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ข้อก ำหนดว่ำด้วยสทิธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสทิธิและผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสทิธิ 
ที่จะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัท แอ็ดวำนซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลย ีจ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 2 

 
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2 

(“ใบส าคญัแสดงสิทธิ” หรือ “AIT-W2”) ออกโดยบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“ผู้ออก
ใบส าคญัแสดงสทิธิ” หรือ “บริษัทฯ”) ตามมติที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 21 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้มี
มติให้บริษัทออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวนไม่เกิน 515,802,242 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราการจดัสรร 2 หุ้นเดิมตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยมีจดัสรรให้กบัผู้ ถือ
หุ้นเดิมแบบไมค่ิดมลูคา่ และมีราคาการใช้สทิธิ เทา่กบั 2.00 บาทตอ่หุ้น อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิเท่ากบั 2 ปีนบัตัง้แต่
วนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ AIT-W2 โดยการค านวณสทิธิที่จะได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิของผู้ ถือหุ้น
แตล่ะรายนัน้ หากเกิดเศษจากการค านวณตามอตัราการจดัสรรให้ปัดเศษทิง้ โดยบริษัทได้ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดง
สทิธิ AIT-W2 ให้กบัผู้ ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายช่ือในวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ  
AIT-W2 ในวนัท่ี 10 มกราคม 2565 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ โดยผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิและผู้
ถือใบส าคญัแสดงสทิธิจะต้องผกูพนัตามข้อก าหนดสทิธินีท้กุประการ และให้ถือวา่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิได้รับทราบและ
เข้าใจข้อก าหนดตา่งๆ ในข้อก าหนดสทิธิเป็นอยา่งดีแล้ว รวมทัง้ได้ให้ความเห็นชอบกบัการแต่งตัง้นายทะเบียนใบส าคญั
แสดงสทิธิและข้อก าหนดตา่ง ๆ ในสญัญาแตง่ตัง้นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิด้วย ทัง้นี ้ผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ จะ
จดัให้มีการเก็บรักษาส าเนาข้อก าหนดสทิธิไว้ ณ ส านกังานใหญ่ของผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ เพื่อให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิขอตรวจสอบส าเนาข้อก าหนดสทิธิและสญัญาตา่ง ๆ ดงักลา่วได้ในวนัและเวลาท าการของผู้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิ 
 
1. ค ำจ ำกัดควำม 
 ค าและข้อความตา่งๆ ที่ใช้อยูใ่นข้อก าหนดสทิธิ ให้มีความหมายดงัตอ่ไปนี ้

“ข้อก ำหนดสิทธิ”  หมายถึง ข้อก าหนดวา่ด้วยสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ
และผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท แอ็ดวานซ์อิน
ฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2 ฉบับนี ้(รวมทัง้ที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ”  หมายถึง ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท แอ็ดวานซ์อิน
ฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2 ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและโอน
เปลี่ยนมือได้ ที่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือ
หุ้น หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ 

“ใบแทนใบส ำคัญแสดงสทิธิ”  หมายถึง  ใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อใช้แทนใบส าคญัแสดงสทิธิ 

“ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หรือ 
“บริษัทฯ” 

 หมายถึง  บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
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“ผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิ”  หมายถึง  ผู้ทรงสิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิ และ /หรือ ใบแทนใบส าคัญ
แสดงสทิธิ (แล้วแตก่รณี) 

“วันท ำกำร”  

 

 หมายถึง  วนัท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯเปิดท าการปกติ ซึ่งไม่ใช่วนัเสาร์หรือวนั
อาทิตย์หรือวนัอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวนัหยุด
ของธนาคารพาณิชย์ 

“วันที่ออกใบส ำคัญแสดงสทิธิ”  หมายถึง วนัท่ี 13 มกราคม 2565 

“วันที่ครบอำยุของใบส ำคัญ
แสดงสทิธิ” 

 หมายถึง วนัท่ี 12 มกราคม 2567 

 

“วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ”  หมายถึง  วนัที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุของบริษัทฯ ได้ ตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในข้อ 2.2.1 ของข้อก าหนด
สิทธิ ทัง้นี ้ในกรณีที่วันก าหนดการใช้สิทธิตรงกับวนัหยุดท าการ ให้ใช้
สทิธิในวนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนัก าหนดการใช้สทิธิ 

“วันก ำหนดกำรใช้สิทธิคร้ังแรก”  หมายถึง  วันที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิได้เป็นครัง้แรก (วนัที่ 30 กนัยายน 2565) ตามรายละเอียดที่
ระบไุว้ในข้อ 2.2.1 ของข้อก าหนดสทิธิ  

“วันก ำหนดกำรใช้สิทธิคร้ัง
สุดท้ำย” 

 หมายถึงวนัที่ 12 มกราคม 2567 ซึ่งเป็นวนัเดียวกนักบัวนัที่ครบก าหนด
อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัก าหนดการใช้สิทธิตรงกบั
วนัหยุดท าการ ให้ใช้สิทธิในวนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนัครบอายขุอง
ใบส าคญัแสดงสทิธิ ตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในข้อ 2.2.1 ของข้อก าหนด
สทิธิ  

“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงใน
กำรใช้สิทธิ” 

 หมายถึง  ระยะเวลาที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซือ้
หุ้ นสามัญของบริษัทฯ สามารถแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิได้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 2.2.2 ของ
ข้อก าหนดสทิธิ 

“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”  หมายถึง  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”  หมายถึง  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

“นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดง
สิทธิ” 

 หมายถึง  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 

“สมุดทะเบียน”  หมายถึ ง  สมุดทะเบียนหรือแหล่ง ข้อมูลทางทะเบียนซึ่ งบันทึก
รายละเอียดเก่ียวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่
เก็บรักษาโดยนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิ 

"สิทธิในใบส ำคัญแสดงสทิธิ"  หมายถึง สิทธิทัง้ปวงในใบส าคัญแสดงสิทธิ อันรวมถึง (แต่ไม่จ ากัด
เฉพาะ) สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท สิทธิในการเข้าร่วม
ประชุม และสิทธิ ในการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ ถือใบส าคัญ
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แสดงสทิธิ และสทิธิในการ ได้รับคา่เสยีหายในกรณีหุ้นรองรับการใช้สิทธิ
ไมเ่พียงพอ 

"หุ้นรองรับกำรใช้สิทธิ"  หมายถึง หุ้นสามญัที่ออกใหมข่องบริษัทจ านวนไมเ่กิน 515,802,242 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดง สิทธิ รวมทัง้หุ้นสามญัที่จะออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีที่มี
การปรับสทิธิภายใต้ ข้อก าหนดสทิธิ 

“ประกำศ ทจ.34/2551”  หมายถึง ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เร่ือง 
การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ ลงวนัที่ 
15 ธนัวาคม 2551 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

 
2. รำยละเอียดของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ตามที่ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 21 ธันวาคม 2564 ได้มีมติอนมุตัิการออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 515,802,242 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ (Record Date) ในวนัท่ี 10 มกราคม 2565 
โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราสว่น 2 หุ้นสามญัเดิม ต่อ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดเศษทิง้) โดยมี
รายละเอียดของใบส าคญัแสดงสทิธิ ดงันี ้
 
2.1 ลักษณะส ำคัญของใบส ำคัญแสดงสทิธิ 

ประเภทของใบส าคญัแสดงสทิธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามญัของบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสทิธิ : ระบช่ืุอผู้ ถือและโอนเปลีย่นมือได้ 
อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ : 2 ปี นบัตัง้แต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ (วนัครบก าหนดอายใุบส าคญั

แสดงสิทธิจะตรงกบัวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายในวนัที่ 12 มกราคม 
2567 และใบส าคญัแสดงสทิธิจะพ้นสภาพในวนัถดัไป)  

จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออก : ไมเ่กิน 515,802,242 หนว่ย 
จ านวนหุ้นสามญัที่ออกเพื่อรองรับ
การใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 

: ไม่เกิน 515,802,242 หุ้น (มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) คิดเป็นไม่เกิน
ร้อยละ 50.00 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 
จ านวน 1,031,604,485 หุ้น 

อตัราการใช้สทิธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (อาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 
2.3 ของข้อก าหนดสทิธิ) 

ระยะเวลาการใช้สทิธิ : ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ได้ใน
วนัท าการสดุท้ายของเดือนมีนาคมและกนัยายน ตลอดอายขุองใบส าคญั
แสดงสทิธิฯ โดยสามารถเร่ิมใช้สทิธิครัง้แรก คือ วนัท าการสดุท้ายของเดือน



ข้อก าหนดสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2  

 หน้า 4 จาก 33  

กนัยายนซึ่งตรงกบัวนัที่ 30 กนัยายน 2565 และวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย คือ 
วนัที่ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ มีอายคุรบ 2 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดง
สิทธิซึ่งจะตรงกบัวนัที่ 12 มกราคม 2567 ทัง้นีใ้นกรณีที่วนัใช้สิทธิตรงกับ
วนัหยุดท าการของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันใช้สิทธิ
ดงักลา่วเป็นวนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนัใช้สทิธิดงักล่าว  

ระยะเวลาการแจ้งความจ านงใน
การใช้สทิธิ 

: ภายในระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนวนัใช้สิทธิ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 
16.00 น. ยกเว้นการแจ้งใช้สทิธิครัง้สดุท้ายภายในระยะเวลา 15 วนัก่อนวนั
ใช้สทิธิครัง้สดุท้าย ระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. 

การไมส่ามารถยกเลกิการแจ้ง
ความจ านง ในการใช้สทิธิ 

 เมื่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั
ของบริษัทตามใบส าคญัแสดงสิทธิแล้วการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ
ดงักลา่วไมส่ามารถเพิกถอนได้ 

ราคาการใช้สทิธิ : 2.00 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) (อาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 2.3 ของ
ข้อก าหนดสทิธิ) 

ลกัษณะการเสนอขาย : จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ
การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ (Record Date) ในวนัที่ 10 มกราคม 2565 
ในอตัราสว่น 2 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย (ในกรณีที่มี
เศษให้ปัดเศษทิง้)  

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย : 0.00 บาทตอ่หนว่ย 
วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ : วนัท่ี 13 มกราคม 2565 
วนัครบอายใุบส าคญัแสดงสทิธิ  วนัท่ี 12 มกราคม 2567 
ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสทิธิ : บริษัทฯ จะน าใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 
ตลาดรองของหุ้นสามญัที่เกิดจาก
การใช้สทิธิ 

: บริษัทฯ จะน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น  (1) ผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถอืหุ้น (Control Dilution) 
กรณีที่มีการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ครบทัง้
จ านวน และผู้ ใช้สิทธิมิใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบต่อ
สดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิม โดยผู้ ถือหุ้นเดิมจะมีสดัส่วนการถือ
หุ้นลดลงไม่เกินร้อยละ 33.33 เมื่อเทียบกับสดัสว่นการถือหุ้นก่อนการ
ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ โดยมีรายละเอียดการค านวณ
ดงันี ้
Qo  = จ านวนหุ้นสามัญที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ  
              จ านวน 1,031,604,485 หุ้น 
Qw = จ านวนหุ้นสามญัที่รองรับใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและ 
              เสนอขายในครัง้นี ้จ านวนไมเ่กิน 515,802,242 หุ้น 
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Control Dilution = Qw / (Qo + Qw) = ไมเ่กินร้อยละ 33.33 
   

(2) ผลกระทบต่อรำคำ (Price Dilution) 
กรณีที่มีการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ครบทัง้
จ านวน จะเกิดผลกระทบต่อราคา โดยจะลดลงไม่เกินร้อยละ 25.79 ซึ่ง
มีรายละเอียดการค านวณดงันี ้
 

P0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย ค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วง 
              น า้หนกัของหุ้นท่ีมีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ 
               ไ ท ย  ย้ อ น ห ลั ง  15 วั น ท า ก า ร ติ ด ต่ อ กั น ก่ อ น วั น ที่ 
              คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อ 
              ขออนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ โดยราคาที่ 
             น ามาถวัเฉลี่ยดงักลา่วเป็นราคาเฉลี่ยของการซือ้ขายหุ้นในแต่ 
             ละวนั ซึง่เทา่กบั 8.85 บาทตอ่หุ้น 
P1 = ราคาใช้สทิธิ ซึ่งเทา่กบั 2.00 บาท 
P2 = ราคาตลาดภายหลงัการเสนอขาย 
Qo  = จ านวนหุ้นสามัญที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ  
              จ านวน 1,031,604,485 หุ้น 
Qw = จ านวนหุ้นสามญัที่รองรับใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและ 
              เสนอขายในครัง้นี ้จ านวนไมเ่กิน 515,802,242 หุ้น 
P2 = [(P0 x Qo) + (P1 x Qw)]/(Qo + Qw) 
 
Price Dilution = (P0 - P2)/P0 = ไมเ่กินร้อยละ 25.79 

   
(3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไร (Earnings per share dilution) 

กรณีที่มีการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ครบทัง้
จ านวน จะเกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร โดยจะลดลงไม่เกินร้อยละ 
33.33 ซึง่มีรายละเอียดการค านวณดงันี ้
 
EPS0= ก าไรสทุธิตอ่หุ้นก่อนการเสนอขาย 
EPS1= ก าไรสทุธิตอ่หุ้นหลงัการเสนอขายทัง้นีก้ าไรสทุธิตอ่หุ้น หมายถงึ 

ก าไรสทุธิตอ่หุ้นในชว่ง 4 ไตรมาสย้อนหลงัตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 
2563 จนถึง 30 กนัยายน 2564 โดยที่ก าไรสทุธิตอ่หุ้นหลงัการ
เสนอขาย = ก าไรสทุธิ / (Qo + Qw) 

Qo   = จ านวนหุ้นสามญัที่ออกและจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 
จ านวน 1,031,604,485 หุ้น 

(F 53-4) 
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Qw       = จ านวนหุ้นสามญัที่รองรับใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและ 
เสนอขายในครัง้นี ้จ านวนไมเ่กิน 515,802,242 หุ้น 

 
Earnings per share dilution = (EPS0 – EPS1)/EPS0 = (0.51-
0.34)/(0.51) = ไมเ่กินร้อยละ 33.33 
 

สิทธิของบริษัทในการเรียกให้ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนวนั
ก าหนดการใช้สทิธิ 

 ใบส าคญัแสดงสิทธิ AIT-W2 ที่ออกครัง้นีไ้ม่มีข้อก าหนดให้บริษัท สามารถ
เรียกให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ AIT-W2 ใช้สทิธิก่อนวนั ก าหนดการใช้สทิธิ 

เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่ เพื่อรองรับ
การ เปลีย่นแปลงการใช้สทิธิ 

 เมื่อมีการด าเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขใน
การปรับสิทธิตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ ซึ่งเป็นเหตุที่ก าหนดไว้ใน ข้อ 11 (4) (ข) ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ.34/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการ
อนญุาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นท่ีออกใหมแ่ละหุ้นที่ออก
ใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ ลงวนัที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทัง้ที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) 
บริษัทฯ จะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิในการซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทนุตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ เมื่อเกิดเหตกุารณ์ใดที่
อาจกระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์
ตอบแทนของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิไมใ่ห้น้อยไปกวา่เดิม ดงันี ้

1. เมื่อบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของ
บริษัทฯ อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบง่แยกหุ้น 

2. เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดั ใน “ราคา
สทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม่” ค านวณได้ต ่ากวา่ร้อยละ 90 
ของ “ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ” 

3. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ากัด โดยที่
หลกัทรัพย์นัน้ให้สทิธิแก่ผู้ ถือหลกัทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพ 
หรือเปลีย่นเป็นหุ้นสามญั หรือให้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญั เช่น หุ้น
กู้ แปลงสภาพ หรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญ โดยที่ 
“ราคาสุทธิต่อหุ้ นของหุ้ นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ ” 
ดงักลา่ว ค านวณได้ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้น
ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ” 

4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้
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ถือหุ้น 
5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่ที่ระบใุนข้อก าหนดสทิธิ 
6. ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อนัท าให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเสีย

สิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นัน้ไม่ได้
ก าหนดอยู่ในข้อ 1 ถึง 5 บริษัทฯ จะพิจารณาเพื่อก าหนดการ
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม ่
(หรือปรับจ านวนหนว่ยใบส าคญัแสดงสิทธิแทนอตัราการใช้สิทธิ) 
อยา่งเป็นธรรม โดยไมท่ าให้สทิธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิด้อย
ไปกวา่เดิม 

ทัง้นีม้อบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จดัการใหญ่ หรือ 
บคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จดัการ
ใหญ่ เป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอื่นที่
เก่ียวข้องกบัการปรับหรือการเปลีย่นแปลงอตัราการใช้สทิธิและราคาใช้สทิธิ 

 
2.2 กำรใช้สิทธิและเงื่อนไขกำรใช้สิทธิ 
2.2.1 วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ 
 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได้ในวนัท าการสดุท้ายของเดือนมีนาคมและ
เดือนกนัยายนของแต่ละปี ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิครัง้แรกได้ใน
วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 (“วันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้แรก”) ส าหรับการใช้สิทธิครัง้ต่อๆ ไป สามารถใช้สิทธิได้ในวนัท า
การสดุท้ายของเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของแต่ละปี ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยสามารถใช้สิทธิครัง้
สดุท้ายได้ในวนัที่ครบก าหนดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิในวนัที่ 12 มกราคม 2567 (“วันก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้ง
สุดท้ำย”) ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัก าหนดการใช้สทิธิตรงกบัวนัหยดุท าการของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ให้เลื่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิ
ดงักลา่วเป็นวนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนัก าหนดการใช้สทิธิดงักลา่ว 
 
2.2.2 ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 
 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้
หุ้นสามญัของบริษัทฯ โดยมีระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ดงันี ้
 
 กำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมัญในแต่ละครัง้ (ยกเว้นกำรใช้สทิธิครัง้สุดท้ำย) 
 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้
หุ้นสามญัของบริษัทฯ ระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ในทกุวนัท าการของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 5 วนัท าการก่อน
วนัก าหนดการใช้สทิธิแตล่ะครัง้ (“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ”)  

 กำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมัญครัง้สุดท้ำย 
 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้
หุ้นสามญัของบริษัทฯ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ในทกุวนัท าการของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 15 วนัก่อนวนั
ก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย (“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย”)  
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  ทัง้นี ้การแจ้งขา่วเก่ียวกบัการใช้สทิธิ อตัราการใช้สทิธิ ราคาการใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้
สทิธิ และวนัก าหนดการใช้สทิธิ บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดดงักลา่วอย่างน้อย 5 วนัท าการก่อนวนัเร่ิมระยะเวลาการแจ้ง
ความจ านงในการใช้สิทธิแต่ละครัง้ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ส าหรับการใช้
สทิธิครัง้สดุท้ายบริษัทฯ จะแจ้งขา่วลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 14 วนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิผา่น
ระบบเผยแพร่ข้อมลูผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และจะสง่รายละเอียดดงักลา่วทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ท่ีมีรายช่ือปรากฏตามสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ณ วนัปิดสมดุทะเบียน 
 
 บริษัทฯ จะไมม่ีการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิ ยกเว้นกรณีดงัตอ่ไปนี  ้
 1. ในการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย โดยบริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียน 21 วนัก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 

และตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะท าการขึน้เคร่ืองหมายห้ามการซือ้ขาย (SP) ลว่งหน้า 2 วนัท าการของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ จนถึงวันก าหนดการใช้สิทธิครัง้
สดุท้าย  

 2. ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษัทฯ อาจปิดสมุดทะเบียนเพื่อก าหนดรายช่ือผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่มีสทิธิเป็นระยะเวลาไมเ่กิน 21 วนัก่อนวนัประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ โดยผู้ ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมต้องมีรายช่ือเป็นผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิก่อนวันปิดสมุด
ทะเบียนดงักล่าว (วนัก่อนวันแรกที่ขึน้เคร่ืองหมาย XM) ในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในข้อ 5 ของข้อก าหนดสทิธิ 

 
  ทัง้นี ้ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิวันแรก ตรงกับวันหยุดท าการของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ให้เลือ่นวนัปิดสมดุทะเบียนวนัแรกดงักลา่วเป็นวนัท าการสดุท้ายก่อนหน้า 
 
2.2.3 นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
 บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 เลขที ่93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
 โทรศพัท์ : 02-009-9000 
 โทรสาร  : 02-009-9991 
 Website : www.set.or.th/tsd 
 E-mail : SETContactCenter@set.or.th 
 
 นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุด
ทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ช่ือและนามสกุล สญัชาติ และที่อยู่ของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ และรายละเอียดอื่นๆ ที่
บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด จะก าหนด ในกรณีที่ข้อมูลไม่ตรงกนั จะถือว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่ใน
สมุดทะเบียนผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ดังนัน้ ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งขอ
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกสมุดทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิต่อนายทะเบียน
ใบส าคญัแสดงสทิธิโดยตรง 
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 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลงนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว
ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิทราบผา่นระบบเผยแพร่ข้อมลูผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ โดยไมช่กัช้า  
 
2.2.4 สถำนที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิ 
 บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
 เลขที่ 37/2 ถนนสทุธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
 โทรศพัท์ : 0-2275-9400 
 โทรสาร : 0-2275-9100, 0-2275-9200 
 Website : www.ait.co.th 
  
 ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวให้แก่  
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิทราบผา่นระบบเผยแพร่ข้อมลูผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ โดยไมช่กัช้า 
 
2.2.5 วิธีกำร และขัน้ตอนในกำรใช้สิทธิ 
(1) ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถติดต่อขอรับแบบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้

หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ได้ที่บริษัทฯ หรือดาวน์โหลดจากเว็ปไซต์ของบริษัทฯ (www.ait.co.th) ในระหว่าง
ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ หรือระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ตาม
รายละเอียดที่ระบไุว้ในข้อ 2.2.2 ของข้อก าหนดสิทธิ และน าสง่ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดง
สิทธิที่ระบุว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธินัน้มีสิทธิตามจ านวนที่ระบุอยู่ในแบบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซื อ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ โดยในกรณีที่ใบส าคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบใบหุ้น ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถ
ใช้ใบส าคญัแสดงสทิธิเป็นหลกัฐานในการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิได้ทนัที 

 ในกรณีที่ใบส าคญัแสดงสทิธิอยูใ่นระบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิ
ต้องแจ้งความจ านงและกรอกแบบค าขอให้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามที่ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลกัทรัพย์ที่ท าหน้าที่เป็นนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ 
(Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรัพย์ดงักล่าวจะด าเนินการแจ้งกบันายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อขอ
ถอนใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับน าไปใช้เป็นหลกัฐานประกอบการยื่นใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุกบับริษัทฯ โดย
นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิจะออกใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อน าไปใช้เป็น
หลกัฐานประกอบการยื่นใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุกบับริษัทฯ ตอ่ไป 

(2) ช าระเงินตามจ านวนในการใช้สทิธิตามที่ระบใุนแบบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และไมเ่กินวนัก าหนดการใช้สทิธิแตล่ะครัง้ โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์จะ
ใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องช าระเงินโดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือค าสัง่
จ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตกรุงเทพมหานครภายในวนัก าหนดการใช้สทิธิแตล่ะครัง้ โดยขีด
คร่อมสัง่จ่าย “บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน่เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)” โดยเขียนช่ือ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์
โทรศพัท์ที่ติดตอ่ได้ ไว้ด้านหลงั 

http://www.ait.co.th/
http://www.ait.co.th/
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 ทัง้นี ้การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วจะสมบรูณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินจ านวนดงักลา่วได้
แล้วเท่านัน้ หากบริษัทฯ เรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุผลใดๆ ที่มิได้เกิดจากบริษัทฯ ให้ถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิแสดงเจตนายกเลกิการใช้สทิธิดงักลา่ว และบริษัทฯ ตกลงให้ถือเป็นการยกเลกิการขอใช้สิทธิในครัง้นัน้  โดย
บริษัทฯ จะจัดส่งใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิพร้อมกับเช็ค แคชเชียร์เช็ค ตัว๋แลกเงิน
ธนาคาร หรือค าสั่งจ่ายเงินธนาคาร ที่เ รียกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบไุว้ในแบบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ภายใน 14 วนั
นบัจากวนัก าหนดการใช้สทิธิแตล่ะครัง้ ซึง่บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่ดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสยีหายอื่นใด ไม่ว่า
กรณีใดก็ตาม 

ทัง้นี ้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถแจ้งความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ใหม่ในวนัก าหนดการใช้
สทิธิครัง้ตอ่ไป เว้นแตก่ารใช้สทิธิครัง้นัน้จะเป็นการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ให้ถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธินัน้สิน้สภาพ
ลงและหมดสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่วอีกตอ่ไป  

หมำยเหตุ : ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนจะต้องเป็นผู้ รับภาระค่าใช้จ่าย
ทางภาษี และ/หรือ อากรแสตมป์ทัง้หมด (ถ้ามี) ตามบทบญัญัติแห่งประมวลรัษฎากรว่าด้วยอากรแสตมป์ หรือ
ข้อบงัคบัหรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง หรือบงัคบัใช้ในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
(ถ้ามี) 
 

(3) ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่ตนถืออยูท่ัง้หมด หรือบางสว่นก็ได้ โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดง
สทิธิที่ประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขการแจ้งความจ านงในการใช้
สิทธิ และจะต้องปฏิบตัิให้ถกูต้องตามข้อบงัคบัหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บงัคบัเก่ียวกบัการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุของบริษัทฯ ด้วย และด าเนินการสง่มอบเอกสารดงัตอ่ไปนี ้ให้แก่บริษัทฯ ตามสถานท่ีที่ระบใุนข้อ 2.2.4 

(3.1) แบบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ที่ได้กรอกข้อความถกูต้อง ชดัเจน และ
ครบถ้วนแล้วทกุรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ หากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นนิติ
บคุคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้พร้อมประทบัตราส าคญัของบริษัท (ถ้ามี) 

(3.2) ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ระบุว่าผู้ ถือนัน้มีสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิตาม
จ านวนที่ระบอุยูใ่นแบบแจ้งความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ โดย 

(ก) จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ขอใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจะต้องเป็นจ านวนเต็มเทา่นัน้ โดยอตัรา
การใช้สิทธิเท่ากบัใบส าคญัแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหนึ่งหุ้นสามญั เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามที่
ระบไุว้ในข้อ 2.3 และ 

(ข) ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิจะต้องใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไมต่ ่ากวา่ 100 หุ้น อย่างไรก็ตาม 
ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิมีสิทธิในการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุต ่ากว่า 100 หุ้น จะต้องใช้สิทธิ
ในการซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนครัง้เดียวทัง้จ านวน ยกเว้นในการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย ผู้ ถือใบส าคัญ
แสดงสทิธิจะสามารถใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุโดยไมม่ีการก าหนดจ านวนหุ้นสามญัขัน้ต ่า 
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(3.3) เช็ค แคชเชียร์เช็ค ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือค าสัง่จ่ายเงินธนาคาร ที่จะใช้ช าระเงินตามจ านวนในการใช้
สทิธิตามที่ระบใุนแบบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 

(3.4) หลกัฐานประกอบการใช้สทิธิ 
(ก) บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย :  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาบตัรข้าราชการ/ส าเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจที่ยงัไม่
หมดอายุ (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนช่ือหรือนามสกุล ซึ่งท าให้ช่ือหรือนามสกุลไม่ตรงกับใบส าคัญ
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น 
ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนช่ือหรือนามสกุล เป็นต้น) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนา
ถกูต้อง (กรณีผู้ ใช้สิทธิเป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบหนงัสือยินยอมของ บิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครอง 
(แล้วแตก่รณี) ส าเนาบตัรประชาชนของบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง  และส าเนาทะเบียนบ้านที่
ผู้ เยาว์อาศยัอยูพ่ร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) 

(ข) บคุคลธรรมดาที่มิใช่สญัชาติไทย :  
ส าเนาหนงัสอืเดินทางที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องนิติ 

(ค) บคุคลสญัชาติไทย :  
 ส าเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน

ก าหนดการใช้สทิธิในครัง้นัน้ๆ พร้อมรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคล
นัน้ๆ พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี)  

 เอกสารหลกัฐานของผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
(ง) นิติบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทย : 

 ส าเนาหนงัสอืส าคญัการจดัตัง้บริษัท หนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั และหนงัสือรับรองที่ออก
ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิในครัง้นัน้ๆ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ มี
อ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ๆ และรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง  

 เอกสารหลกัฐานของผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
(จ) คสัโตเดียน (Custodian) :  

  ส าเนาเอกสารการจดทะเบียน พร้อมหนงัสอืแตง่ตัง้คสัโตเดียน  
 เอกสารหลกัฐานของผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

และรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสารนัน้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน
ก าหนดการใช้สทิธิในครัง้นัน้ๆ 

ทัง้นี ้หากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ไมส่ง่มอบหลกัฐานประกอบการใช้สทิธิตามที่กลา่วข้างต้น บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นัน้ๆ 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิได้ตามความเหมาะสม 

(4) จ านวนหุ้นสามญัที่จะออกเมือ่มีการใช้สทิธิ จะค านวณโดยการน าจ านวนเงินในการใช้สทิธิซึง่ผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิได้ช าระตามที่กลา่วข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สทิธิในขณะที่มีการใช้สทิธินัน้ โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามญั
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เพิ่มทนุเป็นจ านวนเต็มไมเ่กินจ านวนหนว่ยของใบส าคญัแสดงสทิธิคณูด้วยอตัราการใช้สทิธิ หากมีการปรับราคา
การใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิแล้ว ท าให้มีเศษเหลืออยู่จากการค านวณดงักลา่ว บริษัทฯ จะไม่น าเศษ
ดงักล่าวมาคิดค านวณ และจะช าระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดงักล่าวคืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ี่ระบไุว้ในแบบแจ้งความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ภายใน 
14 วนันบัจากวนัก าหนดการใช้สทิธิแตล่ะครัง้ ซึง่บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่ดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสยีหายอื่นใด 
ไมว่า่กรณีใดก็ตาม  

(5) หากบริษัทฯ ได้รับเอกสารแจ้งความจ านงการใช้สทิธิตามข้อ 2.2.5 (3) ไมค่รบถ้วน หรือไมถ่กูต้อง หรือตรวจสอบ
ได้ว่าข้อความที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ นัน้ ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือปิดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามบทบญัญัติแห่ง
ประมวลรัษฎากร ข้อบงัคบั หรือกฎหมายต่างๆ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องท าการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตาม
เง่ือนไขภายในระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิในครัง้นัน้ มิฉะนัน้แล้ว บริษัทฯ จะถือว่าผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธิแสดงเจตนาไมป่ระสงค์ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัในครัง้นัน้และให้การแจ้งความจ านงดงักลา่วสิน้ผลไป และ
บริษัทฯ จะจัดส่งใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ และเงินที่ได้รับไว้คืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ี่ระบไุว้ในแบบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทฯ ภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ ทัง้นี ้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถแจ้งความ
จ านงการสทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ใหมใ่นครัง้ตอ่ไป เว้นแตก่ารใช้สทิธิครัง้นัน้จะเป็นการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย ให้
ถือวา่ใบส าคญัแสดงสทิธินัน้สิน้สภาพลงและหมดสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว
อีกตอ่ไป ซึง่บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่ดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสยีหายอื่นใด ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

(6) ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิช าระเงินในการใช้สทิธิไมค่รบถ้วน หรือมีการช าระเงินเกินจ านวนในการใช้สิทธิ 
บริษัทฯ สงวนสทิธิที่จะด าเนินการประการใดประการหนึง่ตอ่ไปนี ้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร 

(6.1) ถือวา่การแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิมีจ านวนเทา่กบั (ก) จ านวนหุ้นสามญัที่พึงจะได้รับตามสิทธิ หรือ 
(ข) จ านวนหุ้นสามญัที่พงึได้รับตามจ านวนเงินในการใช้สทิธิซึง่บริษัทฯ ได้รับช าระไว้จริงตามราคาการใช้
สทิธิและอตัราการใช้สทิธิในขณะนัน้ แล้วแตจ่ านวนใดจะน้อยกวา่ หรือ 

(6.2) ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิช าระเงินเพิ่มเตมิตามจ านวนท่ีประสงค์จะใช้สทิธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลา
การแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินครบตามจ านวนการใช้สิทธิภายในระยะเวลา
ดงักลา่วให้ถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัในครัง้นัน้เฉพาะ
สว่นที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิช าระจ านวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน ทัง้นี ้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
สามารถแจ้งความจ านงการสทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ใหมใ่นครัง้ตอ่ไป เว้นแตก่ารใช้สทิธิครัง้นัน้จะเป็น
การใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ให้ถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธินัน้สิน้สภาพลงและหมดสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนตามใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป ซึ่งบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรือ 
คา่เสยีหายอื่นใด ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

ในกรณีตามข้อ (6.1) หรือ (6.2) หากมีกรณีต้องสง่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะส่ง
เงินที่ได้รับไว้คืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบแจ้ง
ความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการใช้สทิธิแตล่ะ
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ครัง้ โดยไมม่ีดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสยีหายอื่นใด อยา่งไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มีการสง่มอบเช็คคืน
เงินที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือเงินที่ได้รับไว้โดยไม่มีการใช้สิทธิหรือไม่สามารถใช้สิทธิ โดยได้ส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ี่ระบไุว้ในแบบแจ้งความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
โดยถกูต้องแล้ว ให้ถือวา่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบ และผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
ไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสยีหายอื่นใด อีกตอ่ไป 

(7) เมื่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการแจ้งความจ านงการใช้
สิทธิซือ้หุ้นสามญั กล่าวคือ ได้สง่มอบทัง้ใบส าคญัแสดงสิทธิ แบบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ และช าระเงินค่าจองซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทุนถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ตามเง่ือนไขแล้ว ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิจะไมส่ามารถเพิกถอนการใช้สทิธิได้ เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสอืจากบริษัทฯ 

(8) ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสง่มอบใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นจ านวนหน่วยมากกว่าจ านวนหน่วยที่ประสงค์
จะใช้สทิธิ บริษัทฯ จะสง่ใบส าคญัแสดงสทิธิใบใหมท่ี่มีจ านวนหนว่ยของใบส าคญัแสดงสทิธิสว่นท่ีเหลอืคืนให้แก่
ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้ น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ และจะท าการยกเลิกใบส าคญั
แสดงสทิธิใบเก่า 

(9) เมื่อพ้นก าหนดวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ายแล้ว แตผู่้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิยงัมิได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขของการใช้สิทธิที่
ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธิจะใช้สทิธิไมไ่ด้อีกเมื่อพ้นวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

(10) ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิเป็นบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทยหรือไม่ใช่นิติบคุคลในประเทศ จะสามารถใช้สิทธิ
ในการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสทิธิได้ก็ตอ่เมื่อการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุนัน้ไม่ท าให้ขดัต่อ
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ เก่ียวกบัการถือหุ้นโดยคนตา่งด้าว 

(11) ในกรณีที่หุ้นสามญัที่ส ารองไว้เพื่อรองรับการใช้สทิธิมีไมเ่พียงพอ บริษัทฯ จะด าเนินการชดใช้คา่เสยีหายที่เกิดขึน้
ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่ไมส่ามารถใช้สทิธิได้เนื่องจากการถกูจ ากดัสิทธิตามสดัสว่นการถือหุ้นที่ระบไุว้ในข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ ไม่ว่าหุ้นสามญัที่ส ารองไว้จะมีจ านวนเพียงพอหรือไม่ก็ตาม เช่น ในกรณีของผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิตา่งด้าวที่ไมส่ามารถใช้สทิธิเพราะถกูจ ากดัสทิธิตามสดัสว่นการถือหุ้นที่ระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ เป็น
ต้น 

(12) บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุช าระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจ านวนหุ้นสามญัที่
ออกใหมส่ าหรับการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการใช้สทิธิแตล่ะครัง้ นอกจากนี ้บริษัทฯ 
จะด าเนินการจดทะเบียนผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ ได้ใช้สิทธินัน้ เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นตามจ านวนหุ้นสามญัที่ค านวณได้จากการใช้สทิธิในครัง้นัน้ 

(13) การสง่มอบหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิได้รับจากการใช้สทิธิ ช่ือที่จะระบใุนใบหุ้นสามญัจะใช้ช่ือ
เดียวกนักบัท่ีปรากฏอยูใ่นแบบแจ้งความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจดัสง่
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ใบหุ้นไปยงัผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ี่ระบไุว้ในแบบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัก าหนดการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ 

(14) บริษัทฯ อาจตกลงกบัผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิลว่งหน้าให้บริษัทฯ เก็บใบหุ้นสามญันัน้ไว้ที่บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือตวัแทนมารับไปด้วยตนเองก็ได้ โดยจะต้องด าเนินการตามที่ทางบริษัทฯ ก าหนด และ
ส าหรับกรณีระบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) บริษัทฯ จะด าเนินการฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ซึ่ง
ผู้ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู ่ภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัก าหนดการใช้สทิธิในแต่
ละครัง้ ซึ่งนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ จะออกใบหุ้นในช่ือของ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั เพื่อผู้ฝาก" และบนัทึกยอดบญัชีตามจ านวนหุ้นที่บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝากหุ้นอยู่ ในขณะเดียวกนั บริษัท
หลกัทรัพย์ดงักลา่วจะบนัทกึยอดบญัชีจ านวนหุ้นท่ีผู้ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุฝากไว้และออกหลกัฐานการฝาก
ให้แก่ผู้ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ  

 
2.3 เงื่อนไขกำรปรับสิทธิ 
2.3.1 บริษัทฯ จะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนตลอดอายุของ

ใบส าคญัแสดงสทิธิ เมื่อเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบ
แทนของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิไมใ่ห้น้อยไปกวา่เดิม ดงันี ้
(ก) เมื่อบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือ

แบง่แยกหุ้น  
ราคาใช้สิทธิและอัตราใช้สิทธิจะมีผลเมื่อมูลค่าที่ตราไว้มีผลบังคับใช้ตามที่เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่
ข้อมลูสือ่อิเลก็ทรอนิคส์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
1. ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

Price 1 = 
Price 0 x Par 1 

Par 0 
 

2. อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

Ratio 1 = 
Ratio 0 x Par 0 

Par 1 
 
 โดยที ่
 Price 1 คือ  ราคาการใช้สทิธิใหม่หลงัการเปลีย่นแปลง 
 Price 0 คือ  ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 1 คือ  อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 0 คือ  อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
 Par 1 คือ  มลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นสามญัหลงัการเปลีย่นแปลง 
 Par 0 คือ  มลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นสามญัก่อนการเปลีย่นแปลง  
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(ข) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคล
ในวงจ ากดั ใน “ราคาสทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม่” ค านวณได้ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาด
ตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ”  
การเปลีย่นแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะ
ไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ (วนัแรกที่ขึน้เคร่ืองหมาย XR) กรณีที่เป็นการเสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ กรณีที่เป็นการ
เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี โดย 

“ราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” ค านวณได้จากจ านวนเงินทัง้สิน้ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการ
เสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ หกัด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการออกหลกัทรัพย์นัน้ (ถ้ามี) หารด้วยจ านวน
หุ้นสามญัที่ออกใหมท่ัง้หมด 
“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ” ก าหนดไว้เท่ากบั “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัต่อหุ้นของ
หุ้นสามญัของบริษัทฯ” โดยที่ “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ” หมายถึง 
มูลค่าการซือ้ขายหุ้นสามัญทัง้หมดของบริษัทฯ หารด้วยจ านวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซือ้ขาย
ทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ในระยะเวลา 15 วนัท าการ (วนัที่เปิดท าการซือ้ขายของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ) ติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใช้ในการค านวณ  

“วนัท่ีใช้ในการค านวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไมไ่ด้รับสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม ่
(วนัแรกที่ขึน้เคร่ืองหมาย XR) ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ 
วนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/
หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี 

ในกรณีที่ไมส่ามารถหา “ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ” เนื่องจากหุ้นสามญัไม่มีการซือ้ขาย
ในช่วงเวลาดงักลา่ว บริษัทฯ จะด าเนินการก าหนดราคายตุิธรรมเพื่อใช้ในการค านวณแทน 
อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ภายใต้เง่ือนไขที่
ต้องจองซือ้ด้วยกนั ให้ใช้จ านวนหุ้นและราคาเสนอขายทกุราคามาค านวณราคาสทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสามญัที่
ออกใหม ่แตใ่นกรณีที่การเสนอขายดงักลา่วไมอ่ยูภ่ายใต้เง่ือนไขที่จะต้องจองซือ้ด้วยกนัให้น าเฉพาะราคา
เสนอขายที่ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ มาค านวณการเปลี่ยนแปลง
เทา่นัน้ 
ในกรณีดงักลา่วข้างต้น ให้เปรียบเทียบราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม่กบัราคาตลาดต่อหุ้นของ
หุ้นสามญัของบริษัทฯ โดยใช้ฐานของมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ให้เทา่กนั 
 
1. ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

Price 1 = 
Price 0 x [(A2 x MP) + B2X] 

[MP (A2+ B2)] 
 

2. อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP (A2 + B2)] 
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[(A2 x MP) + B2X] 
 

โดยที่  
 Price 1  คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
 Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 1  คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
 MP คือ ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 
 A2 คือ จ านวนหุ้นสามญัที่ได้เรียกช าระเต็มมลูค่าแล้ว ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือ

หุ้นเพื่อสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามญัที่
ออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วนัก่อนวนัแรกของการเสนอขายหุ้น
สามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้ นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชน
ทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายหุ้ นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั แล้วแตก่รณี 

 B2 คือ จ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่ ทัง้การเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ 
เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ  เสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั 

 B2X  คือ จ านวนเงินที่ได้รับหกัด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากหุ้นสามญัที่ออกใหม่  ทัง้
การเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป 
และ/หรือ เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 

 
(ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ 

บคุคลในวงจ ากดั โดยที่หลกัทรัพย์นัน้ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหลกัทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็น
หุ้นสามญั หรือให้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญั เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั 
โดยที่ “ราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ดงักล่าว ค านวณได้ต ่ากว่าร้อยละ 90 

ของ “ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ” 

การเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิจะมผีลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัไมไ่ด้
รับสิทธิการจองซือ้หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั หรือให้
สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั (วนัแรกที่ขึน้เคร่ืองหมาย XR) ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
(Rights Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือ
เปลีย่นเป็นหุ้นสามญั หรือให้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญั กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/
หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี 

“ราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ค านวณได้จากจ านวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับ
จากการขายหลกัทรัพย์ที่ให้สทิธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลีย่นเป็นหุ้นสามญั หรือให้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญั 
หกัด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการออกหลกัทรัพย์นัน้ (ถ้ามี) รวมกบัเงินที่จะได้รับจากการแปลงสภาพ หรือ
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เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั หรือใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญนัน้ หารด้วยจ านวนหุ้นสามัญทัง้สิน้ที่ต้องออกใหม่เพื่อ
รองรับการใช้สทิธินัน้ 

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ” และฐานของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบ ให้ใช้
และมีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในข้อ (ข) ข้างต้น 

“วนัที่ใช้ในการค านวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ที่ออก
ใหมใ่ดๆ ที่ให้สทิธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลีย่นเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั (วนัแรกที่ขึน้
เคร่ืองหมาย XR) ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วนัแรกของ
การเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหมใ่ดๆ ที่ให้สทิธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลีย่นเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิใน
การซือ้หุ้นสามญั กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่
บคุคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี 
 
1. ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

Price 1 = 
Price 0 x [(A3 x MP) + B3X] 

[MP (A3+ B3)] 
 

2. อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

Ratio 1 = 
Ratio 0 x [MP (A3 + B3)] 

[(A3 x MP) + B3X] 
 

โดยที่  
 Price 1  คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
 Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 1  คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
 MP คือ ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 
 A3 คือ จ านวนหุ้นสามญัที่ได้เรียกช าระเต็มมลูค่าแล้ว ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือ

หุ้นเพื่อสิทธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลง
สภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั กรณีที่
เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วนัก่อนวนั
แรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ 
หรือเปลีย่นเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั กรณีที่เป็นการ
เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่
บคุคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี 

 B3 คือ จ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหมเ่พื่อรองรับการใช้สทิธิของหลกัทรัพย์ใดๆ ที่ให้
สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้น



ข้อก าหนดสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2  

 หน้า 18 จาก 33  

สามัญ ทัง้การเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่
ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 

 B3X  คือ จ านวนเงินท่ีได้รับหกัด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลกัทรัพย์ใดๆ ที่
ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้
หุ้นสามญั ทัง้การเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่
ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั รวมกบัเงินที่
จะได้รับจากการใช้สทิธิแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั หรือใช้สิทธิ
ซือ้หุ้นสามญั 

 
(ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

การเปลีย่นแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะ
ไมม่ีสทิธิรับหุ้นปันผล (วนัแรกที่ขึน้เคร่ืองหมาย XD) 
 
1. ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

Price 1 = 
Price 0 x A4 
[A4 + B4] 

 
2. อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

Ratio 1 = 
Ratio 0 x [A4 + B4] 

A4 
 

โดยที่  
 Price 1  คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
 Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 1  คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
 A4 คือ จ านวนหุ้นสามญั ที่ได้เรียกช าระเต็มมลูค่าแล้ว ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือ

หุ้นเพื่อสทิธิในการรับหุ้นปันผล 
 B4 คือ  จ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นสามญัปันผล 

 
(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัราร้อยละ 100 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษัทฯ หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลและเงินส ารองตามกฎหมาย ส าหรับการด าเนินงานในรอบระยะเวลา
บญัชีใดๆ ไมว่า่จะเป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานหรือก าไรสะสม ตลอดอายใุบส าคญัแสดง
สทิธิ 
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ทัง้นี ้การเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิจะมผีลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญั
จะไมม่ีสทิธิรับเงินปันผล (วนัแรกที่ขึน้เคร่ืองหมาย XD) 
 
อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ ถือหุ้ นค านวณโดยน าเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการ
ด าเนินงานหรือก าไรสะสมในแตล่ะรอบระยะเวลาบญัชี หารด้วย ก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท
ฯ หลงัหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินส ารองตามกฎหมายของผลการด าเนินงานของรอบระยะบัญชี
เดียวกนั โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดงักลา่ว ให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบญัชี
ดงักลา่วด้วย (ถ้ามี) 

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ” และฐานของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบ ให้ใช้
และมีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในข้อ (ข) ข้างต้น 
“วันที่ใช้ในการค านวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ ซื อ้หุ้ นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ขึน้
เคร่ืองหมาย XD) 
 
1. ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

Price 1 = 
Price 0 x [MP – (D – R)] 

MP  
 

2. อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

Ratio 1 = 
Ratio 0 x MP 

[MP – (D – R)] 
 

โดยที่  
 Price 1  คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
 Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 1  คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
 Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
 MP คือ ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 
 D คือ เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ายแก่ผู้ ถือหุ้น 
 R คือ เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 100 โดยค านวณจากก าไรสทุธิตาม

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลและเงินส ารอง
ตามกฎหมาย ส าหรับการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ หารด้วย
จ านวนหุ้นทัง้หมดที่มีสทิธิได้รับเงินปันผล 

 
(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันท าให้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่

เหตกุารณ์ใดๆ นัน้ไม่ได้ก าหนดอยู่ใน (ก) ถึง (จ) บริษัทฯ จะพิจารณาเพื่อก าหนดการเปลี่ยนแปลงราคา
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การใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจ านวนหน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิแทนอตัราการใช้
สิทธิ) อย่างเป็นธรรม โดยไม่ท าให้สิทธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม ทัง้นี ้ให้ถือว่าผลการ
พิจารณานัน้เป็นท่ีสดุ 

2.3.2 บริษัทฯ จะไมแ่ก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการ
ปรับสทิธิ ตามที่ระบไุว้ในข้อ 2.3.1 รวมทัง้จะไมข่ยายอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ 

2.3.3 การค านวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตาม (ก) ถึง (ฉ) เป็นอิสระต่อกนั และจะ
ค านวณการเปลี่ยนแปลงตามล าดบัเหตุการณ์ต่างๆ ก่อนหลงัเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามญัของ
บริษัทฯ ส าหรับในกรณีที่เหตกุารณ์ตา่งๆ เกิดขึน้พร้อมกนัให้ค านวณการเปลี่ยนแปลงเรียงล าดบัดงันีค้ือ (ก) (จ) 
(ง) (ข) (ค) และ (ฉ) โดยในแตล่ะล าดบัครัง้ที่ค านวณการเปลีย่นแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอตัรา
การใช้สทิธิเป็นทศนิยม 3 ต าแหนง่ 

บริษัทฯ จะแจ้งผลการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทราบ ผ่าน
ระบบเผยแพร่ข้อมลูผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ โดยไมช่กัช้าในวนัที่มีเหตกุารณ์เกิดขึน้ หรือก่อน
หรือภายใน 9.00 น. ของวนัที่การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิมีผลบงัคบัใช้ และ
บริษัทฯ จะแจ้งต่อส านกังาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 15 วันนบัแต่วนัที่การ
เปลีย่นแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สทิธิมีผลบงัคบัใช้ 

2.3.4 การค านวณการเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งท าให้ราคาการใช้
สทิธิใหมส่งูขึน้ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีรวมหุ้น และจะใช้ราคาการใช้สิทธิ  และ/หรือ อตัรา
การใช้สทิธิ ใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง (ทศนิยม 3 ต าแหนง่)  

ในกรณีที่หุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิตามจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิในแต่ละครัง้ (ทศนิยม 3 ต าแหน่งของ
อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง) ค านวณออกมาเป็นเศษของหุ้น ให้ตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้ และหาก
ราคาการใช้สิทธิหลงัการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) คณูกบัจ านวนหุ้นสามญั ค านวณได้เป็นเศษของ
บาท ให้ตดัเศษของบาททิง้ 

2.3.5 บริษัทฯ อาจท าการปรับราคาการใช้สทิธิควบคู่กบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอตัราการใช้
สิทธิก็ได้ ทัง้นี ้หากบริษัทฯ ต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริษัทฯ ต้องยื่นมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นที่อนุมตัิให้ออกหุ้น
รองรับการปรับสทิธินัน้อยา่งเพียงพอตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ก่อนการปรับสทิธิ จึงจะถือวา่บริษัทฯ ได้รับอนญุาตให้
เสนอขายหุ้นรองรับ 

2.3.6 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลท าให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาต ่ากว่ามลูค่าที่ตราไว้
ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ (Par Value) บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิที่จะปรับราคาใช้สทิธิใหมเ่ทา่กบัมลูค่าที่ตราไว้ของ
หุ้นสามญัของบริษัทฯ ส าหรับอตัราการใช้สทิธิใหมใ่ห้ใช้อตัราการใช้สทิธิที่ค านวณได้ตาม (ก) ถึง (ฉ) เช่นเดิม 

 
2.4 กำรชดใช้ค่ำเสียหำย กรณีบริษัทฯ ไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นสำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ 

บริษัทฯ จะชดใช้คา่เสยีหายให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ตามรายละเอียด ดงันี  ้
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2.4.1 การชดใช้คา่เสยีหาย 

บริษัทฯ จะชดใช้คา่เสยีหายให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิให้เฉพาะผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้แจ้งความจ านง
ที่จะใช้สิทธิในแต่ละครัง้ และได้ปฏิบตัิถกูต้องครบถ้วนตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ และบริษัทฯ ไม่สามารถจดัให้มี
หุ้นสามญัเพื่อรองรับการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิได้อยา่งครบถ้วน 

2.4.2 การค านวณคา่เสยีหาย  

คา่เสยีหายที่บริษัทฯ จะชดใช้ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิข้างต้น สามารถค านวณได้ดงันี ้
คา่เสยีหายตอ่ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย = B X [MP – EP] 

 
โดยที่  

 B  คือ จ านวนหุ้นสามญัที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึน้ตามอตัราการใช้
สทิธิที่เปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ ตอ่ 1 หนว่ย 

 MP  คือ ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ซึ่งค านวณจากมลูค่าการซือ้
ขายหุ้นสามญัทัง้หมดของบริษัทฯ หารด้วยจ านวนหุ้นสามญัของบริษัทฯ 
ที่มีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระยะเวลา 
15 วนัท าการ (วนัที่เปิดท าการซือ้ขายของตลาดหลกัทรัพย์ฯ) ติดต่อกัน
ก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิแตล่ะครัง้ 

 EP   คือ ราคาการใช้สิทธิ หรือ ราคาการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่
เปลีย่นแปลงแล้วตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ ในกรณีที่มีการปรับราคาการใช้
สทิธิ 

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทยได้แจ้งความจ านงที่จะใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญั  แต่ไม่
สามารถจองซือ้ได้ หรือได้ไมค่รบตามที่ได้แจ้งความจ านงไว้ เนื่องจากการขอใช้สทิธินัน้จะท าให้อตัราสว่นการถือ
หุ้นของบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทยในขณะนัน้เกินกวา่จ านวนที่ก าหนดในข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในกรณีเช่นนี ้บริษัท
ฯ จะไมช่ดใช้คา่เสยีหายหรือด าเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่มิใช่สญัชาติไทย และผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธิที่มิใช่สญัชาติไทยไมม่ีสทิธิเรียกร้องคา่เสยีหายหรือเรียกร้องให้บริษัทฯ ชดใช้ใดๆ ทัง้สิน้  

2.4.3 วิธีการการชดใช้คา่เสยีหาย  
บริษัทฯ จะช าระให้เป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะและจะจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ี่ระบไุว้ในแบบ
แจ้งความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ภายใน 30 วนันบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละ
ครัง้ ในกรณีที่บริษัทฯ ไมส่ามารถคืนเงินคา่เสยีหายให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิได้ภายในระยะเวลาดงักลา่ว ผู้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยค านวณจากค่าเสียหายนบัแต่วนัที่พ้น
ก าหนด 30 วันนับจากวันก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ จนถึงวันที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้รับคืนเงิน
คา่เสยีหาย อยา่งไรก็ดี ไมว่า่กรณีใดๆ หากได้มีการสง่มอบเช็ค โดยได้สง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ี่ระบุ
ไว้ในแบบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธิได้รับเงินชดใช้ค่าเสียหายแล้วโดยชอบ และผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/
หรือ คา่เสยีหายอื่นใด อีกตอ่ไป 
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2.5 ใบส ำคัญแสดงสิทธิ สมุดทะเบียนผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิและผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
2.5.1 นายทะเบียนมีหน้าที่ต้องออกใบส าคญแสดงสทิธิ ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิทกุราย โดยในสว่นของใบส าคญั

แสดงสิทธิที่ฝากไว้กบัศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะระบช่ืุอ “ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์” เป็นผู้ ถือใบส าคญแสดงสิทธิ
แทนในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ นัน้ นายทะเบียนจะออกใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือออกใบแทน
ใบส าคญัแสดงสทิธิตามแบบที่นายทะเบียนก าหนดให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

2.5.2 นายทะเบียนมีหน้าที่ตามสญัญาแต่งตัง้นายทะเบียนที่จะต้องจัดท าและเ ก็บรักษาสมุดทะเบียนถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิไว้จนกว่าใบส าคัญแสดงสิทธิ ทัง้หมดจะมีการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทหรือจนกว่าจะครบ
ก าหนดอายใุบส าคญัแสดงสทิธิ (แล้วแตก่รณี) 

2.5.3 ผู้ทรงสทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิ 
 ผู้ทรงสทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิกรณีทัว่ไป 

สทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิจะตกได้แก่บคุคลหรือนิติบคุคลที่ปรากฏช่ือเป็นเจ้าของใบส าคญัแสดงสทิธิในจ านวน

ที่ระบอุยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิในขณะนัน้ หรือในวนัก่อนวนัแรกของการปิดสมดุทะเบียนใน

กรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่จะได้มีการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ (ซึ่ง

สามารถใช้ยืนยันกับบริษัทได้ตามข้อ 2.6) เกิดขึน้แล้วในวันปิดสมุดทะเบียนที่เก่ียวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิใน

ใบส าคญัแสดงสทิธิ จะตกได้แก่ผู้ รับโอนใบส าคญัแสดงสทิธิ 

 ผู้ทรงสทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิกรณีที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิแทน 

สิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ ได้รับแจ้งเป็น

หนงัสอืจากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์วา่เป็นผู้ทรงสทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิ ในจ านวนที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์แจ้ง

นายทะเบียน โดยจ านวนดงักล่าวต้องไม่เกินกว่าจ านวนรวมของใบส าคัญแสดงสิทธิในช่ือของศูนย์รับฝาก

หลกัทรัพย์ที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนในขณะนัน้ หรือในวันก่อนวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอน

ใบส าคญัแสดงสทิธิในกรณีที่มีการปิดสมดุทะเบียน 

2.5.4      เมื่อศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์แจ้งนายทะเบียน นายทะเบียนมีหน้าที่ต้องออกใบส าคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ทรงสิทธิใน

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิราย

ดงักลา่วเป็นผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิตามจ านวนที่ได้รับแจ้งจากศนูย์รับ

ฝากหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้มื่อได้มีการออกใบส าคญัแสดงสิทธิและลงทะเบียนดงักล่าวแล้ว นายทะเบียนจะแก้ไข  

จ านวนรวมของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิไว้ในช่ือของศนูย์รับฝาก

หลกัทรัพย์โดยหกัจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในช่ือของผู้ทรงสทิธิในใบส าคญัแสดงสิทธิ

ออก ส่วนจ านวนรวมของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์นัน้ หากนายทะเบียนไม่ ได้ท า

การแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตใุดก็ตาม) ให้ถือว่ามีจ านวนลดลงตามจ านวนของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้แยกไปออก

ใบส าคญัแสดงสทิธิและลงทะเบียนไว้ในช่ือของผู้ทรงสทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว 



ข้อก าหนดสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2  

 หน้า 23 จาก 33  

 
2.6 กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
2.6.1 การโอนใบส าคญัแสดงสทิธิที่มิได้ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี  ้

(1) แบบการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิระหวา่งผู้ โอนและผู้ รับโอน การโอนใบส าคญัแสดงสทิธิจะสมบรูณ์เมื่อ
ผู้ โอนใบส าคญัแสดงสทิธิซึง่เป็นผู้ที่สมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิระบช่ืุอเป็นเจ้าของใบส าคญั
แสดงสิทธิในจ านวนที่จะท าการโอน หรือผู้ รับโอนคนสดุท้ายโดยมีการสลกัหลงัแสดงการโอนต่อเนื่อง
ครบถ้วนจากผู้ที่ปรากฏช่ืดงักลา่ว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ รับโอนโดยลง
ลายมือช่ือสลกัหลงัแสดงการโอนให้ไว้ด้วย 
ผลการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้ รับโอนกับบริษัท  การโอนใบส าคัญแสดงสิทธิจะใช้ยนักับ
บริษัทได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิได้รับค าขอลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ
พร้อมทัง้ใบส าคญัแสดงสทิธิที่ผู้ รับโอนใบส าคญัแสดงสทิธิได้ลงลายมือช่ือเป็นผู้ รับโอนในด้านหลงัของ
ใบส าคญัแสดงสทิธินัน้ครบถ้วนแล้ว 
ผลของการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิระหวา่งผู้ รับโอนกบับคุคลภายนอก  การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิจะ
ใช้ยนักบับคุคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิได้ลงทะเบียนการโอนใบส าคญั
แสดงสทิธิในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิเรียบร้อยแล้ว 

(2) การขอลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ จะต้องกระท า ณ ส านักงานใหญ่ของนายทะเบียน
ใบส าคญัแสดงสิทธิในวนัและเวลาท าการของนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ และจะต้องท าตาม
แบบและวิธีการท่ีนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิก าหนด โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องสง่มอบใบส าคญั
แสดงสิทธิที่ลงลายมือช่ือครบถ้วนพร้อมทัง้หลกัฐานอื่น ๆ ที่ยืนยนัถึงความถกูต้องและความสมบรูณ์
ของการโอนและการรับโอนใบส าคญัแสดงสิทธิตามที่นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิก าหนดให้แก่
นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิ  และให้นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิออกใบรับค าขอลงทะเบียน
การโอนใบส าคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ขอลงทะเบียนนัน้ 

(3) นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิจะลงทะเบียนการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ พร้อมทัง้รับรองการโอนไว้ในใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัที่
นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิได้รับค าขอลงทะเบียนและเอกสารหลกัฐานที่เก่ียวข้องในกรณีที่ไม่
ต้องออกใบส าคญัแสดงสทิธิให้ใหม่ หรือภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัที่นายทะเบียนใบส าคญัแสดง
สิทธิได้รับค าขอลงทะเบียนและเอกสารหลกัฐานที่เก่ียวข้องในกรณีที่ต้องออกใบส าคญัแสดงสิทธิให้
ใหม ่

(4) นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิมีสทิธิปฏิเสธไมรั่บด าเนินการตามค าขอลงทะเบียนการโอนใบส าคญั
แสดงสิทธิ หากนายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิเห็นว่าการโอนใบส าคัญแสดงสิทธินัน้จะขัดต่อ
กฎหมายหรือขดัตอ่ข้อจ ากดัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ (ถ้ามี) โดยนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ
จะแจ้งให้ผู้ ขอลงทะเบียนทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัที่นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิได้
รับค าขอลงทะเบียนและเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวข้อง 

2.6.2 ส าหรับการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และหนว่ยงานก ากบัดแูลอื่นท่ีเก่ียวข้อง 
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2.7 สถำนภำพของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่ำงวันที่ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิแสดงควำมจ ำนงกำรใช้
สิทธิ 
สถานภาพของใบส าคญัแสดงสทิธิที่อยูร่ะหวา่งวนัท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิได้แสดงความจ านงการใช้สิทธิ และ

วนัก่อนวนัท่ีกระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้ว อนัเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิจะมี
สถานภาพและสทิธิเช่นเดียวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ได้แสดงความจ านงใช้สิทธิ และสถานภาพจะสิน้สดุลงในวนัที่
กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วอนัเนื่องมาจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิข้างต้นแล้ว 

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการปรับราคาใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทฯ ยังไม่ได้น าหุ้นสามญัที่
เกิดขึน้จากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิเข้าจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้ท าการใช้
สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลงั โดยบริษัทฯ จะด าเนินการออกหุ้นสามญัใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิโดยเร็วที่สดุตามจ านวนที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสมควรจะได้รับหากราคาที่ได้ปรับใหม่นัน้มีผลบงัคบัใช้ โดยหุ้น
สามญัสว่นเพิ่มอาจได้รับช้ากวา่หุ้นสามญัที่ได้รับก่อนหน้านีแ้ล้ว แตไ่มเ่กิน 15 วนันบัจากวนัท่ีมีการปรับสทิธิ 

 
2.8 สิทธิของหุ้นสำมัญใหม่ที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

สิทธิของหุ้นสามญัใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้นสามญัเดิม
ของบริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้านีแ้ล้ว รวมทัง้สิทธิในการรับเงินปันผลหรือประโยชน์อื่นใดที่บริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้นบั
แต่วันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วและนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้จดแจ้งช่ือผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ ถือหุ้นในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ หากบริษัทฯ ได้ประกาศวนัก าหนดให้สิทธิในเงินปัน
ผล หรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ ถือหุ้นก่อนวนัที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วและนายทะเบียนหุ้น
สามญัของบริษัทฯ ได้จดแจ้งช่ือผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ ถือหุ้นในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธิดงักลา่วจะไมม่ีสทิธิได้รับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นนัน้ 

 
2.9 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติกำรเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับ

ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
ทีป่ระชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2564 ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ ออกใบส าคญัแสดง

สิทธิจ านวนไม่เกิน 515,802,242 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิในวนัที่ 10 มกราคม 2565 โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราสว่น 2 หุ้นสามญัเดิม ต่อ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 
หน่วย (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดเศษทิง้) และจัดสรรหุ้นสามญัที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
จ านวนไมเ่กิน 515,802,242 หุ้น 

 
2.10 ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ จะน าใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี  ้เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย ภายใน 45 วนันบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ 

 
2.11 ตลำดรองของหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ จะด าเนินการขออนญุาตน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 30 วนันบัแต่วันก าหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ ทัง้นี ้
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เพื่อให้หุ้นสามญัดงักลา่วสามารถท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เช่นเดียวกับหุ้นสามญัเดิมของ
บริษัทฯ 

 
2.12 กำรด ำเนินกำรหำกมีหุ้นที่จัดสรรไว้คงเหลือจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ในกรณีที่มีหุ้นสามญัเหลอืจากการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย บริษัทฯ จะน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตอ่ไป 
 

2.13 กำรด ำเนินกำรกรณีที่กำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่ครบ 
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่มิได้มีการใช้สทิธิในระหวา่งช่วงอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ หรือในกรณีที่มีใบส าคญัแสดง

สทิธิเหลอืจากการจดัสรรในครัง้นี ้ให้ยกเลกิใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่วทัง้หมด 
 

2.14 รำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
 ลกัษณะส าคญัของหุ้น 

จ านวนหุ้นสามญัที่เพื่อรองรับการใช้สทิธิ : ไม่เกิน 515,802,242 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 50.00 ของ
จ านวนหุ้ นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 
จ านวน 1,031,604,485 หุ้น  

มลูคา่ที่ตราไว้ : หุ้นละ 1.00 บาท 
ราคาการใช้สทิธิ : 2.00 บาทตอ่หุ้น 
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3. ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

3.1 บริษัทฯ ไมม่ีข้อจ ากดัในการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิ เว้นแตก่ารโอนเกิดขึน้ในช่วงปิดสมดุทะเบียน 21 วนัก่อนวนั
ก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย และตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะท าการขึน้เคร่ืองหมายห้ามการซือ้ขาย (SP) ลว่งหน้า 2 
วนัท าการของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ จนถึงวนัก าหนดการใช้
สทิธิครัง้สดุท้าย 

3.2 บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นหรือการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามญั หากการโอนหรือการ
แปลงสภาพดงักล่าวท าให้อตัราส่วนการถือครองหุ้นของผู้ ถือหุ้นสญัชาติไทยของบริษัทฯ ต ่ากว่าอัตราส่วนที่
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดไว้วา่ "หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจ ากดั เว้นแต่การโอนหุ้นนัน้เป็นเหตุ
ให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัท” โดยบริษัท
จะไมช่ดเชยคา่เสยีหายใดๆ 

3.3 หากข้อจ ากดัการโอนดงักลา่วข้างต้น มีผลท าให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่มิใช่สญัชาติไทยที่ได้ด าเนินการใช้สทิธิ
ตามวิธีที่ระบไุว้ในข้อ 2.2 ไมส่ามารถใช้สทิธิได้ตามจ านวนที่ระบใุนแบบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุของบริษัทฯ บริษัทฯ จะอนญุาตให้ด าเนินการใช้สทิธิเพียงสว่นท่ีไมข่ดัตอ่ข้อจ ากดัข้างต้นภายใต้หลกัการ
ผู้แสดงความจ านงก่อนจะสามารถใช้สทิธิได้ก่อน (First Come, First Served) โดยบริษัทฯ จะคืนใบส าคญัแสดง
สทิธิและเงินท่ีเหลอื ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ี่ระบไุว้ในแบบแจ้งความจ า
นงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ ซึ่งบริษัทฯ 
จะไมรั่บผิดชอบตอ่ดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสยีหายอื่นใด ไมว่า่กรณีใดก็ตาม  

3.4 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชยไม่ว่าในรูปแบบใดจากบริษัทฯ ในกรณีที่ไม่
สามารถด าเนินการใช้สิทธิได้ เนื่องจากการขอใช้สิทธินัน้จะท าให้อตัราสว่นการถือหุ้นของบคุคลที่มิใช่สญัชาติ
ไทยในขณะนัน้เกินกว่าจ านวนที่ก าหนดในข้อบงัคบัของบริษัทฯ ใบส าคญัแสดงสิทธิยงัมีผลใช้ต่อไปจนถึงวนั
ก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ทัง้นี ้หากในวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่เป็น
บคุคลที่มิใช่สญัชาติไทยไม่สามารถใช้สิทธิเนื่องจากการขอใช้สิทธินัน้จะท าให้อตัราสว่นการถือหุ้นของบคุคลที่
มิใช่สญัชาติไทยในขณะนัน้เกินกว่าจ านวนที่ก าหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ให้ถือว่าใบส าคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าวหมดอายุลงโดยผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดจากบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายหรือด าเนินการอื่นใด ให้แก่ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิจากการดงักลา่วทัง้สิน้ 
 

4. ที่มำของกำรก ำหนดรำคำหลักทรัพย์ที่เสนอขำย 
ไมม่ีการก าหนดราคาใบส าคญัแสดงสทิธิ เนื่องจากเป็นการออกโดยไมค่ิดมลูคา่ 

 
5. กำรประชุมผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

การเรียก และ/หรือ การประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ให้เป็นไปตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
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5.1 บริษัทฯ จะเรียกประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ หากมีเหตุการณ์ส าคญัที่อาจกระทบต่อผู้ส่วนได้เสียของผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิอยา่งมีนยัส าคญั หรือตอ่ความสามารถของบริษัทฯ ในการปฏิบตัิตามหน้าที่ตามข้อก าหนด
สทิธิ 

ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิเป็นผู้ ร้องขอให้จดัประชุม จะต้องมีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิได้ใช้สิทธิซึ่ง
ถือใบส าคญัแสดงสทิธิรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 25 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ยงัมิได้ใช้สิทธิเป็นผู้ ร้องขอ 
โดยท าเป็นหนังสือที่ระบุเหตุผลอย่างชัดเจนในการขอให้มีการประชุมผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ และบริษัทฯ  
จะต้องจดัประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิภายในระยะเวลา 30 วนันบัจากวนัท่ีได้รับหนงัสอืร้องขอให้จดัประชมุ 
ในกรณีที่บริษัทไม่ด าเนินการเรียกประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธิที่ถือใบส าคญัแสดงสิทธิรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงั
มิได้มีการใช้สทิธิ ณ ขณะนัน้ สามารถด าเนินการเรียกประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิแทนบริษัทได้ 

 ในการเรียกประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุมโดยบริษัทฯ หรือผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิ ให้บริษัทฯ จดัท าหนงัสอืนดัประชมุโดยระบ ุสถานที่ วนั เวลา ผู้ที่ขอให้เรียกประชุม และเร่ืองที่จะพิจารณา
ในที่ประชุม และจัดส่งให้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนแต่ละราย ตาม
รายช่ือ และที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิและแจ้งผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ เพื่อก าหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนการ
ประชุมในแต่ละครัง้ โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมต้องมีรายช่ือเป็นผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนดงักลา่ว (วนัก่อนวนัแรกที่ขึน้เคร่ืองหมาย XM) ในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธิ  

5.2 ในการประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางสว่นซึ่งมี
สทิธิเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน จะมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดย
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะต้องจัดท าหนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทฯ ก าหนดและให้ยื่นหนงัสือ
มอบฉนัทะตอ่ประธานท่ีประชมุหรือผู้ที่ประธานที่ประชมุมอบหมายก่อนเร่ิมประชมุ 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่มีสทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ หมายถึง ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
ที่ยงัไมไ่ด้ใช้สทิธิหรือใช้สทิธิไปแล้วบางสว่นของบริษัทฯ ในขณะนัน้ โดยไม่รวมถึงผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิคนใด
ที่มีส่วนได้เสียในข้อพิจารณาอนัใดซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติ ห้ามมิให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิคนนัน้
ออกเสยีงลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อนัน้ 

ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียตามข้อนี ้หมายถึง ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่มีค วามขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในเร่ืองที่ที่ประชมุพิจารณาลงมติ 

5.3 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ถือ
อยู่ โดยใบส าคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ผู้ เป็นประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
นอกจากสทิธิที่ตนมีในฐานะเป็นผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือผู้ รับมอบฉนัทะ 

5.4 ในการประชุมผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จัดขึน้โดยบริษัทฯ ให้ประธานกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทฯ ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผู้ ถือ
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ใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นผู้จัดประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ถือใบส าคญัแสดงสิทธิลงมติ
เห็นชอบคดัเลอืก นอกเหนือไปจากประธานกรรมการบริษัทฯ หรือบคุคลที่ประธานกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 
โดยที่ทัง้สองกรณีประธานท่ีประชมุไมม่ีสทิธิออกเสยีงชีข้าด 

5.5 องค์ประชุมในการประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิได้ใช้สิทธิ
หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน และ/หรือ ผู้ รับมอบฉันทะรวมกันไม่น้อยกว่า 25 ราย ซึ่งถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
รวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 25 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ยงัมิได้ใช้สิทธิ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณี
ที่ไมค่รบเป็นองค์ประชมุ ให้ถือวา่การประชมุเป็นอนัระงบัไป หากการประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธินัน้เป็นการ
เรียกโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ ให้นดัประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วนั แต่ไม่เกินกว่า 14 วนั 
นบัจากวนัก าหนดประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิในครัง้แรก และให้บริษัทฯ ด าเนินการจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุ
ไปยงัผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิทกุรายและตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตามรายละเอียดและวิธีการท่ีระบไุว้ข้างต้น โดยเร่ือง
ที่จะพิจารณาและลงมติในท่ีประชมุครัง้ใหมจ่ะต้องเป็นเร่ืองเดิมที่อาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชมุครัง้ก่อน
เทา่นัน้ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ กลา่วคือ มีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิมาประชมุ
เท่าใดถือว่าเป็นองค์ประชุม ทัง้นี ้ส าหรับในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มี
การเรียกประชมุใหม ่

5.6         ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้ว 45 นาที ยงัมีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าร่วม
ประชมุยงัไมค่รบเป็นองค์ประชมุให้ถือวา่การประชมุเป็นอนัระงบัไป 

5.7         มติที่ประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนใบส าคญั
แสดงสทิธิทัง้หมดของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

5.8         มติใดๆ ซึง่ที่ประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนัน้ ให้ถือว่ามีผลผกูพนัผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทกุ
ราย ไมว่า่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธินัน้จะได้เข้าร่วมประชมุด้วยหรือไมก็่ตาม 

5.9         ภายหลงัจากบริษัทฯ ได้ด าเนินการจดัประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งมติของที่ประชุมผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาด
หลกัทรัพย์ ภายในวนัประชมุหรืออยา่งช้ากอ่น 9.00 น. ของวนัท าการถดัไปนบัจากวนัประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิฯ 

5.10       บริษัทฯ จะจดัท ารายงานการประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิภายในระยะเวลาไมเ่กิน 14 วนั นบัจากวนัประชุมผู้
ถือใบส าคญัแสดงสทิธิโดยให้ประธานท่ีประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นัน้ๆ เป็นผู้ลงนามรับรองรายงาน
การประชมุ และจดัเก็บรายงานการประชมุไว้ที่ส านกังานใหญ่ของบริษัทฯ ทัง้นี ้รายงานการประชมุดงักลา่วซึง่ลง
นามโดยประธานท่ีประชมุในแตล่ะครัง้ให้ถือวา่ถกูต้อง และผกูพนัผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทกุรายไม่ว่าจะได้เข้า
ร่วมประชมุด้วยหรือไมก็่ตาม และในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิร้องขอ บริษัทฯ จะจดัสง่รายงานการประชุม
ให้แก่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิรายที่ร้องขอ โดยผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบ
คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวกบัการจดัสง่รายงานการประชมุนัน้ 

5.11 ในการประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ และที่ปรึกษากฎหมายของ
บริษัทฯ มีสทิธิที่จะเข้าร่วมประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าอธิบายในที่ประชุมผู้
ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ 

5.12 บริษัทฯ จะเป็นผู้ช าระคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการจดัประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมด 
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6. กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
6.1 กำรแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือไม่ท ำให้สิทธิของผู้ถอืใบส ำคัญแสดง

สิทธิด้อยลง 
 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสทิธิในเร่ืองที่เห็นได้วา่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิโดยชดัแจ้ง หรือ
ในส่วนซึ่งไม่ท าให้สิทธิของผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิด้อย หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบญัญัติหรือหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนดในกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้อง หรือกรณีการปรับสทิธิ
ตามที่ระบไุว้ในข้อ 2.3 ให้มีผลใช้บงัคบัโดยไมต้่องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ  โดย
ให้เป็นไปตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

6.2 กำรแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นสำระส ำคัญ 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธินอกเหนือจากกรณีตามข้อ 6.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ และที่
ประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ 
 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิในข้อ 6.2 นี ้ยกเว้นการปรับสิทธิตามที่ระบไุว้ในข้อ 2.3 
จะต้องได้รับความยินยอมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือใบส าคญั แสดง
สทิธิซึง่เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
ทัง้นี ้บริษัทจะจดัสง่ข้อก าหนดสทิธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้นายทะเบียน และส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้า) วนั
นบัแตว่นัท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสทิธิ พร้อมกบัแจ้งการแก้ไขข้อก าหนดสิทธิดงักลา่วผ่านระบบ เผยแพร่
ข้อมลูผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ทนัที และจะจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเมื่อ  ได้รับการ
ร้องขอภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที่ได้รับการร้องขอเป็นหนงัสือจากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ และจะจดั  ให้มีการ
เก็บรักษาส าเนาข้อก าหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ ส านกังานใหญ่ของบริษัทและส านกังานใหญ่ของ ตวัแทนรับ
แจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถขอตรวจสอบส าเนา ข้อก าหนดสิทธิ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ในวนัและเวลาท าการของสถานที่ดงักลา่ว 
 

6.3 เงื่อนไขในกำรด ำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิ 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้องไม่เป็นการขยายอายุใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือการ
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิหรืออตัราการใช้สิทธิ ยกเว้นการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิที่ระบไุว้ในข้อ 
2.3 และต้องไม่ขดัหรือแย้งกบักฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงข้อก าหนดตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ.34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ของส านกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนั รวมทัง้ที่จะมีเพิ่มเติมภายหลงัจากที่บริษัทฯ ได้
จดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิในครัง้นีแ้ล้ว 
 

6.4 กระบวนกำรหรือขัน้ตอนในกำรจะด ำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิ 
(1) บริษัทฯ มีสทิธิเรียกประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิเพื่อขอมติใดๆ โดยจดัประชุมตามวิธีการที่ก าหนดไว้ใน

ข้อก าหนดสิทธิ ซึ่งมติที่ประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธินีจ้ะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิทัง้หมดของผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือผู้ รับมอบฉันทะที่เข้าร่วม
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ประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิออกเสียง 1 เสียง ทัง้นี ้ประธาน
กรรมการบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทฯ จะเป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมติ
โดยชอบของที่ประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่เรียกประชุมและด าเนินการประชุม ให้มีผลบงัคบัใช้และ
ผกูพนัผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิทกุราย ไมว่า่จะเข้าร่วมประชมุหรือตอบรับหนงัสอืแทนการเรียกประชุมผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิหรือไมก็่ตาม 

(2) ในการลงมติใดๆ บริษัทฯ อาจขอความเห็นชอบจากผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นหนังสือแทนการเรียก
ประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อลงมติใดๆ ดงักลา่ว โดยต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียง ทัง้นี ้ มติดงักล่าวมีผลบังคับใช้และ
ผกูพนัผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิทกุราย ไมว่า่จะเข้าร่วมประชมุหรือตอบรับหนงัสอืแทนการเรียกประชุมผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิหรือไมก็่ตาม  
 

6.5 กำรแจ้งข้อก ำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง 
บริษัทฯ จะด าเนินการจดัสง่ข้อก าหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้แก่ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ
นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิ พร้อมกับ
ด าเนินการแจ้งตอ่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทกุรายให้ทราบถึงรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิ 
ผ่านทางระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ทันที และจะด าเนินการจัดส่งข้อก าหนดสิทธิที่แก้ไข
เปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 วนันบัจากวนัที่มีการร้องขอเป็น
หนงัสอืจากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ  
 
ทัง้นี ้บริษัทจะจดัให้มีการเก็บรักษาส าเนาข้อก าหนดสทิธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง ณ ส านกังานใหญ่ของบริษัท และ
ส านกังานใหญ่ของตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถขอ
ตรวจสอบส าเนาข้อก าหนดสทิธิที่แก้ไขเปลีย่นแปลงได้ในวนัและเวลาท าการของสถานที่ดงักลา่ว 

 
7. วิธีกำรส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ จะด าเนินการแต่งตัง้ให้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นนายทะเบียนใบส าคญั
แสดงสิทธิ และบริษัทฯ จะด าเนินการส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

7.1 ในกรณีที่ ผู้ถอืหุ้นเดิมไม่มีบัญชีซือ้ขำยหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์หรือศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ 
นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิจะท าการส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนที่ได้รับการจดัสรรให้แก่ผู้ที่
ได้รับการจดัสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามช่ือและที่อยู่ที่ระบใุนสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ 
วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิในวนัท่ี 10 มกราคม 2565 โดยเร็ว ในกรณี
นี ้ผู้ที่ได้รับการจดัสรรจะไม่สามารถขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้รับจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ได้จนกวา่จะได้รับใบส าคญัแสดงสิทธิ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้ใบส าคญัแสดงสิทธิท าการซือ้ขายได้ใน
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ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่ผู้ ถือหุ้นอาจได้รับใบส าคญัแสดงสิทธิภายหลงัจากใบส าคญัแสดงสิทธิของ
บริษัทฯ ได้รับอนญุาตให้เข้าท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

7.2 ในกรณีที่ ผู้ถอืหุ้นเดิมมีบัญชีซือ้ขำยหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์หรือศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ 
นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิจะด าเนินการน าใบส าคญัแสดงสิทธิฝากไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และจะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝาก
ใบส าคญัแสดงสทิธิอยู ่ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ผู้
ได้รับการจดัสรรฝากไว้ และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ที่ได้รับการจดัสรรโดยเร็ว ในกรณีนีผู้้ที่ได้รับการจดัสรร
จะสามารถขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ทันที่ที่ตลาด
หลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้ใบส าคญัแสดงสทิธิของบริษัทฯ ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ทัง้นี ้ช่ือของผู้ ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะต้องตรงกับช่ือเจ้าของบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ผู้ ได้รับการจัดสรร
ประสงค์ที่จะฝากใบส าคญัแสดงสทิธิไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่ว มิฉะนัน้แล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ
ที่จะด าเนินการออกใบส าคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ที่ได้รับการจดัสรรตามข้อ 7.1 แทน 
 

7.3 ในกรณีที่ ผู้ถอืหุ้นเดิมมีบัญชีซือ้ขำยหลักทรัพย์กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์สมำชิกเลขที่ 600 
นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิจะด าเนินการน าใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับจดัสรรฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั และบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั จะบนัทึกยอดบญัชี
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนที่ได้รับจัดสรรไว้ในบญัชีผู้ ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออก
หลกัฐานการฝากให้ผู้ ได้รับการจัดสรรโดยเร็ว หากผู้ ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิต้องการขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะต้องถอนใบส าคญัแสดงสิทธิออกจากบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ 
สมาชิกเลขที่ 600 โดยต้องติดตอ่ที่บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียม
ในการด าเนินการตามอตัราที่บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด ทัง้นี ้การถอนใบส าคญั
แสดงสิทธิที่ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งในการ
ด าเนินการ ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรจะสามารถขายใบส าคญัแสดงสิทธิในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ได้ทันที่เมื่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนุญาตให้ใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ท าการซือ้ขายได้ในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิได้ด าเนินการถอนใบส าคญัแสดง
สทิธิออกจากบญัชีสมาชิกเลขที่ 600 ดงักลา่วแล้ว 
 

8. วิธิกำรส่งมอบหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
ในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถเลือกให้บริ ษัท

ด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

8.1 หากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิประสงค์จะขอรับเป็นใบหุ้นในนามผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์

จะสง่มอบใบหุ้นตามจ านวนที่ใช้สทิธิแก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามช่ือ ที่อยู่ที่

ระบใุนสมดุทะเบียนภายใน 15 (สบิห้า) วนัท าการนบัจากวนัครบก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีนีผู้้ ถือ

ใบส าคญัแสดงสทิธิจะไมส่ามารถขายหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบ
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หุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลงัจากที่หุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิได้รับอนุญาตให้เข้าท าการซือ้ขายในตลาด

หลกัทรัพย์แล้ว 

8.2 หากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ไม่ประสงค์จะขอรับเป็นใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

โดยการฝากหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิ ไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ซึ่งผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ มีบญัชี

ซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่ กรณีนีศ้นูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะด าเนินการน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับ 

“บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชี

จ านวนหุ้นสามญัที่บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝากหุ้นสามญัอยูภ่ายใน 7 (เจ็ด) วนัท าการนบัจากวนัครบก าหนดการใช้

สิทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีนีผู้้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ จะสามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาด

หลกัทรัพย์ฯ ได้ทนัที่ที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิท าการซือ้ขายได้ในตลาด

หลกัทรัพย์ฯ ในกรณีนีช่ื้อของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ จะต้องตรงกับช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ผู้ ถือ

ใบส าคญัแสดงสทิธิประสงค์จะฝากหุ้นสามญัไว้ในบญัชีหลกัทรัพย์ดงักลา่ว มิฉะนัน้แล้วบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่

จะด าเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิตามข้อ 8.1 แทน 

8.3 หากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่ประสงค์จะขอรับเป็นใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
โดยการฝากหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิ ไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้บริษัทจะ
ด าเนินการน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะ
บนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิดงักล่าวไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิก
เลขที่ 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 7 (เจ็ด) วนัท าการนบัจากวนัครบ
ก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ เมื่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้รับหุ้นจากการใช้สิทธิต้องการขายหุ้น จะต้อง
ถอนหุ้นออกจากบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ดงักล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลกัทรัพย์
ทัว่ไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการด าเนินการตามที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และ /หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นัน้
ก าหนด ในกรณีนีผู้้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะสามารถขายหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้
ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้หุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สทิธิท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และได้
ด าเนินการถอนหุ้นออกจากบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ดงักลา่วแล้ว 

 
9. ผลบังคับของข้อก ำหนดสิทธิและกฎหมำยที่ใช้บังคับ 

 ข้อก าหนดสทิธิฉบบันีจ้ะมีผลใช้บงัคบัในวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิไปจนถึงวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 
โดยข้อก าหนดสทิธินีจ้ะใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย การตีความและผลของข้อก าหนดสิทธิฉบบันีใ้ห้เป็นไปตาม
บทบญัญตัิแหง่กฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้อก าหนดสทิธินีข้ดัหรือแย้งกบักฎหมายหรือประกาศใดๆ ที่มีผล
ใช้บงัคบัตามกฎหมายกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดงักลา่วบงัคบักบัใบส าคญัแสดง
สทิธิแทนข้อความของข้อก าหนดสทิธิเฉพาะในสว่นท่ีขดัแย้งกนันัน้ 
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ผู้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิ 
 

บริษัท แอ็ดวำนซ์อนิฟอร์เมชั่นเทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) 
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