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ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทจ ำนวนไมเ่กิน 67,500,000  หนว่ย  
เสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นในอตัรำสว่น 4 หุ้น ตอ่ 1 หนว่ยใบส ำคญัแสดงสทิธิ โดยไมค่ิดมลูคำ่  
โดยก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีปรำกฎ ณ วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2560 ให้มีสทิธิได้รับกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

(Record Date) และรวบรวมรำยช่ือผู้ ถือหุ้นตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิม่เติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบยีนและพกักำรโอนหุ้นในวนัท่ี 11 พฤษภำคม 2560  

 



 
 
 

 

 

ที่ QTC. CS 022 /2560        

19 พฤษภำคม 2560 

เร่ือง น ำสง่เอกสำรเก่ียวกบักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน) 

เรียน ทำ่นผู้ ถือหุ้น 
 บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน) 

สิง่ที่สง่มำด้วย 1. หนงัสอืแจ้งกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน) 
 2. ข้อก ำหนดสทิธิของใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

ตำมที่บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 3/2560 เมื่อวนัที่  
17 มีนำคม 2560 ซึง่ได้มีมติอนมุตัิกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท (“ใบส าคัญแสดงสทิธิ”) 
จ ำนวนไม่ เ กิน 67,500,000  หน่วย เพื่อเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้ น ในอัตรำส่วน  
4 หุ้น ตอ่ 1 หนว่ยใบส ำคญัแสดงสทิธิ โดยไมค่ิดมลูค่ำ และก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัทที่ปรำกฎ ณ วนัที่ 9 พฤษภำคม 2560 
ให้มีสิทธิได้รับกำรจัดสรรในส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำว (Record Date) และวนัรวบรวมรำยช่ือผู้ ถือหุ้นตำมมำตรำ 225 ของ
พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกักำรโอน
หุ้นในวนัท่ี 11 พฤษภำคม 2560 แล้วนัน้   

บริษัทจึงขอน ำสง่หนงัสอืแจ้งกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิ และข้อก ำหนดสทิธิใบส ำคญัแสดงสทิธิเพื่อให้ทำ่นได้พิจำรณำ
ข้อมลูรำยละเอียดและเงื่อนไขของใบส ำคญัแสดงสทิธิตอ่ไป  

 

จึงเรียนมำเพื่อทรำบ 

ขอแสดงควำมนบัถือ 

 

 

(นำยพลูพิพฒัน์  ตนัธนสนิ) 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

 



 
 
 
 

สว่นท่ี 1 – หน้ำที่ 1 

หนังสือแจ้งการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ 

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน)  

ส่วนที่ 1 รายละเอียดของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ 
 

ผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ : บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) 

ชื่อใบส าคัญแสดงสิทธิ : ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสำมัญของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ำกัด 
(มหำชน) (“ใบส ำคญัแสดงสทิธิ” หรือ “QTC-W1”) 

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ : ไมเ่กิน 67,500,000 หนว่ย 

จ านวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ : ไม่เกิน 67,500,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท คิดเป็นจ ำนวนร้อยละ 
20.00 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทภำยหลงักำรเพิ่มทุน
ช ำระแล้วของหุ้นท่ีออกเพื่อรองรับกำรใช้สทิธิในครัง้นี ้

ชนิดของใบส าคัญแสดงสิทธิ : ระบช่ืุอผู้ ถือหุ้น และเปลีย่นมือได้  

อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 1 ปี นบัจำกวนัที่ออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ  ซึ่งตรงกับ 
วนัท่ี 26 พฤษภำคม 2560 

วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ : วนัท่ี 26 พฤษภำคม 2560 

วันที่ครบอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ : วนัท่ี 25 พฤษภำคม 2561 

ราคาเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ
ต่อหน่วย 

: 0.00 บำท (ศนูย์บำท) 

ราคาการใช้สิทธิ : 10.00 บำท ต่อ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิตำมเง่ือนไขกำร
ปรับสทิธิตำมที่ระบใุนข้อก ำหนดสทิธิ 

อัตราการใช้สิทธิ : ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้ นสำมัญได้ 1 หุ้ น (เว้นแต่มีกำร
เปลีย่นแปลงภำยหลงัตำมเง่ือนไขกำรปรับสทิธิตำมที่ระบใุนข้อก ำหนดสทิธิ) 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ สำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ทุกวนัท ำ
กำรสดุท้ำยของแต่ละไตรมำส (มีนำคม มิถนุำยน กนัยำยน ธันวำคม) ตลอด
อำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ (“วันใช้สิทธิ”)  โดยวนัใช้สิทธิครัง้แรกจะตรงกับ
วนัท ำกำรสดุท้ำยของเดือนมิถนุำยน 2560 และวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ำยจะตรงกบั
วนัครบอำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ (“วันใช้สิทธิครัง้สุดท้าย”)  

 

 

 



 
 
 
 

สว่นท่ี 1 – หน้ำที่ 2 

ทัง้นี ้หำกวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ำยตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ให้ใช้สทิธิในวนัท ำกำรสดุท้ำยก่อนหน้ำวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิหรือไม่ได้ใช้สิทธิในวนัใช้สิทธิใดๆ 
สำมำรถสะสมเพื่อน ำไปใช้สิทธิได้ในวนัใช้สิทธิครัง้ต่อไป ตลอดอำยุใบส ำคญั
แสดงสทิธิ แตห่ำกครบก ำหนดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิแล้ว ใบส ำคญัแสดง
สทิธิใดๆ ที่ไมถ่กูใช้สทิธิจะถกูยกเลกิและสิน้ผลไป 

ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการ
ใช้สิทธิ 

: ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะต้องแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ ภำยในระยะเวลำ  
5 วนัท ำกำร ก่อนวนัใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ยกเว้นกำรแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้
สทิธิครัง้สดุท้ำยให้แสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิไม่น้อยกว่ำ 15 วนัก่อนวนัใช้
สทิธิครัง้สดุท้ำย  

ตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้
สิท ธิและสถานที่ ที่ ติ ด ต่อในการ 
ใช้สิทธิ 

: กรณีที่บริษัทได้แตง่ตัง้ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ ให้ผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิที่ต้องกำรใช้สิทธิแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญได้ที่
ตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ โดยบริษัทจะแจ้งกำรแตง่ตัง้ตวัแทนรับ
แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิและสถำนที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิผ่ำนสื่ อ
อิเลก็ทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความ
จ านงในการใช้สิทธิ 

: เมื่อผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้รับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญ
ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิแล้ว ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไม่สำมำรถยกเลิกกำร
แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิดงักลว่ำได้อีกตอ่ไป 

ก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุ้นหรือวันก าหนดรายชื่ อเพื่ อ
สิทธิในการจองหรือได้รับใบส าคัญ
แสดงสิทธิ 

 

 กำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิในครัง้นี ้มิได้ด ำเนินกำรผ่ำนผู้ จัดจ ำหน่ำยและ

รับประกนักำรจัดจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ เนื่องจำกเป็นกำรจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม

ของบริษัทตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น โดยไมค่ิดมลูคำ่  

โดยจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทที่มีรำยช่ือปรำกฎเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ใน
วนัที่ 9 พฤษภำคม 2560 (Record Date) และวนัรวบรวมรำยช่ือผู้ ถือหุ้นตำม
มำตรำ 225 ของพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักกำรโอนหุ้นใน
วนัท่ี 11 พฤษภำคม 2560 

วิธีการจัดสรร : จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น ในอตัรำสว่น 4 หุ้น
เดิม ต่อ ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ตำมรำยช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจดัสรร
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือ
หุ้น โดยก ำหนดให้วนัที่ 9 พฤษภำคม 2560 เป็นวนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นที่จะ 



 
 
 
 

สว่นท่ี 1 – หน้ำที่ 3 

มีสิทธิได้รับจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ และก ำหนดวนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อ
รวบรวมรำยช่ือผู้ ถือหุ้นตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ เป็นวนัท่ี 11 พฤษภำคม 2560 

ทัง้นี ้ภำยหลงักำรค ำนวณสทิธิของผู้ ถือหุ้นท่ีจะได้รับจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิง้ทัง้จ ำนวน ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เหลือจำกกำรจัดสรร
ทัง้หมด บริษัทจะท ำกำรยกเลกิใบส ำคญัแสดงสทิธิสว่นท่ีเหลอืจ ำนวนดงักลำ่ว  

ก าหนดวันจองซือ้และวิธีการช าระ
เงนิค่าจองซือ้ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

: เนื่องจำกกำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธิในครัง้นีเ้ป็นกำรจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่ำ จึงไม่มีกำรก ำหนดวนัและ
วิธีกำรจองและกำรช ำระเงินคำ่จองซือ้ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่ อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ 

: เมื่อมีกำรด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิตำมเง่ือนไขใน
กำรปรับสทิธิตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส ำคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้ นสำมัญ ซึ่งเป็นเหตุตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทนุ ที่ ทจ. 34/2551 เร่ือง กำรขออนญุำตและกำรอนญุำตให้เสนอ
ขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

การปรับสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะต้องด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและ/หรืออตัรำกำรใช้สิทธิ เมื่อ
เกิดเหตกุำรณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงมลูค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัของบริษัทอนัเป็นผล
มำจำกกำรรวมหุ้นหรือแบง่แยกหุ้น 

(2) เมื่อบริษัทได้เสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชำชน
ทัว่ไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ำกดัในรำคำต่อหุ้นของหุ้นสทุธิต่อหุ้นของ
หุ้นสำมญัที่ออกใหม่ซึ่งต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำดของหุ้นสำมญั
ของบริษัท 

(3) เมื่อบริษัทเสนอขำยหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ 
ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจ ำกดั โดยที่หลกัทรัพย์นัน้ให้สทิธิที่
จะแปลงสภำพ/เปลีย่นเป็นหุ้นสำมญัหรือให้สทิธิในกำรซือ้หุ้นสำมญั(เช่น
หุ้นกู้แปลงสภำพ หรือ ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญั) โดยที่รำคำ
สทุธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงักล่ำวต ่ำกว่ำร้อย
ละ 90 ของรำคำตลำดตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัท 
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(4) เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลทัง้หมดหรือบำงส่วนเป็นหุ้นสำมัญที่ออกใหม่
ให้แก่ ผู้ ถือหุ้นสำมญัของบริษัท 

(5) เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกวำ่ร้อยละ 90 ของก ำไรสทุธิตำมงบ
กำรเงินเฉพำะของบริษัทหลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล ส ำหรับกำร
ด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำบญัชีใดๆ ในระหวำ่งอำยขุองใบส ำคญัแสดง
สทิธิ  

(6) ในกรณีที่มีเหตกุำรณ์ใดๆอนัท ำให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและ
ผลประโยชน์อันพึงได้  โดยที่เหตุกำรณ์ใดๆนัน้ไม่ได้ก ำหนดอยู่ในข้อ  
(1) – (5) บริษัทจะพิจำรณำเพื่อก ำหนดกำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สทิธิ
และ/หรือ อตัรำกำรใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจ ำนวนหน่วยใบส ำคญัแสดง
สิทธิ QTC-W1 แทนอตัรำกำรใช้สิทธิ) อย่ำงเป็นธรรม โดยไม่ท ำให้สิทธิ
ของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ QTC-W1 ด้อยกวำ่เดิม 

ตลาดรองของใบส าคัญแสดงสิทธิ : ตลำดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิด
จากการใช้สิทธิ 

: ตลำดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 

นายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตัง้โดย
ชอบให้ท ำหน้ำที่เป็นนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสทิธิแทน 

ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้น  1) ผลกระทบตอ่สดัสว่นกำรถือหุ้น (Control Dilution) 

ในกรณีที่มีกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัรองรับตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิจนครบ
ทัง้จ ำนวนแต่ผู้ ใช้สิทธิมิใช่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทจะเกิดผลกระทบต่อ
สดัส่วนกำรถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมโดยผู้ ถือหุ้นเดิมจะมีสดัส่วนกำรถือหุ้น
ลดลงประมำณร้อยละ 20.00 เมื่อเทียบกบัสดัสว่นกำรถือหุ้นก่อนกำรออก
และเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

2) ผลกระทบตอ่ด้ำนรำคำ (Price Dilution) 

ภำยหลงักำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ: หุ้นสำมญัของบริษัท
จะได้รับผลกระทบด้ำนรำคำ (Price Dilution) ประมำณร้อยละ 7.95 
(หมำยเหต:ุ รำคำหุ้นสำมญัของบริษัทก่อนกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญั
และใบส ำคัญแสดงสิทธิที่น ำมำใช้ในกำรค ำนวณผลกระทบด้ำนรำคำ 
ได้แก่ รำคำถัวเฉลี่ย 7 วนัท ำกำรก่อนวนัประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ณ 
วนัที่ 17 มีนำคม 2560ซึง่มีรำคำเทำ่กบั 16.60 บำทตอ่หุ้น) 
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3) ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก ำไร (Earnings per Share Dilution) 

ไมส่ำมำรถค ำนวณได้เนื่องจำกบริษัทมีผลกำรด ำเนินงำนติดลบ 

รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับใช้
ประกอบการตั ดสิน ใจลง ทุนใน
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

: ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิควรศึกษำข้อมลูเก่ียวกบัข้อก ำหนดสิทธิของใบส ำคญั
แสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัซึง่แสดงอยูใ่นสว่นท่ี 2 ของเอกสำรฉบบันีด้้วย 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 ข้อก าหนดสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ 
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ข้อก าหนดว่าด้วยสทิธิและหน้าที่ของ 

ผู้ออกใบส าคัญแสดงสทิธิและผู้ถอืใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ 

บริษัท ควิทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน)(QTC – W1) 

 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื อ้หุ้ นสำมัญของบริษัท คิวทีซี  เอนเนอร์ยี่  จ ำกัด (มหำชน) ( “ใบส าคัญแสดงสิทธิ”หรือ  
“QTC – W1”) ออกโดยบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ตำมมติที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 
เมื่อวนัท่ี 28 เมษำยน 2560 
 
ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะได้ รับสิทธิตำมที่ ได้ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธินี  ้ โดยผู้ ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิและ  
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะต้องผกูพนัตำมข้อก ำหนดสิทธินีท้กุประกำร และให้ถือว่ำผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ได้รับทรำบและ
เข้ำใจข้อก ำหนดตำ่งๆ ในข้อก ำหนดสทิธินีเ้ป็นอยำ่งดีทุกประกำรแล้ว ทัง้นี ้บริษัทจะจดัให้มีกำรเก็บรักษำข้อก ำหนดสทิธินีไ้ว้ ณ 
ส ำนักงำนใหญ่ของบริษัท เพื่อให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิขอตรวจสอบส ำเนำข้อก ำหนดสิทธิได้ในวนัและเวลำท ำกำรของ
สถำนท่ีดงักลำ่ว 
 

ค าจ ากดัความ 

ค ำและข้อควำมตำ่งๆ ท่ีใช้อยูใ่นข้อก ำหนดสทิธิให้มีควำมหมำยดงัตอ่ไปนี ้

“ข้อก าหนดสทิธิ” หมำยถึง ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือใบส ำคัญ
แสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน)(รวมถึงที่มี
กำรแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ำมี)) 

“ใบส าคัญแสดงสทิธิ” หรือ
“QTC-W1” 

หมำยถึง ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน) 
ชนิดระบุช่ือผู้ ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ที่เสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำม
สดัสว่นกำรถือหุ้น (Rights Offering) 

“ใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธิ” หมำยถึง ใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั เพื่อใช้แทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

“บริษัท” หรือ“ผู้ออกใบส าคัญ
แสดงสทิธิ” 

หมำยถึง บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน) 

“ผู้ถอืใบส าคัญแสดงสทิธิ” หมำยถึง ผู้ทรงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิของบริษัท 
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“วันที่ออกใบส าคัญแสดงสทิธิ” หมำยถึง วนัท่ี 26 พฤษภำคม 2560 

“วันใช้สทิธิ” หมำยถึง วนัท่ีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทได้ตำมที่ระบไุว้
ในข้อ 2.1 

“ระยะเวลาแจ้งความจ านงใน 
การใช้สิทธิ” 

หมำยถึง         ระยะเวลำที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัของ
บริษัทสำมำรถแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตำมที่ระบไุว้ใน
ข้อ 2.3 

“วันใช้สทิธิครัง้แรก” หมำยถึง วนัท่ีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ สำมำรถใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิได้เป็นครัง้แรก 
ซึง่ตรงกบัวนัท ำกำรสดุท้ำยของเดือนมิถนุำยน 2560 

“วันใช้สทิธิครัง้สุดท้าย” หมำยถึง ตรงกบัวนัท่ี 25 พฤษภำคม 2561 ซึง่เป็นวนัเดียวกบัวนัท่ีครบอำยขุองใบส ำคญัแสดง
สิทธิ ทัง้นี ้หำกวนัดงักล่ำวตรงกับวนัหยุดท ำกำรของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ให้ใช้สทิธิในวนัท ำกำรสดุท้ำยก่อนหน้ำวนัครบอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดย
สำมำรถแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญครัง้สุดท้ำยได้ภำยในช่วง
ระยะเวลำ 15 วนัก่อนวนัครบอำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ  

“วันท าการ” หมำยถึง วนัท่ีธนำคำรพำณิชย์เปิดท ำกำรตำมปกติในกรุงเทพมหำนคร ซึง่ไมใ่ช่วนัเสำร์หรือวนั
อำทิตย์ หรือวนัอื่นใดที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยประกำศให้เป็นวนัหยดุของธนำคำร
พำณิชย์ 

“ส านักงาน ก.ล.ต.” หมำยถึง ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

“ตลาดหลักทรัพย์” หมำยถึง ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (แล้วแตก่รณี) 

“นายทะเบียนใบส าคัญแสดง
สิทธิ” 

หมำยถึง บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั  

“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” หมำยถึง บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

“บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย” หมำยถึง บคุคลธรรมดำและนิติบคุคลที่มิใช่สญัชำติไทย 
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“คนต่างด้าว” หมำยถึง คนตำ่งด้ำวตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจของคนตำ่งด้ำว 

“ผู้ถอืใบส าคัญแสดงสิทธิที่มิใช่
สัญชาติไทย” 

หมำยถึง ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ซึง่เป็นบคุคลธรรมดำและนิติบคุคลที่มิใช่สญัชำติไทย 

“ข้อจ ากัดหุ้นต่างด้าว” หมำยถึง สดัส่วนที่ผู้ ลงทุนต่ำงประเทศ (ประกอบด้วยบุคคลธรรมดำและนิติบุคคลที่ มิใช่
สญัชำติไทย) สำมำรถถือครองหุ้น และมีช่ือปรำกฏบนหน้ำทะเบียนได้ โดยก ำหนด
เป็นร้อยละของจ ำนวนหุ้นท่ีจดทะเบียนทัง้หมดของบริษัท 

“ประกาศ ทจ. 34/2551” หมำยถึง ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง กำรขออนญุำตและกำร
อนญุำตให้เสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อ
รองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ ลงวนัที่ 15 ธันวำคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่มีกำรแก้ไข
เพิ่มเติม) 

“สมุดทะเบียนผู้ถอืใบส าคัญ
แสดงสทิธิ ” 

หมำยถึง    สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทำงทะเบียนซึ่งบนัทึกรำยละเอียดเก่ียวกับใบส ำคญั
แสดงสทิธิ และผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วย
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์หรือประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ หรือประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุท่ีเก่ียวข้อง 

“สิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิ” หมำยถึง สิทธิทัง้ปวงในใบส ำคัญแสดงสิทธิ ภำยใต้ข้อก ำหนดสิทธินี  ้และ/หรือภำยใต้
กฎหมำยที่เก่ียวข้อง (ถ้ำมี) อันรวมถึง (แต่ไม่จ ำกัดเฉพำะ) สิทธิในกำรเข้ำร่วม
ประชมุและสทิธิในกำรลงคะแนนเสยีงในกำรประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธ   

 

1. รายละเอียดของหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย 

1.1. ผู้ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน)  

1.2. ที่อยูข่องผู้ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑำ 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพกรีฑำ แขวงหวัหมำกเขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240  

 

 



 
 
 
 

สว่นท่ี 2 – หน้ำที่ 4 

1.3. ประเภทของใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือ QTC – W1 ที่เสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น (Rights 
Offering) 

1.4. ชนิดของใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและโอนเปลีย่นมือได้ 

1.5. วิธีกำรเสนอขำยและจดัสรร 

บริษัทจะด ำเนินกำรจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น (Rights 
Offering) ซึง่บริษัทจะจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิ ในอตัรำสว่น 4 หุ้นสำมญัเดิม ตอ่ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย
โดยเศษทศนิยมจำกกำรค ำนวณให้ปัดทิง้ซึ่งเป็นกำรเสนอขำยโดยไม่คิดมูลค่ำ โดยบริษัทได้ก ำหนดวนัที่ 9 
พฤษภำคม2560 เป็นวนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสทิธิได้รับกำรจดัสรรและเสนอขำยใบส ำคญั
แสดงสทิธิ และให้รวบรวมรำยช่ือผู้ ถือหุ้นตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 11 พฤษภำคม2560 

1.6. จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

ไมเ่กิน 67,500,000หนว่ย 

1.7. จ ำนวนหุ้นท่ีออกเพื่อรองรับใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

ไมเ่กิน 67,500,000หุ้น (มลูคำ่ทีต่รำไว้หุ้นละ 1.00 บำท) หรือคิดเป็นจ ำนวนร้อยละ 20.00 ของจ ำนวนหุ้นท่ี
จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทภำยหลงัเพิ่มทนุช ำระแล้ว 

กำรค ำนวณสดัสว่นของหุ้นรองรับกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ จ ำนวน(หุ้น) 

1. จ ำนวนหุ้นท่ีออกเพื่อรองรับใบส ำคญัแสดงสทิธิ 67,500,000 

2. ทนุจดทะเบียนท่ีช ำระแล้ว 270,000,000 

3. ทนุจดทะเบียนท่ีช ำระแล้วทัง้หมด (1+2) 337,500,000 

จ ำนวนหุ้นท่ีออกเพื่อรองรับใบส ำคญัแสดงสทิธิ     = 
                          ทนุจดทะเบียนที่ช ำระแล้วทัง้หมด 

67,500,000 
337,500,000 

= ร้อยละ 20.00 

1.8. รำคำเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

0.00 บำทตอ่หนว่ย  
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1.9. อตัรำกำรใช้สทิธิ 

ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย มีสทิธิซือ้หุ้นสำมญัได้ 1 หุ้น (เว้นแตจ่ะมีกำรเปลีย่นแปลงในภำยหลงัตำมเง่ือนไข
กำรปรับสทิธิ) 

1.10. รำคำใช้สทิธิ 

10.00 บำทตอ่ 1 หุ้น (เว้นแตก่รณีมีกำรปรับรำคำใช้สทิธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสทิธิ) 

1.11. วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

ตรงกบัวนัที่ 26 พฤษภำคม 2560 ซึ่งเป็นวนัเดียวกบัวนัที่บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นสำมญัเดิมของบริษัทตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น 

1.12. วนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย 

ตรงกับวันที่  25 พฤษภำคม 2561ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันที่ครบอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ ทัง้นี  ้หำก  
วนัดงักลำ่วตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของตลำดหลกัทรัพย์ ให้ใช้สิทธิในวนัท ำกำรสดุท้ำยก่อนหน้ำวนัครบอำยขุอง
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยสำมำรถแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญครัง้สุดท้ำยได้ภำยในช่วง
ระยะเวลำ 15 วนัก่อนวนัครบอำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตำมที่ระบไุว้ในข้อ 2.3 

1.13. อำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิ 

ไม่เกิน 1 ปี นบัจำกวนัที่ออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ (นบัแต่วนัที่ออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ
จนถึงวนัครบอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ คือ ตัง้แต่วนัที่ 26 พฤษภำคม 2560 จนถึง วนัที่ 25 พฤษภำคม 2561) 
ทัง้นี ้ภำยหลงักำรออก QTC-W1 บริษัทจะไมข่ยำยอำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่วอีก 

1.14. ตลำดรองของใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

บริษัทจะน ำใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ออกและเสนอขำยในครัง้นีเ้ข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

1.15. ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น 

ก. หุ้นสำมญัใหม่ที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิจะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อนัพึงได้
เสมือนหุ้นสำมญัเดิมที่ออกและเรียกช ำระเต็มมลูคำ่ของบริษัททกุประกำร 

ข. ผลกระทบที่อำจเกิดขึน้กบัผู้ ถือหุ้น สำมำรถแบง่ได้เป็น 3 ประเภท ดงันี ้

1) ผลกระทบตอ่สดัสว่นกำรถือหุ้น (Control Dilution) 

ในกรณีที่มีกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัรองรับตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิจนครบทัง้จ ำนวนแต่ผู้ ใช้สิทธิ
มิใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทจะเกิดผลกระทบตอ่สดัสว่นกำรถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมโดยผู้ ถือหุ้นเดิม 
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จะมีสดัสว่นกำรถือหุ้นลดลงประมำณร้อยละ 20.00 เมื่อเทียบกบัสดัสว่นกำรถือหุ้นก่อนกำรออก
และเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

2) ผลกระทบตอ่ด้ำนรำคำ (Price Dilution) 

ภำยหลงักำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิ: หุ้นสำมญัของบริษัทจะได้รับผลกระทบด้ำน
รำคำ (Price Dilution) ประมำณร้อยละ 7.95 
(หมำยเหต:ุ รำคำหุ้นสำมญัของบริษัทก่อนกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัและใบส ำคญัแสดง
สิทธิที่น ำมำใช้ในกำรค ำนวณผลกระทบด้ำนรำคำ ได้แก่ รำคำถัวเฉลี่ย 7 วนัท ำกำรก่อนวัน
ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ณ วนัท่ี 17 มีนำคม 2560ซึง่มีรำคำเทำ่กบั 16.60 บำทตอ่หุ้น) 

3) ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก ำไร (Earnings per Share Dilution) 

ไมส่ำมำรถค ำนวณได้เนื่องจำกบริษัทมีผลกำรด ำเนินงำนติดลบ 

2. การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสทิธิ 

2.1. วนัใช้สทิธิ 

2.1.1. วนัใช้สทิธิในแต่ละครัง้ (ยกเว้นวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย) 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ทกุวนัท ำกำรสดุท้ำยของแต่ละไตร
มำสของปีปฏิทิน ได้แก่ วนัท ำกำรสดุท้ำยของเดือนมีนำคม มิถนุำยน กนัยำยน และธนัวำคม ตลอดอำยุ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิทัง้นี ้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถเร่ิมใช้สทิธิครัง้แรกได้ในวนัท ำกำรสดุท้ำยของ
เดือนมิถนุำยน 2560 ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2560 

2.1.2. วนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย 

วนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย ซึง่เป็นวนัสดุท้ำยที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิจะสำมำรถใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดง
สิทธิได้นัน้ คือ วันที่ใบส ำคัญแสดงสิทธิมีอำยุครบ 1 ปี ดังนัน้ วันใช้สิทธิครัง้สุดท้ำยจะตรงกับวันที่  
25 พฤษภำคม 2561 หำกวนัดงักลำ่วตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของตลำดหลกัทรัพย์ ให้ใช้สิทธิในวนัท ำกำร
สดุท้ำยก่อนหน้ำวนัครบอำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

ทัง้นี ้บริษัทจะไม่มีกำรปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิยกเว้นเป็นกรณีกำรใช้สิทธิครัง้

สุดท้ำยซึ่งบริษัทจะปิดสมุดทะเบียน 21 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย และตลำดหลกัทรัพย์จะขึน้

เคร่ืองหมำย SP (ห้ำมกำรซือ้ขำย) ลว่งหน้ำ 3 วนัท ำกำรก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน หรือเป็นกำรปิดสมดุ

ทะเบียนเพื่อก ำหนดสทิธิของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิในกำรเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิตำม

ข้อ 13 
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2.2. กำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

ในกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทตำมสิทธิ
ของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ถืออยู่ทัง้จ ำนวน หรือเพียงบำงสว่นก็ได้ ส ำหรับใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้ใช้
สทิธิภำยในวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย บริษัทจะถือวำ่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดง
สทิธิในสว่นดงักลำ่วและให้ถือวำ่ใบส ำคญัแสดงสทิธิในสว่นดงักลำ่ว สิน้สภำพลงโดยไมม่ีกำรใช้สทิธิ 

2.3. กำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ 

2.3.1. กำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิในแตล่ะครัง้(ยกเว้นกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย) 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ประสงค์จะใช้สทิธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทจะต้องแจ้งควำมจ ำนงในกำร
ใช้สิทธิ ตำมขัน้ตอนและวิธีกำรที่ระบใุนข้อ 3 ภำยในระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ ซึ่งได้แก่ 
ช่วงเวลำ 9.00 – 15.00 น. ของระยะเวลำ 5 วนัก่อนวนัใช้สทิธิในแตล่ะครัง้  

บริษัทจะแจ้งขำ่วเก่ียวกบักำรใช้สทิธิ ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ และอตัรำกำรใช้สทิธิอยำ่ง
น้อย 5 วนัท ำกำรก่อนวนัแรกของระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิแต่ละครัง้ในระบบเผยแพร่
ข้อมลูของตลำดหลกัทรัพย์  

2.3.2. กำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ประสงค์จะใช้สทิธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทจะต้องแจ้งควำมจ ำนงในกำร
ใช้สิทธิ ตำมขัน้ตอนและวิธีกำรที่ระบใุนข้อ 3 ภำยในระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ ซึ่งได้แก่ 
เวลำ 9.00 – 15.00 น. ของระยะเวลำ 15 วนัก่อนวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย (“ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงใน
กำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย”) 

บริษัทจะแจ้งขำ่วเก่ียวกบักำรใช้สทิธิ ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ และอตัรำกำรใช้สิทธิโดย
สง่จดหมำยลงทะเบียนถึงผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมรำยช่ือที่ปรำกฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสทิธิ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนครัง้สดุท้ำย 

บริษัทจะไม่รับการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิทางไปรษณีย์ 

2.4. นำยทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
เลขที่ 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดนิแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท์: 0-2009-9000 
โทรสำร: 0-2009-9991 
E-mail: SETContactCenter@set.or.th 
Website: http://www.set.co.th/tsd 
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นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อกำรปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุด
ทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ช่ือเต็ม สญัชำติและท่ีอยูข่องผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ และรำยละเอียดอื่นๆ ที่ศนูย์
รับฝำกหลกัทรัพย์จะก ำหนด ในกรณีที่ข้อมลูไม่ตรงกนั จะถือว่ำข้อมลูในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ
เป็นข้อมลูที่ถกูต้อง ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิมีหน้ำที่ในกำรแจ้งกำรเปลีย่นแปลงหรือข้อผิดพลำดในรำยละเอียด
ในกำรลงบนัทึกสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิต่อนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยตรง และนำย
ทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิจะเปลีย่นแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลำดดงักลำ่ว 

นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ มีหน้ำที่จะต้องออกใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่
ฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์และจะต้องลงช่ือศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิแทนใน
สมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้ และนำยทะเบียนจะออกใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือออกใบรับเพื่อใช้แทน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมแบบที่นำยทะเบียนก ำหนดให้แก่ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ 

นำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสทิธิมีหน้ำที่ตำมสญัญำแตง่ตัง้นำยทะเบียนที่จะต้องจดัท ำและเก็บรักษำสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไว้จนกว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธิทัง้หมดจะมีกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นรองรับของบริษัท 
หรือจนกวำ่ครบก ำหนดอำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิ (แล้วแตก่รณี) 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิมีหน้ำที่ในกำรแจ้งกำรเปลี่ยนแปลง หรือข้อผิดพลำดในรำยละเอียดในกำรลงบนัทึก
สมดุทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิและนำยทะเบียนจะเปลีย่นแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลำดดงักลำ่ว 

บริษัทขอสงวนสทิธิในกำรเปลี่ยนแปลงนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยจะแจ้งให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 30 วนัโดยแจ้งผำ่นระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลำดหลกัทรัพย์ 

2.5. สถำนท่ีที่ติดตอ่ในกำรใช้สทิธิ 

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน) 
นกัลงทนุสมัพนัธ์ 
ที่อยู:่ 2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑำ 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพกรีฑำ  

แขวงหวัหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
เบอร์โทรศพัท์: 0-2379-9089-92 ตอ่ 241 
เบอร์โทรสำร: 0-2379-3099 
E-mail address: pakanat.t@qtc-energy.co.th , ir@qtc-energy.com 
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2.6. ผู้ทรงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

2.6.1. ผู้ทรงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิกรณีทัว่ไป 

สทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิจะตกแก่บคุคลหรือนิติบคุคลที่ปรำกฏช่ือเป็นเจ้ำของใบส ำคญัแสดงสิทธิใน
จ ำนวนที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิในขณะนัน้ๆ หรือในวนัแรกของกำรปิดสมุด
ทะเบียน (กรณีที่มีกำรปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ) 

2.6.2. ผู้ทรงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิกรณีที่ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิแทน 

สทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิจะตกแก่บคุคลหรือนิติบคุคลที่นำยทะเบียนได้รับแจ้งเป็นหนงัสอืจำกศนูย์รับ
ฝำกหลกัทรัพย์ว่ำเป็นผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิในจ ำนวนที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิไว้ในช่ือของศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ในขณะนัน้ๆ หรือในวันแรกของกำรปิดสมุด
ทะเบียน (กรณีที่มีกำรปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ)  

3. วิธีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถขอรับใบแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซื อ้หุ้นสำมญัได้ที่ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัทใน
ระหว่ำงระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิแต่ละครัง้ หรือดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ของบริษัท (www.qtc-
energy.com) และด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้

3.1. ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทต้องปฏิบตัิให้
ถกูต้องตำมข้อบงัคบั หรือกฎหมำยต่ำงๆ ที่ใช้บงัคบัเก่ียวกบักำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิพร้อมทัง้ช ำระเงิน
ค่ำหุ้นสำมญัและส่งเอกสำรดงัต่อไปนีใ้ห้แก่บริษัท ตำมสถำนท่ีติดต่อตำมข้อ 2.5 ในระหว่ำงระยะเวลำกำรแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิตำมที่ระบไุว้ในข้อ 2.3 

3.1.1. ใบแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ: ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะต้องกรอกใบแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิให้
ถกูต้อง ครบถ้วนและชดัเจน พร้อมลงลำยมือช่ือ หำกผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นนิติบคุคล จะต้องลงนำม
โดยกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบคุคลนัน้ พร้อมประทบัตรำนิติบคุคล (ถ้ำมี)  

3.1.2. เอกสำรแสดงตน: ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิจะต้องสง่มอบเอกสำรแสดงตนในแตล่ะกรณีดงันี ้

- บคุคลธรรมดำสญัชำติไทย: ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีเลขที่
บตัรประจ ำตวัประชำชน 13 หลกั หรือส ำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นที่มีเลขที่บตัรประจ ำตัว
ประชำชน 13 หลกั (ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนช่ือ และ/หรือ ช่ือสกุล ซึ่งท ำให้ช่ือ และ/หรือ ช่ือสกุล 
ไม่ตรงกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แนบส ำเนำเอกสำรที่ออกโดย
หน่วยงำนรำชกำร เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนช่ือ และ/หรือ ช่ือสกุล ด้วย) พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำ
ถกูต้อง (กรณีผู้จองซือ้ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ จะต้องแนบหนงัสือยินยอมของ บิดำหรือมำรดำหรือ 
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ผู้ปกครอง (แล้วแตก่รณี) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของบคุคลดงักลำ่ว และส ำเนำทะเบียน
บ้ำนของผู้จองซือ้พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง) 

- บคุคลธรรมดำที่มิใช่สญัชำติไทย: ส ำเนำใบต่ำงด้ำวหรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงที่ยงัไม่หมดอำย ุ
พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

- นิติบคุคลสญัชำติไทย: ส ำเนำหนงัสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ที่ออกไม่เกิน 12 เดือน
ก่อนระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้องโดย
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตรำส ำคญัของนิติบุคคล (ถ้ำมี) และ
แนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำใบตำ่งด้ำว หรือส ำเนำหนงัสอืเดินทำง (แล้วแต่กรณี) 
ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบคุคลดงักลำ่ว พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

- นิติบคุคลที่มิใช่สญัชำติไทย: ส ำเนำหนงัสอืส ำคญักำรจดัตัง้นิติบคุคล หนงัสอืบริคณห์สนธิ และ/
หรือหนงัสอืรับรองของนิติบคุคล ท่ีออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้
สทิธิในแตล่ะครัง้ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้องโดยกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิตบิคุคล
นัน้ และประทบัตรำส ำคญัของนิติบุคคล (ถ้ำมี) และแนบส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือส ำเนำหนงัสือ
เดินทำง (แล้วแต่กรณี) ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลดงักล่ำว พร้อมลงนำม
รับรองส ำเนำถูกต้อง ทัง้นี ้เอกสำรทัง้หมดต้องได้รับกำรลงลำยมือช่ือโดยเจ้ำหน้ำที่  Notary 
Public และรับรองโดยสถำนทูตไทย หรือสถำนกงสลุไทยในประเทศที่เอกสำรได้จัดท ำหรือ
รับรองควำมถกูต้องและมีอำยไุม่เกิน 12 เดือน ก่อนระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิใน
แตล่ะครัง้ 

3.1.3. ใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ: ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิจะต้องสง่มอบใบส ำคญัแสดง
สทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิให้แก่บริษัท ตำมจ ำนวนที่ระบอุยูใ่นใบแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ 

- ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิมีใบส ำคญัแสดงสิทธิอยู่ในควำมครอบครอง (Scrip) สำมำรถ
ติดตอ่ขอแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิได้ทนัที  

- ในกรณีที่ใบส ำคญัแสดงสทิธิอยูใ่นระบบไร้ใบหลกัทรัพย์ (Scripless) ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่
ต้องกำรใช้สิทธิต้องแจ้งควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือ
เพื่อให้ออกใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมที่ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ก ำหนด โดยด ำเนินกำรดงันี  ้

▪ ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของตนเอง โดยมีใบส ำคัญ
แสดงสทิธิฝำกอยูใ่นบญัชีบริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผู้ฝำกผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ต้องกำรใช้สิทธิต้องแจ้งควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอ
ถอนใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือเพื่อให้ออกใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมที่ตลำดหลกัทรัพย์ 
ก ำหนด โดยยื่นตอ่บริษัทหลกัทรัพย์ที่ท ำหน้ำที่เป็นนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ (Broker)  
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▪ ของตน และบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลำ่วจะด ำเนินกำรแจ้งกบัศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์เพื่อขอ
ถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจำกบญัชี “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
เพื่อผู้ฝำก” โดยศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะด ำเนินกำรออกใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อ
ใช้เป็นหลกัฐำนประกอบกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญั 

▪ ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่มีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของตนเองโดยมีใบส ำคญั
แสดงสิทธิฝำกอยู่กับศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ในบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมำชิก
เลขที่ 600ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ต้องกำรใช้สิทธิต้องแจ้งควำมจ ำนงและกรอกแบบ
ค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อให้ออกใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมที่
ตลำดหลกัทรัพย์ ก ำหนด โดยยื่นต่อศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์เพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดง
สิทธิจำกบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 โดยศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะ
ด ำเนินกำรออกใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลกัฐำนประกอบกำรใช้สิทธิซือ้
หุ้นสำมญั 

- ส ำหรับกำรใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญครัง้สุดท้ำย ในกรณีที่ใบส ำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้  
ใบหลกัทรัพย์ (Scripless)  ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะออกใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิให้กบัผู้ ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมรำยช่ือที่บริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งแจ้งรำยช่ือต่อศูนย์รับฝำก
หลกัทรัพย์ว่ำเป็นผู้ทรงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะจัดสง่ใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิไปยงับริษัทหลกัทรัพย์ที่แจ้งช่ือนัน้ๆ เพื่อให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิน ำไปใช้
เป็นหลกัฐำนประกอบกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัครัง้สดุท้ำยตอ่ไป 

3.1.4. กำรช ำระเงินคำ่หุ้นสำมญั 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิต้องช ำระเงินค่ำหุ้นสำมญัตำมจ ำนวนในกำรใช้สิทธิตำมที่ระบใุนใบแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใช้สทิธิโดยด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้

- ช ำระเงินค่ำหุ้นสำมญัครัง้เดียวเต็มจ ำนวนตำมจ ำนวนในกำรใช้สิทธิที่ระบุไว้ในใบแจ้งควำม
จ ำนงกำรใช้สิทธิ โดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้
สทิธิซือ้หุ้นสำมญัจะต้องช ำระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกวำ่ "เช็คธนำคำร") หรือดรำฟต์ ที่
สำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกส ำนกัหกับญัชีในกรุงเทพมหำนครภำยใน 1 วนัท ำกำร นบัจำกวนัที่
แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิแตล่ะครัง้โดยขีดคร่อมสัง่จ่ำย “บญัชีจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ บมจ. คิวที
ซี เอนเนอร์ยี่” เลขที่บญัชี 000-6-14350-4 ของธนำคำรกรุงไทย ส ำนกันำนำ พร้อมทัง้เขียนช่ือ 
นำมสกลุ ท่ีอยู ่และหมำยเลขโทรศพัท์ที่ติดตอ่ได้ไว้ด้ำนหลงั 
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- ทัง้นี ้กำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัดงักลำ่วจะสมบรูณ์ต่อเมื่อบริษัท เรียกเก็บเงินจ ำนวนดงักลำ่วได้
แล้วเท่ำนัน้ หำกบริษัทไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้ไม่ว่ำในกรณีใดๆ ที่มิได้เกิดจำกควำมผิดของ
บริษัทบริษัทจะถือวำ่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัในครัง้
นัน้ๆ โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิมำรับใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญั
แสดงสทิธิพร้อมกบัเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดรำฟต์ ท่ีเรียกเก็บเงินไม่ได้คืนด้วยตนเอง ภำยใน 14 
วนันบัจำกวนัครบก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ โดยจะไม่มีกำรค ำนวณดอกเบีย้ให้ไม่ว่ำใน
กรณีใดๆ ทัง้นี ้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัได้ในวนั
ใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัครัง้ถัดไป เว้นแต่กำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัครัง้นัน้จะเป็นกำรใช้สิทธิซือ้หุ้น
สำมญัครัง้สดุท้ำย ให้ถือวำ่ใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้ๆ สิน้สภำพลงโดยไมม่ีกำรใช้สทิธิ บริษัทจะไม่
รับผิดชอบตอ่ดอกเบีย้ และ/หรือ คำ่เสยีหำยอื่นใดไมว่ำ่ในกรณีใดๆ 

- ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่ำอำกรแสตมป์ และ/หรือ ภำษีที่เกิดขึน้  
อันเนื่องจำกกำรใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิตลอดจนจะต้องปฏิบัติตำม
ข้อบงัคบัหรือกฎหมำยตำ่งๆ ท่ีใช้บงัคบัในกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

3.2. หำกบริษัทได้รับใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ครบตำมจ ำนวนที่ระบุในใบแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใช้สทิธิ หรือบริษัทตรวจสอบได้วำ่ข้อควำมที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิกรอกบนใบแจ้งควำมจ ำนงใน
กำรใช้สทิธิไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง หรือมิได้ปิดอำกรแสตมป์ครบถ้วนถกูต้องตำมข้อบงัคบัหรือกฎหมำยตำ่งๆ 
ที่เก่ียวข้อง ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะต้องท ำกำรแก้ไขให้ถกูต้องภำยในระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิแต่ละครัง้ มิฉะนัน้ บริษัทจะถือว่ำผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัใน
ครัง้นัน้ และบริษัทจะจดัสง่เงินที่ได้รับและใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ คืนให้แก่ผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิโดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน ภำยใน 14 วนันบัจำกวนัใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ โดยไมม่ีดอกเบีย้
ไมว่ำ่ในกรณีใดๆ 

3.3. ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิจะต้องใช้สทิธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัในแตล่ะครัง้ไมต่ ่ำกวำ่ 100 หุ้น โดยจ ำนวนหนว่ยของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัจะต้องเป็นจ ำนวนเต็มเท่ำนัน้ ยกเว้น กรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สทิธิมีสทิธิหรือเหลอืสทิธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัต ่ำกวำ่ 100 หุ้น ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิในกำรซือ้
หุ้นสำมญัต ่ำกวำ่ 100 หุ้นได้ โดยจะต้องใช้สิทธิเท่ำที่มีทัง้หมดหรือที่เหลืออยู่ทัง้หมดในครัง้เดียว กรณีเป็นกำร
ใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัในจ ำนวนเท่ำใดก็ได้แต่ไม่เกินกว่ำจ ำนวน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เหลืออยู่และสำมำรถใช้สิทธิได้ โดยอตัรำกำรใช้สิทธิเท่ำกบั  1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ตอ่ 1 หุ้นสำมญั เว้นแตจ่ะมีกำรปรับสทิธิตำมข้อ 4. 

  



 
 
 
 

สว่นท่ี 2 – หน้ำที่ 13 

3.4. ในกรณีที่ผู้ใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิช ำระจ ำนวนเงินคำ่หุ้น และ/หรือ ภำษีไม่ครบถ้วนหรือมีกำรช ำระเงิน
เกินจ ำนวนในกำรใช้สทิธิ บริษัทมีสทิธิที่จะด ำเนินกำรประกำรใดประกำรหนึง่ดงัตอ่ไปนีต้ำมที่บริษัทเห็นสมควร 

(ก) ถือวำ่กำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไมม่ีกำรใช้สทิธิ หรือ 

(ข) ถือว่ำจ ำนวนหุ้ นสำมญัที่จองซือ้มีจ ำนวนเท่ำกับ (1) จ ำนวนหุ้นสำมญัที่พึงจะได้รับตำมสิทธิ หรือ  
(2) จ ำนวนหุ้นสำมญัที่พึงจะได้รับตำมจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิซึ่งบริษัทได้รับช ำระไว้จริงตำมรำคำ
ใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิในขณะนัน้ (แล้วแต่จ ำนวนใดจะน้อยกว่ำ) หรือ  

(ค) ให้ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิช ำระเงินเพิ่มเติมตำมจ ำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วน ภำยใน
ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิครัง้นัน้ หำกบริษัทไมไ่ด้รับเงินครบตำมจ ำนวนกำรใช้สิทธิ และ/
หรือ ภำษีที่เก่ียวข้องภำยในระยะเวลำดงักล่ำว บริษัทจะถือว่ำผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนำ
ยกเลิกกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัในครัง้นัน้ ทัง้นี ้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้
สิทธิซือ้หุ้นสำมญัได้ในวนัใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัครัง้ถดัไป เว้นแต่กำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัครัง้นัน้จะเป็น
กำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัครัง้สดุท้ำย 

ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ตำมข้อ (ก) หรือ (ค) เฉพำะกรณีที่ผู้ ใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่มำช ำระเงิน
เพิ่มเติมภำยในระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิครัง้นัน้บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิมำรับเช็ค 
แคชเชียร์เช็ค หรือดรำฟท์ ท่ีบริษัทได้รับไว้และใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสทิธิคืนด้วยตนเอง 
ภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ โดยไมม่ีดอกเบีย้  

ส ำหรับกรณีตำมข้อ (ข) บริษัท จะแจ้งจ ำนวนกำรใช้สทิธิในกรณีที่บริษัท ถือวำ่มีกำรใช้สทิธิเพียงบำงสว่นแก่ผู้ใช้
สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัถดัจำกวนัใช้สิทธิในแต่ละครัง้ 
อยำ่งไรก็ตำม ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ยงัไมม่ีกำรใช้สทิธิจะยงัมีผลใช้ได้ตอ่ไปจนถึงวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย  

ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิช ำระจ ำนวนเงินคำ่หุ้น และ/หรือ ภำษีเกินจ ำนวนในกำรใช้สทิธิ บริษัทจะถือวำ่
มีกำรจองซือ้หุ้นสำมญัจ ำนวนเทำ่กบัจ ำนวนหุ้นสำมญัที่พงึจะได้รับตำมสทิธิเทำ่นัน้ และบริษัท จะคืนเงินสว่นที่
เกินจ ำนวนในกำรใช้สทิธิที่บริษัทได้รับไว้ ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัถดัจำกวนัใช้สทิธิใน
แต่ละครัง้ โดยบริษัทจะคืนเงินโดยไม่มีดอกเบีย้เป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ำยในนำมของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่
ช ำระเงินไว้เกิน  

ทัง้นี ้หำกได้มีกำรส่งมอบคืนเงินจ ำนวนที่เกินจำกกำรใช้สิทธิดังกล่ำวให้แก่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยูท่ี่ระบไุว้ในใบแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิโดยถกูต้องแล้ว ให้ถือวำ่ผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบ และผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ 
คำ่เสยีหำยใดๆ อีกตอ่ไป 
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3.5. ในกำรใช้สทิธิแตล่ะครัง้ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเป็นจ ำนวนเต็มเท่ำนัน้ โดยมีอตัรำ
กำรใช้สทิธิเทำ่กบั 1 หนว่ยใบส ำคญัแสดงสทิธิตอ่ 1 หุ้นสำมญั เว้นแตจ่ะมีกำรปรับอตัรำกำรใช้สทิธิตำมเง่ือนไข
กำรปรับสทิธิที่ระบไุว้ในข้อ 4 

3.6. จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกให้เมือ่มีกำรใช้สทิธิจะค ำนวณโดยกำรน ำจ ำนวนเงินในกำรใช้สทิธิซึง่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สิทธิได้ช ำระตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้น หำรด้วยรำคำใช้สิทธิ โดยบริษัท จะออกหุ้นสำมญัเป็นจ ำนวนเต็มไม่เกิน
จ ำนวนหนว่ยของใบส ำคญัแสดงสทิธิคณูด้วยอตัรำกำรใช้สิทธิ หำกมีกำรปรับรำคำใช้สิทธิ และ/หรือ อตัรำกำร
ใช้สทิธิ แล้วท ำให้มีเศษหุ้นเหลอือยูจ่ำกกำรค ำนวณดงักลำ่ว บริษัท จะไมน่ ำเศษหุ้นดงักลำ่วมำคิดค ำนวณ และ
จะช ำระเงินที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิดังกล่ำวโดยไม่มีดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ ทัง้นี ้ตำมวิธีกำรและเง่ือนไขที่บริษัทก ำหนด 

ทัง้นี ้หำกได้มีกำรส่งมอบคืนเงินที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิดงักล่ำวให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สทิธิได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบ และผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ ค่ำเสียหำยใดๆ 
อีกตอ่ไป 

3.7. เมื่อผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัได้ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขในกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำร
ใช้สิทธิอย่ำงครบถ้วนถูกต้องตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 2.3 กล่ำวคือ ได้ส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ ใบแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ พร้อมเอกสำรแสดงตน และช ำระเงินคำ่หุ้นสำมญัและภำษี
ถกูต้องและครบถ้วนสมบรูณ์แล้ว ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไม่สำมำรถเพิกถอนกำรใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับ
ควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกบริษัท 

3.8. เมื่อพ้นระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย แต่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิยังไม่ได้ใช้สิทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือยงัมิได้ปฏิบตัิตำมวิธีกำรใช้สทิธิที่ก ำหนดไว้อยำ่งครบถ้วน ให้ถือว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธิ
นัน้ๆ สิน้สภำพลงโดยไมม่ีกำรใช้สทิธิ และผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิจะใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทไมไ่ด้อีก 

3.9. ภำยหลงัจำกวนัใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ บริษัทจะแจ้งรำยช่ือผู้ ถือหุ้นสำมญัใหม่ที่ เกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิต่อศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ในฐำนะนำยทะเบียนของบริษัท และบริษัทจะน ำรำยช่ือดังกล่ำวไปจด
ทะเบียนพร้อมกับยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช ำระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพำณิชย์ ตำมจ ำนวนหุ้น
สำมญัที่จะออกใหมภ่ำยใน 14 วนั นบัแตว่นัใช้สทิธิรวมทัง้ด ำเนินกำรขอจดทะเบียนหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้
สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิกบัตลำดหลกัทรัพย์ภำยใน 30 วนันบัจำกวนัใช้สทิธิแตล่ะครัง้ 

ทัง้นี ้ในช่วงระหว่ำงวนัที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิของบริษัท ถึงวนัก่อนวันที่
รำยช่ือของผู้ใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิจะปรำกฏในสมดุทะเบียนรำยช่ือผู้ ถือหุ้นสำมญัของบริษัท บริษัทจะ
ถือวำ่สทิธิของผู้ใช้สทิธิรำยดงักลำ่วมีสถำนะเช่นเดียวกบัผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ได้แสดงควำมจ ำนงใน
กำรใช้สทิธิ 
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3.10. ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิสง่มอบใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นจ ำนวนมำกกว่ำจ ำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ 
บริษัทจะสง่ใบส ำคญัแสดงสิทธิใบใหม่ โดยมีจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เหลือให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิดงักลำ่ว โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน14 วนันบัจำกวนัใช้สิทธินัน้ๆ และจะยกเลิกใบส ำคญั
แสดงสทิธิใบเก่ำ 

3.11. ในกรณีที่หุ้นสำมญัที่ส ำรองไว้เพื่อรองรับกำรใช้สทิธิมีไมเ่พียงพอ บริษัทจะด ำเนินกำรชดใช้ค่ำเสียหำยที่เกิดขึน้
ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจะไม่ชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ไมส่ำมำรถใช้สทิธิได้ เนื่องจำกผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้เป็นบคุคลที่มิใช่สญัชำติไทยที่
ไมส่ำมำรถใช้สทิธิเพรำะถกูจ ำกดัสทิธิตำมข้อจ ำกดัหุ้นตำ่งด้ำวที่ระบใุนข้อบงัคบัของบริษัท 

3.12. เง่ือนไขอื่นเก่ียวกบักำรใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ สำมำรถใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทได้โดยไมม่ีข้อจ ำกดั เว้นแตก่ำรใช้สทิธิซือ้หุ้นนัน้
เป็นเหตใุห้มีคนตำ่งด้ำวถือหุ้นอยูใ่นบริษัทจ ำนวนมำกกวำ่อตัรำสว่นท่ีก ำหนดในข้อบงัคบัของบริษัท คือ ร้อยละ 
49 ของทนุช ำระแล้วของบริษัท กำรใช้สทิธิซือ้หุ้นของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิรำยใดที่จะท ำให้อตัรำสว่นกำรถือ
หุ้นของบคุคลที่มิใช่สญัชำติไทยของบริษัทเกินอตัรำสว่นข้ำงต้น บริษัทมีสทิธิปฏิเสธกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัของ
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิรำยนัน้ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดใช้ค่ำเสียหำยใดๆ ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งเป็น
บคุคลที่มิใช่สญัชำติไทย (ทัง้บคุคลธรรมดำและนิติบคุคล) ซึ่งไม่สำมำรถใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญของบริษัทได้ อนั
เนื่องมำจำกข้อจ ำกดัหุ้นตำ่งด้ำวของบริษัทดงัที่กลำ่วมำแล้ว 
ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ในหมวดที่เก่ียวกับกำรโอนหุ้นภำยหลงั
กำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธินี ้โดยให้ถือว่ำกำรแก้ไขข้อบงัคบัมีผลบงัคบัต่อเง่ือนไขเก่ียวกับกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธินี ้นบัแตว่นัท่ีได้รับจดทะเบียนจำกกระทรวงพำณิชย์เป็นต้นไป 
 

4. เงื่อนไขการปรับสิทธิใบส าคัญแสดงสทิธิ  

4.1. บริษัทจะด ำเนินกำรปรับรำคำใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษำผลประโยชน์
ผลตอบแทนของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่ำเดิม เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ใดเหตกุำรณ์หนึ่งดงัต่อไปนี ้
ก่อนวนัครบก ำหนดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

(1) เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้ นสำมัญของบริษัท อันเป็นผลมำจำกกำรรวมหรือกำร
แบง่แยกหุ้น 

กำรเปลีย่นแปลงรำคำใช้สทิธิและอตัรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีนบัตัง้แต่วนัที่ได้มีกำรจดทะเบียน
เปลีย่นแปลงมลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัของบริษัทกบักระทรวงพำณิชย์ 
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(ก) รำคำใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้

Par 1
Price 1 Price 0

Par 0

  
 

  

 

(ข) อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้

Par 0
Ratio 1 Ratio 0

Par 1

  
 

  

 

โดยที่ Price1 คือ รำคำใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
 Price0 คือ รำคำใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
 Ratio1 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
 Ratio0 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
 Par1 คือ มลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัหลงักำรเปลีย่นแปลง 
 Par0 คือ มลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

(2) เมื่อบริษัทเสนอขำยหุ้นสำมญัที่ออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลใน
วงจ ำกดั โดยรำคำสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำดของหุ้นสำมญั
ของบริษัท  

กำรเปลี่ยนแปลงรำคำใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทันทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ ซือ้หุ้นสำมญัจะ
ไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัที่ออกใหม่ (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ประกำศขึน้เคร่ืองหมำย XR) 
ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำยหุ้น
สำมญัที่ออกใหม่แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ วนัท่ีมีกำรตกลงซือ้ขำยหุ้นสำมญัที่เสนอขำยแก่บคุคลใน
วงจ ำกดั แล้วแตก่รณี  

“รำคำสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหม่” ค ำนวณได้จำกจ ำนวนเงินทัง้สิน้ที่บริษัท จะได้รับจำกกำร
เสนอขำยหุ้นสำมญัที่ออกใหม ่หกัด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรออกหลกัทรัพย์นัน้ (ถ้ำมี) หำรด้วยจ ำนวน
หุ้นสำมญัที่ออกใหมท่ัง้หมด 

“รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัท” หมำยถึง มูลค่ำกำรซือ้ขำยหุ้นสำมญัทัง้หมดของบริษัท หำรด้วย
จ ำนวนหุ้นสำมญัของบริษัทที่มีกำรซือ้ขำยทัง้หมดในตลำดหลกัทรัพย์ ในระหว่ำง 15 วนัท ำกำร (วนัท่ีเปิด
ท ำกำรซือ้ขำยของตลำดหลกัทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวนัที่ใช้ในกำรค ำนวณ ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำรำคำ
ตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัท เนื่องจำกหุ้นสำมญัของบริษัท ไม่มีกำรซือ้ขำยในช่วงเวลำดงักลำ่ว บริษัท
จะก ำหนดรำคำยตุิธรรมเพื่อใช้ในกำรค ำนวณแทน 
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“วนัที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญั ส ำหรับ
กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั 
ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยต่อประชำชนทัว่ไป และ/หรือ วนัที่มีกำรตกลงซือ้ขำยหุ้นสำมญั ส ำหรับ
กรณีเสนอขำยแก่บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 

อนึ่ง ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัที่ออกใหม่พร้อมกนัมำกกว่ำ 1 รำคำเสนอขำย ภำยใต้เง่ือนไขที่
ต้องจองซือ้ด้วยกนั ให้ใช้รำคำเสนอขำยทกุรำคำมำค ำนวณรำคำสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ แต่
ในกรณีที่กำรเสนอขำยดงักลำ่วไมอ่ยูภ่ำยใต้เง่ือนไขที่ต้องจองซือ้ด้วยกนั ให้น ำเฉพำะรำคำเสนอขำยที่ต ่ำ
กวำ่ร้อยละ 90 ของรำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัท มำค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงเทำ่นัน้ 

(ก) รำคำใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้

 

 

A1 MP B1X
Price 1 Price 0

MP A1 B1

   
 

   

 

(ข) อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้

 

 

MP A1 B1
Ratio 1 Ratio 0

A1 MP B1X

   
 

   

 

โดยที ่ Price1 คือ รำคำใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
 Price0 คือ รำคำใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
 Ratio1 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
 Ratio0 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
 MP คือ “รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัท” ตำมรำยละเอียดที่

ก ำหนดในข้อ 4.1 (2) 
 A1 คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ได้เรียกช ำระเต็มมลูคำ่แล้ว ณ วนัก่อนวนั

ปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อสิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัที่
ออกใหม่ ส ำหรับกรณีเสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
และ/หรือ วนัก่อนวนัแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัที่ออก
ใหมแ่ก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ วนัก่อนวนัที่มีกำรตกลงซือ้
ขำยหุ้นสำมญัที่เสนอขำยแก่บคุคลในวงจ ำกดั 

 B1 คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ ทัง้ที่เสนอขำยแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
และ/หรือ เสนอขำยต่อประชำชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขำย
แก่บคุคลในวงจ ำกดั 
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 B1X คือ จ ำนวนเงินที่ได้รับหกัด้วยค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) จำกกำรออกหุ้น
สำมัญที่ออกใหม่ ทัง้กำรเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/
หรือ เสนอขำยต่อประชำชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขำยแก่
บคุคลในวงจ ำกดั 

(3) เมื่อบริษัทเสนอขำยหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้กับผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ 
บคุคลในวงจ ำกดั โดยหลกัทรัพย์นัน้ให้สทิธิที่จะแปลงสภำพ/เปลีย่นเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สทิธิในกำรซือ้
หุ้นสำมญั เช่น หุ้นกู้แปลงสภำพ หรือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสำมญั โดยรำคำสทุธิต่อหุ้นของหุ้น
สำมญัที่ออกใหมเ่พื่อรองรับสทิธิดงักลำ่วต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ของรำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัท  

กำรเปลี่ยนแปลงรำคำใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทันทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ ซือ้หุ้นสำมญัจะ
ไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซือ้หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ข้ำงต้น ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้น
สำมญั หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญั (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ประกำศขึน้เคร่ืองหมำย XR) ส ำหรับ
กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้ผู้ ถือหุ้นเดิม (RightsIssue) และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ที่
ออกใหม่ใดๆ ข้ำงต้นท่ีให้สิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัแก่
ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ วนัท่ีมีกำรตกลงซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ข้ำงต้นท่ีให้สิทธิที่จะแปลง
สภำพ/เปลีย่นเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สทิธิในกำรซือ้หุ้นสำมญั ที่เสนอขำยแก่บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 

“รำคำสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ค ำนวณได้จำกจ ำนวนเงินที่บริษัท จะได้รับ
จำกกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ที่ให้สิทธิแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญั 
หกัด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรออกหลกัทรัพย์นัน้ (ถ้ำมี) รวมกับเงินที่จะได้รับจำกกำรแปลงสภำพ/
เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญั หำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัที่ต้องออกใหม่ทัง้หมด
เพื่อรองรับกำรใช้สทิธินัน้ 

“รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัท” หมำยถึง มูลค่ำกำรซือ้ขำยหุ้นสำมญัทัง้หมดของบริษัท หำรด้วย
จ ำนวนหุ้นสำมญัของบริษัท ที่มีกำรซือ้ขำยทัง้หมดในตลำดหลกัทรัพย์ ในระหวำ่ง 15 วนัท ำกำร (วนัที่เปิด
ท ำกำรซือ้ขำยของตลำดหลกัทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวนัท่ีใช้ในกำรค ำนวณ  ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำรำคำ
ตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัท เนื่องจำกหุ้นสำมญัของบริษัท ไม่มีกำรซือ้ขำยในช่วงเวลำดงักลำ่ว บริษัท
จะก ำหนดรำคำยตุิธรรมเพื่อใช้ในกำรค ำนวณแทน 
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“วนัที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซือ้หลกัทรัพย์ที่ให้สิทธิ
แปลงสภำพ/เปลีย่นเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญั ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้กบัผู้
ถือหุ้นเดิม (RightsIssue) และ/หรือ วันแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลง
สภำพ/เปลีย่นเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญั ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยต่อประชำชน
ทัว่ไป และ/หรือ วนัที่มีกำรตกลงซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่ให้สิทธิแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิ
ในกำรซือ้หุ้นสำมญั ส ำหรับกรณีเสนอขำยแก่บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 

(ก) รำคำใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้

 

 

A2 MP B2X
Price 1 Price 0

MP A2 B2

   
 

   

 

(ข) อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้

 

 

MP A2 B2
Ratio 1 Ratio 0

A2 MP B2X

   
 

   

 

โดยที ่ Price1 คือ รำคำใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
 Price0 คือ รำคำใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
 Ratio1 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
 Ratio0 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
 MP คือ “รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัท” ตำมรำยละเอียดที่ก ำหนดในข้อ 4.1 (3) 
 A2 คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ได้เรียกช ำระเต็มมลูค่ำแล้ว ณ วนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนผู้

ถือหุ้นเพื่อสิทธิในกำรจองซือ้หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิในกำรแปลง
สภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญั ส ำหรับกรณีเสนอ
ขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม วนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้
สิทธิแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญั ส ำหรับ
กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยต่อประชำชนทั่วไป และ/หรือ วนัที่มีกำรตกลงซือ้ขำย
หลกัทรัพย์ที่ให้สิทธิแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้น
สำมญั ส ำหรับกรณีเสนอขำยแก่บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 
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 B2 คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของหลกัทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิ
แปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญั ตำมที่เสนอ
ขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอ
ขำยให้แก่บคุลในวงจ ำกดั 

 B2X คือ จ ำนวนเงินท่ีได้รับหกัด้วยคำ่ใช้จ่ำย (ถ้ำมี) จำกกำรออกหลกัทรัพย์ใดๆ ที่ให้สทิธิ
แปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญั ที่เสนอขำย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขำย
ให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด รวมกับเงินที่จะได้รับจำกกำรใช้สิทธิแปลงสภำพ /
เปลีย่นเป็นหุ้นสำมญั หรือใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญั  

(4) เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลทัง้หมดหรือบำงสว่นเป็นหุ้นสำมญัที่ออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้นสำมญัของบริษัท 

กำรเปลีย่นแปลงรำคำใช้สทิธิและอตัรำกำรใช้สทิธิจะมีผลบงัคบัทนัทีนบัตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัไม่
มีสทิธิรับหุ้นปันผล (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ประกำศขึน้เคร่ืองหมำย XD ส ำหรับหุ้นสำมญั) 

(ก) รำคำใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้

A3
Price 1 Price 0

A3 B3

  
 

  

 

(ข) อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้

A3 B3
Ratio 1 Ratio 0

A3

  
 

  

 

โดยที ่ Price1 คือ รำคำใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
 Price0 คือ รำคำใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
 Ratio1 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
 Ratio0 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
 A3 คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วนัก่อน

วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นสำมญั เพื่อสทิธิในกำรรับหุ้นปัน
ผล 

 B3 คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นปันผล 
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(5) เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกวำ่อตัรำร้อยละ90 ของก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริษัทหลงั
หกัภำษีเงินได้นิติบคุคล ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำบญัชีใดๆ ระหว่ำงอำยขุองใบส ำคญัแสดง
สทิธิ 

กำรเปลีย่นแปลงรำคำใช้สทิธิและอตัรำกำรใช้สทิธิจะมีผลบงัคบัทนัทีนบัตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัไม่
มีสทิธิรับเงินปันผล (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ประกำศขึน้เคร่ืองหมำย XD ส ำหรับหุ้นสำมญั) 

กำรค ำนวณอตัรำร้อยละของเงินปันผลที่จ่ำยให้กบัผู้ ถือหุ้น ให้ค ำนวณโดยน ำเงินปันผลที่จ่ำยจริงในรอบ
ระยะเวลำบญัชีในแต่ละปีดงักล่ำว หำรด้วยก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีเงินได้ของผลกำรด ำเนินงำนของรอบ
ระยะเวลำบญัชีนัน้ 

“รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัท” หมำยถึง มูลค่ำกำรซือ้ขำยหุ้นสำมญัทัง้หมดของบริษัท หำรด้วย
จ ำนวนหุ้นสำมญัของบริษัท ที่มีกำรซือ้ขำยทัง้หมดในตลำดหลกัทรัพย์ ในระหวำ่ง 15 วนัท ำกำร (วนัที่เปิด
ท ำกำรซือ้ขำยของตลำดหลกัทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวนัที่ใช้ในกำรค ำนวณ ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำรำคำ
ตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัท เนื่องจำกหุ้นสำมญัของบริษัท ไม่มีกำรซือ้ขำยในช่วงเวลำดงักลำ่ว บริษัท 
จะก ำหนดรำคำยตุิธรรมเพื่อใช้ในกำรค ำนวณแทน 

“วันที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผู้ ซือ้หุ้ นสำมัญไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลำด
หลกัทรัพย์ประกำศขึน้เคร่ืองหมำย XD ส ำหรับหุ้นสำมญั) 

(ก) รำคำใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้
 MP D R

Price 1 Price 0
MP

   
 

 
(ข) อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้

 

MP
Ratio 1 Ratio 0

MP D R
 

   

 

โดยที ่ Price1 คือ รำคำใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
 Price0 คือ รำคำใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
 Ratio1 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
 Ratio0 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
 MP คือ “รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัท” ตำมรำยละเอียดที่

ก ำหนดในข้อ 4.1 (5) 
 D คือ เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ำยจริงแก่ผู้ ถือหุ้น   
 R คือ เงินปันผลต่อหุ้นท่ีจะต้องจ่ำย ในกรณีที่บริษัทจ่ำยเงินปันผล

ในอตัรำร้อยละ 90 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีเงินได้ของบริษัท 
โดยน ำก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีเงินได้คูณด้วยอตัรำร้อยละ 90
แล้วหำรด้วยจ ำนวนหุ้นทัง้หมดที่มีสทิธิได้รับเงินปันผล 
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(6) ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ใดๆ อนัท ำให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อนัพึงได้ โดยที่
เหตกุำรณ์ใดๆ นัน้ไมไ่ด้ก ำหนดอยูใ่นข้อ (1) ถึง (5) 

บริษัทจะพิจำรณำก ำหนดกำรเปลี่ยนแปลงรำคำใช้สิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สิทธิใหม่อย่ำงเป็นธรรม 
โดยไมท่ ำให้สิทธิของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิด้อยไปจำกเดิม โดยให้ถือว่ำผลกำรพิจำรณำนัน้เป็นที่สดุ
โดยบริษัทจะแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ กำรเปลี่ยนแปลงอตัรำใช้สิทธิต่อตลำด
หลกัทรัพย์  ส ำนกังำน ก.ล.ต.  และนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสทิธิทนัที หรือ ก่อนวนัท่ีรำคำกำรใช้
สทิธิ และ/หรือ อตัรำใช้สทิธิที่มีกำรเปลีย่นแปลงนัน้จะมีผลใช้บงัคบั 

นอกจำกนี ้บริษัทจะด ำเนินกำรแจ้งผลกำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่วให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบ ผ่ำน
ระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์โดยไม่ชักช้ำ ในวันเดียวกันกับวันที่บริษัทแจ้งต่อตลำด
หลกัทรัพย์ส ำนกังำน ก.ล.ต. และนำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นไปตำมข้อบงัคบัตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีกำร เก่ียวกับกำรเปิดเผยสำรสนเทศ และ
ปฏิบตัิกำรใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน 

4.2. กำรค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 4.1 (1) ถึง (6) เป็นอิสระต่อกนั และจะ
ค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงตำมล ำดบัเหตกุำรณ์ก่อนหลงัเปรียบเทียบกบัรำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัท ใน
กรณีที่เหตกุำรณ์ตำ่งๆ เกิดขึน้พร้อมกนั ให้ค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงเรียงตำมล ำดบัดงันี ้คือ (1) (5) (4) (2) (3) 
และ (6) โดยในแตล่ะล ำดบัครัง้ที่ค ำนวณกำรเปลีย่นแปลง ให้คงสภำพของรำคำใช้สิทธิเป็นทศนิยม 2 ต ำแหน่ง 
และอตัรำกำรใช้สทิธิเป็นทศนิยม 4 ต ำแหนง่ 

4.3. กำรค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงรำคำใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 4.1 (1) ถึง (6) จะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง
ซึง่ท ำให้รำคำใช้สทิธิใหมเ่พิ่มขึน้ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สทิธิลดลง เว้นแตก่รณีกำรรวมหุ้น 

ในกรณีที่หุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิในแตล่ะครัง้ (ทศนิยม 4 ต ำแหนง่ของอตัรำกำร
ใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง) ค ำนวณได้ออกมำเป็นเศษหุ้น ให้ตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้ และหำกรำคำใช้สิทธิ
หลงักำรเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง) คณูกับจ ำนวนหุ้นสำมญัในกำรแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิใน
รอบนัน้ ค ำนวณได้เป็นเศษของบำท ให้ตดัเศษของบำททิง้ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำใช้สิทธิ จนท ำให้รำคำใช้สิทธิใหม่มีรำคำต ่ำกว่ำมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้น
สำมญัของบริษัท ให้ใช้มลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัของบริษัท เป็นรำคำใช้สิทธิใหม่ สว่นอตัรำกำรใช้สิทธิใหม่ให้
ใช้อตัรำกำรใช้สทิธิที่ค ำนวณได้ตำมข้อ 4.1 (1) ถึง (6) เช่นเดิม 
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4.4. ในกรณีที่มีกำรเปลีย่นแปลงรำคำใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 4.1 (1) ถึง (6) หรือข้อก ำหนดสิทธิ บริษัทจะ
ด ำเนนิกำรดงันี ้

1) บริษัทจะด ำเนินกำรแจ้งผลกำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่วให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบ ผ่ำนระบบ
เผยแพร่ข้อมลูของตลำดหลกัทรัพย์ (SET Portal) ในทนัที หรือก่อนวนัท่ีรำคำใช้สิทธิ หรืออตัรำกำร
ใช้สิทธิมีผลบงัคบัใช้ 

2) บริษัทจะด ำเนินกำรแจ้งผลกำรเปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณ และเหตุผลท่ี
ต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวแก่ ส ำนักงำน ก.ล.ต. เพ่ือแจ้งรำคำใช้สิทธิ อตัรำกำรใช้สิทธิ หรือ
ข้อก ำหนดสิทธิท่ีก ำหนดขึน้มำใหม่ รวมทัง้ข้อเท็จจริงโดยย่อของสำเหตุท่ีมีกำรปรับสิทธิ วิธีกำร
ค ำนวณ และวนัท่ีท่ีกำรปรับสิทธิดงักล่ำวมีผลใช้บงัคบั ภำยใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีมีเหตใุห้ต้อง
ด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงรำคำใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิ หรือเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธินัน้ 

5. สถานภาพของใบส าคัญแสดงสิทธิ ที่อยู่ระหว่างวันที่ ผู้ถอืใบส าคัญแสดงสิทธิแสดงความจ านงในการใช้สิทธิ 

5.1. สถำนภำพของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่ำงวนัที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิแสดงควำมจ ำนงใช้สิทธิ และวนั
ก่อนที่กระทรวงพำณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแล้วอนัเนื่องจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิจะมี
สถำนภำพและสิทธิเช่นเดียวกับใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ได้แสดงควำมจ ำนงใช้สิทธิ และสถำนภำพนั น้ จะ
สิน้สดุลงในวนัท่ีกระทรวงพำณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแล้วอนัเนื่องมำจำกกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดง
สทิธิดงัที่กลำ่วมำแล้ว 

5.2. ในกรณีที่บริษัทมีกำรปรับรำคำใช้สทิธิและ/หรืออตัรำกำรใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยงัไม่ได้ด ำเนินกำรน ำหุ้นสำมญั
ที่เกิดจำกกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ ไปจดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชย์ บริษัทจะด ำเนินกำรปรับสิทธิ
ย้อนหลงัให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัแล้ว โดยบริษัทจะออกหุ้นสำมญัใหม่เพิ่มเติม
ให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยเร็วที่สดุตำมจ ำนวนที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิสมควรจะได้ รับหำกรำคำใช้
สิทธิที่ได้ปรับใหม่นัน้มีผลบงัคบัใช้ โดยหุ้นสำมญัสว่นที่เพิ่มใหม่อำจได้รับช้ำกว่ำหุ้นสำมญัที่ได้รับก่อนหน้ำนี ้
โดยในกรณีระบบใบหุ้น จะได้รับภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัจำกวนัท่ีมีกำรปรับสิทธิ และในกรณีระบบไร้ใบหุ้น จะ
ได้รับภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัจำกวนัท่ีมีกำรปรับสทิธิ  

6. สิทธิของหุ้นสามัญใหม่ที่เกดิจากการใช้สทิธิของใบส าคัญแสดงสทิธิ 

หุ้นสำมญัใหม่ที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสถำนะเท่ำเทียมกบัหุ้นสำมญัเดิมที่ออกและ
เรียกช ำระเต็มมลูคำ่ของบริษัททกุประกำร รวมทัง้สทิธิในกำรรับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดที่บริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้น
สำมญั ทัง้นี ้นบัแตว่นัท่ีกระทรวงพำณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแล้วของบริษัทและนำยทะเบียนหุ้นสำมญัของ
บริษัทได้จดแจ้งช่ือผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นผู้ ถือหุ้นในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นสำมญัของบริษัทเรียบร้อยแล้ว 
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7. มติอนุมัตกิารออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สทิธิของใบส าคัญแสดงสทิธิ 

ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เมื่อวนัท่ี 28 เมษำยน 2560 มีมติอนมุตัิกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุเป็นจ ำนวน
ไม่เกิน 67,500,000 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยมีรำคำใช้
สทิธิหุ้นละ 10.00บำท ทัง้นี ้จ ำนวนหุ้นสำมญัที่จดัสรรเพื่อรองรับกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้ คิดเป็นสดัสว่น
ไมเ่กินร้อยละ 20.00 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ตำมรำยละเอียดกำรค ำนวณในข้อ 1.7 

8. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามญัที่รองรับใบส าคัญแสดงสทิธิ 

8.1. ลกัษณะส ำคญัของหุ้น 

จ ำนวนหุ้นสำมญัเพื่อรองรับกำรใช้สทิธิ : 67,500,000 หุ้น 

สดัส่วนของจ ำนวนหุ้นที่รองรับกำรใช้สิทธิเมื่อเทียบ
กับจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทซึ่ง
รวมหุ้นสำมญัจ ำนวนไม่เกิน 67,500,000 หุ้น ที่เสนอ
ขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นในครัง้นี ้

: ร้อยละ 20.00 

มลูคำ่ที่ตรำไว้ตอ่หุ้น : 1.00 บำทตอ่หุ้น 

รำคำใช้สทิธิ : 10.00 บำทตอ่หุ้น  

(เว้นแต่กรณีมีกำรปรับรำคำใช้สิทธิตำม
เง่ือนไขกำรปรับสทิธิ) 

8.2. ตลำดรองของหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สทิธิ 

บริษัทจะน ำหุ้นสำมญัที่ได้จำกกำรใช้สิทธิเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภำยใน 30 วนันบัจำก
วนัใช้สิทธิแต่ละครัง้ ทัง้นี ้เพื่อให้หุ้นสำมญัดงักล่ำวสำมำรถท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์  เอ็ม เอ ไอ ได้
เช่นเดียวกบัหุ้นสำมญัเดิมของบริษัท 

8.3. กำรด ำเนินกำรหำกมีหุ้นสำมญัทีเ่หลอืจำกกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

หลงัจำกใบส ำคญัแสดงสิทธิ หมดอำยุลง และยงัมีหุ้นสำมญัที่เหลือจำกกำรออกเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ  คณะกรรมกำรบริษัท จะน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำตำมที่เห็นสมควรต่อไป 
ทัง้นี ้ให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
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9. การส่งมอบหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สทิธิ 

ในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญของบริษัทตำมใบส ำคัญแสดงสิทธินัน้ ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญ
สำมำรถเลือกให้บริษัทด ำเนินกำรในกรณีหนึ่งกรณีใด ซึ่งจะต้องระบุให้ชัดเจนในใบแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 
ดงัตอ่ไปนี ้

9.1 ในกรณีที่ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นใน
นามของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะด ำเนินกำรจัดส่งใบหุ้นตำมจ ำนวนหุ้นที่ผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญั ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมช่ือและที่อยูท่ี่ระบไุว้ในใบแจ้งควำมจ ำนง
ในกำรใช้สิทธิภำยใน 15 วันท ำกำร นับแต่วันใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีนีผู้้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะไม่
สำมำรถขำยหุ้นสำมญัที่ได้จำกกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ จนกว่ำจะ
ได้รับใบหุ้น ซึง่อำจจะได้รับภำยหลงัจำกที่หุ้นสำมญัของบริษัทได้เร่ิมท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ 
ไอ 

9.2 ในกรณีที่ ผู้ถอืใบส าคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 
600 ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนหุ้นสำมญัของบริษัท ที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิประสงค์
จะฝำกไว้ในบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัแต่วนัใช้สิทธิในแต่ละครัง้ 
ทัง้นี ้เมื่อต้องกำรขำยหุ้น ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิรำยดงักลำ่วจะต้องด ำเนินกำรถอนหุ้นจำกบญัชีบริษัทผู้ออก
หลกัทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600  โดยสำมำรถติดต่อผ่ำนบริษัทหลกัทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอำจมีค่ำธรรมเนียมในกำร
ด ำเนินกำรตำมที่ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ ก ำหนด ดงันัน้ในกรณีนีผู้้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิจะสำมำรถขำยหุ้นสำมญัที่ได้จำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิในตลำดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 
ได้ทันทีที่ตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้หุ้ นสำมัญของบริษัทเ ร่ิมท ำกำรซื อ้ขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์   
เอ็ม เอ ไอ และผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิรำยนัน้ ได้ด ำเนินกำรถอนหุ้นออกจำกบญัชีบริษัทผู้ ออกหลกัทรัพย์ 
สมำชิกเลขที่ 600 เสร็จสิน้แล้ว 

9.3 ในกรณีที่ ผู้ถอืใบส าคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดง
สิทธิ ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซ่ึงผู้ถอืใบส าคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์อยู่ บริษัทจะ
ด ำเนินกำรให้ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ด ำเนินกำรออกใบหุ้นสำมญัตำมจ ำนวนที่ได้รับจำกกำรใช้สทิธิซือ้หุ้ นสำมญั
ในช่ือของ “บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผู้ฝำก” และศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะบนัทึก
ยอดบญัชีจ ำนวนหุ้นของบริษัท ที่บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝำกหุ้นอยู่ในขณะเดียวกัน บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ก็จะ
บนัทกึยอดบญัชีจ ำนวนหุ้นของบริษัท ตำมที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฝำกไว้ และออกหลกัฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้
ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิซือ้หุ้ นภำยใน 7 วันท ำกำร นับแต่วันใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีนี ้ผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิจะสำมำรถขำยหุ้นสำมญัที่ได้จำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิในตลำดหลกัทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ ได้ทนัทีที่ตลำดหลกัทรัพย์อนุญำตให้หุ้นสำมญัของบริษัทเร่ิมท ำกำรซือ้ขำยได้ในตลำดหลกัทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ ทัง้นี  ้ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเลือกให้บริษัท ด ำเนินกำรตำมข้อ 9.3 ช่ือของผู้ ถือ 
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ใบส ำคญัแสดงสทิธิจะต้องตรงกบัช่ือเจ้ำของบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิประสงค์ที่จะฝำก
หุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลำ่ว มิฉะนัน้แล้ว บริษัทขอสงวนสทิธิที่จะด ำเนินกำร ออกใบหุ้นให้แก่ผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมข้อ 9.1 แทน 

ทัง้นี ้หำกผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิไมร่ะบเุลอืกกรณีใดกรณีหนึง่ในใบแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ บริษัทขอสงวนสทิธิที่
จะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมข้อ 9.1 แทน 

10. การชดใช้ค่าเสียหายกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มหุ้ีนสามญัเพื่อรองรับการใช้สทิธิ 

10.1. การชดใช้ค่าเสียหาย 

ในกรณีที่บริษัทไมส่ำมำรถจดัให้มีหุ้นสำมญัเพื่อรองรับกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิได้ครบถ้วน บริษัทจะ
ชดใช้คำ่เสยีหำยให้เฉพำะผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในวนัใช้สิทธิ ซึ่งได้ปฏิบตัิ
ถูกต้องครบถ้วนตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดไว้และบริษัทไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้ นสำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธิได้อยำ่งเพียงพอ ยกเว้นกรณีตำมที่ระบไุว้ในข้อจ ำกดักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ข้อจ ำกดั
กำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิและข้อจ ำกดักำรโอนหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สทิธิ ตำมข้อ 11 

10.2. การช าระค่าเสียหาย 

กำรชดใช้คำ่เสยีหำยตำมข้อ 10.1 นัน้ บริษัท จะช ำระเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะ และจะจดัสง่ทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมที่อยูท่ี่ได้ระบไุว้ในใบแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิภำยใน
เวลำ 14 วนั นบัจำกวนัใช้สทิธิแตล่ะครัง้ โดยไม่มีดอกเบีย้ อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกได้มีกำรสง่เช็คคืน
เงินคำ่เสยีหำยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยูท่ี่ระบใุนใบแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิโดยถกูต้องแล้ว ให้ถือ
ว่ำผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้รับคืนเงินค่ำเสียหำยแล้วโดยชอบ และผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะไม่มีสิทธิ
เรียกร้องดอกเบีย้หรือคำ่เสยีหำยใดๆ อีกตอ่ไป 

10.3. การค านวณค่าเสียหาย 

กำรค ำนวณคำ่เสยีหำยที่บริษัท จะชดใช้ให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมข้อ 10.1 ข้ำงต้น มีสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

คำ่เสยีหำยตอ่1 หนว่ยใบส ำคญัแสดงสทิธิ = B x [MP-Price] 

โดยที ่ B คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ไม่สำมำรถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึน้ได้ตำมอตัรำกำร
ใช้สทิธิที่เปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ตอ่ 1 หนว่ยใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
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 MP คือ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท” ซึ่งหมำยถึง มูลค่ำกำรซือ้ขำยหุ้น
สำมญัทัง้หมดของบริษัท หำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัของบริษัท ที่มีกำรซือ้
ขำยทัง้หมดในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในระหว่ำง 15 วนัท ำกำร (วนัที่
เปิดท ำกำรซือ้ขำยของตลำดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในกำร
ค ำนวณ  ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำรำคำตลำดของหุ้ นสำมัญของบริษัท 
เนื่องจำกหุ้นสำมญัของบริษัท ไม่มีกำรซือ้ขำยในช่วงเวลำดงักลำ่ว บริษัท 
จะก ำหนดรำคำยตุิธรรมเพื่อใช้ในกำรค ำนวณแทน 

 Price คือ รำคำใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิซึ่งก ำหนดไว้ที่ 10.00 บำทต่อหุ้ น 
หรือรำคำใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ได้เปลีย่นแปลงตำมเง่ือนไขกำร
ปรับสทิธิแล้ว 

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชำติไทยที่ใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสำมญั แต่ไม่สำมำรถจองซือ้ได้ 
เนื่องมำจำกอตัรำสว่นกำรถือหุ้นของบคุคลที่มใิช่สญัชำตไิทยในขณะนัน้เกินกวำ่จ ำนวนที่ระบไุว้ในข้อบงัคบัของ
บริษัท ในกรณีเช่นนี ้บริษัท จะไม่ชดใช้ค่ำเสียหำย หรือด ำเนินกำรอื่นใดให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มิใช่
สญัชำติไทยดงักลำ่ว และผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่มิใช่สญัชำติไทยไมม่ีสทิธิเรียกร้องค่ำเสียหำย หรือเรียกร้อง
ให้บริษัทชดใช้ใดๆ ทัง้สิน้ อยำ่งไรก็ดี ใบส ำคญัแสดงสทิธิยงัมีผลใช้ตอ่ไปจนถึงวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย หำก ณ วนั
ครบก ำหนดใช้สิทธิครัง้สดุท้ำยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชำติไทยยงัไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ เนื่องจำก
อตัรำสว่นกำรถือหุ้นของบคุคลที่มิใช่สญัชำติไทยในขณะนัน้เกินกว่ำจ ำนวนที่ระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัท ให้
ถือวำ่ใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่วหมดอำยลุง โดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่มิใช่สญัชำติไทยดงักลำ่ว ไม่มีสิทธิ
เรียกร้องคำ่เสยีหำยใดๆ ตอ่บริษัท และบริษัทจะไมด่ ำเนินกำรชดใช้คำ่เสยีหำยที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ 

11. ข้อจ ากัดการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิข้อจ ากัดการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิและข้อจ ากัดการโอนหุ้น
สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ 

11.1. ข้อจ ำกดักำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

ใบส ำคญัแสดงสทิธิ สำมำรถโอนได้โดยไมม่ีข้อจ ำกดั โดยบริษัทจะไมม่ีกำรปิดสมดุทะเบียนเพื่อพกักำรโอนสิทธิ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ  ยกเว้นเป็นกรณีกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย ซึ่งบริษัทจะปิดสมดุทะเบียน 21 วนัก่อนวนัใช้สิทธิ
ครัง้สดุท้ำย และตลำดหลกัทรัพย์จะขึน้เคร่ืองหมำย SP (ห้ำมกำรซือ้ขำย) ลว่งหน้ำ 3 วนัท ำกำรก่อนวนัปิดสมดุ
ทะเบียน หรือเป็นกำรปิดสมดุทะเบียนเพื่อก ำหนดสิทธิของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมข้อ 13. 
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11.2. ข้อจ ำกดักำรใช้สทิธิอนัเนื่องมำจำกข้อจ ำกดัหุ้นตำ่งด้ำว 

11.2.1. บริษัทจะไม่ออกหุ้นสำมญัให้แก่ผู้ ใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชำติไทย หำกกำรออกหุ้น
สำมญัดงักล่ำวจะท ำให้สดัสว่นกำรถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สญัชำติไทยของบริษัทเกินกว่ำข้อจ ำกัดหุ้น
ตำ่งด้ำวตำมที่ระบใุนข้อ 10 ของข้อบงัคบัของบริษัทในขณะนัน้ 

11.2.2. หำกข้อจ ำกดักำรใช้สทิธิตำมข้อ 11.2.1. ข้ำงต้น มีผลท ำให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชำติไทยที่
ได้ด ำเนินกำรใช้สิทธิตำมวิธีกำรใช้สิทธิในข้อ 3 ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ตำมจ ำนวนที่ระบใุนใบแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใช้สทิธิไมว่ำ่ทัง้หมดหรือบำงสว่น บริษัทจะอนญุำตให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิใช้สิทธิซือ้หุ้น
สำมญัของบริษัทได้เพียงสว่นที่ไม่ขดัต่อข้อจ ำกดัข้ำงต้น โดยบริษัทจะคืนใบส ำคญัแสดงสิทธิและเงินที่
เหลอืตำมรำคำใช้สทิธิของใบส ำคญัแสดงสทิธิในสว่นที่ไมส่ำมำรถใช้สทิธิได้โดยไมม่ีดอกเบีย้ ให้แก่ผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่มิใช่สญัชำติไทยดงักลำ่วทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 วนันบัจำกวนัใช้สิทธิ
ในครัง้นัน้ๆ 

11.2.3. บริษัทจะอนญุำตให้มีกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิใน
สว่นที่ยงัไม่ได้รับกำรใช้สิทธิตำมข้อ 11.2.2. บำงสว่นหรือทัง้หมดในวนัใช้สิทธิครัง้ถัดไปโดยไม่ขดัต่อ
ข้อจ ำกดั อย่ำงไรก็ดี หำกมีจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่รอกำรใช้สิทธิ ณ วนัใช้สิทธิดงักล่ำวมำกกว่ำ
จ ำนวนหุ้นสำมญัที่อนญุำตให้ซือ้ได้โดยไมข่ดัตอ่ข้อจ ำกดักำรใช้สิทธิเร่ืองข้อจ ำกดัหุ้ นต่ำงด้ำว บริษัทจะ
ด ำเนินกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชำติไทย ตำมล ำดบั
กำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิที่ครบถ้วนสมบรูณ์ตำมที่ก ำหนดในกำรใช้สทิธิในครัง้นัน้ๆ 

11.2.4. ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่มิใช่สญัชำติไทยใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท แต่ไม่สำมำรถซือ้ได้
เนื่องจำกอตัรำสว่นกำรถือครองหุ้นของบคุคลที่มิใช่สญัชำติไทยในขณะนัน้เกินกว่ำจ ำนวนที่ระบุไว้ใน
ข้อจ ำกัดหุ้นต่ำงด้ำวตำมข้อบงัคบัของบริษัท ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชำติไทยดงักล่ำวไม่มี
สทิธิเรียกร้องคำ่เสยีหำยใดๆ ตอ่บริษัท และบริษัทจะไมด่ ำเนินกำรชดใช้คำ่เสยีหำยที่เกิดขึน้ใดๆ ทัง้สิน้ 

หำกผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัในระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย 
และผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักลำ่วไม่สำมำรถใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท ได้ เนื่องจำกข้อจ ำกัด
เก่ียวกบักำรถือครองหุ้นของบคุคลที่มิใช่สญัชำติไทย ให้ถือว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักลำ่วหมดอำยลุง 
โดยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่มิใช่สญัชำติไทยดงักลำ่วไมม่ีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ต่อบริษัท และ
บริษัทจะไมด่ ำเนินกำรชดใช้คำ่เสยีหำยที่เกิดขึน้ใดๆ ทัง้สิน้ 
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11.3. ข้อจ ำกดักำรโอนหุ้นสำมญั 

ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 10 ในปัจจุบนัระบุไว้ว่ำหุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจ ำกัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่ำง
ด้ำวในขณะใดขณะหนึง่ต้องมีจ ำนวนรวมกนัไมเ่กินร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้ทัง้หมด ของทนุช ำระ
แล้วของบริษัท กำรโอนหุ้นของบริษัทรำยใดที่จะท ำให้อัตรำส่วนกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำวของบริษัทเกิน
อตัรำสว่นข้ำงต้น บริษัทมีสทิธิปฏิเสธกำรรับจดทะเบียนกำรโอนหุ้นของบริษัทรำยนัน้ได้ 

ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ในหมวดที่เก่ียวกับกำรโอนหุ้นภำยหลงั
กำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธินี ้โดยให้ถือว่ำกำรแก้ไขข้อบงัคบัมีผลบงัคบัต่อเง่ือนไขกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสทิธินี ้นบัแตว่นัท่ีได้รับจดทะเบียนจำกกระทรวงพำณิชย์เป็นต้นไป 

12. ที่มาของการก าหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 

ไมม่ีกำรก ำหนดรำคำเสนอขำยของใบส ำคญัแสดงสทิธิ เนื่องจำกเป็นกำรออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยไมค่ิดมลูคำ่ 

13. การประชุมผู้ถอืใบส าคัญแสดงสิทธิ  

13.1. กำรเรียกประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

13.1.1. บริษัทมีสทิธิเรียกประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ไม่ว่ำในเวลำใดๆอย่ำงไรก็ตำมกำรเรียกประชุมจะต้อง
ไม่ใช่เพื่อแก้ไขข้อก ำหนดสิทธิในเร่ืองกำรขยำยอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิอัตรำกำรใช้สิทธิ หรือรำคำใช้
สทิธิ เว้นแตจ่ะมีกำรปรับอตัรำกำรใช้สทิธิ และ/หรือ รำคำใช้สทิธิ ตำมเง่ือนไขกำรปรับสทิธิในข้อ 4 

13.1.2. บริษัทต้องเรียกประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิหำกมีเหตกุำรณ์ส ำคญัที่อำจกระทบต่อสว่นได้เสียของผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิอย่ำงเป็นนยัส ำคญั หรือต่อควำมสำมำรถของบริษัทในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำม
ข้อก ำหนดสิทธิ รวมทัง้ มีสิทธิเรียกประชุมผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ ไม่ว่ำในเวลำใดๆ เพื่อแก้ไข
เพิ่มเติมข้อก ำหนดสทิธิ 

13.1.3. ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 25 รำย ซึ่งถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ รวมกนัแล้วไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 20 ของจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ที่ยงัมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนัน้อำจร่วมกนัเข้ำช่ือท ำ
หนงัสือขอให้บริษัทด ำเนินกำรเรียกประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ โดยบริษัทจะต้องเรียกประชุมผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิภำยใน 30 วนันบัแต่วนัที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักลำ่วมีค ำขอเป็นหนงัสือให้
บริษัท เรียกประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือนบัแตว่นัท่ีเกิดกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี  ้

ก. หำกมีกำรเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิในสำระส ำคัญตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 14.2 
อยำ่งไรก็ดี บริษัท และ/หรือ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอให้แก้ไขข้อก ำหนดสิทธิ
ในเร่ืองกำรขยำยอำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิอตัรำกำรใช้สิทธิ หรือรำคำใช้สิทธิ เว้นแต่จะมีกำร
ปรับอตัรำกำรใช้สทิธิ และ/หรือ รำคำใช้สทิธิ ตำมเง่ือนไขกำรปรับสทิธิในข้อ 4 
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ข. หำกมีเหตกุำรณ์ส ำคญัซึ่งผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 25 รำย ซึ่งถือใบส ำคัญ
แสดงสทิธิ รวมกนัแล้วไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 20 ของจ ำนวนหนว่ยของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ที่ยงัมิได้
ใช้สิทธิ ณ ขณะนัน้เห็นว่ำอำจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือ
ควำมสำมำรถของบริษัท ในกำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดสิทธิและผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจ ำนวน
ดงักลำ่วได้ท ำเป็นหนงัสอืถึงบริษัทขอให้เรียกประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

ในกรณีที่บริษัท ไม่เรียกประชุมผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมวรรคก่อน ให้ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 25 รำย ซึ่งถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ รวมกันแล้วไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของจ ำนวน
หน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ที่ยงัมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนัน้ด ำเนินกำรเรียกประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สทิธิได้ 

13.1.4. บริษัทหรือผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิแล้วแต่กรณี 

จะแจ้งให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิทรำบโดยผำ่นระบบกำรเผยแพร่ข้อมลูของตลำดหลกัทรัพย์ พร้อมทัง้

จะด ำเนินกำรให้นำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสทิธิจดัสง่หนงัสอืเรียกประชมุทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน

ถึงบริษัท (ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ เรียกประชุม) และผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทุกรำย 

ตำมรำยช่ือและที่อยู่ที่ปรำกฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่น้อยกว่ำ 7 วนั (ไม่นบัวนัที่สง่

หนงัสือเรียกประชุมและวนันดัประชุม) ก่อนวนันดัประชุม โดยหนงัสือเรียกประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดง

สทิธิจะต้องระบ ุวนั เวลำ สถำนท่ีส ำหรับกำรประชมุ วำระกำรประชมุและผู้ที่ขอให้เรียกประชมุ 

13.1.5. ในกรณีที่มีกำรจดัประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ บริษัทจะท ำกำรปิดสมดุทะเบียนเพื่อก ำหนดสิทธิของ
ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมดังกล่ำวเป็น
ระยะเวลำไมน้่อยกวำ่ 21 วนัก่อนกำรประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิแตล่ะครัง้ และตลำดหลกัทรัพย์ จะ
ขึน้เคร่ืองหมำย SP (ห้ำมกำรซือ้ขำย) ลว่งหน้ำ 3 วนัท ำกำรก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน 

13.2. ผู้มีสทิธิเข้ำร่วมประชมุ 

ผู้มีสทิธิเข้ำร่วมในกำรประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิแตล่ะครัง้ จะประกอบด้วยบคุคลตำ่งๆ ดงัตอ่ไปนี  ้

13.2.1. บริษัทในฐำนะผู้ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

13.2.2. ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ยงัมิได้ใช้สทิธิหรือใช้สทิธิไปแล้วบำงสว่นและมีรำยช่ือปรำกฏในสมดุทะเบียน
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิในวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อก ำหนดสิทธิในกำรเข้ำร่วม
ประชุมทัง้นี ้ไม่รวมถึงผู้ ถือใบส ำคญัสิทธิรำยใดที่มีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียใน
ข้อพิจำรณำอนัใดซึ่งที่ประชุมที่จะพิจำรณำและลงมติ ห้ำมมิให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิรำยนัน้ออก
เสยีงลงคะแนนในข้อพิจำรณำดงักลำ่ว 
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13.2.3. ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งมีสิทธิเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอำจแต่งตัง้ให้ผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิรำยอื่นหรือบคุคลใดๆ ("ผู้ รับมอบฉนัทะ") เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ 
โดยจัดท ำหนงัสือมอบฉนัทะตำมแบบที่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิก ำหนด ทัง้นี ้ผู้ รับมอบฉนัทะ
จะต้องจัดส่งต้นฉบบัหนงัสือมอบฉนัทะต่อประธำนที่ประชุมหรือบคุคลที่ประธำนที่ประชุมมอบหมำย
ก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้ำประชมุ 

13.2.4. ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ที่ปรึกษำกฎหมำย หรือบคุคลซึ่งมีสว่นเก่ียวข้องกบัเร่ืองที่ที่ประชุมจะพิจำรณำซึ่ง
ได้รับกำรร้องขอจำกบริษัท และ/หรือผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ซึ่งเป็นผู้ เรียกหรือร้องขอให้เรียกประชุม) 
ให้เข้ำร่วมประชมุเพื่อท ำกำรชีแ้จงและแสดงควำมเห็นตอ่ที่ประชมุ 

13.2.5. บคุคลใดๆ ที่ประธำนในท่ีประชมุอนญุำตให้เข้ำร่วมประชมุในฐำนะผู้สงัเกตกำรณ์ 

13.3. องค์ประชมุ 

13.3.1. องค์ประชุมในกำรประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ และ/
หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะที่มำประชุมไม่น้อยกว่ำ 25 รำย และถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ รวมกนัได้ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 20 ของจ ำนวนหน่วยทัง้หมดของใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งยังไม่ได้ใช้สิทธิ จึงจะครบเป็นองค์
ประชมุ 

13.3.2. หำกปรำกฏว่ำ เมื่อลว่งเวลำนดัไปแล้ว 45 นำที ยงัมีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ และ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะ
เข้ำร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุ ให้ถือวำ่กำรประชมุเป็นอนัระงบัไป และให้ด ำเนินกำรดงันี  ้

- ในกรณีที่กำรประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้ เป็นกำรเรียกนดัโดยมติคณะกรรมกำรบริษัท 
ให้นดัประชมุใหมภ่ำยในระยะเวลำไมน้่อยกวำ่ 7 วนั แต่ไม่เกิน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดประชุม
ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิในครัง้แรก และให้บริษัท ด ำเนินกำรจัดส่งหนังสือประชุมไปยังผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิทกุรำยตำมรำยละเอียดและวิธีกำรที่ระบไุว้ข้ำงต้น โดยในกรณีนี ้บริษัท จะ
ไม่ปิดสมดุทะเบียนใหม่ และให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มีสิทธิเข้ำประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สทิธิที่ได้ยกเลกิไป เพรำะกำรขำดองค์ประชมุ เป็นผู้ที่มีสทิธิเข้ำประชุมที่จดัใหม่นี ้ในกำรประชุม
ครัง้หลงันีจ้ะต้องมีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ และ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มำประชมุไมน้่อยกว่ำ 25 
รำย จึงถือวำ่ครบเป็นองค์ประชมุ  

- ในกรณีที่กำรประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ ร้องขอให้เรียก
ประชมุ หรือในกรณีที่กำรประชุมซึ่งขำดองค์ประชุมนีเ้ป็นกำรประชุมที่ได้เรียกประชุมเนื่องจำก
กำรประชมุในครัง้ก่อนขำดองค์ประชมุ จะไมม่ีกำรเรียกประชมุใหม่ 
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13.4. ประธำนท่ีประชมุ 

13.4.1. ในกรณีที่กำรประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้จดัขึน้โดยบริษัท ให้ประธำนกรรมกำรบริษัท หรือบคุคล
ที่ได้รับมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรบริษัท ท ำหน้ำที่เป็นประธำนท่ีประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ   

13.4.2. กรณีที่บริษัท เป็นผู้ เรียกประชุม แต่ประธำนกรรมกำรบริษัท ผู้ที่ได้รับมอบหมำย (แล้วแต่กรณี) ไม่อยู่
หรือไม่สำมำรถเป็นประธำนที่ประชุมได้หรือเมื่อล่วงเวลำนดัไปแล้วถึง 45 นำที ให้ที่ประชุมเลือกผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือผู้ รับมอบฉนัทะจำกผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิท ำหน้ำที่เป็นประธำนที่ประชมุ 

ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นผู้ ร้องขอให้จดัประชมุ ประธำนในที่ประชมุอำจจะมำจำกบคุคลที่ผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคดัเลือก นอกเหนือไปจำกประธำนกรรมกำรบริษัท หรือบคุคลที่
ประธำนกรรมกำรบริษัทมอบหมำย  

13.5. กำรเลือ่นประชมุ 

13.5.1. ในกำรประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิไมว่ำ่ครัง้ใด หำกปรำกฏวำ่เมื่อลว่งเวลำนดัไปแล้วถึง 45 นำที ยงั
มีผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเข้ำร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธำนในที่ประชุมจะต้องสัง่เลิก
ประชมุ โดย 

(ก) ในกรณีที่บริษัท เป็นผู้ เรียกประชุม ให้ประธำนในที่ประชุมเลื่อนกำรประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สิทธิไปประชุมในวัน เวลำ และสถำนที่ ซึ่งประธำนก ำหนดโดยวันนัดประชุมใหม่จะต้องอยู่
ภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน แต่ไม่เกิน 14 วัน นับจำกวันนัดประชุมเดิม ทัง้นี ้เว้นแต่
บริษัท และที่ประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิจะตกลงกนัให้ไม่มีกำรเรียกประชุมใหม่ นอกจำกนี ้
เร่ืองที่พิจำรณำและลงมติในที่ประชุมครัง้ใหม่จะต้องเป็นเร่ืองเดิมที่อำจพิจำรณำได้โดยชอบใน
กำรประชมุครัง้ก่อนเทำ่นัน้ 

(ข) ในกรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชุมจะไม่มีกำรเรียกประชุมใหม่ตำมที่
ก ำหนดไว้ใน (ก) 

(ค) ในกรณีที่กำรประชมุซึง่ขำดองค์ประชมุนีเ้ป็นกำรประชมุที่ได้เรียกประชมุเนื่องจำกกำรประชุมใน
ครัง้ก่อนขำดองค์ประชมุ จะไมม่ีกำรเรียกประชมุใหมต่ำมที่ก ำหนดไว้ใน (ก) 

13.5.2. นำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสทิธิจะต้องจดัสง่หนงัสอืเรียกประชมุส ำหรับกำรประชมุครัง้ใหม่ที่จะจดัขึน้
เนื่องจำกกำรประชมุครัง้ก่อนขำดองค์ประชมุให้แก่บริษัท และผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมรำยช่ือและที่อยู่
ซึ่งได้เคยจัดสง่หนงัสือเรียกประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิให้ในครัง้ที่ขำดองค์ประชุมนัน้ทุกรำยภำยใน
ระยะเวลำไมน้่อยกวำ่ 3 วนัก่อนวนันดัประชมุครัง้ใหม ่(ไมน่บัวนัที่สง่หนงัสอืเรียกประชุมและวนันดัประชุม) 
โดยหนงัสือเรียกประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิจะต้องระบวุนั เวลำ สถำนที่ส ำหรับกำรประชุม วำระกำร
ประชมุ และองค์ประชมุที่ต้องกำรส ำหรับกำรประชมุครัง้ใหม่ 
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13.6. กำรออกเสยีงลงคะแนนและมติที่ประชมุ 

13.6.1. ในกำรออกเสยีงลงคะแนน ให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ำกบัจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญั
แสดงสทิธิที่ถืออยู ่โดยใบส ำคญัแสดงสทิธิหนึง่หนว่ยมีหนึง่เสยีง 

13.6.2. มติที่ประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วย
ทัง้หมดของใบส ำคัญแสดงสิทธิซึ่งถือโดยผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ถ้ำมีคะแนนเสยีงเทำ่กนั ให้ประธำนในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้ำด 

13.6.3. มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เรียกประชุม และด ำเนินกำรประชุมโดยชอบมีผล
บังคับใช้และผูกพันผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทุกรำย ไม่ว่ำผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธินัน้จะได้เข้ำร่วม
ประชมุด้วยหรือไมก็่ตำม 

13.6.4. ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิรำยใดที่มีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ หรือมีสว่นได้เสียในข้อพิจำรณำอนัใด
ซึ่งที่ประชุมที่จะพิจำรณำและลงมติห้ำมมิให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิรำยนัน้ออกเสียงลงคะแนนใน
ข้อพิจำรณำดงักลำ่วจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ๆ 

13.7. รำยงำนกำรประชมุ 

13.7.1. กรณีที่บริษัท เป็นผู้ เรียกประชุม ให้บริษัทจัดท ำรำยงำนกำรประชุมผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิโดยให้
ประธำนท่ีประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิในครัง้นัน้ๆ เป็นผู้ลงนำมรับรองรำยงำนกำรประชุม และจดัสง่
ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุดงักลำ่วให้แก่ตลำดหลกัทรัพย์ และส ำนกังำน ก.ล.ต. ภำยในระยะเวลำไมเ่กิน 
14 วัน นับจำกวนัประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิรวมทัง้จัดให้มีส ำเนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว
เพื่อให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิตรวจสอบได้ ณ ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัท ในวนัและเวลำท ำกำรของ
บริษัท  

13.7.2. กรณีที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ เรียกประชุม ให้ประธำนที่ประชุมเลือกบคุคลใดก็ได้ท ำหน้ำที่เป็น
เลขำนกุำรท่ีประชมุ และให้เลขำนกุำรที่ได้รับเลือกจำกที่ประชุมดงักลำ่วจดัท ำรำยงำนกำรประชุมผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิให้ประธำนในที่ประชุมครัง้นัน้ ลงนำมรับรองภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัประชุม และ
จดัสง่ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมดงักลำ่วให้แก่ตลำดหลกัทรัพย์ และส ำนกังำน ก.ล.ต. รวมทัง้จัดให้มี
ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมดงักลำ่วเพื่อให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิตรวจสอบได้ ณ ส ำนกังำนใหญ่ของ
บริษัท ในวนัและเวลำท ำกำรของบริษัท  
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13.8. กำรแก้ไขข้อก ำหนดสทิธิตำมมติที่ประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิตำมมติที่ประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธินบัตัง้แต่วนัที่ที่ประชุมได้ลงมติ 
และบริษัทจะแจ้งกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิเป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้ส ำนกังำน ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรัพย์ 
และนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมนัน้ ทัง้นี ้บริษัท
จะแจ้งให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิทรำบผำ่นทำงระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลำดหลกัทรัพย์ ในวนัเดียวกนักบัวนัท่ี
บริษัท แจ้งส ำนกังำน ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรัพย์ และนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิและปฏิบตัิตำมเง่ือนไข
ที่ก ำหนดไว้ในข้อ 4 

13.9. อื่นๆ 

13.9.1. กรณีที่ไมส่ำมำรถจดัประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ทนัภำยในอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิให้ถือว่ำ
กำรด ำเนินกำรประชมุสิน้สดุลง และไมไ่ด้มีกำรจดัประชมุในครัง้นัน้ขึน้ 

13.9.2.บริษัทจะเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยในกำรประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ  

14. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 

14.1 กำรแก้ไขในสว่นท่ีมใิช่สำระส ำคญั หรือสว่นท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ โดยชดัแจ้ง หรือที่ต้อง
ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย 

กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสทิธิในเร่ืองที่จะกระทบต่อสิทธิที่มิใช่สำระส ำคญัของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ เช่น 
กำรแก้ไขขัน้ตอนกำรใช้สิทธิ หรือเร่ืองที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยชดัแจ้ง หรือในสว่นซึ่งไม่
ท ำให้สิทธิของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิด้อยลง หรือเพื่อให้เป็นไปตำมบทบญัญัติหรือหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดใน
กฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมำยอื่นใดที่เก่ียวข้อง กฎระเบียบ ข้อบงัคบั หรือค ำสัง่
ที่มีผลบงัคบัทัว่ไป หรือประกำศ หรือข้อบงัคบัของส ำนกังำน ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง ให้บริษัทกระท ำได้โดยไม่ต้อง
ได้รับควำมยินยอมจำกที่ประชุมผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยหลงัจำกที่ได้แจ้งให้ส ำนกังำน ก.ล.ต. ทรำบแล้ว 
ทัง้นี ้กำรแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก ำหนดสทิธิจะต้องไมเ่ป็นกำรขยำยอำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิหรือรำคำใช้สิทธิและ
อตัรำกำรใช้สทิธิ เว้นแตจ่ะเป็นกำรปรับสทิธิตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในข้อ 4 

14.2 กำรแก้ไขเพิม่เติมในกรณีอื่น 

กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสทิธินอกจำกกรณีข้อ 14.1 ต้องได้รับควำมยินยอมจำกบริษัท และมติที่ประชุมผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิและได้แจ้งให้ส ำนกังำน ก.ล.ต. ทรำบแล้ว 

กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมที่ก ำหนดในข้อ 14.2 ยกเว้นกำรปรับสิทธิตำมที่
ระบไุว้ในข้อ 4 จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชมุผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำกึ่ง
หนึง่ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิซึง่เข้ำร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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14.3 กำรแจ้งกำรแก้ไขเพิม่เตมิข้อก ำหนดสทิธิ 

บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบผ่ำนระบบกำรเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลกัทรัพย์ โดยทนัที ณ 
วนัที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิ และจะจดัสง่ข้อก ำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สิทธิเมื่อได้รับกำรร้องขอภำยใน 15 วนันบัจำกวนัที่มีกำรร้องขอเป็นหนงัสือจำกผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถแจ้งควำมประสงค์ที่จะขอรับข้อก ำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อบริษัทตำมที่อยู่ที่
ปรำกฏในข้อ 2.5 พร้อมกนันีบ้ริษัทจะจดัสง่ข้อก ำหนดสทิธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ส ำนกังำน ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรัพย์ 
และนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสทิธิภำยใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสทิธิ 

ทัง้นี ้บริษัทจะจดัเก็บส ำเนำข้อก ำหนดสทิธิที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัท และส ำนกังำนของนำย
ทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อให้ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบส ำเนำข้อก ำหนดสิทธิที่แ ก้ไข
เพิ่มเติมได้ ในวนัและเวลำท ำกำรของบริษัท และส ำนกังำนของนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

14.4 เง่ือนไขในกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสทิธิ 

กำรแก้ไขเพิม่เติมข้อก ำหนดสทิธิไมว่ำ่กรณีใดๆ ต้องไมข่ดัหรือแย้งกบักฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ รวมทัง้ข้อก ำหนดตำมประกำศ ทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑ์อื่นใดของส ำนกังำน ก.ล.ต. รวมทัง้ที่จะ
มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมภำยหลงั และกฎหมำยทีเ่ก่ียวข้อง เว้นแตจ่ะได้รับกำรผอ่นผนั 

15. ผลบังคับของข้อก าหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ 

ข้อก ำหนดสิทธินีจ้ะมีผลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ ไปจนถึง (และรวม) วนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย โดย
ข้อก ำหนดสิทธินีจ้ะใช้บงัคบัและตีควำมตำมกฎหมำยไทย และหำกมีข้อควำมใดๆ ในข้อก ำหนดสิทธินีข้ดัหรือแย้งกบั
กฎหมำย หรือประกำศใดๆ ที่มีผลใช้บงัคบัตำมกฎหมำยกับใบส ำคัญแสดงสิทธิ  ให้ใช้ข้อควำมตำมกฎหมำยหรือ
ประกำศดงักลำ่วบงัคบักบัใบส ำคญัแสดงสทิธิ แทนข้อควำมของข้อก ำหนดสทิธิเฉพำะในสว่นท่ีขดัหรือแย้งกนันัน้ 

 
 

ผู้ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
บริษัท ควิทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 
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