
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ะะืื ออห้้นสำััญ 

บริษัท บริหำรและพัฒนำเพื่อกำรอน้รักษ์สิ่งแวดล้อั ะ ำกัด (ัหำชน) ครัองที่ 1      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

หน้า 1 

 

ข้อก ำหนดว่ำด้วยสทิธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสทิธิ 

และผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสทิธิที่ะะืื ออห้้นสำััญ 

บริษัท บริหำรและพัฒนำเพื่อกำรอน้รักษ์สิ่งแวดล้อั ะ ำกดั (ัหำชน) ครัองที่ 1 

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท บริหารและพฒันาเพื่อการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 
ส าหรับผู้ ถือหุ้นเดิม (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “GENCO-W1”) ออกโดยบริษัท บริหารและพฒันาเพื่อการอนุรักษ์
สิง่แวดล้อม จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”หรือ “GENCO” หรือ “ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ”) ตามมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2557 เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2557  

ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ โดยผู้ ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องผูกพนัตามข้อก าหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้รับทราบและ
เข้าใจข้อก าหนดต่างๆ ในข้อก าหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว รวมทัง้ได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตัง้นายทะเบียนและ
ข้อก าหนดตา่งๆ ในสญัญาแตง่ตัง้นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท บริหารและพฒันาเพื่อการ
อนรัุกษ์สิง่แวดล้อม จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 ส าหรับผู้ ถือหุ้นเดิม ทัง้นี ้ผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิจะจดัให้มีการเก็บรักษา
ส าเนาข้อก าหนดสิทธิและส าเนาของสญัญาแต่งตัง้นายทะเบียนไว้ ณ ส านักงานของผู้ ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและ
ส านกังานของนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิ เพื่อให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิขอตรวจสอบส าเนาข้อก าหนดสทิธิได้ในวนั
ท าการของผู้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิ และนายทะบียนใบส าคญัแสดงสทิธิ 

1 ค าจ ากดัความ 
ค าและข้อความตา่งๆ ที่ใช้อยูใ่นข้อก าหนดสทิธิ ให้มีความหมายดงัตอ่ไปนี ้
ข้อก าหนดสทิธิ หมายถงึ ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของบริษัท บริหารและพฒันา

เพื่อการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม จ ากดั (มหาชน) และผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อ
การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (GENCO-W1) 

ใบส าคญัแสดงสทิธิ หมายถงึ ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท บริหารและ
พฒันาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 
ส าหรับผู้ ถือหุ้นเดิม หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ หมายถงึ ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท 
บริหารและพฒันาเพื่อการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) 
ครัง้ที่ 1 ที่ออกให้โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

บริษัท หรือ GENCO หรือ                
ผู้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิ 

หมายถงึ บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ากัด 
(มหาชน) 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ หมายถงึ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บริหารและ
พฒันาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ากดั (มหาชน)   และให้
รวมถึงผู้ ถือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของ
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ากัด 
(มหาชน) 
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วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ หมายถงึ วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2557 

สมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดง 
สทิธิ หรือ สมดุทะเบียน 

หมายถงึ สมุดทะ เบี ยนห รื อแหล่ง ข้ อมูลทางทะ เบี ยนซึ่ งบันทึ ก 
รายละเอียดเก่ียวกับใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ ถือใบส าคัญ
แสดงสทิธิที่เก็บรักษาโดยนายทะเบียน 

สทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิ หมายถงึ สิทธิทัง้ปวงในใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ
สทิธิในการจองซือ้หุ้นรองรับ สทิธิในการเข้าร่วมประชมุและออก
เสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ สิทธิใน
การได้รับคา่เสยีหายในกรณีหุ้นรองรับไมเ่พียงพอ 

หุ้นรองรับ หมายถงึ หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท  บริหารและพัฒนาเพื่อการ
อนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) จ านวน 180,000,000 หุ้น 
(หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหุ้น) ที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ รวมทัง้หุ้นสามญัที่จะออกใหม่เพิ่มเติมใน
กรณีการปรับสทิธิภายใต้ข้อก าหนดสทิธิ 

วนัใช้สทิธิ หมายถงึ ทกุวนัท าการสดุท้ายของทกุไตรมาส ภายในระยะเวลา 3 ปี นบั
จากวนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ก าหนดวนัใช้สิทธิครัง้แรก
ให้ตรงกับวันท าการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2557 หากวัน
ก าหนดการใช้สิทธิตรงกับวนัหยุดท าการของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนเป็นวันท าการก่อนหน้าวันครบ
ก าหนดการใช้สทิธิแตล่ะครัง้ 

วนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย หมายถงึ วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2560 

วนัท าการ หมายถงึ วนัท าการของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ประกาศ ทจ. 34/2551 หมายถงึ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 34/2551 เร่ือง
การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ
ที่จะซือ้หุ้ นที่ออกใหม่และหุ้ นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคัญ
แสดงสทิธิ 

ส านกังาน กลต. หมายถงึ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ตลาดหลกัทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ หมายถงึ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด และ/หรือ 

บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นที่ด าเนินกิจการรับฝากหลกัทรัพย์ได้
ตามกฎหมายซึง่เข้ารับท าหน้าที่แทน 

นายทะเบียน หมายถงึ  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั และ/หรือ 
นิติบคุคลใดๆ ที่ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นนายทะเบียน ใบส าคญั
แสดงสิทธิคนใหม่ที่รับโอนสิทธิ และหน้าที่ของนายทะเบียน
เก่ียวกบัการเป็นนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธินี ้
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ระยะเวลาการแจ้งความจ านงใน
การใช้สทิธิ 

หมายถงึ ระยะเวลาที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิซึง่ประสงค์จะใช้สทิธิในการ
ซือ้หุ้ นของบริษัท สามารถแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิได้  
ภายในช่วง 15 (สิบห้า) วนัก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละ
ครัง้ตัง้แตเ่วลา 9.00 ถึง 16.00  ของทกุวนัท าการของบริษัท  

2 ลกัษณะของใบส าคญัแสดงสทิธิ 

2.1 รายละเอียดเก่ียวกบัใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ผู้ออกและเสนอขาย : บริษัท บริหารและพฒันาเพื่อการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย : ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามญัของบริษัท บริหารและพฒันาเพื่อ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ากัด (มหาชน)ครัง้ที่ 1 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ” 
หรือ GENCO-W1”)  

ชนิดของใบส าคญัแสดงสทิธิ : ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ และเปลีย่นมือได้ 

วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ : วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2557  

อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ : 3 ปี นบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้แรก (19 พฤษภาคม 
2557 ถึง 18 พฤษภาคม 2560) ทัง้นีภ้ายหลงัการออกใบส าคญัแสดงสทิธิ 
บริษัทจะไมข่ยายอายใุบส าคญัแสดงสทิธิ  

จ านวนที่ออกและเสนอขาย : ไมเ่กิน 180,000,000  (หนึง่ร้อยแปดสบิล้าน) หนว่ย 

จ านวนหุ้นสามญัที่จดัสรรไว้เพื่อ
รองรับการใช้สทิธิใบส าคญัแสดง
สทิธิ 

: 180,000,000  (หนึ่งร้อยแปดสิบล้าน) หุ้น (มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 
หรือคิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
บริษัท (จ านวน 900,000,000 หุ้น)  

ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท จ านวนไม่เกิน 180,000,000 (หนึ่ง
ร้อยแปดสิบล้าน) หน่วย ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ใน
อตัราหุ้นสามญัเดิม 5 (ห้า) หุ้น ต่อ 1 (หนึ่ง) หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุ้นสามญั ในกรณีที่มีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิที่เกิดจากการ
ค านวณตามอตัราสว่นการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ  ให้ปัดเศษดงักลา่ว
ทิง้ทัง้จ านวน และในกรณีที่มีใบส าคญัแสดงสิทธิคงเหลือภายหลงัการ
จัดสรร บริษัทจะด าเนินการยกเลิกใบส าคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือ
ดงักลา่วตอ่ไป 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (Record Date) ในวนัที่ 
8 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 2535 (ตามที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการโอนหุ้นในวนัที่ 9 พฤษภาคม 
2557 
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ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย : 0.00 บาท (ศนูย์บาท) 

อตัราการใช้สทิธิของใบส าคญั
แสดงสทิธิ 

: ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น 
เว้นแตก่รณีมีการปรับอตัราการใช้สทิธิ 

ราคาการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั : 1.10 บาท (หนึง่บาทสบิสตางค์) ตอ่ 1 (หนึง่) หุ้นสามญัใหม ่เว้นแตก่รณีมี
การปรับราคาการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

ระยะเวลาการแจ้งความจ านงใน
การใช้สทิธิ 

: ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้ นสามัญของ
บริษัท จะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามวธีิ
ที่ระบไุว้ในข้อ 2.4.3 ระหว่างเวลา 9.00 ถึง 16.00 น. ของทกุวนัท าการ
ของบริษัท ภายในระยะเวลา 15 (สิบห้า)  วนัก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิ
แตล่ะครัง้ 

วนัก าหนดการใช้สทิธิ : ทกุวนัท าการสดุท้ายของเดือนมีนาคม มิถนุายน กนัยายน และธันวาคม
ของแต่ละปี ตลอดอายุใบส าคัญแสดงสิทธิ หากวันดังกล่าวตรงกับ
วนัหยุดให้เลื่อนเป็นวนัท าการก่อนหน้าวนัครบก าหนดใช้สิทธิแต่ละรอบ 
โดยก าหนดให้วนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้แรกตรงกับวนัที่ 30 กันยายน 
2557 และวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายตรงกบัวนัที่ 18 พฤษภาคม 
2560 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสทิธิ : บริษัทจะน าใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครัง้นีเ้ข้าจด
ทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์ 

ตลาดรองของหุ้นสามญัที่เกิดจาก
การใช้สทิธิ 

: บริษัทจะน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิในครัง้นีเ้ข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ 

ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น : ในการพิจารณาผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะพิจารณาถึงผลกระทบ
แบง่เป็น 2 กรณีดงันี ้

กรณีที่ 1 – ผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ ใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที่ 1 ทัง้จ านวน 

กรณีที ่2 – บคุคลอื่นท่ีมิใช่ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ
ที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที ่1 ทัง้จ านวน 

โดยการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัท จะพิจารณา 2 ด้าน 
ประกอบด้วย 

1) ด้านการลดลงของสดัส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถ
ค านวณได้จากสตูรตอ่ไปนี ้ 

Control Dilution   =  จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกและเสนอขำยในครัง้นี ้

 จ ำนวนหุ้นช ำระแล้ว + จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกและเสนอขำยครัง้นี ้
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2) ด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถค านวณได้จาก
สตูรตอ่ไปนี ้ 

Price dilution       = ราคาตลาด  – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย* 

  ราคาตลาด 
* ราคาตลาดหลงัเสนอขาย =  

(ราคาตลาดxจ านวนหุ้นช าระแล้ว)+(ราคาใช้สทิธิxจ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี)้ 
(จ านวนหุ้นช าระแล้ว + จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี)้ 

เนื่องจากราคาใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัที่ 1.10 บาทต่อหุ้น สงูกว่าราคาตลาด
ก่อนเสนอขาย ซึ่งเท่ากับ 0.83 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาทต่อ
หุ้น)  โดยราคาตลาดก่อนเสนอขาย ค านวณจากราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วง
น า้หนักของหุ้ น ย้อนหลัง  7 วันท าการติดต่อกันก่อนวันประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2557 เมื่อวนัที่ 14 มีนาคม 2557 ซึ่งมีมติ
พิจารณาและอนมุตัิการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ GENCO-W1 
(ระหว่างวนัที่ 5 มีนาคม 2557 ถึง 13 มีนาคม 2557) (ข้อมูลจาก 
SETSMART) ดงันัน้ ผู้ ถือทัง้ 2 กรณีจะไม่ได้รับผลกระทบจากการลดลง
ของราคาหุ้น 

ตารางสรุปผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น  

ผลกระทบ กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 
การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น  
(Control Dilution) 

ไมไ่ด้รับผลกระทบ 16.67% 

การลดลงของราคาหุ้น (Price 
Dilution) 

ไมไ่ด้รับผลกระทบ ไมไ่ด้รับผลกระทบ 

 
   

2.2 ใบส าคญัแสดงสทิธิ สมดุทะเบยีนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ และผู้ทรงสทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิ 

2.2.1 นายทะเบียนมีหน้าที่ท่ีจะต้องออกใบส าคญัแสดงสทิธิให้แกผู่้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิทกุราย โดยในสว่นของ
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ จะระบช่ืุอศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิแทนในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ นายทะเบียนจะออกใบส าคญัแสดงสิทธิหรือ
ออกใบรับเพื่อใช้แทนใบส าคญัแสดงสทิธิตามแบบที่นายทะเบียนก าหนดให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

2.2.2 นายทะเบียนมีหน้าที่ตามสญัญาแต่งตัง้นายทะเบียนที่จะต้องจัดท าและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิไว้จนกวา่ใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมดจะมีการใช้สทิธิซือ้หุ้นรองรับของบริษัทหรือจนกวา่
ครบก าหนดอายใุบส าคญัแสดงสทิธิ (แล้วแตก่รณี) 
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2.2.3 ผู้ทรงสทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิ 

-    ผู้ทรงสทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิกรณีทัว่ไป  
สทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิจะตกได้แก่บคุคลหรือนิติบคุคลที่ปรากฏช่ือเป็นเจ้าของใบส าคญัแสดงสิทธิ
จ านวนดังกล่าวในสมุดทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิในขณะนัน้ๆ หรือในวันแรกของการปิดสมุด
ทะเบียนในกรณีที่มีการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิเว้นแตจ่ะได้มีการโอนใบส าคญั
แสดงสิทธิซึ่งสามารถใช้ยนักับผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิได้ตามข้อ 2.3 เกิดขึน้แล้วในวันปิดสมุด
ทะเบียนที่เก่ียวข้องข้างต้น ซึ่งสทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิจะตกได้แก่ผู้ รับโอนใบส าคญัแสดงสทิธิ 

-   ผู้ทรงสทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิกรณีที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิแทน 
สทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิจะตกได้แก่บคุคลหรือนิติบคุคลที่นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิได้รับแจ้ง
เป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ว่าเป็นผู้ ทรงสิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิจ านวนดังกล่าวที่
ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไว้ในช่ือของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ ในขณะนัน้ๆ 
หรือในวนัแรกของการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิในกรณีที่มีการปิดสมดุทะเบียน 

2.2.4 เมื่อศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์แจ้งตอ่นายทะเบียน นายทะเบียนมีหน้าที่ท่ีจะต้องออกใบส าคญัแสดงสทิธิให้แก่
ผู้ ทรงสิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ ทรงสิทธิใน
ใบส าคญัแสดงสทิธิรายดงักลา่วเป็นผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิตาม
จ านวนที่ได้รับแจ้งจากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เมื่อได้มีการออกใบส าคญัแสดงสิทธิและลงทะเบียน
ดงักลา่วแล้ว นายทะเบียนจะแก้ไขจ านวนรวมของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผู้ ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิไว้ในช่ือของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยหักจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ได้แยกไป
ลงทะเบียนไว้ในช่ือของผู้ทรงสทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิออก สว่นจ านวนรวมของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออก
ให้แก่ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์นัน้ หากนายทะเบียนไม่ได้ท าการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตใุดก็ตาม) ให้ถือว่ามี
จ านวนลดลงตามจ านวนของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้แยกไปออกใบส าคญัแสดงสิทธิและลงทะเบียนไว้ใน
ช่ือของผู้ทรงสทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว 

2.3 การโอนใบส าคญัแสดงสทิธิ 

2.3.1 การโอนใบส าคญัแสดงสทิธิที่มิได้ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

-  การโอนใบส าคญัแสดงสทิธิระหวา่งผู้ โอนและผู้ รับโอน การโอนใบส าคญัแสดงสทิธิจะสมบรูณ์เมือ่ผู้ โอน
ใบส าคญัแสดงสทิธิซึง่เป็นผู้ที่สมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิระบช่ืุอเป็นเจ้าของใบส าคญัแสดง
สทิธิ จ านวนที่จะท าการโอน หรือผู้ รับโอนคนสดุท้ายโดยมีการสลกัหลงัแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วน
จากผู้ที่ปรากฏช่ือดงักลา่ว (แล้วแตก่รณี) ได้สง่มอบใบส าคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ รับโอนโดยลงลายมือช่ือ
สลกัหลงัแสดงการโอนไว้ด้วย 

 ผลการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิระหวา่งผู้ รับโอนกบับริษัท การโอนใบส าคญัแสดงสทิธิจะใช้ยนักบับริษัท
ได้ก็ตอ่เมื่อนายทะเบียนได้รับค าขอลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิพร้อมทัง้ใบส าคญัแสดงสทิธิ
ที่ผู้ รับโอนใบส าคัญแสดงสิทธิได้ลงลายมือช่ือเป็นผู้ รับโอนในด้านหลงัของใบส าคัญแสดงสิทธินัน้
ครบถ้วนแล้ว 
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 ผลของการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิระหว่างผู้ รับโอนกบับคุคลภายนอก การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิจะ
ใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ลงทะเบียนการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิเรียบร้อยแล้ว 

-  การขอลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิ จะต้องกระท า ณ ส านกังานใหญ่ของนายทะเบียนในวนั
และเวลาท าการของนายทะเบียน และจะต้องท าตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนก าหนด โดยผู้ขอ
ลงทะเบียนจะต้องสง่มอบใบส าคญัแสดงสทิธิที่ลงลายมือช่ือครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ข้างต้น พร้อมทัง้
หลกัฐานอื่นๆ ที่ยืนยนัถึงความถกูต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบส าคญัแสดง
สทิธิในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิพร้อมทัง้ใบส าคญัแสดงสิทธิและหลกัฐานอื่นๆ ที่จะต้อง
สง่มอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ดี นายทะเบียนมีสิทธิปฏิเสธไม่รับค าขอลงทะเบียนการโอน
ใบส าคญัแสดงสทิธิ หากนายทะเบียนเห็นวา่การโอนใบส าคญัแสดงสทิธินัน้ไมช่อบด้วยกฎหมาย 

2.3.2 ส าหรับการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของตลาด
หลกัทรัพย์ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

2.4 การใช้สทิธิและเง่ือนไขการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ 

2.4.1 วนัก าหนดการใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ สามารถใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ ได้ทกุๆ วนัท าการสดุท้ายของทกุไตรมาส 
ภายในระยะเวลา 3 ปี นบัแต่วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ จนถึงวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย  ทัง้นี ้
ก าหนดการใช้สทิธิครัง้แรกให้ตรงกบัวนัที่ 30 กนัยายน 2557 และก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายให้ตรงกบั
วนัที่ 18 พฤษภาคม 2560 ในกรณีวนัก าหนดการใช้สิทธิตรงกบัวนัหยดุท าการให้เลื่อนเป็นวนัท าการก่อน
หน้า  

2.4.2 การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั 

ในการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามญัของบริษัทแต่ละครัง้ ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญ
ทัง้หมดหรือบางสว่นได้ 

2.4.3 ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ 

 การแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัในแตล่ะครัง้ (ยกเว้นการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย) 

 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิซึง่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท จะต้องแจ้งความจ านงใน
การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามวิธีที่ระบไุว้ในข้อ 2.5 ระหวา่งเวลา 9.00 ถึง16.00 น. ของทกุวนั
ท าการของบริษัท ภายในระยะเวลา 15 (สิบห้า) วนัก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ (ต่อไปนี ้
เรียกวา่ “ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ”)  

ทัง้นี ้บริษัทจะแจ้งขา่วเก่ียวกบัระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ อตัราการใช้สิทธิ ราคาการ
ใช้สิทธิ พร้อมทัง้สถานที่ใช้สิทธิ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลกัทรัพย์ (SCP – SET 
COMMUNITY PORTAL) เพื่อแจ้งให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) 
วนัก่อนระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิแตล่ะครัง้ 
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 การแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัครัง้สดุท้าย 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิซึง่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท จะต้องแจ้งความจ านงใน
การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามวิธีที่ระบไุว้ในข้อ 2.5 ระหวา่งเวลา 9.00  ถึง16.00 น. ของทกุวนั
ท าการของบริษัท ภายในระยะเวลา 15 (สบิห้า) วนัก่อนวนัครบก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ในกรณี
วนัก าหนดการใช้สทิธิตรงกบัวนัหยดุท าการให้เลือ่นเป็นวนัท าการกอ่นหน้า (ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ “ระยะเวลา
การแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย”) 

ทัง้นี ้บริษัทจะแจ้งขา่วเก่ียวกบัระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ อตัราการใช้สิทธิ ราคาการ
ใช้สิทธิ พร้อมทัง้สถานที่ใช้สิทธิ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SCP – SET 
COMMUNITY PORTAL) ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วนัก่อน
ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

บริษัทจะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 
บริษัทจะปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 21 (ยี่สิบเอ็ด)วนั ก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิ
ครัง้สดุท้าย ในกรณีวนัเร่ิมปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ใช่วนัท าการให้เลื่อนวนั
เร่ิมปิดสมดุทะเบียน เป็นวนัท าการก่อนหน้า และตลาดหลกัทรัพย์จะท าการขึน้เคร่ืองหมายห้ามการซือ้
ขายชัว่คราว (SP) ลว่งหน้า 3 (สาม) วนัท าการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิ  

2.4.4 นายทะเบยีนของใบส าคญัแสดงสทิธิ 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั) 
62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท์: 0-2229-2800 
โทรสาร:  0-2359-1259 
Website: www.tsd.co.th 

นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ  ซึ่งใน
สมดุทะเบียนจะต้องประกอบด้วยช่ือและนามสกุล สญัชาติ และที่อยู่ของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ และ
รายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตามที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะก าหนด ในกรณีข้อมลูไม่ตรงกนั บริษัทจะถือ
วา่สมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิเป็นข้อมลูที่ถกูต้อง 

ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลง
บนัทกึในสมดุทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิ และนายทะเบียนจะเปลีย่นแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดงักลา่ว 
บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ  โดยจะท าการแจ้งให้ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 (สามสบิ) วนั โดยผา่นเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ (SCP 
– SET COMMUNITY PORTAL) และแจ้งต่อส านกังาน ก.ล.ต. ลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วนั 
เช่นกนั  
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2.5 วิธีการใช้สทิธิและขัน้ตอนการใช้สทิธิ 
2.5.1 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ที่บริษัท  โดยจะต้องแจ้งความ

จ านงในการใช้สทิธิในระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิตามที่ระบขุ้างต้น 

ทัง้นี ้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถขอรับแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ที่บริษัท หรือ
สามารถดาวน์โหลดจากทาง Website ของทางบริษัท www.genco.co.th ระหวา่งระยะเวลาการแจ้งความ
จ านงในการใช้สทิธิ  

ที่อยูบ่ริษัท : 

บริษัท บริหารและพฒันาเพื่อการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม จ ากดั (มหาชน)  
เลขที ่447 ถนนบอนด์สตรีท แขวงบางพดู  
เขตปากเกร็ด จงัหวดั นนทบรีุ 11120  
โทรศพัท์  02-502-0900 
โทรสาร 02-502-0999 

ในกรณีที่ใบส าคญัแสดงสทิธิอยูใ่นระบบใบหุ้น (Script) ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถใช้ใบส าคญัแสดง
สทิธิเป็นหลกัฐานในการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิได้ทนัที 

ในกรณีที่ใบส าคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิ
ต้องแจ้งความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบส าคญั
แสดงสิทธิตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลกัทรัพย์ที่ท าหน้าที่เป็นนายหน้าซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่วจะด าเนินการแจ้งกบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

เพื่อขอถอนใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะออกใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี) ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับน าไปใช้เป็นหลกัฐานประกอบการ
ใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 

2.5.2 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั จะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขการแจ้งความจ านงใน
การใช้สทิธิ โดยด าเนินการและสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้ห้แก่บริษัทตามสถานท่ีติดตอ่ข้างต้น 

ก) แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน  และครบถ้วนทุก
รายการ 

ข) ใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด ซึ่งผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิลงลายมือช่ือผู้ โอนด้านหลงั ตามจ านวนที่ระบใุนแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิ 
และหนงัสอืมอบอ านาจให้ผู้อื่นมารับใบส าคญัแสดงสทิธิฉบบัใหมส่ าหรับใบส าคญัแสดงสทิธิที่ยงัไม่ได้
ใช้สทิธิ (ถ้ามี) 

ค) ช าระเงินตามจ านวนที่ระบใุนแบบแสดงความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั ครัง้เดียวเต็มจ านวน โดยผู้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นจะต้องช าระเป็นเงินสด  เช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงิน
ธนาคาร หรือค าสัง่จ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2  (สอง) วนั 

http://www.genco.co.th/
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 ท าการนบัจากวนัท่ีแจ้งความจ านงการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ โดยขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บญัชีจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุ บริษัท บริหารและพฒันาเพื่อการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม จ ากดั (มหาชน)” เลขที่บญัชี 982-
3-39980-8 ประเภทบญัชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาเจ.เจ.มอลล์ (จตจุกัร) กรณีโอนเงิน ให้สง่
หลกัฐานยืนยนัการโอนเงิน (Pay-in Slip) ให้กบับริษัทฯ ตามที่อยูท่ี่ระบใุนข้อ 2.5.1 

ทัง้นี ้ การใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัดงักลา่วจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทได้เรียกเก็บเงินดงักล่าวได้แล้ว
เทา่นัน้ หากเรียกเก็บไมไ่ด้ด้วยเหตผุลใดๆ ที่มิได้เกิดจากบริษัท ให้ถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิแสดง
เจตนายกเลกิ และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สทิธิในครัง้นัน้ แตท่ัง้นี ้ไม่เป็นการตดัสิทธิ
ที่จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัในครัง้ตอ่ไป เว้นแตเ่ป็นการยกเลกิการใช้สทิธิในครัง้สดุท้าย ให้ถือวา่หมดสทิธิ
ที่จะซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่วอีกตอ่ไป 

ง) ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคา่อากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบญัญัติ
แห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคบัหรือกฎหมายต่างๆ  ที่ใช้บังคบัในการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามญัตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิ 

จ) หลกัฐานประกอบการจองซือ้ 

1) บคุคลสญัชาติไทย : ส าเนาบตัรประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง (กรณีผู้ ใช้
สิทธิเป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบส าเนาบัตรประชาชนของ
ผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และส าเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ เยาว์
อาศยัอยูพ่ร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) 

2) บคุคลตา่งด้าว : ส าเนาใบต่างด้าวหรือหนงัสือเดินทาง  พร้อมรับรองส าเนา
ถกูต้อง 

3) นิติบคุคลในประเทศ : ส าเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่
ออกไมเ่กิน 12 เดือนก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิ พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจที่มีช่ือปรากฏอยู่ใน
หนงัสือรับรองบริษัทนัน้ และเอกสารหลกัฐานของกรรมการ
ผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) พร้อมรับรองส าเนา
ถกูต้อง 

4) นิติบคุคลตา่งประเทศ : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียน ซึ่งประกอบด้วย ส าเนา
หนังสือส าคัญการจัดตัง้บริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ 
ข้อบงัคบั และหนงัสือรับรองที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวนั
ก าหนดการใช้สทิธิ  
ทัง้นี ้เอกสารดังกล่าวต้องได้รับการรับรองโดย Notary 
public ของประเทศที่ออกเอกสารนัน้ และรับรองโดย
เจ้าหน้าที่ของสถานทตูไทย หรือ สถานกงสลุไทยในประเทศ
ดงักลา่วได้จดัท าหรือรับรองความถกูต้อง อีกทัง้เอกสารการ
จดทะเบียนบริษัทจ าเป็นต้องได้รับการรับรองโดยกรรมการ
ผู้มีอ านาจ และเอกสารหลกัฐานของผู้มีอ านาจลงลายมอืช่ือ
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ตาม 1) หรือ 2) พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
5) คสัโตเดียน (Custodian) : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public 

ของประเทศที่ออกเอกสารนัน้ พร้อมหนังสือแต่งตัง้คัส
โตเดียน และเอกสารหลกัฐานของผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือ
ตาม 1) หรือ 2) พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

2.5.3 จ านวนหนว่ยของใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั จะต้องเป็น
จ านวนเต็มเท่านัน้ โดยอตัราการใช้สิทธิเท่ากบัใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิหนึ่ง
หนว่ยตอ่หุ้นสามญัหนึง่หุ้น เว้นแตก่ารปรับสทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิข้อ 3.2 

2.5.4 จ านวนหุ้นสามัญที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิ จะค านวณโดยการน าจ านวนเงินในการใช้สิทธิ  ซึ่งผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิได้ช าระตามที่กลา่วข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สิทธิใน
ขณะที่มีการใช้สทิธินัน้ โดยบริษัทจะออกหุ้นสามญัเป็นจ านวนเต็ม ไมเ่กินจ านวนหนว่ยของใบส าคญัแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิคูณด้วยอตัราการใช้สิทธิ  หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรือ 
อตัราการใช้สิทธิแล้วท าให้มีเศษเหลืออยู่จากการค านวณดังกล่าว  บริษัทจะไม่น าเศษดังกล่าวมาคิด
ค านวณและจะช าระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นเช็คระบุช่ือขีดคร่อมเฉพาะคืนให้แก่ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน  14 (สิบสี่) วนันบั
จากวนัก าหนดการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้โดยไมม่ีดอกเบีย้ไมว่า่ในกรณีใดๆ 

2.5.5 หากบริษัทไม่ได้รับหลกัฐานใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือจ านวนเงินที่บริษัท
ได้รับช าระไม่ครบตามจ านวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญ  หรือบริษัท
ตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ  กรอกลงในแบบแสดง
ความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญันัน้ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสทิธิจะต้องท าการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิในแต่
ละครัง้  หากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ท าการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน
ระยะเวลาดงักล่าวบริษัทจะถือว่าการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้
สทิธิ และบริษัทจะจดัสง่เงินที่ได้รับ และใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิภายใน 14 (สบิสี)่วนันบัจากวนัก าหนดการใช้สทิธิโดยไมม่ีดอกเบีย้ให้ไมว่า่ในกรณีใด ๆ 

2.5.6 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ  ช าระจ านวนเงินในการใช้สิทธิไม่
ครบถ้วน บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวที่จะด าเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี  ้ตามที่ผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิเลอืกไว้ในใบแจ้งความจ านง 

ก) ถือวา่การแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใช้สทิธิ หรือ 

ข)  ถือว่าจ านวนหุ้นสามญัที่จองซือ้มีจ านวนเท่ากับจ านวนที่จะได้รับตามจ านวนเงินในการใช้สิทธิ  ซึ่ง
บริษัทได้รับช าระไว้จริงตามราคาการใช้สทิธิในขณะนัน้ หรือ 
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ค)  ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ ช าระเงินเพิ่มเติมตามจ านวนที่ประสงค์จะ
ใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิในครัง้นัน้  หากบริษัทไม่ได้รับเงิน
ครบตามจ านวนในการใช้สทิธิภายในระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทจะถือวา่การแจ้งความจ านงในการใช้
สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใช้สทิธิ เว้นแตเ่ป็นการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย บริษัทจะด าเนินการ
ตามข้อ ข) ข้างต้น 

การกระท าใดๆ ของบริษัทให้ถือวา่เป็นท่ีสดุ ในกรณีตามข้อ ก) และ ค) บริษัทจะสง่เงินท่ีได้รับไว้คืนเป็นเช็ค
ระบช่ืุอขีดคร่อมเฉพาะและใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทถือว่าไม่มีการใช้
สิทธิดงักล่าวคืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ภายใน 14 (สบิสี)่ วนันบัจากวนัก าหนดการใช้สทิธิโดยไมม่ีดอกเบีย้ไมว่า่ในกรณีใด ๆ  

ในกรณีข้อ ข) บริษัทจะสง่มอบใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิสว่นที่เหลือในกรณีที่
บริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางสว่น คืนให้กบัผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่) วนันบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิ พร้อมเงินสว่นที่เหลือ (ถ้ามี) 
โดยไมม่ีดอกเบีย้ ไมว่า่ในกรณีใด ๆ อยา่งไรก็ดี ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่
มีการใช้สทิธิดงักลา่ว ยงัมีผลใช้สทิธิตอ่ไปจนถึงวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

2.5.7 เมื่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั  ได้ปฏิบตัิ
ตามเง่ือนไขการแจ้งความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั กลา่วคือ ได้สง่มอบทัง้ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบส าคญัแสดงสทิธิ แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั และช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญั
ถกูต้องและครบถ้วนสมบรูณ์ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิก
ถอนการใช้สทิธิได้ เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสอืจากบริษัท 

2.5.8 เมื่อพ้นก าหนดวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ายแล้ว แต่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิยงั
มิได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขของการใช้สิทธิที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคัญแสดงสิทธินัน้ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ  และผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสทิธิจะใช้สทิธิไมไ่ด้อีกเมื่อพ้นก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

2.5.9 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ สง่มอบใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นจ านวน
มากกว่าจ านวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทจะสง่ใบส าคญัแสดงสิทธิใบใหม่โดยมีจ านวนของใบส าคญั
แสดงสทิธิที่ลดลงให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว หากใบส าคญัแสดงสทิธินัน้อยูใ่นระบบใบหุ้น  โดย
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่) วนันบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธินัน้ๆ และจะท าการยกเลิก
ใบส าคญัแสดงสทิธิใบเก่า  

2.5.10 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุช าระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจ านวนหุ้นสามญั
ที่ออกใหมส่ าหรับการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ภายใน 14 (สิบสี่) วนั นบัตัง้แต่วนัที่บริษัทได้รับช าระค่าหุ้นตาม
จ านวนที่มีการใช้สทิธิแตล่ะครัง้ และบริษัทจะด าเนินการจดทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้ใช้สทิธินัน้
เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นตามจ านวนหุ้นสามญัที่ค านวณได้จากการใช้สิทธิ
ในครัง้นัน้ และบริษัทจะด าเนินการยื่นค าขอให้รับหุ้ นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าว เข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์โดยทนัที แต่ทัง้นีจ้ะต้องไม่ช้ากว่า 30 (สามสิบ) วนันบัแต่วนั
ก าหนดการใช้สทิธินัน้ๆ 
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2.5.11 ในกรณีที่บริษัทไมส่ามารถคืนเงินสว่นท่ีไมไ่ด้ใช้สิทธิให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้ภายในระยะเวลา 14 
(สบิสี)่ วนันบัแตว่นัท่ีใช้สทิธิในครัง้นัน้ๆ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิจะได้รับดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
โดยค านวณจากเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธินับแต่วันที่พ้นก าหนด 14 (สิบสี่) วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิได้รับคืนเงินสว่นท่ีไมไ่ด้ใช้สทิธิ 

อย่างไรก็ดี หากบริษัทได้ท าการส่งเช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือค าสัง่จ่ายเงินของธนาคาร ซึ่งขีด
คร่อมสัง่จ่ายเฉพาะช่ือผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในหนงัสือแสดง
ความจ านงในการใช้สทิธิโดยถกูต้องแล้ว โดยชอบและไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ 
อีกตอ่ไป 

2.5.12 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิจะต้องใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัไมต่ ่ากวา่ 100 หุ้นสามญั หรือ ในจ านวนทวีคณู
ของ 100 โดยจ านวนหนว่ยของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัจะต้องเป็นจ านวนเต็มเท่านัน้ 
เว้นแต ่

 กรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิมีสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัน้อยกวา่ 
100 หุ้น จะต้องใช้สทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัครัง้เดียวทัง้จ านวน 

 กรณีที่เป็นในการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิจะ
สามารถใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัโดยไมม่ีการก าหนดจ านวนหุ้นสามญัขัน้ต ่า 

2.5.13 หุ้นสามญัใหม่ที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้น
สามญัของบริษัทที่ได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทุกประการ นบัตัง้แต่วนัที่มีการจดแจ้งช่ือของผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิหรือผู้ รับสิทธิแทนเป็นผู้ ถือหุ้ นของบริษัทและจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วเนื่องจากการออกหุ้น
สามญัใหมจ่ากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิกบักระทรวงพาณิชย์แล้ว 

2.5.14 บุคคลที่ไม่ใช่สญัชาติไทย จะสามารถใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิเพื่อซือ้หุ้ นสามัญทัง้จ านวนหรือ
บางสว่นได้ ภายใต้เง่ือนไขวา่ เมื่อได้มีการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นัน้ๆแล้ว ต้องไม่ท าให้ขดั
ต่อข้อบงัคบัของบริษัท เร่ืองสดัส่วนการถือหุ้นของบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทย หรือตามสดัส่วนที่อาจมีการ
แก้ไขตามข้อบงัคบัในอนาคต หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องในเร่ืองสดัสว่นการถือหุ้นของบคุคลที่มิใช่สญัชาติ
ไทย ซึง่ ณ วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิอยูท่ี่ร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 
ตามที่ระบใุนข้อบงัคบัข้อที่ 6 ของบริษัท  

ดงันัน้หากการใช้สทิธิดงักลา่วขดัตอ่ข้อบงัคบัของบริษัท บริษัทสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่ออกหุ้นสามญัใหม่
ให้แก่บคุคลที่มิใช่สญัชาติไทยที่ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยบริษัทไม่จ าเป็นต้องจ่ายค่าเสียหาย
หรือคา่ชดเชยใดๆ ตอ่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่เป็นบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทย 

ส าหรับในกรณีที่ข้อจ ากัดการถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สญัชาติไทยตามสัดส่วนข้างต้น มีผลท าให้ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สญัชาติไทยซึ่งได้ใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิดงัที่กลา่วมาแล้วโดยครบถ้วน ไม่
สามารถใช้สทิธิได้ตามจ านวนท่ีระบใุนใบแจ้งความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น 
บริษัทจะอนุญาตให้ด าเนินการใช้สิทธิเพียงส่วนที่ไม่ขดัต่อข้อจ ากัดข้างต้นโดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
สามารถเลอืกให้บริษัทด าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้



 

หน้า 14 

 

ก) ให้บริษัทคืนใบส าคญัแสดงสิทธิ และเงินที่เหลือตามราคาการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิในสว่นที่
ไม่สามารถใช้สิทธิได้โดยไม่มีดอกเบีย้ ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สญัชาติไทยดงักลา่วเป็น
เช็คระบช่ืุอขีดคร่อมเฉพาะทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่) วนันบัแต่วนัก าหนดการใช้สิทธิ
ในครัง้นัน้ ๆ  

ข) ให้บริษัทเป็นผู้ ถือแบบแสดงความจ านงการใช้สทิธิ  ใบส าคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทนใบส าคญัสดงสิทธิ 
และเงินตามจ านวนการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทย  ได้ยื่นความ
จ านงการใช้สทิธิในสว่นท่ียงัไมไ่ด้ใช้สทิธิเอาไว้ตามล าดบัก่อนหลงั เพื่อด าเนินการใช้สทิธิตามใบส าคญั
แสดงสทิธิในสว่นท่ียงัไม่ได้มีการใช้สิทธิทัง้จ านวนหรือบางสว่น เมื่อการเข้าถือหุ้นตามใบส าคญัแสดง
สทิธิดงักลา่วไมข่ดัตอ่ข้อจ ากดัเร่ืองสดัสว่นการถือหุ้นของบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทย 

ทัง้นี ้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ไมใ่ช่สญัชาติไทยจะต้องแสดงความจ านงที่จะให้บริษัทด าเนินการตาม
ข้อ (ก) หรือ (ข) ข้างต้น โดยระบใุนใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั ณ วนัแจ้งความจ านง
การใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ 

บริษัทจะอนุญาตให้มีการด าเนินการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ในสว่นที่ยงัไม่ได้รับการใช้สิทธิ
บางส่วนหรือทัง้หมดในวนัก าหนดการใช้สิทธิวนัแรกที่สามารถกระท าได้โดยที่ไม่ขดัต่อข้อจ ากดัเร่ือง
สดัสว่นการถือหุ้นของบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทย อยา่งไรก็ดี หากมีจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่รอการใช้
สิทธิ ณ วนัก าหนดการใช้สิทธิดงักล่าวมากกว่าจ านวนหุ้นสามญัที่อนุญาตให้ซือ้ได้โดยไม่ขดัต่อ
ข้อจ ากดัการโอนหุ้น เร่ืองสดัสว่นการถือครองหุ้นของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทย บริษัท
จะด าเนินการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  ให้แก่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทย
ตามล าดบัการแจ้งความจ านงการใช้สิทธิที่ครบถ้วนสมบรูณ์ตามที่ก าหนดในการใช้สิทธิในครัง้นี  ้หาก 
ณ วนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่วไม่สามารถใช้สิทธิได้เนื่องจาก
ข้อจ ากดัเร่ืองสดัสว่นการถือครองหุ้นของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ให้ถือวา่ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่ว
หมดอายลุง โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทยดงักลา่วไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ 
ตอ่บริษัท และบริษัทจะไมช่ดใช้คา่เสยีหายที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่มิใช่สญัชาติไทยจะไมไ่ด้รับการชดเชยไม่ว่าในรูปแบบใดจากบริษัท  ในกรณีที่ไม่
สามารถด าเนินการใช้สิทธิได้ โดยมีสาเหตมุาจากข้อจ ากดัเร่ืองสดัสว่นการถือครองหุ้นของผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธิที่มิใช่สญัชาติไทย 

2.5.15 สถานะของใบส าคญัแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวนัที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ 
แสดงความจ านงใช้สทิธิโดยถกูต้องสมบรูณ์แล้วนัน้ จนถึงวนัก่อนวนัท่ีนายทะเบียนหุ้นของบริษัทได้จดแจ้ง
ช่ือของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่วเป็นผู้ ถือหุ้นในสมดุทะเบียนรายช่ือ
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท และกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วอนัเนื่องมาจากการใช้สิทธินัน้
บริษัทจะถือว่าสิทธิผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีสิทธิและสภาพ
เช่นเดียวกบัผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ยงัไมไ่ด้แสดงความจ านงใช้สทิธิ 

แต่ทัง้นีน้ับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้ นของบริษัทได้จดแจ้งช่ือของผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้แสดงความจ านงในการใช้สทิธิโดยถกูต้องสมบรูณ์แล้วในสมดุทะเบียนรายช่ือผู้ ถือ
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หุ้นของบริษัท และกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วอนัเนื่องมาจากการใช้สทิธินัน้ บริษัท
จะถือวา่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิมีฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทโดยสมบรูณ์ 

2.6 การแก้ไขขัน้ตอนการใช้สทิธิ 

ในกรณีที่ตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ตลอดจนหน่วยงานใดที่เก่ียวข้องได้ออกประกาศ 
ระเบียบหรือวิธีการปฏิบตัิการใดๆ ที่มีผลให้บริษัทต้องแก้ไขรายละเอียดขัน้ตอนในการใช้สทิธิตามข้อ 2.5 ให้บริษัท
สามารถท าการแก้ไขขัน้ตอนการใช้สทิธิให้สอดคล้องกบัประกาศ ระเบียบ หรือวิธิปฏิบตัิดงักลา่วได้ และต้องแจ้งให้
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และส านกังาน ก.ล.ต. ทราบโดย
ไมช่กัช้า 

2.7 วิธีการสง่มอบใบส าคญัแสดงสทิธิ 

2.7.1 ในกรณีผู้ ถือหุ้นเดิมไมม่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์กบับริษัทหลกัทรัพย์ หรือศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ หรือ กรณี
ที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยให้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิในช่ือของผู้จองซือ้ (Scrip 
System)  

นายทะเบียนหุ้นของบริษัท คือ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ จะท าการสง่มอบใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนที่
ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ ได้รับการจัดสรรหลกัทรัพย์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือที่อยู่ที่ระบุในสมุด
ทะเบียนภายใน 15 (สิบห้า) วนัท าการนบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้ ผู้ ได้รับการจดัสรร
หลกัทรัพย์จะไมส่ามารถขายหลกัทรัพย์ที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ได้ จนกว่าจะได้รับใบส าคญั
แสดงสิทธิ ซึ่งอาจได้รับภายหลงัจากที่หลกัทรัพย์ของบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าท าการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์แล้ว  

2.7.2 ในกรณีผู้ ถือหุ้นเดิมมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์กบับริษัทหลกัทรัพย์ หรือ กรณีที่ผู้จองซือ้หลกัทรัพย์ประสงค์
จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (Scripless System) กล่าวคือ ประสงค์ที่จะฝากไว้ในบญัชีของ
บริษัทหลกัทรัพย์ซึง่ผู้จองซือ้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู ่ 

กรณีนีน้ายทะเบียนหุ้นของบริษัท คือ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ จะน าใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนที่ได้รับ
จัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ ฝาก” และศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝากหลกัทรัพย์อยู่ ใน
ขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ผู้ที่ได้รับจดัสรรฝากไว้
และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ ถือหุ้ นที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 (เจ็ด) วันท าการนับจากวันออก
ใบส าคญัแสดงสทิธิ ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทกึยอดบญัชีจ านวนหุ้นท่ีจองซือ้ฝากไว้ 

ในกรณีนีผู้้ ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายใบส าคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาด
หลกัทรัพย์อนมุตัิให้ใบส าคญัแสดงสทิธิของบริษัทท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ 

ทัง้นี ้ช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรจะต้องตรงกบัช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ผู้จองซือ้ได้รับการ
จัดสรรประสงค์ที่จะฝากใบส าคัญแสดงสิทธิไว้ มิฉะนัน้แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออก
ใบส าคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ที่ได้รับการจดัสรรตามข้อ 2.7.1แทน 
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2.7.3 ในกรณีผู้ ถือหุ้นเดิมมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 หรือ ไม่ประสงค์
จะขอรับใบหุ้น/ใบส าคญัแสดงสิทธิ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือหุ้นเดิม
ประสงค์ที่จะฝากหลกัทรัพย์ไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600  

บริษัทจะด าเนินการน าหลักทรัพย์ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  และศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจ านวนหลกัทรัพย์ตามจ านวนที่ผู้ ถือหุ้นเดิม ได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชีของ
บริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ภายใน 7 (เจ็ด) วนัท าการ นบัแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
และออกหลกัฐานการรับฝากหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมภายใน 7 (เจ็ด) วนัท าการนับจากวนัที่ออก
ใบส าคญัแสดงสทิธิ   

ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหลกัทรัพย์ที่ได้รับจัดสรรในตลาดหลกัทรัพย์ ทนัทีที่ตลาด
หลกัทรัพย์อนญุาตให้หลกัทรัพย์ที่เสนอขายแล้วเสร็จของบริษัทเร่ิมท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
และหากผู้ ถือหุ้นเดิมต้องการถอนหลกัทรัพย์ออกจากบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600  ผู้
ถือหุ้นเดิมรายนัน้สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์  ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการถอนหลกัทรัพย์ตาม
อตัราที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ก าหนด ทัง้นี ้การถอนหลกัทรัพย์ที่ฝากไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ 
สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการด าเนินการ ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นเดิมที่น าฝากในบญัชีดงักลา่วอาจจะไม่
สามารถถอนหลกัทรัพย์ได้ทนัภายในวนัที่หลกัทรัพย์ของบริษัท เร่ิมท าการซือ้ขายได้ในวันแรกในตลาด
หลกัทรัพย์  

2.8 การสง่มอบหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ในการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญ
สามารถเลอืกให้บริษัทด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

2.8.1 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามญั โดยให้ออกใบ
หุ้นในนามของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะสง่มอบใบหุ้นตามจ านวนที่ใช้สทิธิแก่ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามช่ือที่อยู่ที่ระบไุว้ในสมดุทะเบียนใบส าคญัแสดง
สิทธิ ภายใน 15 (สิบห้า) วนัท าการนบัจากวนัครบก าหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้  ในกรณีนี ้ผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั จะไม่สามารถขายหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ ได้
จนกวา่จะได้รับใบหุ้น ซึง่อาจจะได้รับภายหลงัจากที่หุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิได้รับอนญุาตให้เข้าท า
การซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ 

2.8.2 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัไมป่ระสงค์จะขอรับใบหุ้นสามญั แต่ประสงค์
จะใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจาก
การใช้สทิธิไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ซึ่งผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่ กรณีนี ้
ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะด าเนินการน าหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้น
สามญัที่บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝากหุ้นสามญัอยู่ ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทึกยอดบญัชี
จ านวนหุ้นสามญัที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้รับการจดัสรรหุ้นฝากไว้และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้
ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรรหุ้นดงักลา่วภายใน 7 (เจ็ด) วนัท าการ นบัจากวนัครบก าหนดการ
ใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีนีผู้้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญจะสามารถขายหุ้น
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สามญัที่เกิดจากการใช้สทิธิในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้หุ้นสามญัที่เกิดจาก
การใช้สทิธิท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเลอืกให้บริษัทด าเนินการตามข้อ 2.8.2 ช่ือของผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรรหุ้น จะต้องตรงกบัช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามญัไว้ในบญัชีหลกัทรัพย์ดงักลา่ว มิฉะนัน้แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะ
ด าเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรรหุ้นตามข้อ 2.8.1 แทน 

2.8.3 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้รับการจดัสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น  แต่ประสงค์จะใช้บริการ
ของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้
ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้บริษัทจะด าเนินการน าหุ้นสามญัที่เกิดจาก
การใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้น
สามญัตามจ านวนที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิก
เลขที่ 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้รับการจดัสรรหุ้นภายใน  7 (เจ็ด) 
วนัท าการ นบัจากวนัครบก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ เมื่อผู้ที่ได้รับการจดัสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที่
ได้รับการจดัสรรหุ้นจะต้องถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักลา่ว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลกัทรัพย์ทัว่ไป 
ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการด าเนินการตามที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์  และ/หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ 
ก าหนด ดงันัน้ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้รับการจดัสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ได้
ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้หุ้นของบริษัทท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์  และผู้ที่ได้รับจดัสรร
หุ้นได้ด าเนินการถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักลา่วแล้ว 

3 หน้าที่ของผู้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ผู้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิมีหน้าที่ท่ีจะต้องปฎิบตัิตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ ดงันี  ้

3.1 การปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดสทิธิ 

ผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สดุในการประกอบธุรกิจให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
และจะปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง รวมตลอดถึงกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั และค าสัง่ต่างๆ ที่ออกตาม
กฎหมาย และจะปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเง่ือนไขต่างๆ ของข้อก าหนดสิทธิฉบบันีโ้ดยเคร่งครัดตลอดอายขุอง
ใบส าคญัแสดงสทิธิ 

3.2 เง่ือนไขการปรับสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ 

3.2.1 บริษัทต้องด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ  ตลอดอายุของใบแสดงสิทธิ เมื่อเกิด
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี ทัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิไมใ่ห้ด้อยไปกวา่เดิม 

(ก)   เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการ
แบง่แยกหุ้นสามญัที่ได้ออกแล้วของบริษัท 
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(ข)   เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามญัแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น  (Right Offering) และ/หรือ 
ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดั ในราคาเฉลีย่ตอ่หุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม่ที่ค านวณได้ 
ต ่ากวา่ร้อยละ 90 (เก้าสบิ) ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” 

(ค)   เมื่อบริษัทเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหมใ่ดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) 
และ/หรือประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดั โดยที่หลกัทรัพย์นัน้มีสิทธิที่จะแปลงสภาพหรือ
เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้ หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั) โดยที่ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่จะออกใหม่เพื่อรองรับ
สทิธิดงักลา่ว ต ่ากวา่ร้อยละ 90 (เก้าสบิ) ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” 

(ง)   เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

(จ)   เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของก าไรสทุธิ หลงัหกัภาษีเงินได้
ของบริษัทส าหรับการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ ระหวา่งอายใุบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกใน
ครัง้นี ้

(ฉ)   เมื่อมีกรณีอื่นใดในลกัษณะเดียวกบั (ก)-(จ) ที่ท าให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิที่จะซือ้หุ้นจะได้รับเมื่อมีการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิด้อยกวา่เดิม 

โดยบริษัทจะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอตัราการใช้สิทธิในกรณีต่างๆ ดงักลา่วข้างต้นตามสตูร
และวิธีการค านวณดงัตอ่ไปนี ้

(ก)   เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการ
แบง่แยกหุ้นสามญัที่ได้ออกแล้วของบริษัท 

บริษัทจะปรับราคาการใช้สิทธิอนัเป็นผลมาจากการรวม หรือการแบ่งแยกหุ้นสามญัที่ออกแล้วของ
บริษัท โดยจะมีผลบงัคบัทนัที นบัตัง้แต่วนัที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของ
บริษัทกบักระทรวงพาณิชย์ 

(1)  ราคาการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

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

(2)  อตัราการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

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

โดยที่  Price 1  คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
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)   เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามญัแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น  (Right Offering) และ/หรือ 
ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดั ในราคาเฉลีย่ตอ่หุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม่ที่ค านวณได้ 
ต ่ากวา่ร้อยละ 90 (เก้าสบิ) ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” 

การเปลีย่นแปลงราคาใช้สิทธิและอตัราการใช้สทิธิ จะมีผลบงัคบัทนัที ตัง้แตว่นัแรกที่ผู้ซือ้หุ้น ไมไ่ด้รับ
สทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) ส าหรับกรณีที่
เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออก
ใหมใ่ห้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี โดยที่  

“ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม่” ค านวณได้จากจ านวนเงินทัง้หมดที่บริษัทจะได้รับจาก
การเสนอขายหุ้นสามญั หกัด้วยคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกนัน้ (ถ้ามี) หาร
ด้วยจ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหมท่ัง้หมด 

อนึง่ ในกรณีที่เมื่อมีการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหมพ่ร้อมกนัมากกวา่ 1 (หนึง่) ราคาการเสนอขาย 
ในเง่ือนไขที่จะต้องจองซือ้หุ้นดงักลา่วด้วยกนั ให้น าราคาเฉลี่ยทัง้ 2 (สอง) ราคา และจ านวนหุ้นที่
ออกใหม่ทัง้หมดมาค านวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขาย
พร้อมกนัดงักลา่วไมอ่ยูภ่ายในเง่ือนไขที่ต้องจองซือ้ด้วยกนั ให้น าจ านวนหุ้นและราคาเสนอขายที่ต ่า
กว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท" มาค านวณการเปลี่ยนแปลง
เทา่นัน้ 

"ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท"  ได้ก าหนดไว้เท่ากับ ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้น
สามญับริษัทท่ีมีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ 7 (เจ็ด) วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใช้ในการ
ค านวณ ซึ่งราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั เท่ากับ มลูค่าการซือ้ขายหุ้นสามญัทัง้หมดของบริษัทหาร
ด้วยจ านวนหุ้นสามญัของบริษัทท่ีมีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ 

“วนัที่ใช้ในการค านวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัที่
ออกใหม่ (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ส าหรับกรณีที่เป็นการ
เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด แล้วแต่
กรณี 

ในกรณีที่ไมส่ามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามญัไม่มีการซือ้ขายใน
ช่วงเวลาดงักลา่ว บริษัทจะด าเนินการก าหนดราคายตุิธรรมเพื่อใช้ในการค านวณแทน 

“ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่ส านักงาน ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบ 

(1)  ราคาการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้  

Price 1  =  Price 0 x [(A x MP) + BX] 
                [MP x (A + B)] 
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 (2)  อตัราการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

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

โดยที่  Price 1    คือ   ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง  
Price 0 คือ   ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คือ   อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
MP คือ   ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท 
A คือ   จ านวนหุ้นสามญัที่ได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วนัก่อนปิด

 สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อการจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ของผู้
 ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ก่อนวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัที่
 ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป และ /หรือ กรณีเสนอขายให้แก่
 บคุคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี 

B คือ   จ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ /
 หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่
 บคุคลในวงจ ากดั 

BX คือ   จ านวนเงินที่จะได้รับทัง้สิน้ หลงัหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการ
 ออกหลกัทรัพย์นัน้ (ถ้ามี) ทัง้จากการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น
 เดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขาย
 ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 

(ค)   เมื่อบริษัทเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหมใ่ดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) 
และ/หรือประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดัโดยที่หลกัทรัพย์นัน้มีสิทธิที่จะแปลงสภาพหรือ
เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้ หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้ หุ้นสามญั) โดยที่ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่จะออกใหม่เพื่อรองรับ
สทิธิดงักลา่ว ต ่ากวา่ร้อยละ 90 (เก้าสบิ) ของ  “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” 

การเปลีย่นแปลงราคาการใช้สิทธิ และอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคับทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้น จะ
ไมไ่ด้รับสิทธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั หรือ
ให้สทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญั (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR หรือ XW) ส าหรับกรณี
ที่เป็นการเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์
ออกใหมใ่ดๆ ที่มีสทิธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญั 
กรณีเสนอขายให้กับประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
แล้วแตก่รณี 

“ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นสามญัที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ค านวณได้จากจ านวนเงินที่บริษัทจะได้รับจาก
การขายหลกัทรัพย์ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้ น
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สามญั หกัด้วยคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการออกหลกัทรัพย์นัน้ (ถ้ามี) รวมกบัเงินที่จะได้รับจากการใช้
สทิธิซือ้หุ้นสามญันัน้ หารด้วยจ านวนหุ้นทัง้สิน้ท่ีต้องออกใหมเ่พื่อรองรับการใช้สทิธินัน้ 

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ได้ก าหนดไว้เท่ากับ ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้ น
สามญับริษัทท่ีมีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ 7 (เจ็ด) วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใช้ในการ
ค านวณ ซึ่งราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั เท่ากับ มลูค่าการซือ้ขายหุ้นสามญัทัง้หมดของบริษัทหาร
ด้วยจ านวนหุ้นสามญัของบริษัทท่ีมีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ 

“วนัที่ใช้ในการค านวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ที่
ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั (วนัแรกที่ตลาด
หลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR หรือ XW) ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายหลกัทรัพย์ดงักลา่วให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหมใ่ดๆ ที่ให้สทิธิแปลง
สภาพเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัแก่ประชาชนทั่วไป และ /หรือ กรณีที่เป็นการ
เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี 

(1)  ราคาการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

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

(2)  อตัราการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

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

โดยที่  Price 1    คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง  
Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คือ   อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
MP คือ   ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท 
A  คือ   จ านวนหุ้นสามญัที่ได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิด

 สมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อการจองซือ้หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มี
 สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้ หรือให้สิทธิใน
 การจองซือ้หุ้นสามญั กรณีเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ 
 ก่อนวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะ
แปลงสภาพ หรือเปลีย่นเป็นหุ้นสามญัได้ หรือให้สทิธิในการจอง
ซือ้หุ้นสามญั กรณีเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอ
ขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี 
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B คือ   จ านวนหุ้ นสามัญที่ออกใหม่  เพื่อรอง รับการใช้สิทธิของ                
 หลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้ น
 สามญัได้ หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัตามที่เสนอขาย
 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป และ/
 หรือ เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 

BX คือ   จ านวนเงินที่จะได้รับทัง้สิน้ หลงัหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการ
 ออกหลกัทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้น
 สามญัได้ หรือให้สทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญั ส าหรับการเสนอ
 ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทัว่ไป และ/
 หรือ เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั รวมกบัเงินท่ีจะได้รับจาก
 การใช้สิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้ หรือให้สิทธิ
 ในการจองซือ้หุ้นสามญั 

(ง) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคับทันทีตัง้แต่วันแรกที่ผู้ ซือ้หุ้ น
สามญัจะไมม่ีสทิธิรับหุ้นปันผล (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD) 

  (1)  ราคาการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

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

   (2)  อตัราการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

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

โดยที่  Price 1    คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง  
Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ   อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คือ   อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
A คือ   จ านวนหุ้นสามญัที่ได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วนัก่อนปิด

 สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น เพื่อสทิธิในการรับหุ้นปันผล 
B คือ จ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นสามญัปันผล 

(จ)   เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของก าไรสทุธิ หลงัหกัภาษีเงินได้
ของบริษัทส าหรับการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ ระหวา่งอายใุบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกใน
ครัง้นี ้

การค านวณอตัราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้น ค านวณโดยน าเงินปันผลที่จ่ายออกจริงใน
รอบระยะเวลาบญัชีในแต่ละปีดงักลา่ว (รวมเงินปันผลระหว่างกาล) หารด้วยก าไรสทุธิหลงัหกัภาษี
เงินได้ของผลการด าเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการของรอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกัน               
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การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทนัทีตัง้แต่วันแรกที่ผู้ ซือ้หุ้ น
สามญัจะไมม่ีสทิธิรับเงินปันผล (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD) 

วนัท่ีใช้ในการค านวณ หมายถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วนัแรกที่ตลาด
หลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD)  

 (1)  ราคาการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

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

(2)  อตัราการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

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   ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท 
D คือ   เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ายจริงแก่ผู้ ถือหุ้น  
R คือ   เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่าย หากน าก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมของ 

บริษัทและบริษัทย่อยหลงัหกัภาษีเงินได้ในปีดงักล่าว ในอตัรา
ร้อยละ 50 (ห้าสิบ) มาค านวณจากจ านวนหุ้นทัง้หมดที่มีสิทธิ
ได้รับเงินปันผล 

(ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลกัษณะเดียวกบั (ก)-(จ) ที่ท าให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิที่จะซือ้หุ้นจะได้รับเมื่อมีการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิด้อยไปกวา่เดิม 

โดยที่เหตกุารณ์ใดๆ นัน้ไม่ได้ก าหนดอยู่ในข้อ (ก)  ถึงข้อ (จ) ดงักลา่วข้างต้น ให้บริษัทพิจารณาเพื่อ
ก าหนดการเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิ และ/หรือ อตัราการใช้สทิธิ (หรือปรับจ านวนหนว่ยใบส าคญั
แสดงสิทธิแทนอตัราการใช้สิทธิ) ใหม่อย่างเป็นธรรม โดยไม่ท าให้สิทธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
ด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานัน้เป็นที่สุด และให้บริษัทแจ้งให้ส านักงาน ก. ล.ต. 
ตลาดหลกัทรัพย์ และนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิ ทราบถึงรายละเอียดดงักลา่วด้วยภายใน
ระยะเวลา 15 (สบิห้า) วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีมีเหตใุห้ต้องด าเนินการเปลีย่นแปลงการใช้สทิธิดงักลา่ว 

3.2.2 การค านวณเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึงข้อ (ฉ) เป็นอิสระต่อกนั และจะ
ค านวณการเปลี่ยนแปลงตามล าดบัเหตกุารณ์ก่อนหลงัของการเปรียบเทียบกบัราคาตลาดของหุ้นสามญั
ของบริษัท ส าหรับในกรณีที่มีเหตกุารณ์ต่างๆ จะเกิดขึน้พร้อมกันให้ค านวณการเปลี่ยนแปลงเรียงล าดบั
ดงันี ้คือ ข้อ (ก) ข้อ (จ) ข้อ (ง) ข้อ (ข) ข้อ (ค) และข้อ (ฉ) โดยในแต่ละล าดบัครัง้ที่มีการค านวณการ
เปลีย่นแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิเป็นทศนิยม 5 (ห้า) ต าแหนง่ 
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ทัง้นีใ้นการค านวณการปรับสทิธิของเหตกุารณ์ในล าดบัใดให้น าค่าตวัแปรที่ผ่านการค านวณการปรับสิทธิ
ล าดบัก่อนหน้า (ถ้ามี) มาใช้เป็นคา่ตวัแปรก่อนการเปลีย่นแปลงในการค านวณการปรับสทิธิล าดบันัน้ 

3.2.3 การค านวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ (ก)  ถึงข้อ (ฉ) จะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งท าให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สงูขึน้ และ/หรืออตัราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น 
ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สทิธิจนเป็นผลท าให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ที่ค านวณตามสตูรมี
ราคาต ่ากวา่มลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นสามญั (Par Value) ของบริษัทนัน้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปรับราคาการ
ใช้สิทธิใหม่เพียงเท่ากบัมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัเท่านัน้ ส าหรับอตัราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อตัราการใช้
สทิธิที่ค านวณได้ตามข้อ (ก) ถึงข้อ (ฉ) เช่นเดิม  

ทัง้นีใ้นกรณีที่หุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิตามจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดง
สทิธิของการแสดงความจ านงการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ ค านวณออกมาเป็นเศษของหุ้นให้ตดัเศษของหุ้นนัน้
ทิง้ และหากราคาการใช้สิทธิหลงัการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 5 ต าแหน่ง) คณูกบัจ านวนหุ้นสามญั ในการ
แสดงความจ านงการใช้สทิธิในรอบนัน้ ค านวณได้เป็นเศษของบาทให้ตดัเศษของบาททิง้  

3.2.4 ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาการใช้สทิธิ และ/หรือ อตัราการใช้สทิธิในช่วงที่บริษัทยงัไมไ่ด้น าหุ้นสามญัที่
เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิชย์ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้ท าการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับ
สิทธิย้อนหลงั โดยบริษัทจะด าเนินการออกหุ้นสามญัใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบ
แทนใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยเร็วที่สดุตามจ านวนที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ
สมควรจะได้รับ หากราคาที่ได้ปรับใหม่นัน้มีผลบงัคบัใช้โดยหุ้นสามญัสว่นที่เพิ่มใหม่ อาจได้รับช้ากว่าหุ้น
สามญัที่ได้รับก่อนหน้านีแ้ล้ว แตไ่มเ่กิน 45 วนั นบัจากวนัท่ีมีการปรับสทิธิ  

3.2.5 บริษัทอาจท าการปรับราคาการใช้สทิธิควบคูก่บัการออกใบส าคญัแสดงสทิธิใหม ่ทดแทนการปรับอตัราการ
ใช้สทิธิได้ 

3.2.6 การเปลีย่นแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึงข้อ (ฉ) และ/หรือ การออกใบส าคญั
แสดงสทิธิใหมท่ดแทนการปรับอตัราการใช้สทิธิตามข้อ 3.2.5 บริษัทจะด าเนินการแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบั
การปรับสิทธิโดยบอกถึงเหตุผลที่ต้องมีการปรับสิทธิ รายละเอียดวิธีการค านวณ ราคาการใช้สิทธิใหม ่
อตัราการใช้สิทธิใหม่ วนัที่การปรับสิทธิมีผลบงัคบั และจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกทดแทนการปรับ
อตัราการใช้สทิธิตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีการปรับสทิธิมีผลบงัคบัผา่นทางสื่ออิเลค
โทรนิคส์ของตลาดหลกัทรัพย์ (SCP – SET COMMUNITY PORTAL) และแจ้งต่อส านกังาน ก.ล.ต. 
ภายใน 15 (สบิห้า) วนันบัแตว่นัท่ีการปรับสิทธิมีผลบงัคบัใช้ โดยบริษัทจะไม่ท าการเวนคืนใบส าคญัแสดง
สทิธิ แตผู่้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิเดิมจะได้รับสทิธิในการเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิ และอตัราการใช้สทิธิ
ทกุประการ 
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4 สถานะของใบส าคญัแสดงสทิธิที่อยูร่ะหวา่งวนัท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิแสดงความจ านงใช้สทิธิ 

สถานะของใบส าคญัแสดงสทิธิที่อยูร่ะหวา่งวนัท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิแสดงความจ านงใช้สทิธิ และวนัก่อนวนัที่
กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้ว  อนัเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิจะมี
สถานภาพและสทิธิเช่นเดียวกบัใบส าคญัแสดงสทิธิที่ยงัไม่ได้แสดงความจ านงใช้สิทธิ และสถานภาพจะสิน้สดุลง
ในวนัที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้ว  อนัเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
ข้างต้นแล้ว   

5 สถานะของหุ้นสามญัใหมท่ี่เกิดจากการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ 

บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจ านวนหุ้นสามญัที่ออก
ใหมส่ าหรับการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ภายใน 14 (สบิสี)่ วนั นบัตัง้แต่วนัที่บริษัทได้รับช าระค่าหุ้นตามจ านวนที่มีการ
ใช้สทิธิแตล่ะครัง้ และบริษัทจะด าเนินการจดทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้ใช้สทิธินัน้เข้าเป็นผู้ ถือหุ้ นสามญั
ของบริษัทในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นตามจ านวนหุ้นสามญัที่ค านวณได้จากการใช้สทิธิในครัง้นัน้ 

6 รายละเอียดเก่ียวกับหุ้นสามญัที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่    ครัง้ที่ 1 
(“GENCO-W1”) 

จ านวนหุ้นท่ีรองรับการใช้สทิธิ 180,000,000 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
ราคาการใช้สทิธิ หุ้นละ 1.10 บาท เว้นแต่จะมีการปรับราคาใช้สิทธิ ซึ่งเป็นไปตาม

เง่ือนไขการปรับสทิธิ 
หุ้นท่ีส ารองไว้เพื่อรองรับการใช้สทิธิ
คิดเป็นร้อยละ 

20.00 ของจ านวนหุ้นท่ีออก (หุ้นท่ีออกและเรียกช าระแล้ว
จ านวน 900 ล้านหุ้น)  

6.1 ตลาดรองของหุ้นสามญัที่รองรับใบส าคญัแสดงสทิธิ ได้แก่ ตลาดหลกัทรัพย์หลกัทรัพย์ โดยบริษัทจะด าเนินการยื่น
ขออนุญาตน าหุ้ นสามัญที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 30 (สามสบิ) วนันบัจากวนัก าหนดการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ ทัง้นี ้
เพื่อให้หุ้นสามญัดงักลา่วสามารถท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้เช่นเดียวกบัหุ้นสามญัเดิมของบริษัท 

6.2 เนื่องจากหุ้นสามญัของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ดงันัน้หุ้นสามญัที่ออกใหม่เนื่องจาก
การใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ จะสามารถเข้าท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้ภายหลงัจากที่บริษัท
ด าเนินการจดทะเบียนหุ้นสามญัใหมด่งักลา่วตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แล้ว 

7 การชดใช้คา่เสยีหาย กรณีที่บริษัทไมส่ามารถจดัให้มีหุ้นเพื่อรองรับการใช้สทิธิ 

บริษัทจะชดใช้คา่เสยีหายให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ ตามรายละเอียดดงันี ้

7.1 บริษัทจะชดใช้คา่เสยีหายให้เฉพาะผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ที่มาแจ้งความจ านงที่
จะใช้สิทธิ ในวนัก าหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ ซึ่งบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิต าม
ใบส าคญัแสดงสทิธิได้อยา่งเพียงพอ โดยบริษัทจะช าระให้เป็นเช็คระบช่ืุอขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ และจะจดัสง่ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 (สิบสี่) วนัท าการ นบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
มาแจ้งความจ านงที่จะใช้สทิธิ 
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อนึง่ ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิที่เป็นบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทยไม่สามารถใช้
สิทธิได้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน อนัเนื่องมาจากการใช้สิทธิดงักล่าวจะท าให้สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทโดย
บคุคลที่มิใช่สญัชาติไทยทัง้หมดเกินกว่าสดัส่วนที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหาย
ใดๆ ให้กบัผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ 

7.2 การค านวณค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ให้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ มีสูตรการ
ค านวณดงันี ้

คา่เสยีหายตอ่ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 (หนึง่) หนว่ย เทา่กบั   B x [MP – EP] 

โดยที่  B คือ จ านวนหุ้นสามญัที่ไมส่ามารถจดัให้มี และ/หรือ เพิ่มขึน้ได้ ตามอตัรา 
การใช้สทิธิที่เปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ตอ่ 1 หนว่ย 

MP  คือ  ราคาปิดของหุ้นสามญัของบริษัทในวนัก าหนดการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ 
ซึง่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิมาแสดงความจ านงการใช้สทิธิ 

EP   คือ   ราคาการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิตาม
 เง่ือนไขการปรับสทิธิหากมีการปรับราคาการใช้สทิธิ 

7.3 ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าเสียหายให้แก่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้ภายในระยะเวลาดงักล่าว ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิจะได้รับดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5  ต่อปี โดยค านวณจากค่าเสียหายนบัแต่วนัที่พ้นก าหนด 
14 (สบิสี)่ วนัท าการดงักลา่วจนถึงวนัท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิได้รับคืนเงินคา่เสยีหาย 

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากบริษัทได้ท าการส่งเช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือค าสัง่จ่ายเงินของ
ธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะช่ือผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในแบบ
แสดงความจ านงการใช้สทิธิโดยถกูต้องแล้ว ให้ถือวา่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิได้รับเงินค่าเสียหายคืนแล้วโดยชอบ
และไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือคา่เสยีหายใดๆ อีกตอ่ไป 

7.4 หากบริษัทได้ท าการชดใช้คา่เสยีหาย ตามข้อ 7 นีแ้ล้ว ให้ถือเป็นสิน้สดุ  

8 ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสทิธิที่เสนอขาย 

บริษัทจะด าเนินการยื่นค าขออนญุาตให้ตลาดหลกัทรัพย์ พิจารณารับใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัทที่ออกและเสนอขายแล้วเสร็จเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 45 (สีส่บิห้า) วนันบัจาก
วนัท่ีบริษัทได้ด าเนินการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิเสร็จสิน้ลง 

9 การออกใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ในกรณีที่ใบส าคญัแสดงสทิธิสญูหาย ถกูขโมย ถกูท าลาย ฉีกขาด หรือเลอะเลือน ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิอาจขอ
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหม่ได้ โดยน าใบส าคญัแสดงสิทธิที่ฉีกขาดหรือเลอะเลือน น ามายื่นให้แก่นายทะเบียน
ใบส าคญัแสดงสิทธิก่อนที่จะมีการออกใบแทนให้ ณ ส านกังานของนายทะเบียน โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
จะต้องรับผิดชอบส าหรับคา่ใช้จ่ายตา่งๆ และตามที่นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิและบริษัทจะได้ก าหนดไว้ตาม
สมควร 
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10 การแก้ไขเพิ่มเติมสทิธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสทิธิ 

10.1 การแก้ไขในสว่นท่ีมิใช่สาระส าคญัหรือที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิในเร่ืองที่จะกระทบต่อสิทธิที่มิใช่สาระส าคญัของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ  
เช่น แก้ไขขัน้ตอนการใช้สิทธิ หรือเร่ืองที่เห็นได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิโดยชดัแจ้ง  หรือใน
สว่นซึง่ไมท่ าให้สทิธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิด้อยลง หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบญัญตัิหรือหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด
ในกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้อง กฎระเบียบ ข้อบงัคบั หรือค าสัง่
ที่มีผลบงัคบัทัว่ไป หรือประกาศ หรือข้อบงัคบัของส านกังาน ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง ให้บริษัทกระท าโดยไม่ต้องได้รับ
ความยินยอมจากที่ประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิภายหลงัจากที่ได้แจ้งให้ส านกังาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว ทัง้นีก้าร
แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิจะต้องไม่เป็นการขยายอายใุบส าคญัแสดงสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงราคาหรือ
อตัราการใช้สทิธิ ยกเว้นการปรับสทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิที่ระบไุว้ในข้อ 3.2 

10.2 การแก้ไขเปลีย่นแปลงที่เป็นสาระส าคญั 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้อ 10.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทและมติที่ประชุมผู้
ถือใบส าคญัแสดงสทิธิแล้วแตก่รณี และได้แจ้งให้ส านกังาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว 

10.3 การแจ้งข้อก าหนดสทิธิที่แก้ไขเปลีย่นแปลง 

ผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิจะด าเนินการแจ้งไปยงัผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนด
สิทธิ ผ่านสื่ออิเลคโทรนิคส์ของตลาดหลกัทรัพย์ (SCP – SET COMMUNITY PORTAL) ภายในวนัท าการถดัไป
จากวนัที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิ และจะจดัสง่ข้อก าหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิเมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 (สิบห้า) วนันบัแต่วนัที่ได้รับการร้องขอเป็นหนงัสือจากผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิ โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับข้อก าหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อผู้
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิตามที่อยู่ที่ปรากฎในหวัข้อ 2.5.1 นอกจากนัน้ บริษัทจะจัดส่งข้อก าหนดสิทธิที่แก้ไข
เพิ่มเติมให้นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ และตลาดหลกัทรัพย์ ภายในวนัท าการถดัไปนบัแต่วนัที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิ และจดัส่งให้ส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้า) วนันบัแต่วนัที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อก าหนดสทิธิ   

10.4 การแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก าหนดสทิธิต้องไมข่ดัตอ่กฎหมาย  

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใด จะต้องไม่ขดัหรือแย้งกบักฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ รวมตลอดทัง้ข้อก าหนดแห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เร่ืองการขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ฉบบัลงวนัที่ 15 ธันวาคม 2551 รวมทัง้ข้อแก้ไขเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆตลอดจน
กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 

11 การประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ 

11.1 ผู้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิมีสทิธิเรียกประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ  อย่างไรก็ตาม การเรียก
ประชมุจะต้องไม่ใช่เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิเร่ืองการขยายอายใุบส าคญัแสดงสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลง
ราคาหรืออตัราการใช้สทิธิ   
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11.2 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิได้ใช้สิทธิ รวมกนัแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจ านวน
หน่วยทัง้หมดของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนัน้ อาจร้องขอให้ผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิเรียก
ประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีนีผู้้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องเรียกประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
โดยเร็ว ซึ่งต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วนันบัแต่วนัที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิมีค าขอเป็นหนงัสือให้ผู้ออก
ใบส าคญัแสดงสทิธิเรียกประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ หรือนบัแตว่นัท่ีเกิดกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้  

(ก)  หากมีการเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสทิธิในสาระส าคญัตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 10.2  ข้างต้น 

(ข)  หากมีเหตกุารณ์ส าคญัซึง่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิได้ใช้สิทธิรวมกนัแล้วไม่
น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจ านวนหน่วยทัง้หมดของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนัน้เห็นว่า
อาจกระทบตอ่สว่นได้เสยีของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ หรือความสามารถของผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิใน
การปฏิบตัิตามข้อก าหนดสทิธิ 

ในกรณีที่ผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิไม่เรียกประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิตามวรรคก่อน ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิซึ่งถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของจ านวนหน่วย
ทัง้หมดของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ยงัมิได้ใช้สทิธิ ใช้สทิธิด าเนินการเรียกประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิได้ 

11.3 ในการเรียกประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมเนื่องจากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิได้ใช้
สทิธิร้องขอ หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชมุ ให้บริษัทจดัท าหนงัสอืนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา ผู้
ที่ขอให้เรียกประชมุ และเร่ืองที่จะพิจารณาในที่ประชุม และจดัสง่ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ได้ใช้สิทธิ แต่
ละราย ตามรายช่ือ และที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ และแจ้งผ่านทางสื่อของตลาด
หลกัทรัพย์ (SCP – SET COMMUNITY PORTAL) ไมน้่อยกวา่ 7 (เจ็ด) วนัก่อนการประชมุ 

11.4 ในการประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิได้ใช้สิทธิซึ่งมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ
ดงักลา่วจะต้องจดัท าหนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่บริษัทก าหนดและให้ยื่นหนงัสอืมอบฉนัทะตอ่ประธานที่ประชุม
หรือผู้ที่ประธานที่ประชมุมอบหมายก่อนเร่ิมการประชมุ 

 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่มีสทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ หมายถึง ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่
ยงัไมไ่ด้ใช้สทิธิของบริษัทใน ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยไมร่วมถึงผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
ที่มีสว่นได้เสยีซึง่จะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อนัน้ 

 ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียตามข้อนี ้หมายถึง ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในเร่ืองที่ที่ประชมุพิจารณาลงมติ 

11.5 ในการออกเสยีงลงคะแนน ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ถืออยู่
โดยใบส าคญัแสดงสทิธิหนึง่หนว่ยมหีนึง่เสยีง  ผู้ เป็นประธานในท่ีประชมุไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนนอกจากสทิธิ
ที่ตนมีอยูใ่นฐานะผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ 

11.6 ในการประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จดัขึน้โดยบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบคุคลที่ได้รับมอบหมาย
จากประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่เป็นประธานในท่ีประชมุ ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทหรือบคุคลที่ได้รับ
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มอบหมายจากประธานกรรมการไม่เข้าร่วม ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่เข้าร่วมการประชุมเลือกบคุคลใดบคุคล
หนึง่ที่มาเข้าร่วมประชมุท าหน้าที่เป็นประธานท่ีประชมุ โดยที่ทัง้สองกรณีประธานท่ีประชมุไมม่ีสทิธิออกเสียงชีข้าด 

11.7 ที่ประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิจะต้องมีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ยงัมิได้ใช้สทิธิ และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้
ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ (ถ้ามี) ซึง่ถือใบส าคญัแสดงสทิธิเป็นจ านวนผู้มาประชมุไมน้่อยกวา่ 25 (ยีส่บิห้า) ราย และ
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 (ห้าสบิ) ของจ านวนหนว่ยทัง้หมดใบส าคญัแสดงสทิธิที่ยงัไมไ่ด้ใช้สทิธิ เข้าร่วมประชมุจงึจะ
ครบเป็นองค์ประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธินัน้ 

11.8 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแล้ว 60 (หกสิบ) นาที ยงัมีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเข้า
ร่วมประชมุยงัไมค่รบเป็นองค์ประชมุให้ถือวา่การประชมุเป็นอนัระงบัไป หากการเรียกประชุมเป็นการเรียกโดยมติ
คณะกรรมการบริษัทให้นดัประชมุใหมภ่ายในระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 7 (เจ็ด) วนั แตไ่มเ่กินกวา่ใน 14 (สิบสี่) วนันบั
จากวนัก าหนดประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิในครัง้แรก และให้บริษัทด าเนินการจดัสง่หนงัสอืเชิญประชุมไปยงัผู้
ถือใบส าคญัแสดงสทิธิทกุรายและตลาดหลกัทรัพย์ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบไุว้ข้างต้น ในการประชุมครัง้
หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชุม ในกรณีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการ
เรียกประชมุใหม ่

11.9 มติที่ประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนัน้ ซึ่งถือโดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน และได้ออกเสยีงลงคะแนนในมตินัน้ 

11.10 มติใดๆ ซึง่ที่ประชมุผู้ ถือส าคญัแสดงสทิธิได้ลงมติไปแล้วนัน้ ให้ถือวา่มีผลผกูพนัผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิทกุรายไม
วา่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธินัน้จะได้เข้าร่วมประชมุด้วยหรือไมก็่ตาม 

11.11 ภายหลงัจากบริษัทด าเนินการจดบนัทกึรายงานการประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ และเก็บรักษาบนัทึกดงักลา่ว
ไว้ที่ส านกังานใหญ่ของบริษัท รายงานการประชุมที่ได้ลงลายมือช่ือโดยประธานฯ ให้ถือเป็นหลกัฐานอนัสมบรูณ์
ของกิจการทัง้หลายที่ได้ประชุมกันนัน้ และให้ถือว่าการประชุมกิจการที่ประชุมและมติทัง้หลายได้กระท าโดย
ถกูต้อง ทัง้นีบ้ริษัทจะจดัสง่รายงานการประชุมดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเมื่อได้รับการร้องขอภายใน 
15 (วนั) นบัแต่วนัที่บริษัทได้รับการร้องขอเป็นหนงัสือจากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ และบริษัทจะจัดส่งส าเนา
รายงานการประชุมให้ตลาดหลกัทรัพย์และส านกังาน กลต. ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 (สิบสี่) วนั นบัจากวนั
ประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ 

11.12 บริษัทจะแจ้งมติของที่ประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบเผยแพร่
ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ (SCP – SET COMMUNITY PORTAL) โดยเร็ว 

11.13 ในการประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ บริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท
มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าอธิบายในที่ประชุมผู้ ถือใน
ส าคญัแสดงสทิธิได้ 

11.14 บริษัทจะเป็นผู้ช าระคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการจดัประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมดทกุครัง้ 

11.15 บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสทิธิตามมติที่ประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธินบัตัง้แตว่นัท่ีประชมุเพื่อลงมต ิและ
บริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสทิธิเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ส านกังาน กลต. และตลาดหลกัทรัพย์ทราบ
ภายใน 15 (สบิห้า) วนันบัแตว่นัท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมนัน้ 



 

หน้า 30 

 

 

12 ข้อจ ากดัการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิและหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สทิธิ 

12.1 การโอนใบส าคญัแสดงสทิธิ 

บริษัทไมม่ีข้อจ ากดัการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิ เว้นแต ่การโอนเกิดขึน้ในช่วงปิดสมดุทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ
เพื่อพกัการโอนหรือการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 21 (ยี่สิบเอ็ด) วนัก่อนก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย และ
ตลาดหลกัทรัพย์จะท าการขึน้เคร่ืองหมาย SP (ห้ามซือ้ขาย) ลว่งหน้า 3 (สาม) วนัท าการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน 
(ในกรณีที่วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิตรงกบัวนัหยดุท าการของตลาดหลกัทรัพย์ให้เลื่อน
เป็นวนัท าการก่อนหน้า) 

12.2 การโอนหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สทิธิ 

หุ้นสามญัเพิ่มทนุที่เกิดจากการใช้สิทธิ สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจ ากดั เว้นแต่การโอนหุ้นดงักลา่ว เป็นเหตใุห้มี
บคุคลตา่งด้าวหรือบคุคลที่ไมม่ีสญัชาติไทยถือหุ้นในบริษัทเกินกวา่สดัสว่นการถือหุ้นท่ีระบใุนข้อบงัคบัข้อที่  6 ของ
บริษัท กลา่วคือ มีจ านวนมากกวา่ร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท 

13 ผลบงัคบัข้อก าหนดสทิธิและกฎหมายที่ใช้บงัคบั 

ข้อก าหนดสิทธิฉบบันีจ้ะมีผลใช้บงัคบัในวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิไปจนถึงวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย  

โดยข้อก าหนดสทิธินีจ้ะใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้อก าหนดสิทธินีข้ดัแย้ง
กบักฎหมายหรือประกาศใดๆ ที่มีผลใช้บงัคบัตามกฎหมายกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมาย
หรือประกาศดงักลา่วบงัคบักบัใบส าคญัแสดงสทิธิแทนข้อความของข้อก าหนดสทิธิเฉพาะในสว่นท่ีขดัแย้งกนันัน้ 

ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 

 

           -นายอศัวิน วิภูศิริ-        -ผศ.พิเศษ  รณชยั ตนัตระกูล- 

(นายอศัวิน วิภศูิริ)  (ผศ.พิเศษ  รณชยั ตนัตระกลู) 

กรรมการ  กรรมการ 

ในฐานะกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท พร้อมประทบัตราบริษัท (ถ้าม)ี 



 

  Checklist warrant-RO 
ส ำหรับกำรเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น (“warrant”) และหุ้นท่ีออกใหม่เพื่อรองรับ 

warrant (“หุ้นรองรับ”) ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น  
 

บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ (“บริษัท”)  : บริษัท บริหารและพฒันาเพื่อการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม จ ากดั (มหาชน)  
  เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“บจ.”) 
  เป็นบริษัทมหาชนจ ากดัทีม่ีหน้าที่ตามมาตรา 56 (ที่ไมใ่ช่ บจ.) 
 

รำยละเอียดของ warrant   
ช่ือ warrant  (ถ้ามี)  บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม จ ากดั (มหาชน) GENCO-W1)  

เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีมีรายช่ือ ณ วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2557 

วนัท่ีเสนอขาย warrant 19 พฤษภาคม 2557  วนัสิน้สดุอาย ุwarrant 19 พฤษภาคม 2560  

จ านวน warrant ท่ีเสนอขาย ไม่เกิน 180,000,000 หน่วย วนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 18 พฤษภาคม 2560 

ราคาท่ีเสนอขาย   0.00 บาท จ านวนหุ้นรองรับ 180,000,000 หุ้น 

อตัราการใช้สิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้น 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 1.10 บาท 
    

 
Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์1 

เอกสำร 
อ้ำงอิง 

(ข้อ/หน้ำ) 
1. ลักษณะของ warrant   
 1.1 สดัสว่นจ านวนหุ้นรองรับตอ่จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท2 เทา่กบั 

   50%  
 รายละเอียด

การค านวณ
หุ้นรองรับ   > 50% เฉพาะเป็นการออก warrant ในกรณีใดกรณีหนึง่ตอ่ไปนี ้ 

ที่ได้รับผอ่นผนัจากส านกังานก่อนการเสนอขาย  ตามหนงัสอืที ่___ลงวนัท่ี _____ 
 (1) บริษัทอยูใ่นภาวะทีม่ีความจ าเป็นต้องได้รับความชว่ยเหลอืทางการเงิน 
 (2) เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนีข้องบริษัท  
 (3) กรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควร และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้น

 

                                                           
1  ให้ระบ ุ N/A หากเกณฑ์ในข้อใดไม่สามารถ apply กบักรณีของบริษัทได้ 
2  วิธีการค านวณสดัสว่นจ านวนหุ้นรองรับ :  

((จ านวนหุ้นรองรับ warrant ท่ีเสนอขายในครัง้นี)้ + (จ านวนหุ้นรองรับ CD หรือ warrant ท่ีเสนอขายในครัง้อ่ืน*  
                ซึง่ไม่รวมหุ้นท่ีจดัไว้รองรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant))    

                        (จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ซึง่รวมจ านวนหุ้นท่ีจะออกใหม่อ่ืนท่ีบริษัท จะเสนอขายควบคูก่บั warrant ในครัง้นี)้ 
 * เฉพาะจ านวนหุ้นรองรับท่ี outstanding  อนึง่ หากในการประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือมีมตอิอก warrant ในครัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นมีมตอินมุตัใิห้ออกหุ้น

เพิ่มเตมิเพ่ือรองรับการปรับสทิธิในหลกัทรัพย์แปลงสภาพท่ีเสนอขายในครัง้อ่ืน หรือผู้ ถือหุ้นมีมตใินวาระอ่ืนใดท่ีอาจท าให้จ านวนหุ้นรองรับ outstanding ท่ี
จะต้องน ามาค านวณเพิม่ขึน้ เช่น การจ่ายเงินปันผลเกินกว่าท่ีก าหนด ซึง่เป็นผลให้ต้องมีการปรับสทิธิในหลกัทรัพย์แปลงสภาพท่ีเสนอขายในครัง้อ่ืน เป็น
ต้น  บริษัทต้องน าหุ้นรองรับท่ีอาจเพิ่มขึน้ดงักลา่วมารวมค านวณด้วย 
    ทัง้นี ้ CD    = หุ้นกู้แปลงสภาพ 
             ESOP = การเสนอขายหลกัทรัพย์แก่กรรมการหรือพนกังานตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออก
ใหม่ตอ่กรรมการหรือพนกังาน 



 

 
Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์1 

เอกสำร 
อ้ำงอิง 

(ข้อ/หน้ำ) 
โดยรวม  

 1.2 มีอายแุนน่อน ซึง่   10 ปี นบัแตว่นัท่ีออก warrant  (วนัท่ี ___________)  ข้อก าหนด
สทิธิ 

(ข้อ 2.1  
หน้า 3) 

 1.3 ก าหนดราคา และอตัราการใช้สทิธิไว้อยา่งแนน่อน  ข้อก าหนด
สทิธิ 

(ข้อ 2.1  
หน้า 4) 

 1.4 มีระยะเวลาให้แสดงความจ านงในการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย > 15 วนั 
ก่อนวนัใช้สทิธิ1 

 ข้อก าหนด
สทิธิ 

(ข้อ 2.4.3 
หน้า 7) 

 1.5  ก าหนดให้มกีารใช้สทิธิซือ้หุ้นรองรับให้แล้วเสร็จภายในอาย ุwarrant  ข้อก าหนด
สทิธิ 

(ข้อ 2.4.3  
หน้า 8) 

2. หนังสือนัดประชุมผู้ถอืหุ้นได้แสดงข้อมลูอยา่งน้อย ดงันี ้   
 2.1 ข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบั warrant เช่น 
  - ราคาหรืออตัราที่คาดวา่จะเป็นราคาหรืออตัราการใช้สทิธิ 
  - ระยะเวลาการใช้สทิธิ  
 - วนัสิน้สดุของการใช้สทิธิ  
 - เหตใุห้ต้องออกหุ้นใหมเ่พื่อรองรับการปรับสทิธิ 
              - อื่น ๆ (ถ้าม)ี ระบ ุ________ 

 สิง่ที่สง่มา
ด้วย 5 ของ
หนงัสอืนดั
ประชมุผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 

2557 
 2.2 ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น (dilution effect) หากมีการใช้สทิธิครบถ้วน  
โดยได้ระบ ุ

  (1) price dilution2 

       (2) earning per share dilution1 หรือ control dilution2 

 สิง่ที่สง่มา
ด้วย 5 ของ
หนงัสอืนดั
ประชมุผู้ ถือ

                                                           
1 ไม่รวมวนัใช้สทิธิ 
2  Price dilution  = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

     ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

  โดยราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุ้น paid-up) + (ราคาใช้สทิธิ x จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี)้   

                             จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี ้



 

 
Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์1 

เอกสำร 
อ้ำงอิง 

(ข้อ/หน้ำ) 
หุ้นประจ าปี 

2557 

 2.3 วิธีการจดัสรร warrant   สิง่ที่สง่มา
ด้วย 5 ของ
หนงัสอืนดั
ประชมุผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 

2557 
 2.4  ข้อมลูอื่นๆ (ถ้ามี) ระบ ุ_________________________________   
3. มติที่ประชุมผู้ถอืหุ้นและอำยุมติ   
 3.1 บริษัทได้รับมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ออกหุ้นรองรับอยา่งเพยีงพอ    มติที่ประชมุผู้

ถือหุ้นวาระท่ี 
9 หน้า 4 

 3.2 บริษัทได้เสนอขาย warrant แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนบัแตว่นัท่ีที่ประชมุ 
ผู้ ถือหุ้นมีมติ (ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิเมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2557) 

 มติที่ประชมุผู้
ถือหุ้นวาระท่ี 

8  หน้า 3 
และหนงัสอื
จดัสรร
ใบส าคญั
แสดงสทิธิ 

4. ข้อก ำหนดสิทธิของ warrant มีรายการอยา่งน้อย ดงันี ้   
 4.1 รายละเอียดของ warrant โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 
 (1) อายขุอง warrant  ระบ ุ3 ปี 
 (2) ราคาเสนอขาย warrant และราคาใช้สทิธิซือ้หุ้น 
 (3) อตัราการใช้สทิธิ 
 (4) วิธีการใช้สทิธิของ warrant เช่น ใช้สทิธิได้ทกุวนัสดุท้ายของแตล่ะไตรมาส  
              (5)  รายละเอียดส าคญัอื่น (ถ้าม)ี ระบ_ุ___________ 
 

 ข้อก าหนด
สทิธิ 
(ข้อ 2  

หน้า 3- 17) 

                                                                                                                                                                                     
1
  Earnings per share dilution  = Earning per share ก่อนเสนอขาย - Earning per share หลงัเสนอขาย 

        Earning per share ก่อนเสนอขาย 

 โดย Earning per share ก่อนเสนอขาย   = ก าไรสทุธิ / จ านวนหุ้น paid-up  

           Earnings per share หลงัเสนอขาย  = ก าไรสทุธิ / (จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี)้ 
2  Control dilution  =                          จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี ้     

            จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี ้



 

 
Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์1 

เอกสำร 
อ้ำงอิง 

(ข้อ/หน้ำ) 
 4.2 เหต ุเง่ือนไข และกระบวนการในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดตาม warrant  ข้อก าหนด

สทิธิ 
(ข้อ 10  
หน้า27) 

 4.3 คา่เสยีหายที่ผู้ ถือ warrant จะได้รับในกรณีที่บริษัทไมส่ามารถจดัให้มี 
หุ้นรองรับได้ ซึง่ต้องไมต่ า่กวา่สว่นตา่งระหวา่งราคาตลาดของหุ้นของบริษัทกบั 
ราคาใช้สทิธิ 

 ข้อก าหนด
สทิธิ 

(ข้อ 7 หน้า 
25-26) 

4. ข้อก ำหนดสิทธิของ warrant มีรายการอยา่งน้อย ดงันี ้(ตอ่)   
 4.4 มาตรการคุ้มครองผู้ ถือ warrant  ซึง่มีข้อก าหนดดงันี ้

(1) กรณีมีข้อก าหนดให้บริษัทสามารถเรียกให้ผู้ ถือ warrant ใช้สทิธิก่อนก าหนด บริษัท
รับรองวา่ ข้อก าหนดดงักลา่ว 
(ก) มีความเป็นธรรม ชดัเจน และเหตแุหง่การเรียกให้ใช้สทิธิก่อนก าหนดดงักลา่ว

ต้องอ้างอิงเหตกุารณ์หรือการกระท าที่ไมอ่ยูใ่นอ านาจควบคมุของบคุคลใด ๆ  
(ข) ก าหนดให้บริษัท ต้องเรียกให้มีการใช้สทิธิเมื่อมเีหตกุารณ์ที่ก าหนดไว้ 
(ค) มีมาตรการท่ีเพียงพอซึง่ท าให้ผู้ ถือ warrant ในทอดตอ่ ๆ ไปทราบถึงข้อก าหนด

ดงักลา่ว 
(2) ก าหนดเหตแุละเง่ือนไขในการปรับสทิธิในกรณีดงัตอ่ไปนีพ้ร้อมกบัระบวุิธีการ

ค านวณ 
(ก) เมื่อมกีารเปลีย่นแปลง par value หุ้นของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้น

หรือแบง่แยกหุ้น 
(ข) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมใ่นราคาที่ต ่ากวา่ราคาตลาด1 
(ค) เมื่อบริษัทเสนอขาย CD หรือ warrant ในราคาทีต่ ่ากวา่ราคาตลาด7 

(ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นท่ีออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้น 
(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึง่เกินกวา่อตัราที่ระบไุว้ในข้อก าหนดสทิธิ 
(ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลกัษณะเดียวกบั (ก) ถึง (จ) ท่ีท าให้ผลประโยชน์ตอบแทน 
 ใดๆ ที่ผู้ ถือ warrant จะได้รับเมื่อมีการใช้สทิธิด้อยไปกวา่เดมิ 

กรณีการปรับสทิธิตามข้อ (ข) และ (ค) บริษัทได้ระบสุว่นลดจากราคาตลาด พร้อมกบัวิธีการ
ค านวณราคาเสนอขายและราคาตลาดในข้อก าหนดสทิธิแล้ว 
ทัง้นี ้หากบริษัทจะไมด่ าเนินการปรับสทิธิเมื่อเกิดเหตกุารณ์ตาม (ก)-(ฉ) บริษัทได้รับผอ่นผนั
จากส านกังานก่อนการเสนอขายแล้ว ตามหนงัสอืที่_________ ลงวนัท่ี _________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมม่ี
ข้อก าหนดให้
บริษัทเรียกให้
ผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธิใช้
สทิธิได้ก่อน
ก าหนด 

 
ข้อก าหนด
สทิธิ 

(ข้อ 3.2 หน้า 
17-24) 

                                                           
1  คือ การเสนอขายหลกัทรัพย์โดยมีราคาเสนอขายต ่ากว่าราคาตลาดเกิน 10% โดยมีวิธีการค านวณราคาเสนอขายและราคาตลาดตามหมายเหต ุ1  



 

 
Checklist 

ครบถ้วน 
ตำมเกณฑ์1 

เอกสำร 
อ้ำงอิง 

(ข้อ/หน้ำ) 
 
5. กำรด ำเนินกำรภำยหลงักำรเสนอขำย warrant   
 5.1 บริษัทระบไุว้ในการเสนอขาย warrant วา่ จะปรับสทิธิโดยวิธีใดวิธีหนึง่ดงันี ้
  (1) ปรับราคาและอตัราการใช้สทิธิ หรือ 
  (2) ปรับราคาใช้สทิธิ ควบคูก่บัการออก warrant ใหมท่ดแทนการปรับอตัราการใช้
สทิธิ 
  ทัง้นี ้หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริษัทต้องยื่นมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นท่ี
อนมุตัิให้ออกหุ้นรองรับการปรับสทิธินัน้อยา่งเพียงพอตอ่ส านกังานก่อนการปรับสทิธิ จึงจะ
ถือวา่บริษัทได้รับอนญุาตให้เสนอขายหุ้นรองรับ 

 ข้อก าหนด
สทิธิ 

(ข้อ 3.2 
หน้า 17-24) 

 5.2 บริษัทระบไุว้ในการเสนอขาย warrant วา่จะไมข่ยายอาย ุwarrant และไมแ่ก้ไข
เปลีย่นแปลงราคาและอตัราการใช้สทิธิ เว้นแตจ่ะเป็นการปรับสทิธิตามทีก่ าหนดในข้อ 4.4 
(2)  

 ข้อก าหนด
สทิธิ 

(ข้อ 10.1 
หน้า 27) 

 
 บริษัทขอเรียนวา่ บริษัทรับทราบและเข้าใจเง่ือนไขที่ต้องปฏิบตัิตามที่ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุเก่ียวกบัการ
ขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขาย warrant และหุ้นรองรับทกุประการ  ทัง้นี ้ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดตาม warrant 
ภายหลงัการเสนอขาย บริษัทจะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ และจะไม่ด าเนินการให้ขดัหรือแย้งกับ
ข้อก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนดงักล่าว โดยบริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมนัน้เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้
ส านกังานทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม  และขอรับรองว่าข้อมลูที่ระบไุว้ในรายการข้างต้นและเอกสารที่แนบ
มาพร้อม checklist นีถ้กูต้องและตรงตอ่ความจริงทกุประการ 

 
ลงช่ือ  __________________________ ลงช่ือ  __________________________ 

(ผศ.พิเศษ  รณชยั ตนัตระกลู) (นายอิทธิฤทธ์ิ วิภศูิริ) 

กรรมการ กรรมการ 
ในฐานะกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท พร้อมประทบัตราบริษัท (ถ้าม)ี  

 



 

หมำยเหตุ 1 
กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในรำคำต ่ำ หมายถึง การเสนอขายหลกัทรัพย์ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้  
1. การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมใ่นราคาต ่า หมายถงึ การเสนอขายหุ้น โดยก าหนดราคาเสนอขายตาม 1 ให้มีสว่นลดจาก
ราคาตลาดเกินกวา่ 10% 
2. การเสนอขาย warrant ในราคาต ่า หมายถึง การเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ โดยก าหนดราคาเสนอขายตาม 1 ให้
มีสว่นลดจากราคาตลาดเกินกวา่ 10% 
3. การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (“CD”) ในราคาต ่า หมายถึง การเสนอขาย CD โดยก าหนดราคาเสนอขายตาม 1 ให้มี
สว่นลดจากราคาตลาดเกินกวา่ 10% 
1.  กำรค ำนวณรำคำเสนอขำย 

 กรณีเสนอขายหุ้น ให้ใช้ราคาเสนอขายตอ่ผู้ลงทนุ 
กรณีเสนอขาย warrant ให้ใช้ราคาเสนอขาย warrant บวกราคาใช้สทิธิที่จะซือ้หุ้น 

 กรณีเสนอขายหุ้นควบคูไ่ปกบัใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุ้น ให้ค านวณดงันี ้
((Ps) (Qs)) + ((Pw)(Qw)) + ((Ep)( Qx))  
                        Qs +  Qx 

  ทัง้นี ้โดยที่ 
  Ps   =  ราคาเสนอขายหุ้น 
  Qs  =  จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายควบคูไ่ปกบั warrant 
  Pw =  ราคาเสนอขาย warrant 
  Qw =  จ านวน warrant ที่เสนอขายควบคูไ่ปกบัหุ้น 
  Ep  =  ราคาใช้สทิธิทีจ่ะซือ้หุ้นตาม warrant 
  Qx  =  จ านวนหุ้นท่ีจะได้รับจากการใช้สทิธิที่จะซือ้หุ้นตาม Qw 
 กรณีเสนอขาย CD ให้ใช้ราคาเสนอขาย CD หารด้วยอตัราแปลงสภาพ 
 

2. กำรค ำนวณรำคำตลำด ให้ใช้ราคาหนึง่ราคาใดดงัตอ่ไปนี ้  
  2.1 รำคำตลำดถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนักของหุ้นย้อนหลงัไมน้่อยกวา่ 7 วนัท าการติดตอ่กนั แตไ่มเ่กิน 15 วนัท าการ
ติดตอ่กนั ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขาย 
   (1) ราคาที่น ามาถวัเฉลีย่สามารถใช้ราคาปิดหรือราคาเฉลีย่ของการซือ้ขายหุ้นในแตล่ะวนัก็ได้ 
  (2) วนัก าหนดราคาเสนอขาย ให้เป็นวนัใดวนัหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
  (ก) วนัท่ีคณะกรรมการมีมตใิห้เสนอวาระตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิให้บริษัทเสนอขาย warrant 
และหุ้นรองรับในราคาต า่  

 (ข) วนัท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมมีติอนมุตัิให้บริษัทเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมใ่นราคาต า่ 
  (ค) วนัแรกที่เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุ 
  (ง) วนัท่ีผู้ลงทนุมีสทิธิซือ้หุ้นตาม warrant    
ทัง้นี ้หากไมใ่ช้ราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นตลาดตามข้อ 2.1 ให้ระบคุวามเหมาะสมและเหตผุลของการไม่
เลอืกใช้ราคาตลาดดงักลา่วให้ชดัเจนด้วย 
 



 

 2.2 ราคาที่ก าหนดโดยผา่นการวเิคราะห์เปรียบเทยีบกบัความต้องการซือ้และความต้องการขายหุ้นท่ีออกใหม่
ของบริษัท เช่น การส ารวจความต้องการซือ้หลกัทรัพย์ (book building) เป็นต้น  
  2.3  ราคายตุิธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือที่ส านกังานให้ความเห็นชอบ  ทัง้นี ้ให้
เปิดเผยสมมติฐานส าคญัที่ใช้ประกอบการค านวณราคาตลาดให้เพียงพอและชดัเจนด้วย 
 

  



 

 
เอกสำรที่ต้องจัดส่งพร้อมกับ checklist กำรเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น (“warrant”) 
และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับwarrant (“หุ้นรองรับ”)  ต่อผู้ถอืหุ้นของบริษัทตำมสดัส่วนกำรถอืหุ้น 

 
เอกสำรที่ต้องจัดส่งพร้อมกับ checklist มี/ไมม่ี หมายเหต ุ

1. รายงานผลการเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ มี เอกสารแนบที่ 1 
2. หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีขออนมุตัิให้ออกและเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ มี เอกสารแนบที่ 2 
3. มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีอนมุตัใิห้ออกและเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ มี เอกสารแนบที่ 3 
4. ข้อก าหนดสทิธิ warrant มี เอกสารแนบที่ 4 
5. รายละเอียดการค านวณจ านวนหุ้นรองรับ มี เอกสารแนบที่ 5 
6. รายละเอียดการค านวณ dilution effect มี เอกสารแนบที่ 6 
7. หนงัสอืส านกังานแจ้งการผอ่นผนัการออก warrant ในสดัสว่นท่ีมากกวา่ 50% (ถ้ามี) ไมม่ี -- 
8. หนงัสอืส านกังานแจ้งการผอ่นผนัให้บริษัทไมต้่องด าเนินการปรับสทิธิเมื่อเกิด
เหตกุารณ์ตามที่ประกาศก าหนด (ถ้ามี) 

ไมม่ี -- 

 
หมายเหต ุ   
(1) เอกสารข้างต้นต้องให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทเป็นผู้ลงนามรับรองความถกูต้องของเอกสารทกุหน้า 
พร้อมประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) 
(2) การรายงานผลการเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ ให้รายงานผลการขายภายใน 15 วนันบัแตว่นัปิดการเสนอขาย 
(มาตรา 64 แหง่ พรบ.หลกัทรัพย์ และประกาศวา่ด้วยการยกเว้นการยื่นแบบ filing) 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

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


 

เอกสำรแนบล ำดบัที่ 5 ตำม Checklist ของส ำนักงำน กลต. 

รำยละเอียดกำรค ำนวณหุ้นรองรับ บริษัท บริหำรและพัฒนำเพื่อกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ำกัด 

ข้อมลู บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม จ ากดั ณ วนัท่ี 29 เมษายน 2557 
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท   900,000,000 หุ้น 
 
จ านวนหุ้นเพ่ิมทนุท่ีออกเพ่ือรองรับการใช้สทิธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 180,000,000 หุ้น 
 
จ านวนหุ้นเพ่ือรองรับ การใช้สทิธิ GENCO-W1 คิดเป็น 20.00%   
       180,000,000    =  20.00% 

     (900,000,000 + 180,000,000) 

 

 

 
 

 

 



 

เอกสำรแนบล ำดบัที่ 6 ตำม Checklist ของส ำนักงำน กลต. 

รำยละเอียดกำรค ำนวณ Dilution Effect บริษัท บริหำรและพฒันำเพื่อกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ำกัด 
 

การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) 

กรณีที่ 1  

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ (GENCO-W1) ทัง้จ านวน 180,000,000 หน่วย จะไม่
เกิดผลกระทบตอ่การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้นขอผู้ ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 

กรณีที่ 2 

หากมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นครบถ้วนตามใบส าคญัแสดงสิทธิโดยบคุคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมทัง้จ านวน จะท าให้สดัสว่นการ
ถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมลดลงเทา่กบัร้อยละ 16.67 โดยค านวณจากสตูรการค านวณ ดงันี ้

Control Dilution  =  จ านวนหุ้นรองรับท่ีออกในครัง้นี ้ 

       (จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นรองรับท่ีออกในครัง้นี)้   

 16.67% =  180,000,000  

 (900,000,000+ 180,000,000) 

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

กรณีที่ 1  

ผู้ ถือหุ้นเดิมจะไมไ่ด้รับผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น เนื่องจากราคาใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัที่ 1.10 บาทตอ่หุ้น สงูกว่า
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  ซึ่งเท่ากบั 0.83 บาทต่อหุ้น (มลูค่าที่ตราไว้ 1.00 บาทต่อหุ้น)  โดยราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
ค านวณจากราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นย้อนหลงั 7 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครัง้ที่ 2/2557 เมื่อวนัที่ 14 มีนาคม 2557 ซึ่งมีมติพิจารณาและอนมุตัิการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ GENCO-
W1 (ระหวา่งวนัท่ี 5 มีนาคม 2557 ถึง 13 มีนาคม 2557) (ข้อมลูจาก SETSMART) 

กรณีที่ 2  

หากมีการใช้สทิธิซือ้หุ้นครบถ้วนตามใบส าคญัแสดงสทิธิโดยบคุคลอื่นท่ีไมใ่ช่ผู้ ถือหุ้นเดิมทัง้จ านวน จะไม่มีผลกระทบจาก
การลดลงของราคาหุ้น เนื่องจากราคาใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัที่ 1.10 บาทตอ่หุ้น สงูกวา่ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  ซึ่งเท่ากบั 
0.83 บาทต่อหุ้น (มลูค่าที่ตราไว้ 1.00 บาทต่อหุ้น)  โดยราคาตลาดก่อนเสนอขาย ค านวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วง
น า้หนกัของหุ้นย้อนหลงั 7 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2557 เมื่อวนัที่ 14 มีนาคม 
2557 ซึง่มีมติพิจารณาและอนมุตัิการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ GENCO-W1 (ระหวา่งวนัที่ 5 มีนาคม 2557 ถึง 
13 มีนาคม 2557) (ข้อมลูจาก SETSMART) 

 

 


