลว้อันเนื�องมาจากการใชสิ้ทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ บริษัทจะถือวา่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกบัผูถื้อใบสาํคญั
แสดงสิทธิที�ยงัไมไ่ดแ้สดงความจาํนงใชส้ิทธิและสถานภาพจะสิ$ นสุดลงในวนัที�นายทะเบียนหุน้สามญัของบริษัทได้
จดแจง้ชื�อของผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นผูถื้อหุน้ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้สามัญของบริษัทและวนัที�
กระทรวงพาณิชยไ์ดร้บัจดทะเบียนเพิ�มทุนชาํระแลว้อนัเนื�องมาจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิขา้งตน้แลว้ 
โดยบริษัทจะถือวา่สิทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีฐานะเป็นผูถื้อหุน้สามญัของบริษัทโดยสมบูรณ ์
 

ในกรณีที�บริษัทมีการปรบัราคาการใชสิ้ทธิและ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิในช่วงที�บริษัทยงัไม่ไดนํ้าหุน้สามญัที�เกิดจาก
การใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ไดท้าํการใชสิ้ทธิ
แลว้จะไดร้บัการปรบัสิทธิยอ้นหลงั โดยบริษัทจะดําเนินการออกหุน้สามญัใหม่เพิ�มเติมใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดง
สิทธิโดยเร็วที�สุดตามจาํนวนที�ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิสมควรจะไดร้บัหากราคาที�ไดป้รบัใหม่นั$นมีผลบังคบัใช ้โดย
หุน้สามญัส่วนที�เพิ�มใหม่อาจไดร้บัชา้กวา่หุน้สามญัที�ไดร้บัก่อนหน้านี$ แลว้แต่ไม่เกิน 15 วนัทําการนับจากวนัที�มี
การปรบัสิทธิ 
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7. หุน้สามญัใหมที่�เกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
 

หุน้สามญัที�ออกใหม่เนื�องจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิจะมีสิทธิและไดร้บัผลประโยชน์อนัพึงไดเ้ท่าเทียม
กบัหุน้สามญัเดิมของบริษัทซึ�งไดอ้อกก่อนหน้านี$ และเรียกชําระเต็มมูลค่าแลว้ทุกประการ ทั$งนี$  นับแต่วนัที�นาย
ทะเบียนหุน้สามญัของบริษัทมีการจดแจง้ชื�อผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นผูถื้อหุน้ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัท
และกระทรวงพาณิชยไ์ดร้บัจดทะเบียนเพิ�มทุนชาํระแลว้ หากบริษัทไดป้ระกาศกาํหนดวนัไดร้บัสิทธิในเงินปันผล
หรือผลประโยชน์อื�นใดใหแ้กผู่ถื้อหุน้ก่อนวนัที�นายทะเบียนหุน้สามญัของบริษัทไดจ้ดแจง้ชื�อของผูถื้อใบสาํคญัแสดง
สิทธิเป็นผูถื้อหุน้ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัทและกระทรวงพาณิชยร์บัจดทะเบียนชาํระแลว้ ผูถื้อใบสาํคัญ
แสดงสิทธิดงักล่าวจะไมมี่สิทธิไดร้บัเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื�นนั$น 
 

8. มติที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�ออนุมติัการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ออกใหม่และหุน้สามญัที�ออกใหม่เพื�อรองรบั
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
 

ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 22 เมษายน 2557 ไดม้มีติอนุมติัใหบ้รษัิทออกใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะ
ซื$ อหุน้สามญัของบริษัทจาํนวน 80,000,000 หน่วย จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในอัตราส่วน 2 หุน้สามญัเดิมต่อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า รวมทั$งไดมี้มติอนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุน้สามญั
เพิ�มทุนจาํนวน 80,000,000 หุน้ เพื�อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักลา่ว 
 

9. ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
 

บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิที�ออกในครั$งนี$ ทั$งจํานวนเขา้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ ในคราวเดียวภายใน 45 วนันับจากวนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
 

10. ตลาดรองของหุน้สามญัที�เกิดจากการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
 

บริษัทจะดาํเนินการขออนุญาตนําหุน้สามญัที�เกิดจากการใชส้ิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื$ อหุน้สามญัเขา้ซื$ อ
ขายในตลาดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ ภายใน 30 วนันับแต่วนักาํหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครั$ง  
 

11. การดาํเนินการหากมีหุน้ที�จดัสรรไวค้งเหลือจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
 

ในกรณีที�มีหุน้เหลือจากการใชสิ้ทธิครั$งสุดทา้ย บริษัทจะนําเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาต่อไป 
 

|�. การดาํเนินการกรณีที�การใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่ครบ 
 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�มิไดมี้การใชสิ้ทธิในระหวา่งชว่งอายุของใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือในกรณีที�มใีบสาํคญัแสดงสิทธิ
เหลือจากการจดัสรรในครั$งนี$ ใหย้กเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวทั$งหมด 
 

13. การโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
 

13.1 การโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิที�มิไดฝ้ากไวก้บับริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี$  
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(1) แบบการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิระหวา่งผูโ้อนและผูร้บัโอน 
 

การโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เมื�อผูโ้อนใบสําคัญแสดงสิทธิซึ�งเป็นผูที้�สมุดทะเบียนผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิระบุชื�อเป็นเจา้ของใบสาํคญัแสดงสิทธิในจาํนวนที�จะทาํการโอนหรือผูร้บัโอนคน
สุดทา้ยโดยมีการสลกัหลงัแสดงการโอนต่อเนื�องครบถว้นจากผูที้�ปรากฎชื�อดงักล่าว (แลว้แต่กรณี) 
ไดส้ง่มอบใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้กผู่ร้บัโอนโดยลงลายมือชื�อสลกัหลงัแสดงการโอนใหไ้วด้ว้ย 

 

(2) ผลการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิระหวา่งผูร้บัโอนกบัผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
 

การโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิจะใชย้นักบัผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิไดก็้ต่อเมื�อนายทะเบียนไดร้บัคาํ
ขอลงทะเบียนการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิพรอ้มทั$งใบสําคญัแสดงสิทธิที�ผูร้บัโอนใบสาํคญัแสดง
สิทธิไดล้งลายมือชื�อเป็นผูร้บัโอนในดา้นหลงัของใบสาํคญัแสดงสิทธินั$นครบถว้นแลว้ 
 

(3) ผลของการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิระหวา่งผูร้บัโอนกบับุคคลภายนอก 
 

การโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิจะใชย้นักบับุคคลภายนอกไดก็้ต่อเมื�อนายทะเบียนไดล้งทะเบียนการ
โอนใบสาํคญัแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเรียบรอ้ยแลว้ 

 

(4) การขอลงทะเบียนการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิต่อนายทะเบียน 
 

จะตอ้งกระทาํ ณ สาํนักงานใหญ่ของนายทะเบียนในวนัและเวลาทาํการของนายทะเบียนและจะตอ้ง
ทําตามแบบและวิธีการที�นายทะเบียนกําหนด โดยนายทะเบียนมีสิทธิปฏิเสธไม่รับคําขอ
ลงทะเบียนการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ หากนายทะเบียนเห็นวา่การโอนใบสาํคญัแสดงสิทธินั$นไม่
ชอบดว้ยกฎหมาย โดยผูข้อลงทะเบียนจะตอ้งส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิที�ลงลายมือชื�อครบถว้น
ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 13.1(1) พรอ้มทั$งหลักฐานอื�นๆ ที�ยืนยนัถึงความถูกตอ้งและความสมบูรณ์
ของการโอนและการรบัโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิตามที�นายทะเบียนกาํหนดใหแ้กน่ายทะเบียนดว้ย 
ซึ�งนายทะเบียนจะลงทะเบียนการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 7 วนัทําการหลงัจากวนัที�นายทะเบียนไดร้บัคาํขอลงทะเบียนการโอนใบสาํคญั
แสดงสิทธิพรอ้มทั$งใบสาํคญัแสดงสิทธิและหลักฐานอื�นๆ ที�จะตอ้งส่งมอบครบถว้นเรียบรอ้ยแลว้ 
อยา่งไรก็ดี นายทะเบียนมีสิทธิปฏิเสธไมร่บัคาํขอลงทะเบียนการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิหากนาย
ทะเบียนเห็นวา่การโอนใบสาํคญัแสดงสิทธินั$นไมช่อบดว้ยกฎหมาย 

 

13.2  สาํหรบัการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิที�ฝากไวก้บับริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั
นั$นใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษัท ศูนยร์ับฝากหลักทรัพย ์
(ประเทศไทย) จาํกดั และหน่วยงานอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

 

14. ขอ้จาํกดัในการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิและหุน้สามญัที�เกิดจากการใชส้ทิธิ 
 

14.1 บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุน้หรือการแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นหุน้สามญั หากการโอน
หรือการแปลงสภาพดงักล่าวทําใหอ้ัตราส่วนการถือครองหุน้ของผูถื้อหุน้สัญชาติไทยของบริษัทตํ �า
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กวา่อตัราส่วนที�ขอ้บังคบัของบริษัทกาํหนดไวว้่า "หุน้ของบริษัทโอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จาํกดั เวน้แต่การ
โอนหุน้นั$นจะทาํใหบ้ริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที�บริษัทจะพึงไดร้บัตามกฎหมายหรือการโอนหุน้
นั$นเป็นเหตุใหมี้คนต่างดา้วถือหุน้ในบริษัทเกินกว่ารอ้ยละ 49 ของหุน้ที�เรียกชาํระแลว้ทั$งหมดของ
บริษัทซึ�งเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัท" โดยบริษัทจะไมช่ดเชยค่าเสียหายใดๆ 

14.2 หากขอ้จํากัดการโอนดังกล่าวขา้งตน้ มีผลทําใหผู้ถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิที�มิใช่สัญชาติไทยที�ได้
ดาํเนินการใชส้ทิธิตามวธีิที�ระบุไวห้วัขอ้การใชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิโดยครบถว้นไมส่ามารถใช ้
สิทธิไดต้ามจํานวนที�ระบุในใบแจง้ความจํานงในการใชส้ิทธิซื$ อหุ ้นสามัญ บริษัทจะอนุญาตให้
ดําเนินการใชส้ิทธิเพียงส่วนที�ไม่ขัดต่อขอ้จํากดัขา้งตน้ภายใตห้ลักการผูแ้สดงความจํานงก่อนจะ
สามารถใชสิ้ทธิไดก้่อน (First Come, First Served) โดยบริษัทจะคืนใบสําคญัแสดงสิทธิและเงินที�
เหลือตามราคาการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิในส่วนที�ไม่สามารถใชสิ้ทธิไดโ้ดยไม่มีดอกเบี$ ย
ใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที�มิใช่สญัชาติไทยดงักล่าวทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนันับ
จากวนัถดัจากวนักาํหนดการใชส้ทิธิในครั$งนั$นๆ 

14.3 ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิที�มิใชส่ญัชาติไทยจะไม่ไดร้บัการชดเชยไม่วา่ในรูปแบบใดจากบริษัท ในกรณี
ที�ไม่สามารถดาํเนินการใชสิ้ทธิได ้โดยมีสาเหตุมาจากขอ้จาํกดัเรื�องสดัส่วนการถือครองหลักทรพัย์
ของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที�มิใช่สญัชาติไทย อย่างไรก็ดี ใบสาํคญัแสดงสิทธิยงัมีผลใชต่้อไปจนถึง
วนัสิ$ นสุดการใชสิ้ทธิ ทั$งนี$  หากในวนัใชส้ิทธิครั$งสุดทา้ย ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที�เป็นบุคคลที�มิใช่
สญัชาติไทยไม่สามารถใชสิ้ทธิเนื�องจากขอ้จาํกดัเรื�องสดัสว่นการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ที�เป็นบุคคลที�มิใช่
สญัชาติไทยใหถื้อวา่ใบสาํคญัแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลงโดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที�เป็นบุคคล
ที�มิใช่สญัชาติไทยดงักล่าวไมมี่สทิธิเรียกรอ้งค่าเสียหายหรือคา่ชดเชยใดจากบริษัท และบริษัทจะไม่มี
การชาํระคา่เสียหายหรือคา่ชดเชยใดๆ ใหแ้กผู่ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจากการดงักลา่วทั$งสิ$ น 

 

15. รายละเอียดเกี�ยวกบัหุน้สามญัที�ออกใหมเ่พื�อรองรบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
 

15.1 จาํนวนหุน้สามญัที�ออกเพื�อรองรบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ 80,000,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ออกในครั$งนี$ และคิดเป็นรอ้ยละ 50 ของหุน้ที�ออกและชําระแลว้ ณ วนัที� 25 
กุมภาพันธ์ 2557 ซึ�งเป็นวนัที�คณะกรรมการมีมติใหอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิและหุน้รองรบัการใช ้
สิทธิ 

15.2 มลูค่าที�ตราไวเ้ท่ากบั 1 บาทตอ่หุน้ 
15.3 ราคาที�จะซื$ อหุน้ เท่ากบั 7.00 บาทตอ่หุน้ 
15.4 ตลาดรองของหุน้สามญัที�รองรบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ ไดแ้ก่ ตลาดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ โดยบริษัทจะ

ดําเนินการยื�นขออนุญาตนําหุน้สามัญที�ออกใหม่จากการใชส้ิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเขา้จด
ทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ ภายใน 30 วนันับจากวนักาํหนด
ใชส้ิทธิแต่ละครั$ง สาํหรบัระยะเวลาการใชสิ้ทธิครั$งสุดทา้ยนั$นบริษัทจะดาํเนินการขออนุญาตดงักล่าว
ขา้งตน้ภายใน �� วนันับจากวนัสิ$ นอายุใบสาํคญัแสดงสิทธิ ทั$งนี$  เพื�อใหหุ้น้สามญัดังกล่าวสามารถ
ทาํการซื$ อขายในตลาดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ ไดเ้ช่นเดียวกบัหุน้สามญัเดิมของบรษัิท 

 

16. การแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้กาํหนดสทิธิ 
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16.1 การแกไ้ขเพิ�มเติมในสว่นที�มิใชส่าระสาํคญัหรือที�ตอ้งดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
 

การแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้กาํหนดสิทธิในเรื�องที�จะกระทบต่อสิทธิที�มิใช่สาระสาํคญัของผูถื้อใบสาํคญัแสดง
สิทธิ หรือเรื�องที�เห็นไดว้า่จะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิโดยชดัแจง้ หรือในสว่นซึ�งไมท่าํ
ให้สิทธิของผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิดอ้ยลง หรือเพื�อให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที�
กําหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื�นใดที� เกี�ยวข้อง 
กฎระเบียบ ขอ้บังคบั หรือคาํสั �งที�มผีลบงัคบัทั �วไป หรือประกาศ หรือขอ้บังคบัของสาํนักงาน ก.ล.ต.ที�
เกี�ยวขอ้งใหก้ระทาํไดโ้ดยเพียงมมีติจากที�ประชุมของคณะกรรมการบริษัท 
 

16.2 การแกไ้ขเพิ�มเติมในกรณีอื�น 
 

การแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้กาํหนดสิทธินอกจากกรณีขอ้ 16.1 ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากบริษัทและมติที�
ประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิตามที�ระบุไวใ้นขอ้ 17.8 หรือขอ้ 17.10 แลว้แต่กรณี 
 

16.3 ขอ้จาํกดัของการแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้กาํหนดสิทธิ 
 

การแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้กาํหนดสิทธิขา้งตน้ จะตอ้งไม่เป็นการแกไ้ขเพิ�มเติมในเรื�องการขยายอายุของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิรวมทั$งจะตอ้งไม่เป็นการแกไ้ขเพิ�มเติมที�ขดักบักฎเกณฑใ์ดๆ ของคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์องสาํนักงาน ก.ล.ต.หรือของตลาดหลกัทรพัยท์ั$งที�มีผลบังคบั
ใชแ้ลว้หรอืที�จะมีเปลี�ยนแปลงภายหลงัจากวนัที�บริษัทออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธินี$  
 

16.4 การดาํเนินการแกไ้ขเพิ�มเติม 
 

บริษัทจะแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้กาํหนดสิทธิตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือตามมติที�ประชุมผู้
ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิภายใน 3 วนัทําการนับตั$งแต่วนัที�มีประชุมเพื�อลงมติ และบริษัทจะแจง้การ
แกไ้ขเพิ�มเติมขอ้กาํหนดสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรใหส้าํนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรพัยท์ราบ
ภายใน 15 วนันับแต่วนัที�มีการแกไ้ขเพิ�มเติมนั$น ทั$งนี$  บริษัทจะแจง้ใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทราบ
ผ่านระบบการเผยแพร่ขอ้มูล (ELCID) ของตลาดหลักทรพัยใ์นทันทีที�มีการแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้กาํหนด
สิทธิ 
 

17. การประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิ 
 

17.1 การเรยีกประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
 

บริษัทจะเรียกประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื�อขอมติในการดําเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ�งภายใน 
30 วนันับแต่วนัที�เกดิกรณีใดกรณีหนึ�ง ดงัตอ่ไปนี$  
 

(1) มีการเสนอขอแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้กาํหนดสิทธิในส่วนที�เป็นสาระสําคัญตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 
16.2 
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(2) มีเหตุการณ์สาํคญัซึ�งบริษัทเห็นวา่อาจกระทบต่อส่วนไดเ้สียของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอยา่ง
มีนัยสาํคญัหรือความสามารถของบริษัทในการปฏิบติัหน้าที�ตามขอ้กาํหนดสิทธิ 

(3) มีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิรายหนึ�งหรือหลายรายที�ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิรวมกนัไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 25 ของจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ยงัมิไดมี้การใชสิ้ทธิรอ้งขอใหบ้ริษัทดาํเนินการจดั
ประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิโดยไดท้ําเป็นหนังสือที�ระบุเหตุผลอย่างชดัเจนในการขอใหมี้
การประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
 

ทั$งนี$  บริษัทจะจดัใหม้ีการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื�อกาํหนดสิทธิในการเขา้
ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุมในระยะเวลา 14 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อใบสําคัญ
แสดงสิทธิ โดยจะแจง้ใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัย ์
(ระบบ ELCID) ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั กอ่นวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
 

17.2 ผูม้สิีทธิเขา้รว่มประชุม 
 

ผู ้มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิแต่ละครั$ง จะประกอบด้วยบุคคลต่างๆ 
ดงัตอ่ไปนี$  
 

(1) ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือผูร้บัมอบฉนัทะของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิและตวัแทนของบริษัท 
(2) ที�ปรึกษาทางการเงิน ที�ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ�งมีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัเรื�องที�ที�ประชุมจะ

พิจารณาซึ�งไดร้บัการรอ้งขอจากบรษัิทและ/หรือผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิใหเ้ขา้ร่วมประชุมเพื�อ
ทาํการชี$ แจงและแสดงความเห็นต่อที�ประชุม 

(3) บุคคลใดๆ ที�ประธานในที�ประชุมอนุญาตใหเ้ขา้รว่มประชุมในฐานะผูส้งัเกตการณ ์
 

17.3 หนังสือเชิญประชุม 
 

บริษัทจะเป็นผูจ้ดัทาํหนังสือเชิญประชุมและส่งใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทุกรายที�มีรายชื�อปรากฏใน
สมุดทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิตามขอ้ 17.1 รวมทั$งนายทะเบียนในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 7 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิ โดยหนังสือเชิญประชุมจะระบุอยา่งน้อยในเรื�อง 
สถานที� วนั เวลา ผูที้�ขอใหเ้รียกประชุม และวาระการประชุม กรณีที�ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นผู ้
ขอใหมี้การประชุมตามขอ้ 17.1(3) และผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที�รอ้งขอนั$นมีเอกสารที�จะใหผู้ถื้อ
ใบสาํคัญแสดงสิทธิไดใ้ชป้ระกอบการพิจารณาเพื�อการลงมติ โดยจะใหบ้ริษัทเป็นผูร้ับผิดชอบใน
ค่าใชจ้่ายของการจดัทําสาํเนาเพื�อแนบส่งไปกบัหนังสือเชิญประชุมและ/หรือเพื�อการแจกจ่ายในที�
ประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ กรณีเช่นนี$  บริษัทมีสิทธิที�จะทําสาํเนาเฉพาะเอกสารที�บริษัทเห็นวา่
เกี�ยวขอ้งและจาํเป็นและ/หรือเฉพาะเนื$ อความสาํคญัที�บริษัทสรุปจากเอกสารเหล่านั$นเพื�อใชใ้นการ
ดงักล่าวกไ็ด ้
 

17.4 การมอบฉนัทะ 
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ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอาจแต่งตั$งผูร้บัมอบฉนัทะใหเ้ขา้รว่มประชุมและ/หรือออกเสียงลงคะแนนใน
ที�ประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิคราวใดๆ ก็ได ้โดยการมอบฉนัทะนั$นตอ้งทาํเป็นหนังสือตามแบบที�
บริษัทหรือนายทะเบียนกําหนดและไดจ้ัดส่งให้แก่ผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิพรอ้มกับหนังสือเชิญ
ประชุมแลว้ ทั$งนี$  ผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้งยื�นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานที�ประชุมหรือ
บุคคลที�ประธานที�ประชุมมอบหมายก่อนเริ�มการประชุม 

 

17.5 องคป์ระชุม 
 

ที�ประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งมีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิและ/หรือผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิซึ�งถือใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นจาํนวนรวมกนัไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 25 ของจาํนวน
ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิเขา้ร่วมประชุมจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีที�การประชุมผู้
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็นการประชุมครั$งใหม่ที�เลื�อนมาจากการประชุมครั$งก่อนซึ�งไม่สามารถ
ประชุมไดเ้นื�องจากไม่ครบองคป์ระชุมตามวรรคก่อน การประชุมครั$งใหมนี่$ จะตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิและ/หรือผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 5 รายขึ$ นไปจึงจะครบเป็น
องคป์ระชุม 

 

17.6 ประธานที�ประชุม 
 

ใหป้ระธานกรรมการของบริษัทหรือผูที้�ไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการของบริษัท ทําหน้าที�
เป็นประธานของที�ประชุม โดยประธานที�ประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดใ้นจํานวนที�ไม่เกิน
ใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ตนมีอยูเ่ท่านั$น 

 

17.7 การเลื�อนประชุม 
 

ในการประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่วา่ครั$งใด หากปรากฏวา่เมื�อล่วงเวลานัดไปแลว้ถึง 45 นาที 
ยงัมผูีถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเขา้รว่มประชุมไมค่รบเป็นองคป์ระชุม ประธานในที�ประชุมจะตอ้งสั �งเลิก
การประชุม โดย 
 

(1) ในกรณีที�บริษัทเป็นผูเ้รียกประชุม ใหป้ระธานในที�ประชุมเลื�อนการประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดง
สิทธิไปประชุมในวนั เวลา และสถานที�ซึ�งประธานกําหนด โดยวนันัดประชุมใหม่จะตอ้งอยู่
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกวา่ 7 วนัแต่ไม่เกิน 14 วนันับจากวนันัดประชุมเดิม นอกจากนี$  
เรื�องที�พิจารณาและลงมติในที�ประชุมครั$งใหมจ่ะตอ้งเป็นเรื�องเดิมที�อาจพิจารณาไดโ้ดยชอบใน
การประชุมครั$งก่อนเท่านั$น ทั$งนี$  หนังสือเชิญประชุมสาํหรบัการประชุมครั$งใหมที่�จะจดัขึ$ นจะ
ส่งใหแ้ก่นายทะเบียนและผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิตามรายชื�อและที�อยูซึ่�งเคยไดจ้ดัส่งหนังสือ
เชิญประชุมในครั$งก่อนทุกรายภายในระยะเวลาไม่น้อยกวา่ 3 วนัก่อนวนันัดประชุมครั$งใหม ่
โดยบริษัทมีสิทธิที�จะไม่ส่งเอกสารประกอบการประชุมซํ$ากบัที�ไดเ้คยส่งไปพรอ้มกบัหนังสือ
เชิญประชุมครั$งกอ่น 
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(2) ในกรณีที� ผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็นผู้รอ้งขอให้เรียกประชุมหรือเป็นการเรียกประชุม
เนื�องจากการประชุมในครั$งก่อนขาดองค์ประชุมจะไม่มีการประชุมใหม่ตามกาํหนดไวใ้นขอ้ 
(1)  

 

17.8 มติที�ประชุม 
 

มติของที�ประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิใหถื้อคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ� งของจาํนวนใบสาํคญั
แสดงสิทธิทั$งหมดของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือผูร้บัมอบฉันทะที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียง และใหม้ตินั$นมีผลผูกพนัผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทุกรายไม่วา่จะไดเ้ขา้ร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม 
ผู ้ที�มีสิทธิออกเสียงขา้งตน้หมายถึงผู ้ที� ไม่มีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ในเรื�องที�ที�ประชุมจะ
พิจารณาลงมติ 

 

17.9 รายงานการประชุม 
 

บริษัทจะจดัทาํรายงานการประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วนันับจากวนั
ประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยใหป้ระธานที�ประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิในครั$งนั$นๆ เป็นผูล้ง
นามรับรองรายงานการประชุม ทั$งนี$  ใหจ้ดัเก็บรายงานการประชุมไวที้�สํานักงานใหญ่ของบริษัท 
รายงานการประชุมดังกล่าวซึ�งลงนามโดยประธานที�ประชุมในแต่ละครั$งใหถื้อวา่ถูกตอ้งและผูกพนัผู ้
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทุกรายไม่ว่าจะไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยหรือไม่ก็ตาม ในกรณีที�ผูถื้อใบสําคัญ
แสดงสิทธิรอ้งขอ บริษัทจะตอ้งจดัส่งรายงานการประชุมใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิรายที�รอ้งขอ
ดว้ย โดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องเป็นผูร้ับผิดชอบค่าใชจ้่ายที� เกี�ยวกับการจัดส่ง
รายงานการประชุมนั$นๆ 

 

17.10 มติเป็นหนังสือแทนการประชุม 
 

ในกรณีที�จะตอ้งมีการประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื�อลงมติไม่วา่เรื�องหนึ�งเรื�องใดตามที�กาํหนดไว ้
ในขอ้กาํหนดสิทธิ บริษัทอาจขอใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทําความตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อักษร
แทนการประชุมผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิเพื�อลงมติในเรื�องดังกล่าวได ้แต่มติดังกล่าวจะตอ้งมีผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิซึ�งถือใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นจาํนวนไมน่้อยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนใบสาํคญัแสดง
สิทธิที�ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิทั$งหมดลงลายมือชื�อใหค้วามเห็นชอบไวเ้ป็นหลักฐานในหนังสือฉบบัเดียวกนั
หรือหลายฉบับก็ไดแ้ละส่งมอบใหป้ระธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที�ไดร้บัมอบหมายเป็นผูเ้ก็บ
รกัษาไว ้

 

การลงมติตามวิธีการที�กาํหนดในขอ้ 17.10 นี$  ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่สามารถยกเลิกหรือเพิก
ถอนมติที�ส่งมาไดเ้วน้แต่จะไดร้บัความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท และมติดงักลา่วจะมีผลใชบ้ังคบั
และผูกพันผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทุกราย ไม่วา่จะไดล้งลายมือชื�อใหค้วามเห็นชอบในมติดังกล่าว
หรือไม่กต็าม 

 

17.11 คา่ใชจ้า่ย 
 




