
 

ข้อกาํหนดว่าดว้ยสทิธิและหน้าทีข่องผู้ออกใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ

และผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญ 

บริษัท บ้านปู จาํกดั (มหาชน) คร้ังที ่4 (BANPU-W4) 

 

บริษัท บา้นป ูจาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดอ้อกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของ

บรษิัท บา้นป ูจาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 4 (“ใบสาํคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4”) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทท่ีจอง

ซื ้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ 

ถือหุน้ จาํนวนไม่เกิน 1,691,527,171 หน่วย ตามมติท่ีประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 ของบรษิัท ซึ่งไดจ้ดั

ประชมุเมื่อวนัท่ี 9 สิงหาคม 2564  

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามท่ีได้กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธินี้ โดยบริษัทและ 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งผูกพนัตามขอ้กาํหนดสิทธินีทุ้กประการ และใหถื้อว่าผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิได้

รบัทราบและเขา้ใจขอ้กาํหนดต่าง ๆ ในขอ้กาํหนดสิทธินีเ้ป็นอย่างดีแลว้ ทั้งนี ้บริษัทจะจัดใหม้ีการเก็บรกัษา

สาํเนาขอ้กาํหนดสิทธินีไ้ว ้ณ สาํนกังานใหญ่ของบรษิัทและ/หรือสาํนกังานใหญ่ของตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงใน

การใชสิ้ทธิ (ตามคาํนิยามท่ีระบุดา้นล่าง) เพ่ือใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิขอตรวจสอบสาํเนาขอ้กาํหนดสิทธิได้

ในวนัและเวลาทาํการของบรษิัทและ/หรือตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ 

คาํจาํกัดความ 

คาํและขอ้ความต่าง ๆ ท่ีใชอ้ยู่ในขอ้กาํหนดสิทธินี ้ใหม้ีความหมายดงัต่อไปนี ้

บริษัท หมายถึง บรษิัท บา้นป ูจาํกดั (มหาชน) 

ข้อกาํหนดสิทธ ิ หมายถึง ขอ้กาํหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบสาํคัญแสดงสิทธิและผู้

ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท บ้านปู จํากัด 

(มหาชน) ครัง้ท่ี 4 (BANPU-W4) รวมถึงท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม (ถา้มี) 

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ หมายถึง ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ตัวแทนรับแจ้งความจาํนง

ในการใช้สทิธ ิ

หมายถึง บุคคลท่ีบริษัทแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของบริษัทในการรับแจ้งความ

จาํนงในการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

นายทะเบียนของ

ใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ

หมายถึง บริษัท ศูนยร์ับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกัด (“ศูนยรั์บฝาก

หลักทรัพย”์) และ/หรือ นิติบุคคลใด ๆ ท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นนาย

ทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิรายใหม่ท่ีรบัโอนสิทธิและหนา้ท่ีของนาย

ทะเบียนเก่ียวกบัการเป็นนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธินี ้ 

ใบสาํคัญแสดงสทิธิ หรือ 

ใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

BANPU-W4 

หมายถึง ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท  บ้านปู จํากัด 

(มหาชน) ครัง้ท่ี 4 (BANPU-W4) ท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท

ท่ีจองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทท่ีออกและเสนอ
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ขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ ชนิดระบุชื่อผูถื้อและโอน

เปล่ียนมือได ้

ประกาศ ทจ. 34/2551 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง การขอ

อนุญาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้ท่ี

ออกใหม่และหุน้ท่ีออกใหม่เพ่ือรองรบัใบสาํคัญแสดงสิทธิ (และท่ีได้

แกไ้ขเพ่ิมเติม) 

ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ หมายถึง ผูท้รงสิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิแต่ละหน่วยตามขอ้ 1.2.3 

ระยะเวลาการแจ้งความ

จาํนงในการใช้สทิธ ิ

หมายถึง ระยะเวลาท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการซือ้หุน้

สามัญของบริษัท สามารถแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิตามใบสาํคัญ

แสดงสิทธิไดต้ามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 1.2.2 

วันกาํหนดการใช้สทิธ ิ หมายถึง วนัท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ในการซือ้หุน้สามญัของบรษิัทได ้ตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 1.2.1                

วันทาํการ หมายถึง วนัท่ีธนาคารพาณิชยเ์ปิดทาํการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ใช่

วนัเสารห์รือวนัอาทิตย ์หรือวนัท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้

เป็นวนัหยดุทางการของธนาคารพาณิชย ์

สมุดทะเบียนผู้ถือ

ใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ

หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียด

เก่ียวกับใบสาํคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีเก็บรกัษา

โดยนายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

สาํนักงาน ก.ล.ต. หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

1. รายละเอียดของใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

1.1 ลักษณะสาํคัญของใบสาํคัญแสดงสิทธิทีอ่อก 

ชื่อหลักทรัพย ์ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท บา้นป ูจาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 4 

(BANPU-W4) 

จาํนวนใบสาํคัญแสดง

สิทธ ิ

: ไม่เกิน 1,691,527,171 หน่วย 

จาํนวนหุ้นสามัญทีจ่ดัสรร

ไว้เพื่อรองรับการใช้สทิธ ิ
: ไม่เกิน 1,691,527,171 หุน้ (มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) คิดเป็นไม่เกินรอ้ย

ละ 33.33 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท ณ วนัท่ีท่ีประชุม

คณะกรรมการมีมติอนมุตัิการเพ่ิมทนุและการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธินี ้

โดยท่ีจาํนวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีจะจัดสรรและสาํรองไว้เพ่ือรองรับใบสาํคัญ

แสดงสิทธิ BANPU-W4 รวมกับจาํนวนหุ้นท่ีจัดสรรและสาํรองไว้เพ่ือรองรบั

ใบสาํคญัแสดงสิทธิอ่ืน ๆ  ทัง้หมดของบรษิัทคิดเป็นไมเ่กินรอ้ยละ 50 ของจาํนวน
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หุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัทภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุ

ของบริษัทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน โดยท่ีไม่มีหุน้เหลือจากการออกและ

เสนอขายในครัง้นี ้

ทัง้นี ้บรษิัทจะเสนอขายหุน้รองรบัการใชสิ้ทธิใหแ้ลว้เสรจ็ตามอายขุองใบสาํคญั

แสดงสิทธิ 

ประเภท/ชนิด : ใบสาํคญัแสดงสิทธิชนิดระบชุื่อผูถื้อและโอนเปล่ียนมือได ้

ลักษณะการจัดสรร : เป็นการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซือ้และไดร้บัจดัสรร

หุน้สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ ในอัตราส่วน 1 หุน้สามัญ

เพ่ิมทุนต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยกาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิจอง

ซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนพรอ้มใบสาํคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันท่ี 17 

สิงหาคม 2564         

ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : ไม่คิดมลูค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากบั 0 บาท)  

ราคาใช้สิทธ ิ : 5.00 บาทต่อหุน้ (เวน้แต่จะมีการปรบัราคาใชสิ้ทธิตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขท่ี

กาํหนดในขอ้กาํหนดสิทธิ) 

ทัง้นี ้หากมีการปรบัราคาการใชสิ้ทธิ ราคาการใชสิ้ทธิจะตอ้งไม่ตํ่ากว่ามลูค่าหุน้

ท่ีตราไวข้องหุน้บรษิัท ณ ขณะนัน้ 

อัตราการใช้สทิธ ิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สามญั 1 หุน้ (เวน้แต่จะมีการปรบัอตัราการ

ใชสิ้ทธิตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขท่ีกาํหนดในขอ้กาํหนดสิทธิ) 

วันออกใบสาํคัญแสดง

สิทธ ิ

: 1 ตลุาคม 2564   

วันทีใ่บสาํคัญแสดงสทิธิ

หมดอายุ 

:  30 กนัยายน 2565   

อายุของใบสาํคัญแสดง

สิทธ ิ

: 1 ปี นับตัง้แต่วันท่ีออกใบสาํคัญแสดงสิทธิ (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 

2565) ทัง้นี ้บรษิัทจะไม่ขยายอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

วันกาํหนดการใชส้ทิธ ิ : ณ วันท่ีครบกาํหนดอายุของใบสาํคญัแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันท่ี 30 กันยายน 

2565 หากวนัดงักล่าวไม่ตรงกบัวนัทาํการ ใหเ้ล่ือนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิเป็นวนั

ทาํการสดุทา้ยก่อนหนา้วนักาํหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าว  

ระยะเวลาการแจ้งความ

จาํนงในการใช้สทิธ ิ

: ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญของบริษัท

จะตอ้งแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัทภายในระยะเวลา 

15 วันก่อนวันกาํหนดการใช้สิทธิ โดยให้ระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดง

สิทธิไดใ้นวนัทาํการใด ๆ 
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การไม่สามารถยกเลิกการ

แจ้งความจาํนงในการใช้

สิทธ ิ

: เมื่อผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิแลว้ จะไม่สามารถยกเลิกการแจง้ความจาํนงได ้

ตลาดรองของใบสาํคัญ

แสดงสทิธ ิ
: บริษัทจะนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกในครัง้นีไ้ปจดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ตลาดรองของหุน้สามัญที่

เกิดจากการใช้สิทธิตาม

ใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ

: บริษัทจะนําหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิเข้าจด

ทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 

1.2 การใช้สิทธิและเงือ่นไขการใช้สิทธิ 

การใชสิ้ทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขดงันี ้

1.2.1 วันกาํหนดการใช้สิทธิ 

กาํหนดใหใ้ชสิ้ทธิไดใ้นวนัท่ีครบกาํหนดอายุของใบสาํคญัแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกบัวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

หากวนัดงักล่าวไม่ตรงกับวนัทาํการ ใหเ้ล่ือนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิเป็นวันทาํการสดุทา้ยก่อนหนา้วัน

กาํหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าว ทัง้นี ้บรษิัทจะไม่มีการเรียกใหใ้ชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิก่อนครบกาํหนด  

1.2.2 ระยะเวลาการแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญัของบริษัทจะตอ้งแจง้ความจาํนงใน

การใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัทไดต้ามสถานท่ีติดต่อในการใชสิ้ทธิท่ีระบุในข้อ 1.2.5 ตัง้แต่เวลา 

09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ภายใน ระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันกาํหนดการใชสิ้ทธิ โดยในระหว่าง

ระยะเวลาดงักล่าว ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดง

สิทธิไดใ้นวนัทาํการใด ๆ 

ทั้งนี ้บริษัทจะปิดสมดุทะเบียนเพ่ือพักการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนวันใชสิ้ทธิ และตลาด

หลกัทรพัยฯ์ จะขึน้เคร่ืองหมาย SP (หา้มการซือ้ขาย) ล่วงหนา้ 2 วนัทาํการ ก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน

เพ่ือพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีวนัปิดสมดุทะเบียนเพ่ือพกัการโอนสิทธิใบสาํคญัแสดง

สิทธิตรงกบัวนัหยดุทาํการของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหเ้ล่ือนวนัปิดสมดุทะเบียนเป็นวนัทาํการก่อนหนา้ 

การแจง้ข่าวเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิ อตัราการใชสิ้ทธิ ราคาท่ีจะซือ้หุน้สามญั ระยะเวลาในการใชสิ้ทธิและ

ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ บริษัทจะแจง้รายละเอียดดงักล่าวอย่างนอ้ย 5 วนัทาํการ

ก่อนระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ โดยผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

นอกจากนี ้บริษัทจะส่งรายละเอียดดงักล่าว ใหก้ับผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิตามรายชื่อท่ีปรากฏอยู่ใน

สมดุทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนทางไปรษณียล์งทะเบียนอีกดว้ย 

1.2.3 ผู้ทรงสิทธิในใบสาํคัญแสดงสิทธิ  

(ก) ผู้ทรงสิทธิในใบสาํคัญแสดงสิทธิกรณีทั่วไป 
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สิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตกไดแ้ก่บคุคลหรือนิติบุคคลท่ีปรากฏชื่อเป็นเจา้ของใบสาํคญั

แสดงสิทธิในจาํนวนดงักล่าวท่ีระบุอยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิในวนัก่อนวนั

แรกของการปิดสมดุทะเบียน เวน้แต่จะไดม้ีการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิซึ่งสามารถใชย้นักบัผู้

ออกใบสาํคัญแสดงสิทธิไดต้ามขอ้ 9 เกิดขึน้แลว้ในวันปิดสมุดทะเบียนขา้งตน้ ซึ่งสิทธิใน

ใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตกไดแ้ก่ผูร้บัโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

(ข) ผู้ทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิ กรณีที่ศูนยรั์บฝากหลักทรัพยเ์ป็นผู้ถือใบสําคัญ

แสดงสิทธิแทน 

สิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตกไดแ้ก่บคุคลหรือนิติบคุคลท่ีนายทะเบียนของใบสาํคญัแสดง

สิทธิไดร้บัแจง้เป็นหนงัสือจากศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ว่าเป็นผูท้รงสิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ในจาํนวนดงักล่าวท่ีลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยจาํนวนดงักล่าว

จะตอ้งไม่เกนิกว่าจาํนวนรวมของใบสาํคญัแสดงสิทธิในชื่อของศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยท่ี์ระบุ

อยู่ในสมดุทะเบียนในวนัก่อนวนัแรกของการปิดสมดุทะเบียนเพ่ือพกัการโอนใบสาํคญัแสดง

สิทธิ 

1.2.4 นายทะเบียนของใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์: 0 2009-9000  

โทรสาร : 0 2009-9991  

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

Email : SETContactCenter@set.or.th 

นายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสิทธิจะรบัผิดชอบต่อการปิดสมดุทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ซึ่ง

ในสมุดทะเบียนจะตอ้งประกอบดว้ย ชื่อและนามสกุล สัญชาติ ท่ีอยู่ของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิและ

รายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีนายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสิทธิจะกาํหนด ในกรณีขอ้มูลไม่ตรงกันจะถือว่า

ขอ้มูลท่ีปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลท่ีถูกตอ้ง ดังนั้น ผูถื้อใบสาํคัญ

แสดงสิทธิมีหนา้ท่ีในการแจง้ขอเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบนัทึกสมดุ

ทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิต่อนายทะเบียนโดยตรง  

บรษิัทขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยจะแจง้การเปล่ียนแปลงดงักล่าว

ใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทราบถึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าว ผ่านทางระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ โดยทนัที และแจง้ใหส้าํนกังาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัจากวนัท่ีมกีารเปล่ียนแปลง

ดงักล่าว  

1.2.5 สถานทีต่ิดต่อในการใช้สิทธ ิ

บริษัทไดแ้ต่งตัง้ให ้“บริษัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกัด (มหาชน)” ทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทนของบรษิัทในการ

รบัแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิและรบัชาํระเงินค่าจองซือ้หุน้สามัญเพ่ิมทุนตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ 
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โดยผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิสามารถติดต่อตัวแทนรับแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิตามรายละเอียด 

ดงันี ้

บริษัทหลกัทรัพย ์บัวหลวง จาํกัด (มหาชน)    

ท่ีอยู่      : ชัน้ 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ์191 ถนนสีลม สีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500     

ติดต่อ    : คณุจารุภา/ คณุสวุาลี/ คณุฐานมาศ/ คณุมาลี/ คณุเบญจวรรณ/ คณุมานิสา/ คณุปิยพร        

โทรศพัท ์: 0-2231-3777 หรือ 0-2618-1000 ต่อ 1122, 1133, 1141-1143, หรือ 1146-1147    

โทรสาร  : 0-2618-1120   

Website  : www.bualuang.co.th    

ในกรณีท่ีบรษิทัมีการเปล่ียนแปลงตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ และ/หรือสถานท่ีติดต่อในการ

ใชสิ้ทธิ บรษิัทจะแจง้รายละเอียดใหก้บัผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทราบผ่านระบบการเผยแพรข่อ้มลูของ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ต่อไป  

1.2.6 ขั้นตอนการใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถติดต่อขอรบัแบบแจง้ความจาํนงในการใช้

สิทธิซือ้หุน้สามญัไดท่ี้บริษัทตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิในระหว่างระยะเวลาการแจง้ความ

จาํนงในการใชสิ้ทธิ หรือดาวนโ์หลดจากเว็บไซตข์องบรษิัท (www.banpu.com) 

ในกรณีท่ีใบสาํคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไรใ้บหลกัทรพัย ์(Scripless) ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีตอ้งการ

ใช้สิทธิตอ้งแสดงความจาํนงและกรอกแบบคาํขอเพ่ือขอถอนใบสาํคัญแสดงสิทธิออกจากระบบไรใ้บ

หลกัทรพัยห์รือเพ่ือใหอ้อกใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิตามท่ีตลาดหลกัทรพัยฯ์ กาํหนด ดงันี ้ 

(ก) ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยข์องตนอยู่ในบญัชี "บริษัท ศูนยร์บั

ฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด เพ่ือผูฝ้าก" ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีตอ้งการใชสิ้ทธิตอ้ง

แจง้ความจาํนงและกรอกแบบคาํขอเพ่ือขอถอนใบสาํคัญแสดงสิทธิตามท่ีตลาดหลักทรพัยฯ์ 

กาํหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพยท่ี์เป็นนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย  ์(Broker) ของตนและ

บริษัทหลักทรัพยด์ังกล่าวจะดาํเนินการแจง้กับศูนยร์ับฝากหลักทรัพยเ์พ่ือขอถอนใบสาํคัญ

แสดงสิทธิจากบญัชี "บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด เพ่ือผูฝ้าก" โดยศูนย์

รับฝากหลักทรัพย์ จะดําเนินการออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิเพ่ือใช้เป็นหลักฐาน

ประกอบการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัของบรษิัท 

(ข) ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิไม่มีบญัชีซือ้ขายหลักทรพัย ์โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิอยู่กับ

ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์น "บญัชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย"์ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีตอ้งการใช้

สิทธิต้องแจ้งความจาํนงและกรอกแบบคาํขอเพ่ือขอถอนใบสาํคัญแสดงสิทธิตามท่ีตลาด

หลักทรัพยฯ์ กาํหนดโดยยื่นต่อศูนยร์ับฝากหลักทรัพยเ์พ่ือขอถอนใบสาํคัญแสดงสิทธิจาก 

"บญัชีบรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัย"์ โดยศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ จะดาํเนินการออกใบแทนใบสาํคญั

แสดงสิทธิเพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัของบรษิัท 

http://www.banpu.com/
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ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ทัง้ท่ีถือเป็นใบสาํคญัแสดงสิทธิและในระบบไรใ้บหลักทรพัย ์(Scripless)) ท่ีมี

ความประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัทจะตอ้งปฏิบัติตามเงื่อนไขและระยะเวลาการแจง้ความ

จาํนงในการใช้สิทธิตามท่ีระบุในข้อ 1.2.2 โดยผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิจะตอ้งปฏิบัติให้ถูกตอ้งตาม

ขอ้บงัคบัหรือกฎหมายต่าง ๆ ท่ีใชบ้งัคบัเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิจองซือ้หุน้สามญัดว้ย และตอ้งดาํเนินการและ

นาํส่งเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปนีใ้หแ้ก่ตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิตามสถานท่ีติดต่อในการ

ใชสิ้ทธิท่ีระบไุวใ้นขอ้ 1.2.5  

(ก) นาํส่งแบบแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัท่ีไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง ชัดเจน และ

ครบถว้นแลว้ทกุรายการ พรอ้มลงนามโดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ตวัแทนรบัแจง้ความ

จาํนงในการใชสิ้ทธิ ในช่วงระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ 

(ข) นาํส่งใบสาํคัญแสดงสิทธิซึ่งลงลายมือชื่อผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิดา้นหลังหรือใบแทน

ใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีระบุว่า ผูถื้อนัน้มีสิทธิในใบสาํคัญแสดงสิทธิ ตามจาํนวนท่ีระบุอยู่ใน

แบบแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตามขอ้ (ก) ใหแ้ก่ตวัแทนรบัแจง้ความจาํนง

ในการใชสิ้ทธิ โดยจะตอ้งเป็นใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีสามารถใชสิ้ทธิไดต้ามขอ้กาํหนดสิทธิ

และเงื่อนไขการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัของบรษิัท  

(ค) ชําระเงินตามจาํนวนท่ีระบุในแบบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซื ้อหุ้นสามัญภายใน

ระยะเวลาท่ีกาํหนด โดยไม่เกินวนักาํหนดการใชสิ้ทธิ แก่ตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใช้

สิทธิ โดยวิธีตามท่ีบริษัทและ/หรือตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิจะเป็นผูก้าํหนด

และแจง้ใหท้ราบต่อไป  

ทัง้นี ้การใชสิ้ทธิจองซือ้หุน้สามญัดงักล่าวจะสมบรูณก์็ต่อเมื่อบรษิัท และ/หรือตวัแทนรบัแจง้

ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ ไดร้บัชาํระเงินตามท่ีระบุในแบบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้

สามญัเพ่ิมทนุ (ในกรณีการโอนเงินเขา้บญัชี) หรือเรียกเก็บเงินดงักล่าวไดแ้ลว้ (ในกรณีชาํระ

ดว้ยเช็ค ดราฟท ์หรือ แคชเชียรเ์ช็ค) เท่านัน้ หากบริษัท และ/หรือตวัแทนรบัแจง้ความจาํนง

ในการใชสิ้ทธิ เรียกเก็บเงินไมไ่ดด้ว้ยเหตผุลใด ๆ ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของบรษิัท และ/หรือ

ตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ บรษิัทจะถือว่าผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนา

ยกเลิกการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัโดยบริษัท และ/หรือตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ 

จะจัดส่งใบสาํคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิพรอ้มกับเช็ค ดราฟท  ์หรือ 

แคชเชียรเ์ช็คท่ีเรียกเก็บเงินไม่ไดค้ืนใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วนัทาํการนบั

จากวันกาํหนดการใชสิ้ทธิ และใหถื้อว่าใบสาํคญัแสดงสิทธินั้นสิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช ้

โดยบรษิัทและตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิจะไม่รบัผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรือ 

ค่าเสียหายอ่ืนใดไม่ว่าในกรณีใด ๆ  

(ง) หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั  

(1) บคุคลสญัชาติไทย  : สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนท่ียงัไม่หมดอาย ุ(ในกรณี

ท่ีมีการเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกลุ ซึ่งทาํใหช้ื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกบั

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ใหแ้นบเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงาน
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ราชการ เช่น หนังสือรบัรอง ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบ

แจ้งเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พรอ้มรับรองสาํเนา

ถกูตอ้ง 

(2) บคุคลท่ีมิใช่สญัชาติ

ไทย 

: สาํเนาหนังสือเดินทางหรือสาํเนาใบต่างด้าวท่ียังไม่

หมดอายพุรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

(3) นิติบคุคลในประเทศ : สําเนาหนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกให้โดยกระทรวง

พาณิชย ์อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิ

พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง โดยผูม้ีอาํนาจลงนามและ

ประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) และแนบเอกสาร

หลกัฐานของผูม้ีอาํนาจลงลายมือชื่อ ตาม (1) หรือ (2) 

แลว้แต่กรณี พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

(4) นิติบคุคล

ต่างประเทศ 

: สาํเนาหนงัสือสาํคญัการจดัตัง้นิติบคุคล (Certificate of 

Incorporation) หนังสือบริคณหส์นธิ (Memorandum 

of Association) และ/หรือ หนงัสือรบัรองของนิติบุคคล 

(Affidavit) อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกาํหนดการใช้

สิทธิ พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนาม

และประทับตราสาํคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบ

เอกสารหลักฐานของผู้มีอาํนาจลงลายมือชื่อตาม (1) 

หรือ (2) แลว้แต่กรณี พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

สาํเนาเอกสารประกอบข้างตน้ท่ีลงนามรับรองสาํเนา

ถูกตอ้งแลว้ จะตอ้งไดร้ับการรับรองลงลายมือชื่อโดย 

Notary Public หรือ หน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอาํนาจของ

ประเทศท่ีออกเอกสารนัน้ 

(5) กรณีท่ีมี Custodian  สาํเนาเอกสารการจดทะเบียนรบัรองโดย Notary Public 

ของประเทศท่ีออกเอกสารนั้น ไม่เกิน 6 เดือน พรอ้ม

หนงัสือมอบอาํนาจให ้Custodian ดาํเนินการแทน โดย

เอกสารการจองซื ้อหุ้นสามัญจะต้องลงนามโดย 

Custodian และจะตอ้งมีหนงัสือของ Custodian ท่ีระบุ

ว่าผูม้ีอาํนาจลงนาม และแนบเอกสารหลักฐานของผูม้ี

อาํนาจลงลายมือชื่อ ตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี 

พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
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ทัง้นี ้หากผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิตามท่ีกล่าวขา้งตน้ 

บริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ขอสงวนสิทธิท่ีจะถือว่าผู้ถือ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม บรษิัท และ/

หรือตัวแทนรับแจ้งความจาํนงในการใชสิ้ทธิ สามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิไดต้ามความเหมาะสม 

(จ) ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการชาํระเงิน ค่าอากร

แสตมป์หรือภาษีอ่ืนใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร หรือข้อบังคับ หรือ

กฎหมายต่าง ๆ ท่ีใชบ้งัคบัในการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

1.2.7 เงือ่นไขอื่นๆ ในการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ  

(ก) จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัจะตอ้งเป็นจาํนวนเต็มเท่านัน้ 

โดยอตัราการใชสิ้ทธิเท่ากับใบสาํคญัแสดงสิทธิหน่ึงหน่วยต่อหุน้สามญัหน่ึงหุน้ เวน้แต่จะมี

การปรบัอตัราการใชสิ้ทธิตาม ท่ีระบไุวใ้นขอ้ 3 

(ข) จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกใหเ้มื่อมีการใชสิ้ทธิ จะคาํนวณโดยการนาํจาํนวนเงินในการใชสิ้ทธิ 

ซึ่งผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดช้าํระตามท่ีกล่าวขา้งตน้ หารดว้ยราคาใชสิ้ทธิในขณะท่ีมีการ

ใช้สิทธินั้น โดยบริษัทจะออกหุน้สามัญเป็นจาํนวนเต็มไม่เกินจาํนวนหน่วยของใบสาํคัญ

แสดงสิทธิคณูดว้ยอตัราการใชสิ้ทธิ หากมีการปรบัราคาใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิแลว้ ทาํ

ใหม้ีเศษเหลืออยู่จากการคาํนวณดงักล่าว บริษัทจะไม่นาํเศษดงักล่าวมาคิดคาํนวณและจะ

ชาํระเงินท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ภายใน 14 วนัทาํ

การนับจากวันกาํหนดการใชสิ้ทธิโดยไม่มีดอกเบีย้ ตามวิธีการและเงื่อนไขท่ีกาํหนดโดย

บริษัทและ/หรือตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ ทัง้นี ้บริษัทและ/หรือตวัแทนรบัแจง้

ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ อาจตกลงกับผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิใหม้ารบัเงินท่ีเหลือจากการ

ใชสิ้ทธิดงักล่าวดว้ยตนเองตามสถานท่ีติดต่อในการใชสิ้ทธิท่ีระบไุวใ้นขอ้ 1.2.5 

(ค) หากบริษัทและ/หรือตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ ไดร้บัหลกัฐานใบสาํคญัแสดง

สิทธิไม่ครบถว้น หรือจาํนวนเงินท่ีบริษัทไดร้บัชาํระไม่ครบตามจาํนวนท่ีระบุไวใ้นแบบแสดง

ความจาํนงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั หรือบรษิัทตรวจสอบไดว้่าขอ้ความท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดง

สิทธิกรอกลงในแบบแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญันัน้ไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง 

หรือติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร

ขอ้บงัคบั หรือกฎหมายต่าง ๆ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งทาํการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน

ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิ หากผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิไม่ทาํการแกไ้ขให้

ถกูตอ้งภายในระยะเวลาดงักล่าว บรษิัทและ/หรือตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิจะถือ

ว่าผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั และบรษิัทและ/หรือ

ตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิจะจดัส่งเงินท่ีไดร้บัและใบสาํคญัแสดงสิทธิคืนใหแ้ก่ผู้

ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วันทาํการนบัจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิ ตามวิธีการและ
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เงื่อนไขท่ีกาํหนดโดยบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิ โดยไม่มี

ดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายอ่ืนใดใหไ้ม่ว่าในกรณีใด ๆ  

(ง) ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิชาํระจาํนวนเงินในการใชสิ้ทธิไม่ครบถว้น บริษัทมีสิทธิแต่

เพียงผูเ้ดียวท่ีจะดาํเนินการประการใดประการหน่ึงต่อไปนี ้ตามท่ีบรษิัทเห็นสมควร  

(1) ถือว่าจาํนวนหุน้สามญัท่ีจองซือ้มีจาํนวนเท่ากับจาํนวนท่ีจะไดร้บัตามจาํนวนเงิน

ในการใชสิ้ทธิ ซึ่งบรษิัทไดร้บัชาํระไวจ้รงิตามราคาใชสิ้ทธิในขณะนัน้ หรือ  

(2) ให้ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิชาํระเงินเพ่ิมเติมตามจาํนวนท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิให้

ครบถว้นภายในระยะเวลาการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ หากบรษิัทไม่ไดร้บัเงิน

ครบตามจาํนวนในการใชสิ้ทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าการแจง้

ความจาํนงในการใชสิ้ทธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ  

ในกรณีตามขอ้ (1) หรือ (2) หากมีกรณีท่ีตอ้งส่งเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ บรษิัท

หรือตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิ จะส่งเงินท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิหรือเงินท่ีไดร้บัไว้

คืนใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิโดยไม่มีดอกเบีย้ เป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะ พรอ้ม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซึ่งบริษัทถือว่าไม่มีการใชสิ้ทธิดงักล่าวคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ภายใน 14 วนัทาํการนบัจากวนัถดัจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิ ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ี

อยู่ท่ีระบุไวใ้นสมดุทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนเพ่ือพกัการโอน

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือตามวิธีการและเงื่อนไขท่ีกาํหนดโดยบริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรบั

แจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ  

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากไดม้ีการส่งมอบเช็คคืนเงินท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิหรือเงินท่ี

ไดร้บัไวโ้ดยไม่มีการใชสิ้ทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุไวใ้นสมุดทะเบียนผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนเพ่ือพกัการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิ โดยถูกตอ้ง

แลว้ ใหถื้อว่าผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดร้บัเงินคืนแลว้โดยชอบ และผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป 

(จ) เมื่อผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัไดป้ฏิบตัิตามเงื่อนไขการแจง้

ความจาํนงในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั กล่าวคือ ไดส่้งมอบทัง้ใบสาํคญัแสดงสิทธิ แบบแจง้

ความจาํนงในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั และชาํระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัถกูตอ้งและครบถว้น

สมบรูณ ์ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใชสิ้ทธิได ้ 

(ฉ) เมื่อพน้วนักาํหนดการใชสิ้ทธิแลว้ แต่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิยงัมิไดป้ฏิบตัิตามเงื่อนไขของ

การใชสิ้ทธิท่ีกาํหนดไวอ้ย่างครบถว้น ใหถื้อว่าใบสาํคญัแสดงสิทธินัน้ ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มี

การใชสิ้ทธิ และผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะใชสิ้ทธิใด ๆ ไม่ไดอี้ก  

(ช) ในกรณีท่ีหุน้สามัญท่ีสาํรองไวเ้พ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิไม่เพียงพอ บริษัทจะดาํเนินการชดใช้

ค่าเสียหายท่ีเกิดขึน้ใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิไดต้ามขอ้ 4 อย่างไรก็

ตาม บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีไม่สามารถใช้สิทธิได้ 

ถึงแมว้่าจะมีหุน้สามญัเพียงพอ ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นบคุคลต่างดา้วหรือนิติ
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บุคคลต่างประเทศท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิไดเ้พราะจะทาํใหก้ารถือหุน้ของคนต่างดา้วเกินกว่า

สดัส่วนท่ีระบใุนกฎหมายหรือในขอ้บงัคบับรษิัท และ/หรือ ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ไม่สามารถใชสิ้ทธิไดเ้พราะจะทาํใหก้ารถือหุน้เกินกว่าสดัส่วนท่ีกฎหมายกาํหนด 

(ซ) ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้

พิจารณาขอ้กาํหนด เงื่อนไขอ่ืนและรายละเอียดอ่ืน ๆ หรือเหตุใหต้อ้งออกหุน้ใหม่ตลอดจน

การเปล่ียนแปลงการใชสิ้ทธิทัง้ดา้นราคาและอตัราการใชสิ้ทธิตามวิธีการคาํนวณท่ีเหมาะสม 

เมื่อมีเหตุการณต์ามท่ีประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด ทัง้นี ้หากมี

กรณีท่ีจาํเป็นตอ้งขอมติจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบริษทัจะนาํเสนอต่อท่ีประชมุผู้

ถือหุน้ตามกฎระเบียบต่อไป 

(ฌ) ในกรณีท่ีการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามัญตามใบสาํคญัแสดงสิทธิตอ้งมีภาระภาษีเงินได ้ค่าอากร

แสตมป์หรือภาษีอ่ืนใด (หากมี) ตามประมวลรัษฎากรหรือกฎหมายอ่ืนใด ผู้ถือใบสาํคัญ

แสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิซือ้หุน้ดงักล่าวตอ้งเป็นผูร้บัภาระค่าภาษีดงักล่าวทัง้สิน้ รวมทัง้ยินยอมให้

บรษิัทมีสิทธิหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายไดต้ามท่ีกฎหมายกาํหนด 

2  การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาํหนดสิทธิ 

2.1 การแก้ไขในส่วนทีเ่ป็นประโยชนต์่อผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้งหรือทีต่้องดาํเนินการ

ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิในเร่ืองท่ีเห็นไดว้่าจะเป็นประโยชนต์่อผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิ

โดยชัดแจง้ หรือในส่วนซึ่งไม่ทาํใหสิ้ทธิของผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิดอ้ยลง หรือเพ่ือใหเ้ป็นไปตาม

บทบญัญัติหรือหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมาย

อ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง กฎระเบียบ หรือขอ้บังคบั หรือคาํสั่งท่ีมีผลบังคบัทั่วไป หรือประกาศ หรือขอ้บงัคบั

ของสาํนกังาน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือกรณีการปรบัสิทธิตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 3 ใหบ้รษิัทกระทาํไดโ้ดยไม่

ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

2.2 การแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีอื่น 

เวน้แต่เป็นกรณีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงตามขอ้ 2.1 ขา้งตน้ การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิไมว่่า

ในข้อใด ๆ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท และผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิซึ่งถือ

ใบสาํคัญแสดงสิทธิเป็นจาํนวนรวมกันไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ช้

สิทธิทัง้หมดท่ีลงลายมือชื่อใหค้วามยินยอมไวเ้ป็นหลกัฐานในหนงัสือฉบบัเดียวกนัหรือหลายฉบบัโดย

ใหเ้ก็บรกัษาหนังสือฉบับดงักล่าวไวเ้ป็นหลักฐานท่ีบริษัท โดยการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิ

ดงักล่าวจะมีผลผูกพนับริษัทและผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทุกราย นบัแต่วนัท่ีบริษัทและผูถื้อใบสาํคญั

แสดงสิทธิใหค้วามยินยอมเป็นหนงัสือครบตามจาํนวนตามท่ีกาํหนดขา้งตน้ 

2.3 เงือ่นไขในการดาํเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาํหนดสิทธิ 
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การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะตอ้งไม่ขัดหรือแยง้กับขอ้กาํหนดตามประกาศ

ประกาศ ทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใด ๆ ของสาํนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งท่ีจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติม

ภายหลงั เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนั 

2.4 การแจ้งข้อกาํหนดสิทธิทีแ่ก้ไขเปลี่ยนแปลง 

บริษัทจะแจง้ใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทราบผ่านระบบการเผยแพร่ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดย

ทันที ณ วันท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดสิทธิ หรือภายในเวลา 9.00 น. ของวันทาํการถัดไป ทั้งนี ้

บริษัทจะจดัส่งขอ้กาํหนดสิทธิท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมใหแ้ก่สาํนกังาน ก.ล.ต. และ นายทะเบียนของใบสาํคญั

แสดงสิทธิ ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดสิทธิ  

นอกจากนี ้เมื่อไดร้บัการรอ้งขอ บริษัทจะจดัส่งขอ้กาํหนดสิทธิท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดง

สิทธิภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัการรอ้งขอเป็นหนงัสือจากผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ และจะจดัใหม้ี

การเก็บรกัษาสาํเนาขอ้กาํหนดสิทธิท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ณ สาํนกังานใหญ่ของบริษัท และ/หรือสาํนกังาน

ใหญ่ของตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ เพ่ือใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิขอตรวจสอบสาํเนา

ขอ้กาํหนดสิทธิท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมไดใ้นวนัและเวลาทาํการของสถานท่ีดงักล่าว (แลว้แต่กรณี)  

3 เงือ่นไขการปรับสิทธิใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

บรษิัทจะดาํเนินการปรบัราคาใชสิ้ทธิ (Exercise Price) และอตัราการใชสิ้ทธิ (Exercise Ratio) ตลอด

อายุของใบสาํคญัแสดงสิทธิ เพ่ือรกัษาผลประโยชนต์อบแทนใด ๆ ท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะไดร้บั

ไม่ใหด้อ้ยไปกว่าเดิม ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์น่ึงดงัต่อไปนี ้

(ก) เมื่อบริษัทเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหรือการ

แบ่งแยกหุน้ ซึ่งการเปล่ียนราคาใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลนบัแตว่นัท่ีมลูค่าท่ีตราไวม้ี

ผลบังคับใชต้ามท่ีตลาดหลักทรพัยฯ์ ประกาศผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลส่ืออิเลคทรอนิกสข์อง

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

  ราคาใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ้

  Price 1 = Price 0 x Par 1 

Par 0 

  อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ้

  Ratio 1 = Ratio 0 x Par 0 

Par 1 

  โดยท่ี 

  Price 1 คือ  ราคาใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

Price 0 คือ  ราคาใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ  อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
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Ratio 0 คือ  อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

Par 1 คือ  มลูค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัหลงัการเปล่ียนแปลง 

Par 0 คือ  มลูค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัก่อนการเปล่ียนแปลง 

(ข) เมื่อบริษัทไดเ้สนอขายหุน้สามัญท่ีออกใหม่ใหก้ับผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ ประชาชน และ/หรือ 

บุคคลในวงจาํกัด โดยราคาสทุธิต่อหุน้ของหุน้สามญัท่ีออกใหม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ “ราคา

ตลาดของหุน้สามญัของบริษัท” ซึ่งการเปล่ียนแปลงราคาใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผล

บงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผูซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัท่ีออกใหม่ (วนั

แรกท่ีตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขึน้เคร่ืองหมาย XR) สาํหรบักรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 

และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญท่ีออกใหม่แก่ประชาชน และ/หรือ บุคคลใน

วงจาํกดั แลว้แต่กรณี  

ทัง้นี ้“ราคาสุทธิต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คาํนวณไดจ้ากจาํนวนเงินทัง้สิน้ท่ีบริษัทจะไดร้บั

จากการเสนอขายหุน้สามัญท่ีออกใหม่ หักดว้ยค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จากการออกหุน้สามญันัน้ 

หารดว้ยจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกใหม่ทัง้หมด  

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง ราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของหุน้

สามญัของบรษิัท ท่ีมีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัทาํการตดิต่อกนั

ก่อนวนัท่ีใชใ้นการคาํนวณ ซึ่งราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุน้สามญัของบริษัทเท่ากบั

มลูค่าการซือ้ขายหุน้สามญัทัง้หมดของบริษัท หารดว้ยจาํนวนหุน้สามญัของบริษัทท่ีมีการซือ้

ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

“วันที่ใช้ในการคํานวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผูซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในการจองซือ้หุน้

สามญัท่ีออกใหม่ (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขึน้เคร่ืองหมาย XR) สาํหรบักรณีท่ีเป็นการเสนอ

ขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุน้สามัญท่ีออกใหม่แก่ประชาชน 

และ/หรือ บคุคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี  

อน่ึง ในกรณีท่ีเมื่อมีการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่พรอ้มกันมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ใน

เงื่อนไขท่ีจะตอ้งจองซือ้ดว้ยกนั ใหน้าํราคาเสนอขายทกุราคามาคาํนวณราคาสทุธิต่อหุน้ท่ีออก

ใหม่ แต่ในกรณีท่ีการเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายใตเ้งื่อนไขท่ีจะตอ้งจองซือ้ดว้ยกัน ให้นาํ

เฉพาะจาํนวนหุน้และราคาเสนอขายท่ีตํ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของ

บรษิัท” มาคาํนวณการเปล่ียนแปลงเท่านัน้ 

  ราคาใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ้

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

[MP x (A + B)] 

  อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ้

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

[(A x MP) + BX] 
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 โดยท่ี 

 Price 1 คือ ราคาใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

Price 0 คือ ราคาใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมกอ่นการเปล่ียนแปลง 

MP คือ  ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิัทตามรายละเอียดท่ีกาํหนดในขอ้ (ข)  

A คือ จาํนวนหุน้สามญัท่ีไดเ้รียกชาํระเตม็มลูคา่แลว้ ณ วนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน 

ผูถื้อหุน้เพ่ือการจองซือ้หุน้สามญัท่ีออกใหม่สาํหรบักรณีการเสนอขายใหแ้ก่ผู้

ถือหุน้เดิม และ/หรือ วนัก่อนวนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหมแ่ก่

ประชาชน และ/หรือ บคุคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี  

B  คือ จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกใหม่จากการเสนอขายแกผู่ถื้อหุน้เดิม และ/หรือ เสนอ

ขายแก่ประชาชน และ/หรือ บคุคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี  

BX  คือ จาํนวนเงินท่ีจะไดร้บัทัง้สิน้ หลงัหกัค่าใชจ้่าย (ถา้มี) จากการออกหุน้สามญัท่ี

ออกใหม่ ทั้งในกรณีการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายแก่

ประชาชน และ/หรือ บคุคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี 

(ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหลกัทรพัยป์ระเภทหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้ใด 

ๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ ประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจาํกัด โดยท่ีราคาสุทธิต่อหุน้

ของหุน้สามัญท่ีออกใหม่เพ่ือรองรบัสิทธิดงักล่าวตํ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้

สามัญของบริษัท” ซึ่งการเปล่ียนแปลงราคาใชสิ้ทธิและอัตราการใชสิ้ทธิจะมีผลบังคับทันที 

ตัง้แต่วันแรกท่ีผูซ้ือ้หุน้สามัญไม่ไดร้บัสิทธิในการจองซือ้หลักทรพัยป์ระเภทหุน้กูแ้ปลงสภาพ

หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิ (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขึน้เคร่ืองหมาย XW) สาํหรบักรณีท่ีเป็น

การเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรพัยป์ระเภทหุน้กู้

แปลงสภาพหรือใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นแก่ประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจาํกัด 

แลว้แต่กรณี  

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” คาํนวณไดจ้ากจาํนวนเงิน

ทั้งสิน้ท่ีบริษัทจะไดร้ับจากการเสนอขายหลักทรัพยป์ระเภทหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือใบสาํคัญ

แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้หักดว้ยค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จากการออกหลักทรพัยน์ั้น รวมกับเงินท่ีจะ

ไดร้บัจากการใชสิ้ทธิท่ีจะซือ้หุน้นัน้ หารดว้ยจาํนวนหุน้ทัง้สิน้ท่ีตอ้งออกใหม่เพ่ือรองรบัการใช้

สิทธินัน้  

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” มีความหมายเช่นเดียวกบัท่ีกาํหนดไวข้า้งตน้ 

“วันที่ใช้ในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกท่ีผู้ซือ้หุ้นสามัญจะไม่ไดร้ับสิทธิในการจองซือ้

หลกัทรพัยป์ระเภทหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้ สาํหรบักรณีท่ีเป็นการ

เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรพัยป์ระเภทหุน้กูแ้ปลง



 

TPID-15-103266 15 

สภาพหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้ สาํหรบักรณีเสนอขายแก่ประชาชน และ/หรือ บคุคล

ในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี 

  ราคาใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ้

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

[MP x (A + B)] 

  อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ้

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

[(A x MP) + BX] 

 โดยท่ี 

 Price 1 คือ ราคาใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

Price 0 คือ ราคาใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

MP  คือ ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิัท ตามรายละเอียดท่ีกาํหนดในขอ้ (ข)  

A  คือ จาํนวนหุน้สามญัท่ีไดเ้รียกชาํระเตม็มลูคา่แลว้ ณ วนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน

ผู้ถือหุ้นเพ่ือการจองซือ้หลักทรัพยป์ระเภทหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสาํคัญ

แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้ สาํหรบัการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ วัน

ก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพหรือ

ใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นต่อประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจาํกัด 

แลว้แต่กรณี 

B  คือ  จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิของหลกัทรพัยป์ระเภทหุน้

กูแ้ปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้ตามท่ีเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้

เดิม และ/หรือ เสนอขายแก่ประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจาํกัด แลว้แต่

กรณี  

BX  คือ  จาํนวนเงินท่ีจะไดร้บัทัง้สิน้ หลงัหกัค่าใชจ้่าย (ถา้มี) จากการออกหลกัทรพัย์

ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น สาํหรับการ

เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายแก่ประชาชน และ/หรือ 

บุคคลในวงจาํกัด แลว้แต่กรณี รวมกับเงินท่ีจะไดร้บัจากการใชสิ้ทธิซือ้หุน้

สามญั 

(ง) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุน้สามัญท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามัญของ

บรษิัท ซึ่งการเปล่ียนแปลงราคาใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผู้

ซือ้หุน้สามญัไม่มีสิทธิรบัหุน้ปันผล (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขึน้เคร่ืองหมาย XD) 
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  ราคาใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ้

  Price 1 = Price 0 x [A] 

[A + B] 

  อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ้

  Ratio 1 = Ratio 0 x [A + B] 

[A] 

 โดยท่ี 

 Price 1 คือ ราคาใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

Price 0 คือ ราคาใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

A คือ จาํนวนหุ้นสามัญท่ีไดเ้รียกชาํระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียน 

ผูถื้อหุน้เพ่ือสิทธิในการรบัหุน้ปันผล 

B คือ จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกใหม่ในรูปแบบของหุน้ปันผล 

(จ) เมื่อบรษิัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัรารอ้ยละ 90 ของกาํไรสทุธิตามงบการเงินรวมของ

บริษัทหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและเงินสาํรองตามกฎหมาย สาํหรบัการดาํเนินงานในรอบ

ระยะเวลาบัญชีใด ๆ ตลอดอายุของใบสาํคัญแสดงสิทธิ การเปล่ียนแปลงราคาใชสิ้ทธิและ

อตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัที ตัง้แต่วนัแรกท่ีผูซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่มีสิทธิรบัเงินปันผล (วนั

แรกท่ีตลาดหลักทรพัยฯ์ ขึน้เคร่ืองหมาย XD) ยกเวน้ในกรณีท่ีมีผลขาดทุนสุทธิ บริษัทสงวน

สิทธิท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงราคาใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ 

ทั้งนี ้อตัรารอ้ยละของเงินปันผลท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ คาํนวณโดยนาํเงินปันผลท่ีจ่ายออกจริง

จากผลการดาํเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชี หารดว้ยกาํไรสทุธิตามงบการเงินรวมหลงั

หกัภาษีเงินไดแ้ละเงินสาํรองตามกฎหมายของผลการดาํเนินงานของรอบระยะบญัชีปีเดียวกัน 

โดยท่ีเงินปันผลท่ีจ่ายออกจรงิดงักล่าวใหร้วมถึงเงินปันผลท่ีจ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบญัชี

ดงักล่าวดว้ย (ถา้มี) 

  ราคาใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ้

  Price 1 = Price 0 x [MP – (D – R)] 

MP 

  อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี ้

  Ratio 1 = Ratio 0 x MP 

MP – (D-R) 
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 โดยท่ี 

 Price 1 คือ ราคาใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

Price 0 คือ ราคาใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

MP  คือ  ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิัทตามรายละเอียดท่ีกาํหนดในขอ้ (ข)  

D  คือ  เงินปันผลต่อหุน้ท่ีจ่ายจรงิแก่ผูถื้อหุน้  

R คือ  เงินปันผลต่อหุน้ท่ีจ่ายหากนาํกาํไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดใ้นอตัรารอ้ยละ 90 

มาคาํนวณจากจาํนวนหุน้ทัง้หมดท่ีมีสิทธิไดร้บัเงินปันผล 

(ฉ) ในกรณีท่ีมีเหตกุารณใ์ด ๆ อนัทาํใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชนอ์นัพึงได ้

โดยท่ีเหตุการณใ์ด ๆ นั้น ไม่ไดก้าํหนดอยู่ในขอ้ (ก) – (จ) ใหเ้ป็นดุลยพินิจของบริษัทในการ

พิจารณาเพ่ือกาํหนดการเปล่ียนแปลงราคาใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิใหม่ (หรือปรบัจาํนวน

หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทาํใหสิ้ทธิของผู้ถือ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกว่าเดิม ทัง้นี ้ใหถื้อว่าผลการพิจารณานัน้เป็นท่ีสดุ 

(ช) การคาํนวณเปล่ียนแปลงราคาใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตาม (ก) – (ฉ) เป็นอิสระต่อกนัและ

จะคาํนวณการเปล่ียนแปลงตามลาํดับเหตุการณท่ี์เกิดขึน้ก่อนหลังของการเปรียบเทียบกับ

ราคาตลาดของหุน้สามัญของบริษัท สาํหรับในกรณีท่ีเหตุการณต์่าง ๆ เกิดขึน้พรอ้มกันให้

คาํนวณการเปล่ียนแปลงเรียงลาํดบัดงันี ้คือ ขอ้ (ก)->(จ)->(ง)->(ข)->(ค)->(ฉ) โดยในแต่ละ

ลาํดบัครัง้ท่ีคาํนวณการเปล่ียนแปลงใหค้งสภาพของราคาใชสิ้ทธิเป็น ทศนิยม 2 ตาํแหน่ง และ

อตัราการใชสิ้ทธิเป็นทศนิยม 4 ตาํแหน่ง 

บริษัทจะดาํเนินการแจง้ผลการเปล่ียนแปลงราคาใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ (ก) ถึง

ขอ้ (ฉ) และ/หรือการปรบัจาํนวนหน่วยใบสาํคัญแสดงสิทธิแทนอตัราการใชสิ้ทธิ โดยบอกถึง

รายละเอียดวิธีการคาํนวณและเหตผุลท่ีตอ้งมีการเปล่ียนแปลงดงักล่าวใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดง

สิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทนัที หรือภายในเวลา 9.00 น. ของ

วันทาํการถัดจากวนัท่ีการเปล่ียนแปลงมีผลบงัคบัใช ้และแจง้ต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. และนาย

ทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสิทธิภายใน 15 วนันบัจากวนัท่ีการเปล่ียนแปลงนัน้มีผลบงัคบัใช ้

(ซ) การคาํนวณการเปล่ียนแปลงราคาใชสิ้ทธิและอัตราการใชสิ้ทธิตามขอ้ (ก) – (ฉ) จะไม่มีการ

เปล่ียนแปลงซึ่งทาํใหร้าคาใชสิ้ทธิใหม่สงูขึน้ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิลดลง เวน้แต่กรณีการ

รวมหุน้ และในกรณีท่ีการเปล่ียนแปลงราคาใชสิ้ทธิดงักล่าวมีผลทาํใหร้าคาใชสิ้ทธิใหม่มีราคา

ซึ่งตํ่ากว่ามลูค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษัทก็ใหใ้ชม้ลูค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบรษิัท

เป็นราคาใชสิ้ทธิใหม่ โดยราคาใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง จะคาํนวณจากราคาใชสิ้ทธิ

ใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง (ทศนิยม 2 ตาํแหน่ง) คณูกับจาํนวนหุน้สามญั (จาํนวนหุน้สามัญ

คาํนวณไดจ้ากอตัราการใชสิ้ทธิใหม่คณูกบัจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีแจง้ความจาํนงในการ
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ใชสิ้ทธิเมื่อคาํนวณไดจ้าํนวนหุน้ออกมาเป็นเศษหุน้ใหต้ัดเศษของหุน้นั้นทิง้) สาํหรบักรณีท่ี

จาํนวนเงินท่ีคาํนวณไดเ้ป็นเศษของบาทใหต้ดัเศษของบาททิง้  

(ฌ) บริษัทจะไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงราคาและอตัราการใชสิ้ทธิเวน้แต่จะมีการปรบัสิทธิตามเงื่อนไข

การปรบัสิทธิรวมทัง้จะไม่ขยายอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้มีมติใด ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อสิทธิของ

ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะจัดทาํรายงานสารสนเทศแจ้งไปยังตลาดหลักทรัพยฯ์ และผู้ถือ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิไดท้ราบทนัที หรือภายในเวลา 9.00 น. ของวนัทาํการถดัไป หรือก่อนวนัท่ีอตัราการ

ใชสิ้ทธิและราคาการใชสิ้ทธิมีผลบงัคบัใชผ่้านระบบการเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัยฯ์  

 

4 การชดใช้ค่าเสียหายกรณีบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ 

4.1 บริษัทจะชดใชค้่าเสียหายให้เฉพาะผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีไดแ้จง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิตาม

เงื่อนไขการแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิ ซึ่งบริษัทไม่สามารถจดัใหม้ีหุน้สามญัเพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิไดอ้ย่างเพียงพอ โดยไม่มีดอกเบีย้ โดยค่าเสียหายท่ีบรษิัทจะชดใชส้ามารถคาํนวณ

ไดต้ามท่ีกาํหนดในขอ้ 4.3 และบรษิัทจะแจง้ใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทราบภายหลงัการใชสิ้ทธิ 

4.2 การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 4.1 บริษัทจะชาํระให้เป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ โดยจะ 

จัดส่งให้แก่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทําการนับจากวัน

กาํหนดการใชสิ้ทธิ ตามท่ีอยู่ท่ีระบุไวใ้นสมดุทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปิดสมดุทะเบียน

เพ่ือพักการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งมอบเช็คเงิน

ค่าเสียหาย ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบไุวใ้นสมดุทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนั

ปิดสมดุทะเบียนเพ่ือพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิโดยถกูตอ้งแลว้ ใหถื้อว่าผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ไดร้บัเงินค่าเสียหายแลว้โดยชอบ และผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรือ

ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป  

4.3 การคาํนวณค่าเสียหายท่ีบรษิัทจะชดใชใ้หผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิตามขอ้ 4.1 มีสตูรการคาํนวณดงันี ้

ค่าเสียหายต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย = B x [MP – EP] 

โดยท่ี 

B คือ จาํนวนหุน้สามัญท่ีไม่สามารถจดัใหม้ี และ/หรือ เพ่ิมขึน้ไดต้ามอัตราการใช้

สิทธิท่ีเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึน้ต่อ 1 หน่วย 

MP คือ ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทในวันกาํหนดการใช้สิทธิ ซึ่งผู้ถือใบสาํคัญ

แสดงสิทธิมาแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ 

EP คือ ราคาใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือราคาใชสิ้ทธิตามเงื่อนไขการปรบั

สิทธิหากมีการปรบัราคาใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ 
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4.4 การชดใชค้่าเสียหายตามขอ้นีใ้หถื้อเป็นท่ีสุด อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิเป็น

บุคคลต่างดา้วหรือนิติบุคคลต่างประเทศท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิไดเ้พราะจะทาํใหก้ารถือหุน้ของคนต่าง

ดา้วเกินกว่าสดัส่วนท่ีระบุในกฎหมายหรือในขอ้บงัคบับริษัท และ/หรือ ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดง

สิทธิไม่สามารถใชสิ้ทธิไดเ้พราะจะทาํใหก้ารถือหุน้เกินกว่าสดัส่วนท่ีกฎหมายกาํหนด บรษิัทจะไม่ชดใช้

ค่าเสียหายหรือดาํเนินการอ่ืนใดใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว และผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ดงักล่าวไม่มีสิทธิเรียกรอ้งค่าเสียหายหรือเรียกรอ้งใหบ้รษิัทชดใชใ้ด ๆ ทัง้สิน้ 

5 การขอออกใบสาํคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่ 

หากใบสาํคญัแสดงสิทธิฉบบัเก่าสญูหาย ฉีกขาดหรือชาํรุดดว้ยประการใด ๆ  ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิมี

สิทธิยื่นคําขอให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ออกใบสําคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่  โดยจะต้องชําระ

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามสมควรตามท่ีศูนยร์บัฝากหลักทรพัยก์าํหนด ในการนี ้ศูนยร์บัฝาก

หลกัทรพัยจ์ะออกใบสาํคญัแสดงสิทธิฉบบัใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิภายใน 15 วนัทาํการ นบั

แต่วนัท่ีศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยไ์ดร้บัคาํขอใหอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิฉบบัใหม่ และเอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ี

ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยก์าํหนด  

6 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดง

สิทธิ 

ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2564 ซึ่งไดจ้ัดประชุมเมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2564 มีมติจัดสรรหุ้น

สามญัเพ่ิมทนุของบรษิัทจาํนวนไม่เกิน 1,691,527,171 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพ่ือรองรบั

การใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W4 ท่ีบริษัทจะออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทท่ีจองซือ้

และไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน 

7 รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นออกใหม่เพื่อรองรับใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

จํานวนหุ้นสามัญท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 ไม่เกิน 1,691,527,171 หุน้ 

มลูค่าท่ีตราไว ้  หุน้ละ 1.00 บาท 

ราคาใชสิ้ทธิ  5.00 บาท (เว้นแต่จะมีการปรับราคาใช้สิทธิตาม

หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขท่ีกาํหนดในขอ้กาํหนดสิทธิ) 

ทัง้นี ้หากมีการปรบัราคาการใชสิ้ทธิ ราคาการใชสิ้ทธิ

จะตอ้งไม่ตํ่ากว่ามูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้องหุน้บริษัท ณ 

ขณะนัน้ 

หุ้นท่ีสาํรองไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิคิด

เป็นรอ้ยละ 

 ไม่เกินรอ้ยละ 33.33 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมดของบริษัท ณ วนัท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการมี
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มติอนุมัติการเพ่ิมทุนและการจัดสรรใบสาํคญัแสดง

สิทธิ BANPU-W4 

โดยท่ีจาํนวนหุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ีจะจดัสรรและสาํรอง

ไวเ้พ่ือรองรบัใบสาํคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 รวม

กับจํานวนหุ้นท่ีจัดสรรและสํารองไว้เ พ่ือรองรับ

ใบสาํคัญแสดงสิทธิอ่ืน ๆ ทั้งหมดของบริษัทคิดเป็น

ไม่เกินรอ้ยละ 50 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้

ทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญ

เพ่ิมทุนของบริษัทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน โดย

ท่ีไม่มีหุน้เหลือจากการออกและเสนอขายในครัง้นี ้

ทัง้นี ้บริษัทจะเสนอขายหุน้รองรบัการใชสิ้ทธิใหแ้ลว้

เสรจ็ตามอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W4  

 

บริษัทจะดาํเนินการยื่นขออนุญาตนาํหุน้สามญัท่ีออกใหม่จากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิเขา้

จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายใน 30 วนั นบัแต่วนักาํหนดการใชสิ้ทธิ 

ทั้งนี ้เพ่ือใหหุ้น้สามญัดังกล่าวสามารถทาํการซือ้ขายในตลาดหลักทรพัยฯ์ ไดเ้ช่นเดียวกับหุน้สามญั

ของบรษิัท 

8 สิทธิของหุ้นสามัญใหม่ทีเ่กิดจากการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

หุน้สามัญท่ีออกใหม่เน่ืองจากการใชสิ้ทธิของผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีออกในครัง้นี ้จะมีสิทธิและ

สถานะเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทท่ีออกไปก่อนหน้านีทุ้กประการ รวมทั้งสิทธิในการรับเงิน 

ปันผล สิทธิในการเขา้ร่วมประชมุผูถื้อหุน้และออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ หรือประโยชน์

อ่ืนใดท่ีบริษัทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้นบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนผูถื้อหุน้ของบรษิัทไดจ้ดแจง้ชื่อผูถื้อใบสาํคญั

แสดงสิทธิเป็นผูถื้อหุน้ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัท และกระทรวงพาณิชยร์บัจดทะเบียนเพ่ิมทนุ

ชาํระแลว้ หากบริษัทไดป้ระกาศวนักาํหนดใหสิ้ทธิในเงินปันผล หรือผลประโยชนอ่ื์นใดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

ก่อนวนัท่ีนายทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัทไดจ้ดแจง้ชื่อของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นผูถื้อหุน้ในสมดุ

ทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และกระทรวงพาณิชยร์ับจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระเรียบรอ้ยแลว้ ผู้ถือ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะไม่มีสิทธิไดร้บัเงินปันผลหรือผลประโยชนอ่ื์นนัน้ 

9 การโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิ  

9.1 การโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไม่ไดฝ้ากไวก้บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี ้

9.1.1 การโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิระหว่างผูโ้อนและผูร้บัโอน  

การโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิจะสมบูรณเ์มื่อผูโ้อนใบสาํคญัแสดงสิทธิซึ่งเป็นผูท่ี้สมดุทะเบียน

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิระบุชื่อเป็นเจา้ของใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวนท่ีจะทาํการโอนหรือ

ผู้รับโอนคนสุดท้าย โดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเน่ืองครบถว้นจากผู้ท่ีปรากฏชื่อ
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ดังกล่าว (แลว้แต่กรณี) ไดส่้งมอบใบสาํคัญแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูร้บัโอนโดยลงลายมือชื่อสลกั

หลงัแสดงการโอนใหไ้วด้ว้ย 

9.1.2 ผลการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิระหว่างผูร้บัโอนกบับรษิัท 

การโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิจะใชย้นักับบริษัทไดก้็ต่อเมื่อนายทะเบียนของใบสาํคัญแสดง

สิทธิไดร้บัคาํขอลงทะเบียนการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิพรอ้มทัง้ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีผูร้บั

โอนใบสาํคญัแสดงสิทธิไดล้งลายมือชื่อเป็นผูร้บัโอนในดา้นหลงัของใบสาํคญัแสดงสิทธินัน้

ครบถว้นแลว้ 

9.1.3 ผลการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิระหว่างผูร้บัโอนกบับคุคลภายนอก  

การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิจะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนของ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิไดล้งทะเบียนการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิในสมดุทะเบียนผูถื้อใบสาํคญั

แสดงสิทธิเรียบรอ้ยแลว้ 

9.1.4 การขอลงทะเบียนการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

การขอลงทะเบียนการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิจะตอ้งกระทาํ ณ สาํนักงานใหญ่ของนาย

ทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสิทธิในวนัและเวลาทาํการของนายทะเบียนของใบสาํคญัแสดง

สิทธิ และจะตอ้งทาํตามแบบและวิธีการท่ีนายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสิทธิกาํหนด โดยผู้

ขอลงทะเบียนจะตอ้งส่งมอบใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีลงลายมือชื่อครบถว้นตามท่ีระบุขา้งตน้ 

พรอ้มทั้งหลกัฐานอ่ืน ๆ ท่ียืนยันถึงความถูกตอ้งและความสมบูรณข์องการโอนและการรบั

โอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีนายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสิทธิ

กาํหนดให้แก่นายทะเบียนของใบสาํคัญแสดงสิทธิดว้ย อย่างไรก็ตาม นายทะเบียนของ

ใบสาํคัญแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รบัคาํขอลงทะเบียนการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิ หาก

นายทะเบียนของใบสาํคัญแสดงสิทธิเห็นว่าการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธินั้นไม่ชอบด้วย

กฎหมาย โดยนายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสิทธิจะแจง้ใหผู้ข้อลงทะเบียนทราบภายใน 7 

วันนับแต่วันท่ีนายทะเบียนของใบสาํคัญแสดงสิทธิได้รับคาํขอลงทะเบียนและเอกสาร

หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 

9.1.5 นายทะเบียนของใบสาํคัญแสดงสิทธิจะลงทะเบียนการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิในสมุด

ทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ พรอ้มทัง้รบัรองการโอนไวใ้นใบสาํคญัแสดงสิทธิภายใน 14 

วนันบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิไดร้บัคาํขอลงทะเบียนและเอกสารหลกัฐานท่ี

เก่ียวขอ้งในกรณีท่ีไม่ตอ้งออกใบสาํคญัแสดงสิทธิใหใ้หม่ หรือภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีนาย

ทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิไดร้บัคาํขอลงทะเบียนและเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งในกรณีท่ี

ตอ้งออกใบสาํคญัแสดงสิทธิใหใ้หม่ 

9.2 สาํหรับการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีฝากไวก้ับศูนยร์ับฝากหลักทรัพยใ์ห้เป็นไปตามข้อบังคับของ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และหน่วยงานกาํกบัดแูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

10 ข้อจาํกัดการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิและข้อจาํกัดการโอนหุ้นสามัญทีเ่กิดจากการใช้สิทธิ 
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10.1 ข้อจาํกัดการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

ใบสาํคัญแสดงสิทธิสามารถโอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จาํกัด ทั้งนี ้บริษัทจะปิดสมดุทะเบียนเพ่ือพักการโอน

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 21 วนัก่อนวนัใชสิ้ทธิ และตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะขึน้เคร่ืองหมาย SP (หา้มการซือ้

ขาย) ล่วงหนา้ 2 วนัทาํการ ก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน ในกรณีท่ีวนัปิดสมดุทะเบียนเพ่ือพกัการโอนสิทธิ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิตรงกบัวนัหยดุทาํการของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหเ้ล่ือนวนัปิดสมดุทะเบียนเป็นวนัทาํ

การก่อนหนา้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีขอ้จาํกดัการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ และมีขอ้จาํกัดอนัสืบเน่ืองมาจาก

ขอ้บังคับของบริษัทว่าดว้ยเร่ืองอัตราส่วนการถือหุน้ของคนต่างดา้ว โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 10.2 

และ 10.3 

10.2 ข้อจาํกัดการโอนหุ้นสามัญ 

ขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 10 กาํหนดว่า เวน้แต่กรณีตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บังคบั หุน้สามัญของบริษัท

สามารถโอนกนัไดอ้ย่างเสรีโดยไม่มีขอ้จาํกดั แต่ทัง้นีค้นต่างดา้วมีสิทธิถือหุน้สามญัในบริษัทไดไ้ม่เกิน

รอ้ยละ 40 ของหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิัท  

คนต่างดา้วอาจไดม้าซึ่งหุน้สามัญใหม่เกินกว่าอัตราจาํกัดท่ีกาํหนดในวรรคแรกได ้โดยการใชสิ้ทธิ

แปลงสภาพหรือใชสิ้ทธิซือ้ ในกรณีท่ีคนต่างดา้วนัน้เป็นผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ และ/หรือใบสาํคญัแสดง

สิทธิ และ/หรือหลกัทรพัยใ์หสิ้ทธิอ่ืนใดท่ีบริษัทเป็นผูอ้อกและเสนอขายทัง้จาํนวนในต่างประเทศ หรือ

โดยการจองซือ้หุ้นสามัญใหม่ท่ีออกและเสนอขายแก่บุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) (รวม

ตลอดถึงหุน้ปันผลหรือหุน้สามญัท่ีไดอ้อกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั ซึ่งไดหุ้น้สามญัดงักล่าวมาจากการใช้

สิทธิต่าง ๆ ขา้งตน้) แต่ทัง้นี ้การถือหุน้สามญัใหม่โดยคนต่างดา้วในกรณีเชน่ว่านีเ้มื่อรวมกบัหุน้สามญั

ท่ีถือโดยคนต่างดา้วตามวรรคแรกแลว้ จาํนวนหุน้สามญัทัง้หมดท่ีถือโดยคนต่างดา้วจะตอ้งไม่เกินกวา่

รอ้ยละ 45 ของจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิัทในขณะนัน้ ๆ อตัราจาํกัดท่ีคน

ต่างดา้วมสิีทธิถือหุน้สามญัจาํนวนรอ้ยละ 45 นีใ้หใ้ชก้บักรณีการโอนหุน้สามญัจากคนต่างดา้วซึ่งเป็น

ผูไ้ดหุ้น้สามัญใหม่มาโดยการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหรือใชสิ้ทธิซือ้ หรือโดยการจองซือ้หุน้สามญัใหม่ท่ี

ออกและเสนอขายแก่บคุคลในวงจาํกัด (หรือเป็นหุน้ปันผลหรือเป็นหุน้สามญัใหม่ท่ีไดอ้อกใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้สามญัซึ่งไดหุ้น้สามญัดงักล่าวมาจากการใชสิ้ทธิต่าง ๆ ตามวรรคสองนี)้ ใหก้บัคนต่างดา้วในทกุ ๆ 

ทอดของการโอน จนกว่าหุน้สามญัดงักล่าวจะถกูโอนไปยงับคุคลซึ่งมิใช่คนตา่งดา้ว 

ดงันัน้ การโอนหุน้รายใดท่ีจะทาํใหอ้ตัราส่วนการถือหุน้ของคนต่างดา้วของบรษิัทเกินอตัราส่วนขา้งตน้ 

บรษิัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุน้ของบรษิัทได ้

10.3 ข้อจาํกัดการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิของคนต่างด้าว 

10.3.1 บริษัทจะไม่ออกหุน้สามญัใหแ้ก่ผูใ้ชสิ้ทธิท่ีเป็นคนต่างดา้ว ในกรณีท่ีการออกหุน้ดงักล่าวจะ

ทําให้สัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวเกินกว่าร้อยละ 40 ของจํานวนหุ้นสามัญท่ี

ออกจาํหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิัทตามท่ีระบใุนขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 10 หรือตามสดัส่วน

ท่ีอาจมีการแกไ้ขในขอ้บงัคบัของบรษิัทในอนาคต  
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10.3.2 หากขอ้จาํกัดในเร่ืองสัดส่วนการถือหุน้ของคนต่างดา้วในบริษัททาํใหผู้ถื้อใบสาํคัญแสดง

สิทธิท่ีเป็นคนต่างดา้วท่ีไดด้าํเนินการใชสิ้ทธิตามเงื่อนไขการใชสิ้ทธิ ไม่สามารถใชสิ้ทธิได้

ตามจาํนวนท่ีระบุในแบบแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัท

และ/หรือตัวแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิจะคืนใบสาํคญัแสดงสิทธิและเงินท่ีเหลือ

ตามราคาใชสิ้ทธิของใบสาํคัญแสดงสิทธิในส่วนท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิได ้โดยไม่มีดอกเบีย้ 

ใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นคนต่างดา้วดงักล่าวทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 

วนัทาํการนบัจากวนัใชสิ้ทธิ 

10.3.3 ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นคนต่าวดา้วจะไม่ไดร้บัการชดเชยไม่ว่าในรูปแบบใดจากบริษัท

และตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ ในกรณีท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิไดโ้ดยมีสาเหตุมา

จากขอ้จาํกัดเร่ืองสัดส่วนการถือครองหุน้ของคนต่างดา้วตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บังคับของ

บรษิัทตามรายละเอียดในขอ้ 10.2 

10.3.4 ในกรณีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นคนต่างดา้วยงัไม่สามารถใชสิ้ทธิได ้เน่ืองจากการใช้

สิทธิดงักล่าวจะทาํใหอ้ตัราส่วนการถือหุน้ของคนต่างดา้วในขณะนัน้เกินกว่าจาํนวนท่ีระบุไว้

ในขอ้จาํกัดในเร่ืองสดัส่วนการถือหุน้ของคนต่างดา้วในบริษัท ใหถื้อว่าใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ดงักล่าวหมดอายลุง โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นคนต่างดา้วดงักล่าวไม่มีสิทธิเรียกรอ้ง

ค่าเสียหายใด ๆ ต่อบริษัทและ/หรือตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ และบริษัทและ/

หรือตวัแทนรบัแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิจะไม่ดาํเนินการชดใชค้่าเสียหายท่ีเกิดขึน้ใด ๆ 

ทัง้สิน้ 

11 สถานะของผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิทีอ่ยู่ระหว่างการแจ้งความจาํนงการใช้สิทธิ 

สถานะของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีอยู่ระหว่างวนัท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิ

และวันก่อนวนัท่ีกระทรวงพาณิชยจ์ะรบัจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้อันเน่ืองมาจากการใชสิ้ทธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดแ้จง้ความจาํนง

การใชสิ้ทธิ และสถานภาพดังกล่าวนีจ้ะสิน้สุดลงในวันท่ีกระทรวงพาณิชยไ์ดร้บัจดทะเบียนเพ่ิมทุน

ชาํระแลว้อนัเน่ืองมาจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวแลว้ 

ในกรณีท่ีบริษัทมีการปรับราคาใช้สิท ธิและ/ห รืออัตราการใช้สิทธิในช่วง ท่ีบริษัทยัง ไม่ ได ้

จดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้อนัเน่ืองมาจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิกับกระทรวงพาณิชย ์ 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไดท้าํการใชสิ้ทธิแลว้จะไดร้บัการปรบัสิทธิยอ้นหลงั โดยบริษัทจะดาํเนินการ

ออกหุน้สามญัใหม่เพ่ิมเติมใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิโดยเรว็ท่ีสดุตามจาํนวนท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดง

สิทธิสมควรจะไดร้บัหากราคาท่ีไดป้รบัใหม่นัน้มีผลบงัคบัใชโ้ดยหุน้สามญัส่วนเพ่ิมอาจไดร้บัชา้กว่าหุน้

สามญัท่ีไดร้บัก่อนหนา้นีแ้ลว้ แต่ไม่เกิน 45 วนันบัจากวนัท่ีมีการปรบัสิทธิ 

12 การประชุมผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ 
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12.1 ผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิมีสิทธิเรียกประชุมผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิไดไ้ม่ว่าในเวลาใด ๆ อย่างไรก็

ตามการเรียกประชุมจะตอ้งไม่ใช่เพ่ือแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดสิทธิเร่ืองการขยายอายุใบสาํคญัแสดง

สิทธิและการเปล่ียนแปลงราคาหรืออตัราการใชสิ้ทธิยกเวน้การปรบัสิทธิตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 3 

12.2 ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 25 รายซึ่งถือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิรวมกัน

แลว้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 20 ของจํานวนหน่วยทั้งหมดของใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ียังมิได้ใช้สิทธิ ณ 

ขณะนัน้ อาจรอ้งขอใหผู้อ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิเรียกประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้ผูอ้อก

ใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งเรียกประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิโดยเรว็ซึ่งตอ้งไม่เกิน 30 วนันบัแต่วนัท่ี

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดใ้ชสิ้ทธิยื่นคาํขอเป็นหนงัสือใหผู้อ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิเรียกประชุมผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปนี ้

(ก) หากมีการเสนอขอแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดสิทธิในส่วนท่ีเป็นประโยชนต์่อผูถื้อใบสาํคญัแสดง

สิทธิโดยชดัแจง้ หรือท่ีตอ้งดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 2 (การ

แกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดสิทธิ) 

(ข) หากมีเหตกุารณส์าํคญัซึ่งผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 25 รายซึ่งถือใบสาํคญั

แสดงสิทธิท่ียังมิไดใ้ชสิ้ทธิรวมกันแลว้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 20 ของจาํนวนหน่วยทั้งหมดของ

ใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ียังมิไดใ้ชสิ้ทธิ ณ ขณะนั้นเห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนไดเ้สียของผู้ถือ

ใบสาํคัญแสดงสิทธิหรือความสามารถของผู้ออกใบสาํคัญแสดงสิทธิในการปฏิบัติตาม

ขอ้กาํหนดสิทธิ 

ในกรณีท่ีผู้ออกใบสาํคัญแสดงสิทธิไม่เรียกประชุมผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิตามวรรคก่อน ให้ผู้ถือ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 25 รายซึ่งถือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิรวมกนัแลว้ไม่

น้อยกว่ารอ้ยละ 20 ของจาํนวนหน่วยทั้งหมดของใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ียังมิไดใ้ชสิ้ทธิ ณ ขณะนั้น 

สามารถดาํเนินการเรียกประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิแทนผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิได ้

ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ บริษัทจะปิดสมดุทะเบียนเพ่ือกาํหนดสิทธิของผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 วนัก่อนวนั

ประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

12.3 ในการเรียกประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชมุเน่ืองจากผูถื้อใบสาํคญัแสดง

สิทธิท่ียังมิไดใ้ชสิ้ทธิรอ้งขอหรือคณะกรรมการบริษัทมีมติใหเ้รียกประชุม ใหบ้ริษัทจัดทาํหนังสือนดั

ประชมุโดยระบสุถานท่ี วนั เวลา ผูท่ี้ขอใหเ้รียกประชมุ และเร่ืองท่ีจะพิจารณาในท่ีประชมุและจดัส่งให้

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิแต่ละรายตามรายชื่อและท่ีอยู่ท่ีปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้

ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ และแจ้งผ่านทางส่ือของตลาดหลักทรัพยฯ์ เพ่ือกาํหนดสิทธิในการเขา้ร่วม

ประชมุไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุในแต่ละครัง้ 

12.4 ในการประชุมผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิ ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ียังมิไดใ้ชสิ้ทธิซึ่งมีสิทธิในการเขา้

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนจะมอบฉันทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนก็ไดโ้ดยผู้
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ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะตอ้งยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานท่ีประชุมหรือผูท่ี้ประธานท่ี

ประชมุมอบหมายก่อนเริม่การประชมุ 

12.5 ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหน่วยของใบสาํคญั

แสดงสิทธิท่ีถืออยู่โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิหน่ึงหน่วยมีหน่ึงเสียง ผูเ้ป็นประธานในท่ีประชุมไม่มีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนนอกจากสิทธิท่ีตนมอียู่ในฐานะผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

12.6 ในการประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจดัขึน้โดยบรษิัท ใหป้ระธานกรรมการบรษิัทหรือบคุคลท่ีไดร้บั

มอบหมายจากประธานกรรมการบริษัททาํหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิ ใน

กรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นผูจ้ดัประชมุประธานในท่ีประชมุอาจจะมาจากบคุคลท่ีถือใบสาํคญั

แสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือกนอกเหนือไปจากประธานกรรมการหรือบุคคลท่ีประธานกรรมการ

มอบหมายโดยทัง้สองกรณีประธานท่ีประชมุไม่มีสิทธิออกเสียงชีข้าด 

12.7 ในการประชมุผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิ จะตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ช้สิทธิ 

และ/หรือ ผูร้บัมอบฉันทะมาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 รายและถือใบสาํคญัแสดงสิทธิรวมกันไดไ้ม่นอ้ย

กว่ารอ้ยละ 20 ของจาํนวนหน่วยทั้งหมดของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิจึงจะครบเป็นองค์

ประชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุครัง้ใดเมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ 60 นาทียงัมีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเขา้

รว่มประชมุยงัไม่ครบเป็นองคป์ระชมุ ใหถื้อว่าการประชมุเป็นอนัระงบัไปหากการประชมุผูถื้อใบสาํคญั

แสดงสิทธินัน้เป็นการเรียกนดัโดยมติคณะกรรมการบริษัทใหน้ดัประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่นอ้ย

กว่า 7 วนัแต่ไม่เกิน 14 วนันบัจากวนักาํหนดประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิในครัง้แรกและใหบ้ริษัท

ดาํเนินการจดัส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทุกรายตามรายละเอียดและวิธีการท่ี

ระบุไวข้า้งตน้ โดยเร่ืองท่ีจะพิจารณาและลงมติในท่ีประชุมครัง้ใหม่จะตอ้งเป็นเร่ืองเดิมท่ีจะพิจารณา

ในการประชมุครัง้ก่อนเท่านัน้ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ กล่าวคือ มีผู้

ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิมาประชุมเท่าใดก็ถือว่าครบเป็นองค์ประชุม อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีผู้ถือ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นผูร้อ้งขอใหเ้รียกประชมุ จะไม่มีการเรียกประชมุใหม ่

12.8 มติท่ีประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวน

หน่วยของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ียงัมไิดใ้ชสิ้ทธิ ณ ขณะนัน้ ซึ่งถือโดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิซึง่มา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไดอ้อกเสียงลงคะแนนในมตินัน้ 

12.9 มติใด ๆ  ซึ่งท่ีประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดล้งมติไปแลว้นัน้ใหถื้อวา่มีผลผกูพนัผูถื้อใบสาํคญัแสดง

สิทธิทกุรายไม่ว่าผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธินัน้จะไดเ้ขา้รว่มประชมุดว้ยหรือไม่ก็ตาม 

12.10 ภายหลงัจากบรษิัทไดด้าํเนินการจดัประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ บรษิัทจะแจง้มติของท่ีประชมุผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัย์

โดยเรว็  
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12.11 บริษัทจะดาํเนินการจดัทาํและบันทึกรายงานการประชุมและเก็บรกัษาบันทึกดงักล่าวไวท่ี้สาํนักงาน

ใหญ่ของบริษัท ทั้งนี ้ใหถื้อว่ารายงานการประชุมเป็นหลักฐานอันสมบูรณข์องกิจการทั้งหลายท่ีได้

ประชมุกนันัน้และใหถื้อว่าการประชมุกิจการท่ีประชมุและมติทัง้หลายไดก้ระทาํโดยถกูตอ้ง 

12.12 ในการประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิบริษัท หรือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายจากบริษัท และ/หรือท่ีปรึกษา

กฎหมายของบริษัท มีสิทธิท่ีจะเขา้ร่วมประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเพ่ือแสดงความคิดเห็นหรือให้

คาํอธิบายในท่ีประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิได ้

12.13 บรษิัทจะเป็นผูช้าํระค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัประชมุผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทัง้หมด 

12.14 บริษัทจะแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดสิทธิตามมติท่ีประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธินบัตัง้แต่วนัท่ีประชุม

เพ่ือลงมต ิและบรษิัทจะแจง้การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดสิทธิเป็นลายลกัษณอ์กัษรใหส้าํนกังาน ก.ล.ต. 

และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมนัน้ 

13 วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญทีเ่กิดจากการใช้สิทธิของใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

ในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัทตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิซือ้หุน้

สามญัสามารถเลือกใหบ้รษิัทดาํเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึงในสองกรณีดงัต่อไปนี ้

13.1 ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ โดยใหอ้อกใบหุน้ในชื่อของผูถื้อใบสาํคญั

แสดงสิทธิ ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นฐานะนายทะเบียนผูถื้อหุน้ของบรษิัทจะส่งมอบใบหุน้ตามจาํนวน

ท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดใ้ชสิ้ทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนตามชื่อและท่ีอยู่ท่ีปรากฏในแบบแสดง

ความจาํนงในการใชสิ้ทธิภายใน 15 วนัทาํการนบัจากวนักาํหนดการใชสิ้ทธิ ในกรณีนี ้ผูถื้อใบสาํคญั

แสดงสิทธิไม่สามารถขายหุน้ท่ีไดร้บัจากการใชสิ้ทธิในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดจ้นกว่าจะไดร้บัใบหุน้ ซึ่ง

อาจจะไดร้ับภายหลังจากท่ีตลาดหลักทรัพยฯ์ รับหุ้นสามัญดังกล่าวเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพ่ิมเติม 

ทัง้นี ้บริษัทจะไม่รบัผิดชอบในความสูญหาย หรือ เสียหายอย่างใดอย่างหน่ึง ท่ีอาจเกิดขึน้ในกรณีท่ี

การส่งใบหุน้ดังกล่าวสูญหายหลังจากท่ีนายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทไดส่้งเอกสารดังกล่าวทาง

ไปรษณียเ์รียบรอ้ยแลว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจตกลงกับผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิใหม้ารบัเอกสาร

ดงักล่าวไปดว้ยตนเองก็ได ้

13.2 ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงคท่ี์จะฝากหุน้ท่ีไดร้บัจากการใช้

สิทธิไวใ้นบญัชีของบรษิัทหลกัทรพัย ์ซึ่งผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยอ์ยู ่ในกรณีนี ้

ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะนาํหุน้ตามจาํนวนท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดใ้ชสิ้ทธิฝากไวก้ับศูนยร์บัฝาก

หลกัทรพัย ์และศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจาํนวนหุน้ท่ีบริษัทหลกัทรพัยน์ัน้ฝากหุน้อยู ่

ในขณะเดียวกัน บริษัทหลกัทรพัยน์ัน้จะบนัทึกยอดบญัชีจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิฝากไว้

และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิภายใน 7 วนัทาํการนบัจากวนักาํหนดการใช้

สิทธิ ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิจะสามารถขายหุ้นสามัญท่ีได้จากการใช้สิทธิในตลาด

หลักทรัพยฯ์ ไดท้ันทีท่ีตลาดหลักทรัพยฯ์ รับหุ้นสามัญดังกล่าวเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยฯ์ เพ่ิมเติม ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเลือกใหบ้รษิัทดาํเนินการ
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ตามขอ้ 13.2 นี ้ชื่อของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไดร้บัการจดัสรรหุน้ จะตอ้งตรงกบัชื่อเจา้ของบญัชซีือ้

ขายหลักทรพัยท่ี์ผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิประสงคท่ี์จะฝากหุน้สามัญไวใ้นบัญชีหลักทรพัยด์ังกล่าว 

มิฉะนัน้แลว้บรษิัทขอสงวนสิทธิท่ีจะดาํเนินการออกใบหุน้แก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไดร้บัการจดัสรร

หุน้ตามขอ้ 13.1 แทน 

13.3 ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีไดร้บัการจัดสรรหุน้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะใช้

บริการของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยโ์ดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิประสงคท่ี์จะฝากหุน้สามญัไวใ้นบัญชี

ของบริษัทผูอ้อกหลักทรพัยส์มาชิก เลขท่ี 600 ในกรณีนี ้บริษัทจะดาํเนินการนาํหุน้สามญัท่ีเกิดจาก

การใชสิ้ทธิฝากไวก้บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจาํนวนหุน้

สามญัตามจาํนวนท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดร้บัการจดัสรรไวใ้นบญัชีผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชิก เลขท่ี 

600 และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไดร้บัการจดัสรรหุน้ภายใน 7 วนัทาํการ 

นบัจากวนัครบกาํหนดการใชสิ้ทธิ เมื่อผูท่ี้ไดร้บัการจดัสรรหุน้ตอ้งการขายหุน้ ผูท่ี้ไดร้บัการจดัสรรหุน้

ตอ้งถอนหุ้นออกจากบัญชีผู้ออกหลักทรัพยส์มาชิก เลขท่ี 600 ดังกล่าว โดยตอ้งติดต่อผ่านบริษัท

หลักทรพัยท์ั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดาํเนินการตามท่ีศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์และ/หรือ 

บริษัทหลกัทรพัยน์ัน้ ๆ กาํหนด ดงันัน้ ในกรณีนีผู้ท่ี้ไดร้บัการจดัสรรหุน้จะสามารถขายหุน้ท่ีไดร้บัการ

จดัสรรในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดท้นัทีท่ีตลาดหลกัทรพัยฯ์ อนุญาตใหหุ้น้ของบริษัททาํการซือ้ขายไดใ้น

ตลาดหลักทรัพยแ์ละผู้ท่ีไดร้ับการจัดสรรหุ้นไดด้าํเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชีผู้ออกหลักทรพัย์

สมาชิก เลขท่ี 600 ดงักล่าวแลว้ 

14 ผลบังคับข้อกาํหนดสิทธิและกฎหมายทีใ่ช้บังคับ 

ขอ้กาํหนดสิทธินีจ้ะมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิไปจนถึงวนักาํหนดการใชสิ้ทธิ โดยขอ้กาํหนด

สิทธินีจ้ะใชบ้งัคบัและตคีวามตามกฎหมายไทย และหากมขีอ้ความใด ๆ ในขอ้กาํหนดสิทธินีข้ดัแยง้กบักฎหมาย

หรือประกาศใด ๆ ท่ีมีผลใชบ้งัคบักบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ ใหใ้ชข้อ้ความตามกฎหมายหรือประกาศดงักล่าวบงัคบั

กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิแทนขอ้ความของขอ้กาํหนดสิทธินีเ้ฉพาะในส่วนท่ีขดัแยง้กนันัน้ผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
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