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- สรุปขอ้สนเทศ - 
           

ลกัษณะ เงือ่นไข และสาระส าคญัใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซ้ือหุน้สามญัของ 

บริษทั บริหารและพฒันาเพื่อการอนุรกัษส์ิ่งแวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) คร ัง้ท่ี 1 (GENCO-W1)  

 

วนัที่เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2557 (เริ่มซื้อขายวนัที ่28 พฤษภาคม 2557) 
  

ประเภทหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของ 

 บรษิทั บรหิารและพฒันาเพือ่การอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) คร ัง้ที ่1  

 (“ใบส าคญัแสดงสทิธ”ิ หรอื “GENCO-W1”) 
 

ตลาดรอง ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิ 179,999,606  หน่วย  

จ านวนหุน้ที่รองรบัการใชส้ทิธ ิ 179,999,606  หุน้  

ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธิ บริษทั บริหารและพฒันาเพื่อการอนุรกัษส์ิ่งแวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน)  ออก

ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบริษทั บริหารและพฒันาเพือ่การอนุรกัษ์

สิง่แวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) คร ัง้ที ่1 โดยจดัสรรใหก้บัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัอตัราหุน้

สามญัเดมิ 5 หุน้ ต่อใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่ ี

สทิธไิดร้บัจดัสรรในวนัที ่8 พฤษภาคม 2557 และรวบรวมรวบรวมรายชื่อผูถ้อืหุน้

ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์วนัที่ 9 

พฤษภาคม  2557  

สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย มสีทิธิซื้อหุน้สามญัได ้1 (หนึ่ง) หุน้ ในราคา

หุน้ละ 1.10 บาท โดยราคาการใชส้ิทธิและอตัราการใชส้ิทธิอาจเปลีย่นแปลงใน

ภายหลงัตามเงือ่นไขการปรบัสทิธ ิ

ชนิดของใบส าคญัแสดงสทิธิ ชนิดระบชุื่อผูถ้อื และเปลีย่นมอืได ้

อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ 3 ปี นบัจากวนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธใินคร ัง้แรก  

 (วนัที ่19 พฤษภาคม 2557 ถงึ วนัที1่8 พฤษภาคม 2560)       

ราคาใบส าคญัแสดงสทิธิ หน่วยละ 0.00 บาท 

  

เอกสารทัว่ไป หมายเลข 7 
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การกระจายการถอืใบส าคญัแสดงสทิธิ ณ วนัที ่19 พฤษภาคม 2557 

ช่ือ จ านวนราย จ านวน 

ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

% ของ

ใบส าคญั

แสดงสทิธิที่

จดทะเบยีน

ในคร ัง้น้ี 

1. ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีเ่ป็น กรรมการ ผูจ้ดัการ และผูบ้รหิาร รวมถงึผูท้ี่

เกี่ยวขอ้งและบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธ ์

5 66,109,340 36.73 

1.1 กรรมการ ผูจ้ดัการ และผูบ้ริหาร รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้งและบคุคลทีม่ี

ความสมัพนัธ ์

4 36,109,340 20.06 

1.2 ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิทีถ่อื > 5 % โดยนบัรวมผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 1 30,000,000 16.67 

1.3 ผูม้อี  านาจควบคมุ -- --   

2. ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธริายย่อยทีถ่อืไม่ต  า่กว่า 1 หน่วยการซื้อขาย  2,622 113,884,774 63.27 

3. ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธติ  า่กว่า 1 หน่วยการซื้อขาย 199 5,492 0.00 

ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิท ัง้สิ้น 2,826 179,999,606 100.00 

หมายเหต ุ: ก าหนดให ้1 หน่วยการซื้อขาย เท่ากบั 100 หลกัทรพัย ์         

ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิรายใหญ่ ณ วนัที ่19 พฤษภาคม 2557 

ช่ือ จ านวนใบส าคญัแสดง

สทิธิ 

รอ้ยละของใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ที่ยื่นจดทะเบยีนในคร ัง้น้ี 

1. กลุม่วภิูศิร ิ 36,109,340 20.06 

2.1 นาย อิทธิฤทธิ ์วภิูศิริ 15,449,920 8.58 

2.2 นาย ชาญวทิย ์วภิูศิริ 10,400,000 5.78 

2.3 บริษทั  ภทัรเฮา้ส ์แอนด ์พร็อพเพอรต์ี้ จ  ากดั (มหาชน) 6,164,960 3.42 

2.4 น.ส. วราพร สวุรรณเทวรตัน ์ 4,094,460 2.27 

2. กระทรวงอตุสาหกรรม 30,000,000 16.67 

3. น.ส. นนัทกาญจน ์ทองประพาฬ 7,004,000 3.89 

4. นาย วภิาส ธนารกัษว์งศ ์ 6,994,300 3.89 

5. น.ส. สมจติต ์ธาราอมรรตัน ์ 6,700,000 3.72 

6. นาง พรทพิย ์อาชากุล 6,000,000 3.33 

7. การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 3,000,000 1.67 

8. นาย วชริะ สจัเดว ์ 2,517,080 1.40 

9. นาง สมพร ทองเดชศร ี 2,200,000 1.22 

10. บรษิทั  ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 2,062,880 1.15 

 

นายทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธ ิ บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  

ผูร้บัช าระเงนิค่าจองซื้อหุน้สามญัตามสทิธขิอง
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

บรษิทั บรหิารและพฒันาเพือ่การอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) 
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การใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

1. วนัก าหนดการใชส้ทิธิ 

ทกุวนัท  าการสุดทา้ยของเดอืนมนีาคม มถินุายน กนัยายน และธนัวาคมของแต่ละปี ตลอดอายุใบส าคญัแสดงสทิธิ หากวนัดงักล่าวตรง

กบัวนัหยุดใหเ้ลือ่นเป็นวนัท  าการก่อนหนา้วนัครบก าหนดใชส้ทิธิแต่ละรอบ โดยก าหนดใหว้นัก าหนดการใชส้ทิธิคร ัง้แรกตรงกบัวนัที ่30

กนัยายน 2557 และวนัก าหนดการใชส้ทิธคิร ัง้สุดทา้ยตรงกบัวนัที ่18 พฤษภาคม 2560 

2. ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ 

 การแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัในแต่ละคร ัง้ (ยกเวน้การใชส้ทิธคิร ัง้สุดทา้ย) 

ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิซึ่งประสงคจ์ะใชส้ทิธิในการซื้อหุน้สามญัของบริษทั จะตอ้งแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิซื้อหุน้สามญัของบริษทั

ตามวธิีที่บริษทัก าหนด ระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. ของทุกวนัท  าการของบริษทั ภายในระยะเวลา 15 (สิบหา้) วนัก่อนวนั

ก าหนดการใชส้ทิธแิต่ละคร ัง้ (ต่อไปนี้ เรยีกว่า “ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธ”ิ)  

ท ัง้นี้  บริษทัจะแจง้ข่าวเกี่ยวกบัระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ อตัราการใชส้ทิธิ ราคาการใชส้ทิธิ พรอ้มท ัง้สถานที่ใชส้ทิธ ิ  

ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัย ์(SETSMART/ ELCID)  เพือ่แจง้ใหผู้ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15   

(สบิหา้) วนัก่อนระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธแิต่ละคร ัง้ 

 การแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัคร ัง้สุดทา้ย 

ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิซึ่งประสงคจ์ะใชส้ทิธิในการซื้อหุน้สามญัของบริษทั จะตอ้งแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิซื้อหุน้สามญัของบริษทั

ตามวธิีทีบ่ริษทัก าหนด ระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. ของทกุวนัท  าการของบริษทั ภายในระยะเวลา 15 (สบิหา้) วนัก่อนวนัครบ

ก าหนดการใชส้ทิธคิร ัง้สุดทา้ย (ต่อไปนี้ เรยีกว่า “ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธคิร ัง้สุดทา้ย”) 

ท ัง้นี้ บรษิทัจะแจง้ข่าวเกี่ยวกบัระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธ ิอตัราการใชส้ทิธิ ราคาการใชส้ทิธิ พรอ้มท ัง้สถานทีใ่ชส้ทิธิ ผ่าน

ระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัย ์(SETSMART/ ELCID) ใหผู้ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 (สบิหา้) วนั

ก่อนระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธคิร ัง้สุดทา้ย 

อกีท ัง้บรษิทัจะส่งจดหมายลงทะเบยีนถงึผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิตามรายชื่อทีป่รากฏในสมดุทะเบยีนผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิ ณ วนัปิด

สมดุทะเบยีนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิคร ัง้สุดทา้ย ภายใน 21 (ยี่สบิเอ็ด) วนัก่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธิคร ัง้สุดทา้ย นอกจากนี้ 

บรษิทัจะปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิ 21 (ยี่สบิเอ็ด) วนัก่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธิคร ัง้สุดทา้ย และตลาดหลกัทรพัย์

จะท าการขึ้นเครื่องหมายหา้มการซื้อขายช ัว่คราว (SP) ลว่งหนา้ 3 (สาม) วนัท  าการก่อนวนัปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

ท ัง้นี้ใบส าคญัแสดงสทิธจิะพกัการซื้อขาย จนถงึวนัก าหนดการใชส้ทิธคิร ัง้สุดทา้ย 

วธิกีารใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธิ  

1. สถานทีต่ดิต่อในการใชส้ทิธิ 

บรษิทั บรหิารและพฒันาเพือ่การอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน)  

เลขที ่447 ถนนบอนดส์ตรที แขวงบางพูด  

เขตปากเกร็ด จงัหวดั นนทบรุ ี11120  

โทรศพัท ์ 02-502-0900 

โทรสาร 02-502-0999 

2. ข ัน้ตอนการใชส้ทิธิ 

ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถแจง้ความจ านงการใชส้ทิธิซื้อหุน้สามญัไดท้ี่บริษทั โดยจะตอ้งแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิใน

ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิตามทีร่ะบขุา้งตน้ 
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ท ัง้นี้ ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถขอรบัแบบแสดงความจ านงการใชส้ทิธิซื้อหุน้สามญัไดท้ีบ่ริษทั หรือสามารถดาวนโ์หลดจาก

ทาง Website ของทางบรษิทั www.genco.co.th ระหว่างระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ 

ในกรณีทีใ่บส าคญัแสดงสทิธอิยู่ในระบบใบหุน้ (Script) ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธสิามารถใชใ้บส าคญัแสดงสทิธิเป็นหลกัฐานในการ

แจง้ความจ านงในการใชส้ทิธไิดท้นัท ี

ในกรณีทีใ่บส าคญัแสดงสทิธิอยู่ในระบบไรใ้บหุน้ (Scriptless) ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิทีต่อ้งการใชส้ทิธิตอ้งแจง้ความจ านงและ

กรอกแบบค าขอเพือ่ขอถอนใบส าคญัแสดงสทิธ ิหรอืเพือ่ใหอ้อกใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิตามทีต่ลาดหลกัทรพัยก์ าหนด โดยยื่น

ต่อบริษทัหลกัทรพัยท์ีท่  าหนา้ทีเ่ป็นนายหนา้ซื้อขายหลกัทรพัย ์(Broker) ของตน และบริษทัหลกัทรพัยด์งักล่าวจะด าเนินการแจง้

กบัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์เพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะออกใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทน

ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(แลว้แต่กรณี) ใหผู้ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิส  าหรบัน าไปใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดง

สทิธ ิ

ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิซื้อหุน้สามญั จะตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขการแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ โดย

ด าเนินการและส่งเอกสารดงัต่อไปนี้ใหแ้ก่บรษิทัตามสถานทีต่ดิต่อขา้งตน้ 

ก) แบบแสดงความจ านงการใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัทีไ่ดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งชดัเจน และครบถว้นทกุรายการ 

ข) ใบส าคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิตามแบบที่ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด ซึ่งผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิลง

ลายมือชื่อผูโ้อนดา้นหลงั ตามจ านวนที่ระบุในแบบแสดงความจ านงการใชส้ิทธิ และหนงัสือมอบอ านาจใหผู้อ้ื่นมารบั

ใบส าคญัแสดงสทิธฉิบบัใหม่ส  าหรบัใบส าคญัแสดงสทิธทิีย่งัไม่ไดใ้ชส้ทิธ ิ(ถา้ม)ี 

ค) ช าระเงนิตามจ านวนทีร่ะบุในแบบแสดงความจ านงการใชส้ทิธิซื้อหุน้สามญั คร ัง้เดยีวเต็มจ านวน โดยผูถ้อืใบส าคญัแสดง

สทิธทิีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธซิื้อหุน้จะตอ้งช าระเป็นเงนิสด เช็ค ดรา๊ฟท ์ต ัว๋แลกเงนิธนาคาร หรือค าส ัง่จ่ายเงนิธนาคาร ทีส่ามารถ

เรยีกเก็บไดใ้นเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2  (สอง) วนัท  าการนบัจากวนัทีแ่จง้ความจ านงการใชส้ทิธิในแต่ละคร ัง้ โดยขดี

คร่อมเฉพาะส ัง่จ่าย “บญัชีจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทนุ บริษทั บริหารและพฒันาเพือ่การอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน)” 

เลขที่บญัชี 982-3-39980-8 ประเภทบญัชีออมทรพัย ์ธนาคารกรุงไทย สาขาเจ.เจ.มอลล ์(จตุจกัร) กรณีโอนเงนิ ใหส่้ง

หลกัฐานยนืยนัการโอนเงนิ (Pay-in Slip) ใหก้บับรษิทัฯ ตามทีอ่ยู่ของบรษิทั 

ท ัง้นี้ การใชส้ทิธจิองซื้อหุน้สามญัดงักลา่วจะสมบูรณก์็ต่อเมือ่บริษทัไดเ้รียกเก็บเงนิดงักล่าวไดแ้ลว้เท่านัน้ หากเรียกเก็บไม่ไดด้ว้ย

เหตผุลใดๆ ทีม่ไิดเ้กดิจากบรษิทั ใหถ้อืว่าผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธแิสดงเจตนายกเลกิ และบริษทัตกลงใหถ้อืเป็นการยกเลกิการขอ

ใชส้ทิธใินคร ัง้น ัน้ แต่ท ัง้นี้ ไม่เป็นการตดัสทิธทิีจ่ะใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัในคร ัง้ต่อไป เวน้แต่เป็นการยกเลกิการใชส้ทิธิในคร ัง้สุดทา้ย 

ใหถ้อืว่าหมดสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธดิงักลา่วอกีต่อไป 

ง) ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าอากรแสตมป์หรอืภาษอีืน่ใด (ถา้ม)ี ตามบทบญัญตัแิห่งประมวลรษัฎากร

หรอืขอ้บงัคบัหรอืกฎหมายต่างๆ ทีใ่ชบ้งัคบัในการใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 

จ) หลกัฐานประกอบการจองซื้อ 

1) บคุคลสญัชาตไิทย : ส าเนาบตัรประชาชนพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง (กรณีผูใ้ชส้ทิธิเป็นผูเ้ยาว ์

จะตอ้งแนบส าเนาบตัรประชาชนของผูป้กครอง (บดิา/มารดา) และส าเนา

ทะเบยีนบา้นทีผู่เ้ยาวอ์าศยัอยู่พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 

2) บคุคลต่างดา้ว : ส าเนาใบต่างดา้วหรอืหนงัสอืเดนิทาง  พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

3) นิตบิคุคลในประเทศ : ส าเนาหนงัสือรบัรองบริษทัที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยท์ี่ออกไม่เกิน 12 

เดอืนก่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธิ พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูม้ี

อ  านาจทีม่ชีื่อปรากฏอยู่ในหนงัสอืรบัรองบริษทันัน้ และเอกสารหลกัฐานของ

กรรมการผูม้อี  านาจลงลายมอืชื่อตาม 1) หรอื 2) พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
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4) นิตบิคุคลต่างประเทศ : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียน ซึ่งประกอบดว้ย ส าเนาหนงัสือส  าคญัการ

จดัต ัง้บริษทั หนงัสอืบริคณหส์นธิ ขอ้บงัคบั และหนงัสอืรบัรองที่ออกไม่

เกนิ 12 เดอืนก่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธ ิ 

ท ัง้นี้ เอกสารดงักลา่วตอ้งไดร้บัการรบัรองโดย Notary public ของประเทศ

ที่ออกเอกสารนัน้ และรบัรองโดยเจา้หนา้ที่ของสถานทูตไทย หรือ สถาน

กงสุลไทยในประเทศดงักล่าวไดจ้ดัท  าหรือรบัรองความถูกตอ้ง อีกท ัง้

เอกสารการจดทะเบยีนบริษทัจ าเป็นตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยกรรมการผูม้ี

อ  านาจ และเอกสารหลกัฐานของผูม้อี  านาจลงลายมอืชื่อตาม 1) หรือ 2) 

พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

5) คสัโตเดยีน (Custodian) : ส าเนาเอกสารการจดทะเบยีนรบัรองโดย Notary Public ของประเทศทีอ่อก

เอกสารนัน้ พรอ้มหนงัสอืแต่งต ัง้คสัโตเดียน และเอกสารหลกัฐานของผูม้ี

อ  านาจลงลายมอืชื่อตาม 1) หรอื 2) พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

3. จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิทีข่อใชส้ทิธิซื้อหุน้สามญั จะตอ้งเป็นจ านวนเต็มเท่านัน้ โดย

อตัราการใชส้ทิธเิท่ากบัใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธหินึ่งหน่วยต่อหุน้สามญัหนึ่งหุน้ เวน้แต่การปรบัสทิธิตาม

เงือ่นไขการปรบัสทิธใิบส าคญัแสดงสทิธิ 

4. จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกใหเ้มือ่มกีารใชส้ทิธิ จะค านวณโดยการน าจ านวนเงนิในการใชส้ทิธิ ซึ่งผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทน

ใบส าคญัแสดงสทิธิไดช้  าระตามทีก่ล่าวขา้งตน้ หารดว้ยราคาการใชส้ทิธิในขณะทีม่กีารใชส้ทิธิน ัน้ โดยบริษทัจะออกหุน้สามญัเป็น

จ านวนเต็ม ไม่เกินจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิคูณดว้ยอตัราการใชส้ทิธิ หากมกีารปรบั

ราคาการใชส้ทิธิและ/หรือ อตัราการใชส้ทิธิแลว้ท  าใหม้เีศษเหลอือยู่จากการค านวณดงักล่าว บริษทัจะไม่น าเศษดงักล่าวมาคิด

ค านวณและจะช าระเงนิทีเ่หลอืจากการใชส้ทิธิดงักล่าวเป็นเช็คระบชุื่อขดีคร่อมเฉพาะคืนใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทน

ใบส าคญัแสดงสทิธโิดยทางไปรษณียล์งทะเบยีนภายใน 14 (สบิสี)่ วนันบัจากวนัก าหนดการใชส้ทิธิในแต่ละคร ัง้โดยไม่มดีอกเบี้ยไม่

ว่าในกรณีใดๆ 

5. หากบริษทัไม่ไดร้บัหลกัฐานใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ หรือจ านวนเงนิที่บริษทัไดร้บัช าระไม่ครบตาม

จ านวนทีร่ะบไุวใ้นแบบแสดงความจ านงการใชส้ทิธิซื้อหุน้สามญั หรือบริษทัตรวจสอบไดว้่าขอ้ความทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิหรือ

ใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ กรอกลงในแบบแสดงความจ านงการใชส้ทิธิซื้อหุน้สามญันัน้ไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง ผูถ้อืใบส าคญั

แสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิจะตอ้งท าการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิในแต่ละ

คร ัง้  หากผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธไิม่ท  าการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาดงักล่าวบริษทัจะถอืว่า

การแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธใินคร ัง้น ัน้สิ้นสภาพลงโดยไม่มกีารใชส้ทิธิ และบริษทัจะจดัส่งเงนิทีไ่ดร้บั และใบส าคญัแสดงสทิธิ

หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิคืนใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิภายใน 14 (สบิสี่) วนันบัจากวนัก าหนดการใชส้ทิธิ โดยไม่มี

ดอกเบี้ยใหไ้ม่ว่าในกรณีใด ๆ 

6. ในกรณีทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธ ิช าระจ านวนเงนิในการใชส้ทิธิไม่ครบถว้น บริษทัมสีทิธิแต่เพยีงผู ้

เดยีวที่จะด าเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้  ตามทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิเลอืกไวใ้นใบ

แจง้ความจ านง 

ก) ถอืว่าการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิในคร ัง้น ัน้สิ้นสภาพลงโดยไม่มกีารใชส้ทิธ ิหรอื 

ข)  ถอืว่าจ านวนหุน้สามญัทีจ่องซื้อมจี  านวนเท่ากบัจ านวนทีจ่ะไดร้บัตามจ านวนเงนิในการใชส้ทิธิ ซึ่งบริษทัไดร้บัช าระไวจ้ริง

ตามราคาการใชส้ทิธใินขณะนัน้ หรอื 
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ค)  ใหผู้ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธ ิช าระเงนิเพิม่เตมิตามจ านวนทีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธิใหค้รบถว้น

ภายในระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิในคร ัง้น ัน้ หากบริษทัไม่ไดร้บัเงนิครบตามจ านวนในการใชส้ทิธิภายใน

ระยะเวลาดงักลา่ว บรษิทัจะถอืว่าการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธใินคร ัง้น ัน้สิ้นสภาพลงโดยไม่มกีารใชส้ทิธิ เวน้แต่เป็น

การใชส้ทิธคิร ัง้สุดทา้ย บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้ ข) ขา้งตน้ 

การกระท าใดๆ ของบรษิทัใหถ้อืว่าเป็นทีสุ่ด ในกรณีตามขอ้ ก) และ ค) บรษิทัจะส่งเงนิทีไ่ดร้บัไวค้นืเป็นเช็คระบชุื่อขดีคร่อมเฉพาะ

และใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ ซึ่งบริษทัถอืว่าไม่มกีารใชส้ทิธิดงักล่าวคืนใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิ

หรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิทางไปรษณียล์งทะเบยีนภายใน 14 (สบิสี)่ วนันบัจากวนัก าหนดการใชส้ทิธิโดยไม่มดีอกเบี้ยไม่ว่า

ในกรณีใด ๆ  

ในกรณีขอ้ ข) บริษทัจะส่งมอบใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิส่วนทีเ่หลอืในกรณีทีบ่ริษทัถอืว่ามกีารใชส้ทิธิ

เพยีงบางส่วน คนืใหก้บัผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิทางไปรษณียล์งทะเบยีนภายใน 14 (สบิสี)่ วนันบั

จากวนัก าหนดการใชส้ทิธิ พรอ้มเงนิส่วนทีเ่หลอื (ถา้ม)ี โดยไม่มดีอกเบี้ย ไม่ว่าในกรณีใด ๆ อย่างไรก็ด ีใบส าคญัแสดงสทิธิหรือ

ใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธทิีย่งัไม่มกีารใชส้ทิธดิงักลา่ว ยงัมผีลใชส้ทิธต่ิอไปจนถงึวนัก าหนดการใชส้ทิธคิร ัง้สุดทา้ย 

7. เมือ่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิทีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธิซื้อหุน้สามญั ไดป้ฏบิตัติามเงือ่นไขการแจง้ความ

จ านงการใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญั กลา่วคอื ไดส่้งมอบท ัง้ใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ แบบแสดงความจ านงการ

ใชส้ทิธิซื้อหุน้สามญั และช าระเงนิค่าจองซื้อหุน้สามญัถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณ์ ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญั

แสดงสทิธจิะไม่สามารถเพกิถอนการใชส้ทิธไิด ้เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมเป็นหนงัสอืจากบรษิทั 

8. เมือ่พน้ก าหนดวนัใชส้ทิธคิร ัง้สุดทา้ยแลว้ แต่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิยงัมไิดป้ฏบิตัติามเงือ่นไขของ

การใชส้ทิธทิีก่  าหนดไวอ้ย่างครบถว้น ใหถ้อืว่าใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิน ัน้ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มกีารใช ้

สทิธ ิและผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธจิะใชส้ทิธิไม่ไดอ้กีเมือ่พน้ก าหนดการใชส้ทิธคิร ัง้สุดทา้ย 

9. ในกรณีทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ ส่งมอบใบส าคญัแสดงสทิธิเป็นจ านวนมากกว่าจ านวนทีป่ระสงค์

จะใชส้ิทธิ บริษทัจะส่งใบส าคญัแสดงสิทธิใบใหม่โดยมีจ านวนของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ลดลงใหแ้ก่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ

ดงักลา่ว หากใบส าคญัแสดงสทิธิน ัน้อยู่ในระบบใบหุน้ โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีนภายใน 14 (สบิสี)่ วนันบัจากวนัก าหนดการใช ้

สทิธนิ ัน้ๆ และจะท าการยกเลกิใบส าคญัแสดงสทิธิใบเก่า  

10. บริษทัจะยื่นขอจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทนุช าระแลว้ของบริษทัต่อกระทรวงพาณิชยต์ามจ านวนหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ส  าหรบัการใช ้

สทิธิในแต่ละคร ัง้ภายใน 14 (สบิสี)่ วนั นบัต ัง้แต่วนัที่บริษทัไดร้บัช าระค่าหุน้ตามจ านวนทีม่กีารใชส้ทิธิแต่ละคร ัง้ และบริษทัจะ

ด าเนินการจดทะเบยีนผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิทีไ่ดใ้ชส้ทิธิน ัน้เขา้เป็นผูถ้อืหุน้สามญัของบริษทัในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ตามจ านวน

หุน้สามญัทีค่  านวณไดจ้ากการใชส้ทิธใินคร ัง้น ัน้ และบรษิทัจะด าเนินการยืน่ค าขอใหร้บัหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ดงักล่าว เขา้จดทะเบยีน

เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยโ์ดยทนัท ีแต่ท ัง้นี้จะตอ้งไม่ชา้กว่า 30 (สามสบิ) วนันบัแต่วนัก าหนดการใชส้ทิธนิ ัน้ๆ 

11. ในกรณีทีบ่รษิทัไม่สามารถคนืเงนิส่วนทีไ่ม่ไดใ้ชส้ทิธใิหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิไดภ้ายในระยะเวลา 14 (สบิสี)่ วนันบัแต่วนัทีใ่ช ้

สทิธใินคร ัง้น ัน้ๆ ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิจะไดร้บัดอกเบี้ยในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี โดยค านวณจากเงนิส่วนทีไ่ม่ไดใ้ชส้ทิธินบัแต่

วนัทีพ่น้ก าหนด 14 (สบิสี)่ วนัดงักลา่วจนถงึวนัทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิไดร้บัคนืเงนิส่วนทีไ่ม่ไดใ้ชส้ทิธิ 

อย่างไรก็ด ีหากบรษิทัไดท้  าการส่งเช็ค ดรา๊ฟท ์ต ัว๋แลกเงนิธนาคาร หรอืค าส ัง่จ่ายเงนิของธนาคาร ซึ่งขดีคร่อมส ัง่จ่ายเฉพาะชื่อผูถ้ือ

ใบส าคญัแสดงสทิธ ิทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบใุนหนงัสอืแสดงความจ านงในการใชส้ทิธิโดยถูกตอ้งแลว้ โดยชอบและ

ไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบี้ย และ/หรอืค่าเสยีหายใดๆ อกีต่อไป 
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12.  ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิจะตอ้งใชส้ทิธิในการซื้อหุน้สามญัไม่ต า่กว่า 100 หุน้สามญั หรือ ในจ านวนทวคูีณของ 100 โดยจ านวน

หน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธทิีข่อใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัจะตอ้งเป็นจ านวนเตม็เท่านัน้ เวน้แต่ 

• กรณีที่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิมสีทิธิในการจองซื้อหุน้สามญันอ้ยกว่า 100 หุน้ จะตอ้งใช ้

สทิธใินการจองซื้อหุน้สามญัคร ัง้เดยีวท ัง้จ  านวน 

• กรณีทีเ่ป็นในการใชส้ทิธคิร ัง้สุดทา้ย ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธหิรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิจะสามารถใชส้ทิธิในการซื้อหุน้

สามญัโดยไม่มกีารก าหนดจ านวนหุน้สามญัข ัน้ต า่ 

13.  หุน้สามญัใหม่ทีอ่อกเนื่องจากการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ จะมสีทิธิและสถานะเท่าเทยีมกบัหุน้สามญัของบริษทัทีไ่ดอ้อกไป

ก่อนหนา้แลว้ทกุประการ นบัต ัง้แต่วนัทีม่กีารจดแจง้ชื่อของผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิหรือผูร้บัสทิธิแทนเป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทัและ

จดทะเบยีนเพิม่ทนุช าระแลว้เนื่องจากการออกหุน้สามญัใหม่จากการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธกิบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

14.  บคุคลทีไ่ม่ใช่สญัชาตไิทย จะสามารถใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิเพือ่ซื้อหุน้สามญัท ัง้จ  านวนหรือบางส่วนได ้ภายใตเ้งือ่นไขว่า 

เมื่อไดม้กีารใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิในคร ัง้น ัน้ๆแลว้ ตอ้งไม่ท  าใหข้ดัต่อขอ้บงัคบัของบริษทั เรื่องสดัส่วนการถอืหุน้ของ

บคุคลทีม่ใิช่สญัชาตไิทย หรอืตามสดัส่วนทีอ่าจมกีารแกไ้ขตามขอ้บงัคบัในอนาคต หรือกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งในเรื่องสดัส่วนการถอื

หุน้ของบคุคลทีม่ใิช่สญัชาติไทย ซึ่ง ณ วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธิอยู่ทีร่อ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ทีจ่  าหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมดของ

บรษิทั ตามทีร่ะบใุนขอ้บงัคบัขอ้ที ่6 ของบรษิทั  

ดงันัน้หากการใชส้ิทธิดงักล่าวขดัต่อขอ้บงัคบัของบริษทั บริษทัสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่ออกหุน้สามญัใหม่ใหแ้ก่บุคคลที่มใิช่

สญัชาตไิทยทีใ่ชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยบริษทัไม่จ  าเป็นตอ้งจ่ายค่าเสยีหายหรือค่าชดเชยใดๆ ต่อผูถ้อืใบส าคญัแสดง

สทิธทิีเ่ป็นบคุคลทีม่ใิช่สญัชาตไิทย 

ส าหรบัในกรณีที่ขอ้จ ากดัการถอืหุน้ของบุคคลที่มใิช่สญัชาติไทยตามสดัส่วนขา้งตน้ มผีลท าใหผู้ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิที่ไม่ใช่

สญัชาตไิทยซึ่งไดใ้ชส้ทิธิตามวธิีการใชส้ทิธิดงัทีก่ล่าวมาแลว้โดยครบถว้น ไม่สามารถใชส้ทิธิไดต้ามจ านวนทีร่ะบุในใบแจง้ความ

จ านงการใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางส่วน บริษทัจะอนุญาตใหด้  าเนินการใชส้ทิธิเพยีงส่วนทีไ่ม่ขดัต่อขอ้จ ากดัขา้งตน้

โดยผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธสิามารถเลอืกใหบ้รษิทัด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

ก) ใหบ้ริษทัคืนใบส าคญัแสดงสทิธิ และเงนิทีเ่หลอืตามราคาการใชส้ทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิในส่วนทีไ่ม่สามารถใชส้ทิธิได ้

โดยไม่มดีอกเบี้ย ใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิที่ไม่ใช่สญัชาติไทยดงักล่าวเป็นเช็คระบุชื่อขดีคร่อมเฉพาะทางไปรษณีย์

ลงทะเบยีนภายใน 14 (สบิสี)่ วนันบัแต่วนัก าหนดการใชส้ทิธใินคร ัง้น ัน้ ๆ  

ข) ใหบ้รษิทัเป็นผูถ้อืแบบแสดงความจ านงการใชส้ทิธ ิ ใบส าคญัแสดงสทิธ ิหรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ และเงนิตามจ านวน

การใชส้ทิธิซื้อหุน้สามญัที่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิทีม่ใิช่สญัชาตไิทย ไดย้ื่นความจ านงการใชส้ทิธิในส่วนทีย่งัไม่ไดใ้ชส้ทิธิ

เอาไวต้ามล  าดบัก่อนหลงั เพือ่ด  าเนินการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธใินส่วนทีย่งัไม่ไดม้กีารใชส้ทิธิท ัง้จ  านวนหรือบางส่วน 

เมือ่การเขา้ถอืหุน้ตามใบส าคญัแสดงสทิธดิงักลา่วไม่ขดัต่อขอ้จ ากดัเรื่องสดัส่วนการถอืหุน้ของบคุคลทีม่ใิช่สญัชาตไิทย 

ท ัง้นี้ ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีไ่ม่ใช่สญัชาตไิทยจะตอ้งแสดงความจ านงทีจ่ะใหบ้ริษทัด าเนินการตามขอ้ (ก) หรือ (ข) ขา้งตน้ โดย

ระบใุนใบแจง้ความจ านงการใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญั ณ วนัแจง้ความจ านงการใชส้ทิธใินแต่ละคร ัง้ 

บริษทัจะอนุญาตใหม้กีารด าเนินการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ ในส่วนที่ยงัไม่ไดร้บัการใชส้ทิธิบางส่วนหรือท ัง้หมดในวนั

ก าหนดการใชส้ทิธวินัแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยทีไ่ม่ขดัต่อขอ้จ ากดัเรื่องสดัส่วนการถอืหุน้ของบคุคลทีม่ใิช่สญัชาตไิทย อย่างไรก็

ด ีหากมจี านวนใบส าคญัแสดงสทิธิทีร่อการใชส้ทิธิ ณ วนัก าหนดการใชส้ทิธิดงักล่าวมากกว่าจ านวนหุน้สามญัทีอ่นุญาตใหซ้ื้อได ้

โดยไม่ขดัต่อขอ้จ ากดัการโอนหุน้ เรื่องสดัส่วนการถอืครองหุน้ของผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิทีม่ใิช่สญัชาตไิทย บริษทัจะด าเนินการ

ใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ใหแ้ก่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทยตามล  าดบัการแจง้ความจ านงการใชส้ิทธิที่

ครบถว้นสมบูรณต์ามทีก่  าหนดในการใชส้ทิธใินคร ัง้นี้  หาก ณ วนัก าหนดการใชส้ทิธิคร ัง้สุดทา้ย ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิดงักล่าว

ไม่สามารถใชส้ทิธิไดเ้นื่องจากขอ้จ ากดัเรื่องสดัส่วนการถอืครองหุน้ของผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิ ใหถ้อืว่าใบส าคญัแสดงสทิธิ
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ดงักล่าวหมดอายุลง โดยผูถ้อืใบส าคญัแสดงสิทธิที่มใิช่สญัชาติไทยดงักล่าวไม่มีสทิธิเรียกรอ้งค่าเสยีหายใดๆ ต่อบริษทั และ

บรษิทัจะไม่ชดใชค่้าเสยีหายทีเ่กดิขึ้นท ัง้สิ้น 

ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิที่มใิช่สญัชาตไิทยจะไม่ไดร้บัการชดเชยไม่ว่าในรูปแบบใดจากบริษทั ในกรณีทีไ่ม่สามารถด าเนินการใช ้

สทิธไิด ้โดยมสีาเหตมุาจากขอ้จ ากดัเรื่องสดัส่วนการถอืครองหุน้ของผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีม่ใิช่สญัชาตไิทย 

15. สถานะของใบส าคญัแสดงสทิธิทีอ่ยู่ระหว่างวนัทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ แสดงความจ านงใชส้ทิธิ

โดยถูกตอ้งสมบูรณ์แลว้นัน้ จนถงึวนัก่อนวนัที่นายทะเบยีนหุน้ของบริษทัไดจ้ดแจง้ชื่อของผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทน

ใบส าคญัแสดงสทิธิดงักล่าวเป็นผูถ้อืหุน้ในสมดุทะเบยีนรายชื่อผูถ้อืหุน้ของบริษทั และกระทรวงพาณิชยไ์ดร้บัจดทะเบยีนเพิม่ทนุ

ช าระแลว้อนัเนื่องมาจากการใชส้ทิธิน ัน้บริษทัจะถอืว่าสทิธิผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิดงักล่าวมสีทิธิ

และสภาพเช่นเดยีวกบัผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธทิีย่งัไม่ไดแ้สดงความจ านงใชส้ทิธิ 

แต่ท ัง้นี้นบัแต่วนัทีน่ายทะเบยีนหุน้ของบริษทัไดจ้ดแจง้ชื่อของผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิทีไ่ดแ้สดง

ความจ านงในการใชส้ทิธโิดยถกูตอ้งสมบูรณแ์ลว้ในสมดุทะเบยีนรายชื่อผูถ้อืหุน้ของบริษทั และกระทรวงพาณิชยไ์ดร้บัจดทะเบยีน

เพิม่ทนุช าระแลว้อนัเนื่องมาจากการใชส้ทิธนิ ัน้ บรษิทัจะถอืว่าผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิมฐีานะเป็นผู ้

ถอืหุน้ของบรษิทัโดยสมบูรณ์ 

การเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธิ  

บรษิทัตอ้งด าเนินการปรบัราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธิ ตลอดอายุของใบแสดงสทิธิ เมือ่เกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ่งดงัต่อไปนี้ ท ัง้นี้

มวีตัถปุระสงคเ์พือ่รกัษาผลประโยชนต์อบแทนของผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธไิม่ใหด้อ้ยไปกว่าเดมิ 

1). เมือ่บรษิทัเปลีย่นแปลงมูลค่าทีต่ราไวข้องหุน้สามญัของบริษทั อนัเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุน้สามญัทีไ่ดอ้อกแลว้

ของบรษิทั 

2). เมือ่บริษทัเสนอขายหุน้สามญัแก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Right Offering) และ/หรือ ประชาชนท ัว่ไป และ/หรือ 

บคุคลในวงจ ากดั ในราคาเฉลีย่ต่อหุน้ของหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ทีค่  านวณได ้ต า่กว่ารอ้ยละ 90 (เกา้สบิ) ของ “ราคาตลาดของหุน้

สามญัของบรษิทั” 

การเปลีย่นแปลงราคาใชส้ทิธิและอตัราการใชส้ทิธิ จะมผีลบงัคบัทนัท ีต ัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ื้อหุน้ ไม่ไดร้บัสทิธิในการจองซื้อหุน้

สามญัที่ออกใหม่ (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรพัยข์ึ้นเครื่องหมาย XR) ส าหรบักรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดิม (Right 

Issue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ใหแ้ก่ประชาชนท ัว่ไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

โดยที ่ 

“ราคาเฉลีย่ต่อหุน้ของหุน้สามญัทีอ่อกใหม่” ค านวณไดจ้ากจ านวนเงนิท ัง้หมดทีบ่ริษทัจะไดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามญั หกัดว้ย

ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจากการเสนอขายหลกัทรพัยท์ีอ่อกนัน้ (ถา้ม)ี หารดว้ยจ านวนหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ท ัง้หมด 

อนึ่ง ในกรณีทีเ่มือ่มกีารเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหม่พรอ้มกนัมากกว่า 1 (หนึ่ง) ราคาการเสนอขาย ในเงือ่นไขทีจ่ะตอ้งจองซื้อหุน้

ดงักลา่วดว้ยกนั ใหน้ าราคาเฉลีย่ท ัง้ 2 (สอง) ราคา และจ านวนหุน้ทีอ่อกใหม่ท ัง้หมดมาค านวณราคาเฉลีย่ต่อหุน้ของหุน้สามญัที่

ออกใหม่ แต่ในกรณีทีก่ารเสนอขายพรอ้มกนัดงักลา่วไม่อยู่ภายในเงือ่นไขทีต่อ้งจองซื้อดว้ยกนั ใหน้ าจ านวนหุน้และราคาเสนอขาย

ทีต่  า่กว่ารอ้ยละ 90 (เกา้สบิ) ของ "ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิทั" มาค านวณการเปลีย่นแปลงเท่านัน้ 

"ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิทั"  ไดก้ าหนดไวเ้ท่ากบั ราคาตลาดเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญับริษทัทีม่กีารซื้อขายท ัง้หมด

ในตลาดหลกัทรพัย ์7 (เจ็ด) วนัท  าการตดิต่อกนัก่อนวนัทีใ่ชใ้นการค านวณ ซึ่งราคาตลาดเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั เท่ากบั มูลค่าการซื้อ

ขายหุน้สามญัท ัง้หมดของบรษิทัหารดว้ยจ านวนหุน้สามญัของบรษิทัทีม่กีารซื้อขายท ัง้หมดในตลาดหลกัทรพัย ์

“วนัที่ใชใ้นการค านวณ” หมายถงึ วนัแรกที่ผูซ้ื้อหุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสทิธิในการจองซื้อหุน้สามญัที่ออกใหม่ (วนัแรกที่ตลาด

หลกัทรพัยข์ึ้นเครื่องหมาย XR) ส าหรบักรณีทีเ่ป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอ
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ขายหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ส  าหรบักรณีทีเ่ป็นการเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนท ัว่ไป และ/หรือ กรณีทีเ่ป็นการเสนอขายใหแ้ก่บคุคลใน

วงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

ในกรณีทีไ่ม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทั” เนื่องจากหุน้สามญัไม่มกีารซื้อขายในช่วงเวลาดงักล่าว บริษทัจะ

ด าเนินการก าหนดราคายุตธิรรมเพือ่ใชใ้นการค านวณแทน 

“ราคายุตธิรรม” หมายถงึ ราคาทีป่ระเมนิโดยทีป่รกึษาทางการเงนิทีส่  านกังาน ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบ 

3). เมือ่บรษิทัเสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใดๆ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Right Offering) และ/หรือประชาชนท ัว่ไป 

และ/หรอื บคุคลในวงจ ากดั โดยทีห่ลกัทรพัยน์ ัน้มสีทิธทิีจ่ะแปลงสภาพหรือเปลีย่นเป็นหุน้สามญัได ้หรือใหส้ทิธิในการจองซื้อหุน้

สามญัของบรษิทั (เช่น หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรอืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั) โดยทีร่าคาเฉลีย่ต่อหุน้ของหุน้สามญัทีจ่ะออก

ใหม่เพือ่รองรบัสทิธดิงักลา่ว ต า่กว่ารอ้ยละ 90 (เกา้สบิ) ของ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิทั” 

การเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธิ และอตัราการใชส้ทิธิจะมผีลบงัคบัทนัทตี ัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ื้อหุน้ จะไม่ไดร้บัสทิธิในการจองซื้ อ

หลกัทรพัยอ์อกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุน้สามญั หรือใหส้ิทธิในการจองซื้อหุน้สามญั (วนัแรกที่ตลาด

หลกัทรพัยข์ึ้นเครื่องหมาย XR หรือ XW) ส าหรบักรณีทีเ่ป็นการเสนอขายใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิ (Right Issue) และ/หรือ วนัแรก

ของการเสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใดๆ ทีม่สีทิธิทีจ่ะแปลงสภาพ / เปลีย่นเป็นหุน้สามญัไดห้รือใหส้ทิธิในการจองซื้อหุน้สามญั 

กรณีเสนอขายใหก้บัประชาชนท ัว่ไป และ/หรอื กรณีทีเ่ป็นการเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

“ราคาเฉลีย่ต่อหุน้สามญัทีอ่อกใหม่เพื่อรองรบัสทิธิ” ค านวณไดจ้ากจ านวนเงนิที่บริษทัจะไดร้บัจากการขายหลกัทรพัยท์ีม่สีทิธิ      

ทีจ่ะแปลงสภาพ / เปลีย่นเป็นหุน้สามญั หรอืใหส้ทิธใินการจองซื้อหุน้สามญั หกัดว้ยค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นจากการออกหลกัทรพัยน์ ัน้    

(ถา้ม)ี รวมกบัเงนิทีจ่ะไดร้บัจากการใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญันัน้ หารดว้ยจ านวนหุน้ท ัง้สิ้นทีต่อ้งออกใหม่เพือ่รองรบัการใชส้ทิธนิ ัน้ 

“ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทั” ไดก้ าหนดไวเ้ท่ากบั ราคาตลาดเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญับริษทัทีม่กีารซื้อขายท ัง้หมด

ในตลาดหลกัทรพัย ์7 (เจ็ด) วนัท  าการตดิต่อกนัก่อนวนัทีใ่ชใ้นการค านวณ ซึ่งราคาตลาดเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั เท่ากบั มูลค่าการซื้อ

ขายหุน้สามญัท ัง้หมดของบรษิทัหารดว้ยจ านวนหุน้สามญัของบรษิทัทีม่กีารซื้อขายท ัง้หมดในตลาดหลกัทรพัย ์

“วนัทีใ่ชใ้นการค านวณ” หมายถงึ วนัแรกทีผู่ซ้ื้อหุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสทิธิในการจองซื้อหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ใดๆ ทีใ่หส้ทิธิแปลง

สภาพเป็นหุน้สามญั หรอืใหส้ทิธใินการซื้อหุน้สามญั (วนัแรกทีต่ลาดหลกัทรพัยข์ึ้นเครื่องหมาย XR หรือ XW) ส าหรบักรณีทีเ่ป็น

การเสนอขายหลกัทรพัยด์งักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ใดๆ  

ทีใ่หส้ทิธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั หรือใหส้ทิธิในการซื้อหุน้สามญัแก่ประชาชนท ัว่ไป และ/หรือ กรณีทีเ่ป็นการเสนอขายใหแ้ก่

บคุคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

4). เมือ่บรษิทัจ่ายปนัผลท ัง้หมดหรอืบางส่วนเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

5). เมือ่บรษิทัจ่ายเงนิปนัผลเป็นเงนิเกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 50 (หา้สบิ) ของก าไรสุทธ ิหลงัหกัภาษเีงนิไดข้องบริษทัส  าหรบัการด าเนินงาน

ในรอบระยะเวลาบญัชใีดๆ ระหว่างอายุใบส าคญัแสดงสทิธทิีอ่อกในคร ัง้นี้้  

การค านวณอตัรารอ้ยละของเงนิปนัผลที่จ่ายใหก้บัผูถ้อืหุน้ ค านวณโดยน าเงนิปนัผลที่จ่ายออกจริงในรอบระยะเวลาบญัชีใน        

แต่ละปีดงักล่าว (รวมเงนิปนัผลระหว่างกาล) หารดว้ยก าไรสุทธิหลงัหกัภาษเีงนิไดข้องผลการด าเนินงานตามงบการเงนิเฉพาะ

บรษิทัของรอบระยะเวลาบญัชปีีเดยีวกนั การเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธจิะมผีลบงัคบัทนัทตี ัง้แต่วนัแรกทีผู่ ้

ซื้อหุน้สามญั จะไม่มสีทิธริบัเงนิปนัผล (วนัแรกทีต่ลาดหลกัทรพัยข์ึ้นเครื่องหมาย XD) 

วนัทีใ่ชใ้นการค านวณ หมายถงึ วนัแรกที่ผูซ้ื้อหุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสทิธิในเงนิปนัผล (วนัแรกทีต่ลาดหลกัทรพัยข์ึ้นเครื่องหมาย 

XD) 
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6). เมือ่มกีรณีอืน่ใดในลกัษณะเดยีวกบั (1)-(5) ทีท่  าใหผ้ลประโยชนต์อบแทนใดๆ ทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซื้อหุน้จะไดร้บัเมือ่  

มกีารใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธดิอ้ยกว่าเดมิ 

โดยทีเ่หตกุารณใ์ดๆ นัน้ไม่ไดก้ าหนดอยู่ในขอ้ (1)  ถงึขอ้ (5) ดงักลา่วขา้งตน้ ใหบ้ริษทัพจิารณาเพือ่ก าหนดการเปลีย่นแปลงราคา

การใชส้ทิธิ และ/หรือ อตัราการใชส้ทิธิ (หรือปรบัจ านวนหน่วยใบส าคญัแสดงสทิธิแทนอตัราการใชส้ทิธิ) ใหม่อย่างเป็นธรรม        

โดยไม่ท  าใหส้ทิธิของผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิดอ้ยไปกว่าเดิม โดยใหถ้อืว่าผลการพจิารณานัน้เป็นที่สุด และใหบ้ริษทัแจง้ให ้

ส  านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย ์และนายทะเบยีนของใบส าคญัแสดงสทิธิ ทราบถงึรายละเอยีดดงักล่าวดว้ยภายในระยะเวลา 

15 (สบิหา้) วนั นบัต ัง้แต่วนัทีม่เีหตใุหต้อ้งด าเนินการเปลีย่นแปลงการใชส้ทิธดิงักล่าว 

7). การค านวณเปลีย่นราคาการใชส้ทิธิและอตัราการใชส้ทิธิตามขอ้ (1) ถงึขอ้ (6) เป็นอสิระต่อกนั และจะค านวณการเปลีย่นแปลง

ตามล  าดบัเหตุการณ์ก่อนหลงัของการเปรียบเทยีบกบัราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทั ส  าหรบัในกรณีที่มีเหตุการณ์ต่างๆ      

จะเกดิขึ้นพรอ้มกนัใหค้ านวณการเปลีย่นแปลงเรียงล  าดบัดงันี้  คือ ขอ้ (1) ขอ้ (5) ขอ้ (4) ขอ้ (2) ขอ้ (3) และขอ้ (6) โดยใน  แต่

ละล  าดบัคร ัง้ทีม่กีารค านวณการเปลีย่นแปลงใหค้งสภาพของราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธเิป็นทศนิยม 5 (หา้) ต าแหน่ง 

ท ัง้นี้ ในการค านวณการปรบัสทิธิของเหตกุารณ์ในล  าดบัใดใหน้ าค่าตวัแปรทีผ่่านการค านวณการปรบัสทิธิล  าดบัก่อนหนา้ (ถา้ม)ี     

มาใชเ้ป็นค่าตวัแปรก่อนการเปลีย่นแปลงในการค านวณการปรบัสทิธลิ  าดบันัน้ 

8). การค านวณการเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธิตามขอ้ (1)  ถงึขอ้ (5) จะไม่มกีารเปลีย่นแปลงซึ่งท  าใหร้าคาการ

ใชส้ทิธิใหม่สูงขึ้น และ/หรืออตัราการใชส้ทิธิลดลง เวน้แต่กรณีการรวมหุน้ ท ัง้นี้  ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธิจน

เป็นผลท าใหร้าคาการใชส้ทิธิใหม่ทีค่  านวณตามสูตรมรีาคาต า่กว่ามูลค่าทีต่ราไวข้องหุน้สามญั (Par Value) ของบริษทันัน้ บริษทั

ขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัราคาการใชส้ทิธิใหม่เพยีงเท่ากบัมูลค่าทีต่ราไวข้องหุน้สามญัเท่านัน้ ส าหรบัอตัราการใชส้ทิธิใหม่ใหใ้ชอ้ตัรา

การใชส้ทิธทิีค่  านวณไดต้ามขอ้ (1) ถงึขอ้ (5) เช่นเดมิ  

ท ัง้นี้ ในกรณีทีหุ่น้สามญัทีเ่กิดจากการใชส้ทิธิตามจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิของการแสดงความ

จ านงการใชส้ิทธิในแต่ละคร ัง้ ค านวณออกมาเป็นเศษของหุน้ใหต้ดัเศษของหุน้น ั้นทิ้ง และหากราคาการใชส้ิทธิหลงัการ

เปลีย่นแปลง (ทศนิยม 5 ต าแหน่ง) คูณกบัจ านวนหุน้สามญั ในการแสดงความจ านงการใชส้ทิธิในรอบนัน้ ค านวณไดเ้ป็นเศษของ

บาทใหต้ดัเศษของบาททิ้ง  

9). ในกรณีทีบ่รษิทัมกีารปรบัราคาการใชส้ทิธ ิและ/หรอื อตัราการใชส้ทิธใินช่วงทีบ่รษิทัยงัไม่ไดน้ าหุน้สามญัทีเ่กิดจากการใชส้ทิธิตาม

ใบส าคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิเขา้จดทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชย ์ ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทน

ใบส าคญัแสดงสทิธทิีไ่ดท้  าการใชส้ทิธแิลว้จะไดร้บัการปรบัสทิธยิอ้นหลงั โดยบรษิทัจะด าเนินการออกหุน้สามญัใหม่เพิม่เตมิใหแ้ก่

ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิหรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยเร็วทีสุ่ดตามจ านวนทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญั

แสดงสทิธสิมควรจะไดร้บั หากราคาทีไ่ดป้รบัใหม่น ัน้มผีลบงัคบัใชโ้ดยหุน้สามญัส่วนทีเ่พิม่ใหม่ อาจไดร้บัชา้กว่าหุน้สามญัทีไ่ดร้บั

ก่อนหนา้นี้แลว้ แต่ไม่เกนิ 45 วนั นบัจากวนัทีม่กีารปรบัสทิธ ิ 

10). บรษิทัอาจท าการปรบัราคาการใชส้ทิธคิวบคู่กบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธิใหม่ ทดแทนการปรบัอตัราการใชส้ทิธไิด ้

11). การเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธติามขอ้ (1) ถงึขอ้ (5) และ/หรอื การออกใบส าคญัแสดงสทิธิใหม่ทดแทนการ

ปรบัอตัราการใชส้ิทธิ บริษทัจะด าเนินการแจง้รายละเอียดเกี่ยวกบัการปรบัสิทธิโดยบอกถึงเหตุผลที่ตอ้งมีการปรบัสิทธ ิ

รายละเอยีดวธิีการค านวณ ราคาการใชส้ทิธิใหม่ อตัราการใชส้ทิธิใหม่ วนัทีก่ารปรบัสทิธิมผีลบงัคบั และจ านวนใบส าคญัแสดง

สทิธทิีอ่อกทดแทนการปรบัอตัราการใชส้ทิธิต่อตลาดหลกัทรพัยภ์ายในวนัท าการถดัจากวนัทีก่ารปรบัสทิธิมผีลบงัคบัผ่านทางสือ่

อเิลคโทรนิคสข์องตลาดหลกัทรพัย ์(SCP – SET COMMUNITY PORTAL) และแจง้ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สบิหา้) 

วนันบัแต่วนัทีก่ารปรบัสทิธิมผีลบงัคบัใช ้ โดยบริษทัจะไม่ท  าการเวนคืนใบส าคญัแสดงสทิธิ แต่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิเดมิจะ

ไดร้บัสทิธใินการเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธิ และอตัราการใชส้ทิธทิกุประการ 
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การออกและส่งมอบหุน้สามญัออกใหม่  

ในการใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัของบรษิทัตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีใ่ชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัสามารถเลอืกใหบ้รษิทัด าเนินการ

ในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

1). ในกรณีทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้สามญั โดยใหอ้อกใบหุน้ในนามของผูถ้อืใบส าคญั

แสดงสทิธิ ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะส่งมอบใบหุน้ตามจ านวนที่ใชส้ทิธิแก่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบั 

ตามชื่อทีอ่ยู่ทีร่ะบไุวใ้นสมดุทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธิ ภายใน 15 (สบิหา้) วนัท  าการนบัจากวนัครบก าหนดการใชส้ทิธิแต่ละคร ัง้ ใน

กรณีนี้ ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีใ่ชส้ทิธซิื้อหุน้สามญั จะไม่สามารถขายหุน้สามญัทีเ่กดิจากการใชส้ทิธิในตลาดหลกัทรพัย ์ไดจ้นกว่าจะ

ไดร้บัใบหุน้ ซึง่อาจจะไดร้บัภายหลงัจากทีหุ่น้สามญัทีเ่กดิจากการใชส้ทิธิไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ท  าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย ์

2). ในกรณีทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้สามญั แต่ประสงคจ์ะใชบ้ริการของศูนยร์บัฝาก

หลกัทรพัย ์โดยผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิประสงคท์ี่จะฝากหุน้สามญัที่เกิดจากการใชส้ิทธิไวใ้นบญัชีของบริษทัหลกัทรพัยซ์ึ่งผูถ้ือ

ใบส าคญัแสดงสทิธมิบีญัชซีื้อขายหลกัทรพัยอ์ยู่ กรณีนี้ ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะด าเนินการน าหุน้สามญัทีเ่กิดจากการใชส้ทิธิฝากไวก้บั 

“บริษทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชีจ  านวนหุน้สามญัที่

บรษิทัหลกัทรพัยน์ ัน้ฝากหุน้สามญัอยู่ ในขณะเดยีวกนับรษิทัหลกัทรพัยน์ ัน้ก็จะบนัทกึยอดบญัชีจ  านวนหุน้สามญัทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดง

สทิธทิีไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้ฝากไวแ้ละออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิทีไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้ดงักล่าวภายใน 7 (เจ็ด) 

วนัท  าการ นบัจากวนัครบก าหนดการใชส้ทิธใินแต่ละคร ัง้ ในกรณีนี้ ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิทีไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัจะสามารถขาย

หุน้สามญัทีเ่กดิจากการใชส้ทิธิในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดท้นัททีีต่ลาดหลกัทรพัยอ์นุญาตใหหุ้น้สามญัทีเ่กิดจากการใชส้ทิธิท  าการซื้อขาย

ไดใ้นตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

3). ในกรณีทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิทีไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะใชบ้ริการของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

โดยผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิประสงคท์ีจ่ะฝากหุน้สามญัที่เกิดจากการใชส้ทิธิไวใ้นบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที ่600 

กรณีนี้  บริษทัจะด าเนินการน าหุน้สามญัที่เกิดจากการใชส้ทิธิฝากไวก้บัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึ

ยอดบญัชีจ  านวนหุน้สามญัตามจ านวนทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิไดร้บัการจดัสรรไวใ้นบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที ่

600 และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้ภายใน 7 (เจ็ด) วนัท  าการ นบัจากวนัครบก าหนดการ

ใชส้ทิธใินแต่ละคร ัง้ เมือ่ผูท้ีไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้ตอ้งการขายหุน้ ผูท้ีไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้จะตอ้งถอนหุน้ออกจากบญัชี 600 ดงักล่าว โดย

ตอ้งติดต่อผ่านบริษทัหลกัทรพัยท์ ัว่ไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการด าเนินการตามที่ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และ/หรือ บริษทั

หลกัทรพัยน์ ัน้ๆ ก าหนด ดงันัน้ในกรณีนี้  ผูท้ี่ไดร้บัการจดัสรรหุน้จะสามารถขายหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยไ์ดท้นัททีี่

ตลาดหลกัทรพัยอ์นุญาตใหหุ้น้ของบริษทัท  าการซื้อขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์และผูท้ีไ่ดร้บัจดัสรรหุน้ไดด้  าเนินการถอนหุน้ออกจาก

บญัช ี600 ดงักลา่วแลว้ 

ในกรณีทีบ่รษิทัไม่สามารถจดัใหม้หีุน้สามญัเพือ่รองรบัการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธิ 

บรษิทัจะชดใชค่้าเสยีหายใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธ ิตามรายละเอยีดดงันี้ 

1). บริษทัจะชดใชค่้าเสยีหายใหเ้ฉพาะผูถ้อืใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ ที่มาแจง้ความจ านงที่จะใชส้ทิธิ ในวนั

ก าหนดการใชส้ทิธแิต่ละคร ัง้ ซึ่งบริษทัไม่สามารถจดัใหม้หีุน้สามญัเพือ่รองรบัการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิไดอ้ย่างเพยีงพอ โดย

บริษทัจะช าระใหเ้ป็นเช็คระบชุื่อขดีคร่อมส ัง่จ่ายเฉพาะ และจะจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบัภายใน 14 (สบิสี)่ วนัท  าการ นบั

จากวนัก าหนดการใชส้ทิธทิีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธมิาแจง้ความจ านงทีจ่ะใชส้ทิธิ 

อนึ่ง ในกรณีทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิทีเ่ป็นบคุคลทีม่ใิช่สญัชาตไิทยไม่สามารถใชส้ทิธิไดไ้ม่ว่าท ัง้หมด

หรือบางส่วน อนัเนื่องมาจากการใชส้ิทธิดงักล่าวจะท าใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัโดยบุคคลที่มิใช่สญัชาติไทยท ัง้หมดเกินกว่า

สดัส่วนทีก่  าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั บริษทัจะไม่ชดใชค่้าเสยีหายใดๆ ใหก้บัผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดง

สทิธ ิ
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2). การค านวณค่าเสยีหายทีบ่รษิทัจะชดใชใ้หผู้ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธ ิมสูีตรการค านวณดงันี้  

ค่าเสยีหายต่อใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 (หนึ่ง) หน่วย เท่ากบั   B x [MP – EP] 

โดยที ่ B คอื จ านวนหุน้สามญัทีไ่ม่สามารถจดัใหม้ ีและ/หรอื เพิม่ขึ้นได ้ตามอตัรา 

การใชส้ทิธทิีเ่ปลีย่นแปลงเพิม่ขึ้นต่อ 1 หน่วย 

MP  คอื  ราคาปิดของหุน้สามญัของบรษิทัในวนัก าหนดการใชส้ทิธิในแต่ละคร ัง้ 

ซึง่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธมิาแสดงความจ านงการใชส้ทิธิ 

EP   คอื   ราคาการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิหรอืราคาการใชส้ทิธติาม เงื่อนไขการปร ับ

สทิธหิากมกีารปรบัราคาการใชส้ทิธ ิ

3). ในกรณีที่บริษทัไม่สามารถคืนเงนิค่าเสยีหายใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิไดภ้ายในระยะเวลาดงักล่าว ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิจะ

ไดร้บัดอกเบี้ยในอตัรารอ้ยละ 7.5  ต่อปี โดยค านวณจากค่าเสยีหายนบัแต่วนัทีพ่น้ก าหนด 14 (สบิสี)่ วนัท  าการดงักล่าวจนถงึวนัทีผู่ถ้อื

ใบส าคญัแสดงสทิธไิดร้บัคนืเงนิค่าเสยีหาย 

อย่างไรก็ด ีไม่ว่าในกรณีใดๆ หากบรษิทัไดท้  าการส่งเช็ค ดรา๊ฟท ์ต ัว๋แลกเงนิธนาคาร หรือค าส ัง่จ่ายเงนิของธนาคาร ซึ่งขดีคร่อมส ัง่จ่าย

เฉพาะชื่อผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบใุนแบบแสดงความจ านงการใชส้ทิธิโดยถูกตอ้งแลว้ ใหถ้อืว่า

ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธไิดร้บัเงนิค่าเสยีหายคนืแลว้โดยชอบและไม่มสีทิธิเรยีกรอ้งดอกเบี้ย และ/หรอืค่าเสยีหายใดๆ อกีต่อไป 

ขอ้จ ากดัในการโอนใบส าคญัแสดงสทิธ ิ  

บริษทัไม่มขีอ้จ ากดัการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิ เวน้แต่ การโอนเกิดขึ้นในช่วงปิดสมดุทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธิเพือ่พกัการโอนหรือการใช ้

สทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ21 (ยีส่บิเอด็) วนัก่อนก าหนดการใชส้ทิธิคร ัง้สุดทา้ย และตลาดหลกัทรพัยจ์ะท าการขึ้นเครื่องหมาย SP (หา้มซื้อ

ขาย) ลว่งหนา้ 3 (สาม) วนัท  าการก่อนวนัปิดสมดุทะเบยีน (ในกรณีทีว่นัปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิตรงกบัวนัหยุดท าการ

ของตลาดหลกัทรพัยใ์หเ้ลือ่นเป็นวนัท  าการก่อนหนา้) 

ระยะเวลาหา้มจ าหน่ายหุน้ (ถา้ม)ี ไม่ม ี

อืน่ ๆ ทีส่  าคญั (ถา้ม)ี ไม่ม ี

ทีป่รกึษาทางการเงนิ ไม่ม ี

จดัท  าโดย บรษิทั บรหิารและพฒันาเพือ่การอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มลูในสรุปขอ้สนเทศฉบบันี้ครบถว้นและเป็นความจริงทกุประการ 

บรษิทั บรหิารและพฒันาเพือ่การอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) 
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