
หนา้ 1 

- สรุปขอ้สนเทศ - 
ลกัษณะ เงื�อนไข และสาระสําคญั 

ใบสําคญัแสดงสทิธทิี�จะซื%อหุน้สามญัเพิ�มทนุของบรษิทั ทวี ีธนัเดอรจ์ํากดั (มหาชน) รุน่ท ี� 1 (“TVT-W1”)  
 

วนัที�เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน เมื
อวันที
 3 มถินุายน 2559 (เริ
มซื�อขายวันที
 3 มถินุายน 2559) 

ประเภทหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน ใบสําคัญแสดงสทิธทิี
จะซื�อหุน้สามัญเพิ
มทนุของ บรษัิท ทวี ีธันเดอร ์จํากัด 
(มหาชน) รุน่ที
 1 (“TVT-W1”) 

ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) 

จาํนวนใบสําคญัแสดงสทิธ ิ 199,999,976 หน่วย  

จาํนวนหุน้ที�รองรบัการใชส้ทิธ ิ 199,999,976 หุน้ 

ผูอ้อกใบสําคญัแสดงสทิธ ิ บรษัิท ทวีี ธันเดอร ์จํากัด (มหาชน) โดยจัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธิใหแ้ก ่   
ผูถ้อืหุน้เดมิตามสัดสว่นการถอืหุน้ (Rights Offering) ในอัตราส่วนหุน้สามัญเดมิ 
4 หุน้ : 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสทิธ ิโดยบรษัิทไดกํ้าหนดวันกําหนดรายชื
อ  
ผูถ้อืหุน้ที
มสีทิธรัิบใบสําคัญแสดงสทิธิที
จะซื�อหุน้สามัญเพิ
มทุนของบรษัิท 
(Record Date) ในวันที
 10 พฤษภาคม 2559 และใหร้วบรวมรายชื
อผูถ้อืหุน้
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 
โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนและพักการโอนหุน้ในวันที
 11 พฤษภาคม 2559 ใน
การคํานวณสทิธขิองผูถ้อืหุน้แต่ละรายที
จะไดรั้บการจัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธิ
ดังกล่าว หากมีเศษของใบสําคัญแสดงสทิธทิี
ไม่เต็มจํานวน 1 หน่วยจาก  
การคํานวณ ใหปั้ดเศษใบสําคัญแสดงสทิธสิว่นที
เหลอืทิ�งทั �งจํานวน 

สทิธขิองใบสําคญัแสดงสทิธ ิ ใบสําคัญแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิ ื�อหุน้สามัญได ้1 หุน้ (อัตราการใชส้ทิธ)ิ 
ในราคาหุน้ละ 1.50 บาท (ราคาใชส้ทิธ)ิ โดยอัตราการใชส้ทิธแิละราคาใชส้ทิธิ
อาจมกีารเปลี
ยนแปลงในภายหลังตามเงื
อนไขการปรับสทิธ ิ

ชนดิของใบสําคญัแสดงสทิธ ิ ระบชุื
อผูถ้อื และสามารถโอนเปลี
ยนมอืได ้

อายขุองใบสําคญัแสดงสทิธ ิ  2 ปี นับแต่วันที
ออกใบสําคัญแสดงสทิธ ิ(17 พฤษภาคม 2559) (วันที
ออก 
ใบสําคัญแสดงสทิธ)ิ ถงึวันที
 16 พฤษภาคม 2561 (วันที
ครบกําหนดอายุ
ใบสําคัญแสดงสทิธิ และวันใชส้ทิธิครั �งสุดทา้ย) ซึ
งใบสําคัญแสดงสทิธิจะ  
พน้สภาพจากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในวันถัดไป) 

ราคาใบสําคญัแสดงสทิธ ิ หน่วยละ 0.00 บาท (ศนูยบ์าท) 

การกระจายการถอืใบสําคญัแสดงสทิธ ิ ณ วันที
 17 พฤษภาคม 2559 
                 จํานวนราย      จํานวน          % ของใบสําคญัแสดงสทิธ ิ
  ใบสําคญัแสดงสทิธ ิ      ที�จดทะเบยีนในคร ั%งนี%
  

1 ผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธทิ ี�เป็น     
 1.1  กรรมการ ผูจั้ดการ และผูบ้รหิาร รวมถงึ 9 117,241,550    58.62 
      ผูท้ ี
เกี
ยวขอ้งและบคุคลที
มคีวามสัมพันธ ์  
 1.2 ผูถ้อืหุน้ที
ถอืใบสําคัญแสดงสทิธ ิ> 5 %  - -    - 
  โดยนับรวมผูท้ ี
เกี
ยวขอ้งดว้ย 
 1.3  ผูม้อํีานาจควบคมุ - -    - 
 
2. ผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธริายยอ่ยที�ถอืไม ่
  ตํ�ากวา่ 1 หนว่ยการซื%อขาย         2,819 82,752,738    41.38 
 
3. ผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธติํ�ากวา่ 1 หนว่ยการซื%อขาย                    170 5,688      0.00     
 
รวมผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธทิ ั%งส ิ%น       2,998 199,999,976    100.00 
 
หมายเหต ุ: กําหนดให ้1 หน่วยการซื�อขาย เทา่กบั 100 หลกัทรัพย ์         

 

ผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธริายใหญ ่ ณ วันที
 17 พฤษภาคม 2559 
 

ชื�อ 
จํานวนใบสําคญั 

แสดงสทิธ ิ
รอ้ยละของใบสําคญัแสดงสทิธ ิ

ที�ย ื�นจดทะเบยีนในคร ั%งนี% 
1. กลุม่ครอบครวั วรรณภญิโญ   

1.1 นางภัทรภร วรรณภญิโญ 47,384,500 23.69 
1.2 นายสมพงษ์ วรรณภญิโญ 30,934,750 15.47 
1.3 นายณฐกฤต วรรณภญิโญ 25,011,400 12.51 
1.4 น.ส.ณภัทร วรรณภญิโญ 11,632,700 5.82 
1.5 นายพรัิฐ เย็นสดุใจ 2,128,700 1.06 

รวม 117,092,050  58.55 
2. บรษัิท ไทยเอ็นวดีอีาร ์จํากัด 5,091,225  2.55 
3. นายสชุาต ิเกตโุตประการ 3,500,000  1.75 

เอกสารท ั�วไป หมายเลข 7 



หนา้ 2 

ชื�อ 
จํานวนใบสําคญั 

แสดงสทิธ ิ
รอ้ยละของใบสําคญัแสดงสทิธ ิ

ที�ย ื�นจดทะเบยีนในคร ั%งนี% 
4. นายสรุพันธ ์พัฒนพฑิรูย ์โดย บมจ.หลักทรัพย์

จัดการกองทนุ กรงุไทย 
3,216,850 1.61 

5. น.ส.พรชนก อยูว่ทิยา 2,075,000  1.04 
6. นายสัญชยั เนื
องสทิธิa 2,000,000  1.00 
7. นางสริณัิฏฐา เตชะศริวิรรณ 1,625,000  0.81 
8. นายจติตพิร จันทรัช 1,575,000  0.79 
9. นายอมรวัฒน ์ถริกฤตพร 1,575,000  0.79 
10. นางภาณี ศรสีวัุฒน ์ 1,375,000  0.69 

รวม 10 ลําดบัแรก  139,125,125 69.56 
11. ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธอิื
น 60,874,851 30.44 

รวมท ั%งส ิ%น 199,999,976 100.00 
 
นายทะเบยีนใบสําคญัแสดงสทิธ ิ
บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย”์) 
93 อาคารตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
ถนนรัชดาภเิษก แขวง ดนิแดง เขต ดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท ์: 0 2009-9000  
โทรสาร : 0 2009-9991  
Website: http://www.set.or.th/tsd 
 
ผูร้บัชําระเงนิคา่จองซื%อหุน้สามญัตามสทิธขิองใบสําคญัแสดงสทิธ ิ
คณุณฐกฤต วรรณภญิโญ (เลขานุการบรษัิท) 
บรษัิท ทวี ีธันเดอร ์จํากัด (มหาชน)  
เลขที
 1213/309-310 ซอยลาดพรา้ว94 (ปัญจมติร) ถนนศรวีรา แขวงพลับพลา 
เขตวังทองหลาง กรงุเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท ์ 0-2559-0022  
Website : http://www.tvthunder.co.th 
 
การใชส้ทิธติามใบสําคญัแสดงสทิธ ิ  
1. วันกําหนดการใชส้ทิธ ิ

ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธสิามารถใชส้ทิธซิ ื�อหุน้สามัญเพิ
มทุนของบรษัิทตามใบสําคัญแสดงสทิธไิดเ้มื
อครบกําหนด 1 ปี 
นับจากวันออกใบสําคัญแสดงสทิธ ิและสามารถใชส้ทิธติามใบสําคัญแสดงสทิธไิดใ้นวันทําการสุดทา้ยของ เดอืนมถิุนายน และ
เดอืนธันวาคมของแต่ละปีปฏทินิ ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสทิธ ิทั �งนี� กําหนดการใชส้ทิธคิรั �งแรกใหต้รงกับวันที
 30 มถิุนายน 
2560 และกําหนดการใชส้ทิธคิรั �งสดุทา้ยกําหนดกําหนดใหต้รงกับวันที
ใบสําคัญแสดงสทิธมิอีายคุรบ 2 ปี นับแตวั่นที
ออกใบสําคัญ
แสดงสทิธ ิคอืวันที
 16 พฤษภาคม 2561 (ในกรณีที
วันกําหนดการใชส้ทิธคิรั �งสุดทา้ยตรงกับวันหยุดทําการ ใหเ้ลื
อนวันกําหนด 
การใชส้ทิธดัิงกล่าวเป็นวันทําการสุดทา้ยก่อนหนา้วันกําหนดการใชส้ทิธคิรั �งดังกล่าว) รวมวันใชส้ทิธทิั �งสิ�น 3 ครั �ง ตลอดอายุ
ใบสําคัญแสดงสทิธ ิโดยสรปุ ดังนี� 
 
 
 
 
 
 
 
2. การใชส้ทิธซิ ื�อหุน้สามัญ 

ในการใชส้ทิธซิ ื�อหุน้สามัญเพิ
มทนุของบรษัิทแต่ละครั �ง ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธสิามารถใชส้ทิธซิื�อหุน้สามัญเพิ
มทุนทั �งหมด
หรอืบางสว่นได ้

 
วธิกีารใชส้ทิธติามใบสําคญัแสดงสทิธ ิ
1. ระยะเวลาการแจง้ความจํานงในการใชส้ทิธ ิ

การแจง้ความจํานงในการใชส้ทิธกิารซื�อหุน้สามัญเพิ
มทนุในแตล่ะครั �ง (ยกเวน้การใชส้ทิธคิรั �งสดุทา้ย) 
ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธซิ ึ
งประสงคท์ี
จะใชส้ทิธใินการซื�อหุน้สามัญเพิ
มทุนของบรษัิท จะตอ้งแจง้ความจํานงในการใชส้ทิธิ

ซื�อหุน้สามัญตามใบสําคัญแสดงสทิธริะหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น.ของทุกวันทําการของบรษัิท 5 วันทําการก่อนวันกําหนด 
การใชส้ทิธใินแตล่ะครั �ง (“ระยะเวลาการแจง้ความจํานงในการใชส้ทิธ”ิ)  

การแจง้ความจํานงในการใชส้ทิธกิารซื�อหุน้สามัญครั �งสดุทา้ย 
ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธซิ ึ
งประสงคท์ี
จะใชส้ทิธใินการซื�อหุน้สามัญเพิ
มทุนของบรษัิท จะตอ้งแจง้ความจํานงในการใชส้ทิธิ

ซื�อหุน้สามัญตามใบสําคัญแสดงสทิธริะหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น.ของทุกวันทําการของบรษัิท 15 วันก่อนวันครบกําหนด  
การใชส้ทิธคิรั �งสุดทา้ย (“ระยะเวลาการแจง้ความจํานงในการใชส้ทิธคิรั �งสุดทา้ย”) ในกรณีที
วันกําหนดการใชส้ทิธคิรั �งสุดทา้ย
ตรงกับวันหยุดทําการ ใหเ้ลื
อนวันกําหนดการใชส้ทิธคิรั �งสุดทา้ยดังกล่าวเป็นวันทําการสุดทา้ยก่อนหนา้วันกําหนดการใชส้ทิธ ิ
ครั �งสดุทา้ยดังกลา่ว 

การแจง้ขา่วเกี
ยวกับการใชส้ทิธ ิระยะเวลาการใชส้ทิธ ิและระยะเวลาการแจง้ความจํานงในการใชส้ทิธ ิบรษัิทจะแจง้รายละเอยีด
ดังกล่าวอยา่งนอ้ย 5 วันทําการกอ่นระยะเวลาการแจง้ความจํานงในการใชส้ทิธใินแต่ละครั �งในระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลักทรัพย ์
สําหรับการใชส้ทิธคิรั �งสดุทา้ย บรษัิทจะสง่จดหมายลงทะเบยีนถงึผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธ ิตามรายชื
อที
ปรากฏในสมุดทะเบยีน 
ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธ ิณ วันปิดสมดุทะเบยีนพักการโอนใบสําคัญแสดงสทิธคิรั �งสดุทา้ย 21 วันกอ่นวันครบกําหนดการใชส้ทิธิ

คร ั%งที� วนัใชส้ทิธ ิ

1 วันที
 30 มถินุายน 2560 
2 วันที
 29 ธันวาคม 2560 
3 วันที
 16 พฤษภาคม 2561 



หนา้ 3 

ครั �งสดุทา้ยและตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (“ต.ล.ท.” หรอื “ตลาดหลักทรัพย”์) จะทําการขึ�นเครื
องหมายหา้มการซื�อขาย
(SP) ลว่งหนา้ 3 วันทําการกอ่นวันปิดสมดุทะเบยีนพักการโอนใบสําคัญแสดงสทิธคิรั �งสุดทา้ย 
 
2. ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธ ิสามารถขอรับใบแจง้ความจํานงในการใชส้ทิธซิื�อหุน้สามัญเพิ
มทุนได

ที
บรษัิท ในระหวา่งระยะเวลาแจง้ความจํานงในการใชส้ทิธ ิหรอืระยะเวลาแจง้ความจํานงในการใชส้ทิธคิรั �งสุดทา้ย 

2.1 ในกรณีที
ใบสําคัญแสดงสทิธอิยูใ่นระบบไรใ้บหุน้ (Scripless) ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธทิี
ตอ้งการใชส้ทิธซิ ื�อหุน้สามัญ
ตอ้งแจง้ความจํานงและกรอกแบบคําขอ เพื
อขอถอนใบสําคัญแสดงสทิธ ิหรอืเพื
อใหอ้อกใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธ ิ
ตามที
ตลาดหลักทรัพยกํ์าหนดโดยยื
นต่อบรษัิทหลักทรัพยท์ี
ทําหนา้ที
เป็นนายหนา้ซื�อขายหลักทรัพย ์(Broker) 
ของตน และบรษัิทหลักทรัพยดั์งกลา่ว จะดําเนนิการแจง้กับศูนยร์ับฝากหลักทรัพย ์เพื
อขอถอนใบสําคัญแสดงสทิธิ
หรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธ ินําไปใชเ้ป็นหลักฐานประกอบการใชส้ทิธซิ ื�อหุน้สามัญเพิ
มทุนกับบรษัิท เพื
อดําเนนิการ
ใชส้ทิธติามที
ระบไุวข้า้งตน้ 

2.2 ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธ ิที
ประสงคจ์ะใชส้ทิธซิื�อหุน้สามัญเพิ
มทุนจะตอ้งปฏบัิตติาม
เงื
อนไขการแจง้ความจํานงในการใชส้ทิธ ิโดยดําเนนิการและสง่เอกสาร ดังตอ่ไปนี�ใหแ้กบ่รษัิทตามสถานที
ขา้งตน้ 
(ก) ใบแจง้ความจํานงในการใชส้ทิธซิื�อหุน้สามัญเพิ
มทนุที
 ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้ง ชดัเจน และครบถว้นทกุรายการ 
(ข) ใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธ ิตามแบบที
ตลาดหลักทรัพยก์ําหนด ซึ
งผูถ้อืใบสําคัญ

แสดงสทิธิลงลายมอืชื
อผูโ้อนดา้นหลัง ตามจํานวนที
ระบุอยู่ในใบแจง้ความจํานงการใชส้ทิธ ิและหนังสอื
มอบอํานาจใหผู้อ้ ื
นมารับใบสําคัญแสดงสทิธฉิบับใหม่ สําหรับใบสําคัญแสดงสทิธทิี
ยังมไิดใ้ชส้ทิธ ิ(ถา้ม)ี 

(ค) ชําระเงนิตามจํานวนในการใชส้ทิธ ิตามที
ระบใุนใบแจง้ความจํานงการใชส้ทิธซิ ื�อหุน้สามัญเพิ
มทุน โดยผูถ้อื
ใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธ ิที
ประสงคจ์ะใชส้ทิธซิื�อหุน้สามัญเพิ
มทุนจะตอ้งชําระเป็น 
เงนิสด เช็ค ดรา๊ฟท ์ตัsวแลกเงนิธนาคาร หรอืคําสั
งจ่ายเงนิธนาคาร ที
สามารถเรยีกเก็บไดใ้นเขตกรุงเทพมหานคร 
ภายใน 2 วันทําการ นับจากวันที
ในการใชส้ทิธแิต่ละครั �ง โดยขดีคร่อมเฉพาะสั
งจ่าย จา่ย  “ TV THUNDER 
PUBLIC COMPANY LIMITED TO SUPPORT THE EXERCISE TO PURCHASE COMMON 
STOCK” ประเภทบญัช ีออมทรพัย ์เลขที�บญัช ี0356056482 ธนาคาร ธนชาต จํากดั (มหาชน) 
สาขา ศรวีรา” ทั �งนี� การใชส้ทิธซิ ื�อหุน้สามัญเพิ
มทุนดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื
อบรษัิทไดเ้รยีกเก็บเงิน
จํานวนดังกล่าวไดแ้ลว้เท่านั�น หากเรียกเก็บเงนิไม่ไดด้ว้ยเหตุผลใดๆ ที
มไิดเ้กดิจากบรษัิทใหถ้ือว่าผูถ้ือ
ใบสําคัญแสดงสทิธิแสดงเจตนายกเลกิ และบรษัิทตกลงใหถ้ือเป็นการยกเลกิการขอใชส้ทิธิในครั �งนั �น      
แต่ทั �งนี�ไม่เป็นการตัดสทิธทิี
จะใชส้ทิธซิ ื�อหุน้สามัญเพิ
มทุนในครั �งต่อไป เวน้แต่เป็นการยกเลกิการใชส้ทิธ ิ
ในครั�งสดุทา้ยใหถ้อืว่าหมดสทิธทิี
จะซื�อหุน้สามัญเพิ
มทนุตามใบสําคัญแสดงสทิธดัิงกลา่วอกีตอ่ไป 
ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธ ิหรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธจิะเป็นผูรั้บภาระคา่อากรแสตมป์ที
เกดิขึ�น อันเนื
องมาจาก
การใชส้ทิธติามใบสําคัญแสดงสทิธเิพื
อซื�อหุน้สามัญเพิ
มทนุของบรษัิท 
หลักฐานประกอบการจองซื�อ 
1. บคุคลสัญชาตไิทย : สําเนาบัตรประชาชนพรอ้มรับรองสําเนาถกูตอ้ง 
2. บคุคลตา่งดา้ว  : สําเนาหนังสอืเดนิทางพรอ้มรับรองสําเนาถกูตอ้ง 
3. นติบิคุคลในประเทศ : สําเนาหนังสอืรับรองบรษัิทซึ
งออกโดยกระทรวงพาณิชยห์รอืหน่วยงานที
เกี
ยวขอ้ง

อายุไม่เกนิ 6 เดอืน พรอ้มรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูม้อีํานาจที
มชี ื
อปรากฏอยู่ในหนังสอืรับรอง
บรษัิทนั�นและเอกสารหลักฐานของผูม้อีํานาจลงลายมอืชื
อตาม 1. หรอื 2. พรอ้มรับรองสําเนาถกูตอ้ง 

4. นติบิคุคลตา่งประเทศ : สําเนาเอกสารการจดทะเบยีนรับรองโดย Notary Public ซึ
งออกโดยกระทรวง
พาณชิยห์รอืหน่วยงานที
เกี
ยวขอ้งอายไุมเ่กนิ 6 เดอืน พรอ้มรับรองสําเนาถกูตอ้ง และเอกสารหลักฐาน
ของผูม้อีํานาจลงลายมอืชื
อตาม 1. หรอื 2. พรอ้มรับรองสําเนาถกูตอ้ง 

5. คัสโตเดยีน (Custodian) : สําเนาเอกสารการจดทะเบยีนรับรองโดย Notary Public ของประเทศที
ออก
เอกสารนั�น ไมเ่กนิ 1 ปี พรอ้มหนังสอืแตง่ตั �งคัสโตเดยีน และเอกสารหลักฐานของผูม้อํีานาจลงลายมอืชื
อ
ตาม 1. หรอื 2. พรอ้มรับรองสําเนาถกูตอ้ง 

2.3 จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธทิี
ขอใชส้ทิธซิื�อหุน้สามัญเพิ
มทุนจะตอ้งเป็น
จํานวนเต็มเท่านั�น โดยอัตราการใชส้ทิธเิท่ากับใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธ ิ1 หน่วยต่อ 
หุน้สามัญ 1 หุน้เวน้แตก่ารปรับสทิธ ิ

2.4 จํานวนหุน้สามัญที
ออกเมื
อมกีารใชส้ทิธจิะคํานวณโดยการนําจํานวนเงนิในการใชส้ทิธ ิซึ
งผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธิ
หรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธไิดชํ้าระตามที
กลา่วขา้งตน้ หารดว้ยราคาการใชส้ทิธใินขณะที
มกีารใชส้ทิธนัิ�น โดย
บรษัิทจะออกหุน้สามัญเป็นจํานวนเต็มไม่เกนิจํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสทิธ ิหรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธิ
คณูดว้ยอัตราการใชส้ทิธ ิหากมกีารปรับราคาการใชส้ทิธ ิและ/หรอื อัตราการใชส้ทิธแิลว้ ทําใหม้เีศษเหลอือยู่จาก
การคํานวณดังกลา่ว บรษัิทจะไมนํ่าเศษดังกลา่วมาคดิคํานวณและจะชําระเงนิที
เหลอืจากการใชส้ทิธดิังกล่าวคนืใหแ้ก่
ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธ ิหรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธิ โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีนภายใน 14 วัน นับจาก   
วันกําหนดการใชส้ทิธใินแตล่ะครั �งโดยไมม่ดีอกเบี�ย 

2.5 หากบรษัิทไดรั้บหลักฐานใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืจํานวนเงนิที
บรษัิท ไดรั้บชําระไม่
ครบตามจํานวนที
ระบไุวใ้นใบแจง้ความจํานงในการใชส้ทิธซิื�อหุน้สามัญเพิ
มทนุ หรอืบรษัิทตรวจสอบไดว้่าขอ้ความที
ผู ้
ถอืใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธ ิกรอกลงในใบแจง้ความจํานงในการใชส้ทิธซิ ื�อหุน้สามัญเพิ
ม
ทุนนั�น ไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้ง ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธ ิตอ้งทําการแกไ้ขให ้
ถูกตอ้งภายในระยะเวลาการแจง้ความจํานงใชส้ทิธใินแต่ละครั �ง หากผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญ
แสดงสทิธ ิไม่ทําการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาดังกล่าว บรษัิทจะถอืว่าการแจง้ความจํานงในการใชส้ทิธ ิ 
ในครั �งนั�นสิ�นสภาพลงโดยไมม่กีารใชส้ทิธ ิและบรษัิทจะจัดส่งเงนิที
ไดรั้บ และ ใบสําคัญแสดงสทิธ ิคนืใหแ้ก่ผูถ้อื
ใบสําคัญแสดงสทิธภิายใน 14 วันนับจากวันที
กําหนดการใชส้ทิธ ิโดยไมม่ดีอกเบี�ยใหไ้มว่่ากรณีใด ๆ  

ในกรณีที
ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธ ิชําระจํานวนเงนิในการใชส้ทิธไิมค่รบถว้น บรษัิทมี
สทิธทิี
จะดําเนนิการประการใดประการหนึ
งตอ่ไปนี� ตามที
ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธิ
เลอืกไวใ้นใบแจง้ความจํานง ไดแ้ก ่
(ก) ถอืวา่การแจง้ความจํานงในการใชส้ทิธนัิ�นสิ�นสภาพลง โดยไมม่กีารใชส้ทิธ ิหรอื 
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(ข) ถอืว่าจํานวนหุน้สามัญที
จองซื�อมีจํานวนเท่ากับจํานวนที
จะไดรั้บตามจํานวนเงนิในการใชส้ทิธ ิซึ
งบรษัิท
ไดรั้บชําระไวจ้รงิตามราคาการใชส้ทิธใินขณะนั�น หรอื 

(ค) ใหผู้ถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธ ิชําระเงนิเพิ
มเตมิตามจํานวนที
ประสงคจ์ะใชส้ทิธิ
ใหค้รบถว้นภายในระยะเวลาแจง้ความจํานงในการใชส้ทิธใินครั �งนั�น หากบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิครบถว้นตาม
จํานวนในการใชส้ทิธภิายในระยะเวลาดังกล่าว บรษัิทจะถอืว่าการแจง้ความจํานงในการใชส้ทิธใินครั�งนั�น
สิ�นสภาพลง โดยไมม่กีารใชส้ทิธ ิ
ในกรณีตาม (ก) และ (ค) บรษัิทจะสง่เงนิที
ไดร้ับไวแ้ละใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธ ิ
ซึ
งบรษัิทถอืว่าไมม่กีารใชส้ทิธดัิงกลา่ว คนืใหแ้ก่ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธ ิหรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธิ
ทางไปรษณียล์งทะเบยีนภายใน 14 วันนับจากวันถัดจากวันกําหนดการใชส้ทิธ ิโดยไมม่ดีอกเบี�ย 

ในกรณีตาม (ข) บรษัิทจะสง่มอบใบสําคัญแสดงสทิธ ิหรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธสิ่วนที
เหลอืในกรณี
ที
บรษัิทถอืวา่มกีารใชส้ทิธเิพยีงบางสว่นคนืใหแ้ก่ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธ ิหรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธิ
ทางไปรษณียล์งทะเบยีนภายใน 14 วันนับจากวันถัดจากวันกําหนดการใชส้ทิธ ิโดยไมม่ดีอกเบี�ย อย่างไรก็ด ี
ใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธทิี
ยังไม่มกีารใชส้ทิธดิังกล่าว ยังมผีลใชต้่อไปจนถงึ 
วันกําหนดการใชส้ทิธคิรั �งสดุทา้ย 

2.6 เมื
อมผีูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธทิี
ประสงคจ์ะใชส้ทิธซิื�อหุน้สามัญเพิ
มทุนไดป้ฏบิัติ
ตามเงื
อนไขการแจง้ความจํานงในการใชส้ทิธซิื�อหุน้สามัญเพิ
มทนุ กลา่วคอื ไดส้ง่มอบทั �งใบสําคัญแสดงสทิธหิรอื
ใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธ ิใบแจง้ความจํานงในการใชส้ทิธซิ ื�อหุน้สามัญเพิ
มทุน และชําระเงนิค่าจองซื�อหุน้สามัญ
ถกูตอ้งและครบถว้นสมบรูณ์ ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธจิะไมส่ามารถเพกิถอนการใช ้
สทิธไิดเ้วน้แตจ่ะไดรั้บความยนิยอมจากบรษัิท 

2.7 เมื
อพน้กําหนดวันใชส้ทิธคิรั �งสดุทา้ยแลว้ แตผู่ถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธ ิยังมไิดป้ฏบิัติ
ตามเงื
อนไขของการใชส้ทิธทิี
กําหนดไวอ้ยา่งครบถว้นใหถ้อืวา่ใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธิ
นั�นๆ สิ�นสภาพลง โดยไม่มกีารใชส้ทิธ ิและผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธ ิจะใชส้ทิธิ
ไมไ่ดอ้กีเมื
อพน้กําหนดการใชส้ทิธคิรั �งสดุทา้ย 

2.8 ในกรณีที
บรษัิทไมส่ามารถคนืเงนิสว่นที
ไมไ่ดใ้ชส้ทิธใิหก้ับผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธิ
ไดภ้ายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันถัดจากวันกําหนดการใชส้ทิธใินครั �งนั�น ๆ ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทน
ใบสําคัญแสดงสทิธจิะไดรั้บอัตราดอกเบี�ยรอ้ยละ 7.5 ตอ่ปี โดยคํานวณจากเงนิสว่นที
ไมไ่ดรั้บการใชส้ทิธนัิบตั �งแต่
วันที
พน้กําหนดเวลา 14 วันดังกลา่ว จนถงึวันที
ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธไิดร้ับคนืเงนิสว่นที
ไมไ่ดใ้ชส้ทิธ ิ

อย่างไรก็ด ีหากบรษัิทไดทํ้าการสง่เช็ค  ดรา๊ฟท ์ตัsวแลกเงนิธนาคาร หรอืคําสั
งจ่ายเงนิธนาคาร ซึ
งขดีครอ่มสั
งจ่าย
เฉพาะชื
อผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธ ิทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามที
อยู่ที
ระบใุนใบแจง้ความจํานงในการใชส้ทิธโิดย
ถกูตอ้งแลว้โดยชอบ ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธจิะไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบี�ยและ/หรอืคา่เสยีหายใด ๆ อกีตอ่ไป 

2.9 ในกรณีที
ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธ ิใชส้ทิธซิื�อหุน้รองรับไมเ่ต็มจํานวนที
ตนมสีทิธติามใบสําคัญแสดงสทิธบิรษัิทจะ
ออกใบสําคัญแสดงสทิธใิบใหม่ที
ระบุจํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสทิธทิี
ยังไม่ไดใ้ชส้ทิธใิหแ้ก่ผูถ้อืใบสําคัญ
แสดงสทิธภิายใน 14 วันนับแต่วันใชส้ทิธใินแต่ละครั �งยกเวน้ในการใชส้ทิธคิรั �งสุดทา้ยจะไม่มกีารออกใบสําคัญ
แสดงสทิธใิด ๆ อกี 

2.10 ในกรณีที
ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธ ิส่งมอบใบสําคัญแสดงสทิธเิป็นจํานวนมากกว่า
จํานวนที
ประสงคจ์ะใชส้ทิธ ิบรษัิทจะส่งใบสําคัญแสดงสทิธใิบใหม่ โดยมจํีานวนของใบสําคัญแสดงสทิธทิี
ลดลง
ใหแ้กผู่ถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธดิังกลา่ว หากใบสําคัญแสดงสทิธนัิ�นอยูใ่นระบบใบหุน้ โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน
ภายใน 14 วันนับจากวันใชส้ทิธนัิ�น ๆ และจะทําการยกเลกิใบสําคัญแสดงสทิธใิบเกา่ 

2.11 บรษัิทจะยื
นขอจดทะเบยีนเปลี
ยนแปลงทุนชําระแลว้ของบรษัิทต่อกระทรวงพาณิชยต์ามจํานวนหุน้สามัญที
ออก
ใหมสํ่าหรับการใชส้ทิธใินแต่ละครั �งภายใน 14 วันนับตั �งแต่วันที
บรษัิทไดรั้บชําระค่าหุน้ตามจํานวนที
มกีารใชส้ทิธิ
แตล่ะครั �ง และบรษัิทจะดําเนนิการจดทะเบยีนผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธทิี
ไดใ้ชส้ทิธนัิ�น เขา้เป็นผูถ้อืหุน้สามัญของ
บรษัิท ในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ตามจํานวนหุน้สามัญที
คํานวณไดจ้ากการใชส้ทิธใินครั �งนั�น 

2.12 ในกรณีหุน้สามัญที
สํารองไวเ้พื
อรองรับการใชส้ทิธทิี
ไมเ่พยีงพอบรษัิทจะดําเนนิการชดใชค้่าเสยีหายที
เกดิขึ�นใหแ้ก่
ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธทิี
ไม่สามารถใชส้ทิธไิด ้อย่างไรก็ตาม บรษัิทจะไม่ชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ผูถ้อืใบสําคัญ
แสดงสทิธทิี
ไม่สามารถใชส้ทิธไิด ้ถงึแมว้่าจะมหีุน้สามัญเพยีงพอก็ตาม (เชน่ ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธติ่างดา้ว    
ที
ไมส่ามารถใชส้ทิธเิพราะถูกจํากัดสทิธ ิตามสัดสว่นการถอืหุน้ที
ระบไุวใ้นขอ้บังคับของบรษัิท ขอ้ 14) 

2.13 (ก) ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธทิี
เป็นบุคคลที
มใิช่สัญชาตไิทยตามขอ้บังคับบรษัิท ขอ้ 14 จะสามารถใชส้ทิธติาม
ใบสําคัญแสดงสทิธ ิเพื
อซื�อหุน้รองรับของบรษัิทไมว่า่ทั �งหมดหรอืบางสว่นไดภ้ายใตเ้งื
อนไขว่า เมื
อไดใ้ชส้ทิธติาม
ใบสําคัญแสดงสทิธใินวันใชส้ทิธใินครั �งนั�น ๆ แลว้ตอ้งไม่ทําใหก้ารถอืหุน้ของบรษัิทโดยบุคคลที
มใิชส่ัญชาตไิทย
ทั �งหมดขัดตอ่ขอ้บังคับของบรษัิท หรอืกฎหมายที
เกี
ยวขอ้งในเรื
องสัดสว่นการถอืหุน้ของบุคคลที
มใิช่สัญชาตไิทย 
ซึ
ง ณ วันออกใบสําคัญแสดงสทิธอิยู่ที
รอ้ยละ 49 ของจํานวนหุน้ที
จําหน่ายไดแ้ลว้ทั �งหมดของบรษัิท 

(ข) อย่างไรก็ด ีหากขอ้จํากัดการถอืหุน้ของบุคคลที
มใิช่สัญชาตไิทยตาม (ก) ขา้งตน้มผีลทําใหผู้ถ้อืใบสําคัญ
แสดงสทิธทิี
เป็นบุคคลที
มใิชส่ัญชาตไิทย ซึ
งไดใ้ชส้ทิธติามวธิกีารดังกล่าวมาครบถว้น ไม่สามารถใชส้ทิธไิดเ้ต็ม
จํานวนที
ระบใุนหนังสอืแสดงความจํานงในการใชส้ทิธ ิบรษัิทจะอนุญาตใหดํ้าเนนิการใชส้ทิธไิดเ้พยีงส่วนที
ไม่ขัด
ตอ่ขอ้จํากัดการถอืหุน้ขา้งตน้ภายใตห้ลักการผูแ้สดงความจํานงกอ่นจะสามารถใชส้ทิธไิดก้่อน (First Come, First 
Served) และบรษัิทจะคนืใบสําคัญแสดงสทิธแิละเงนิส่วนที
ไม่ไดใ้ชส้ทิธโิดยไม่มดีอกเบี�ยใหแ้ก่ผูถ้อืใบสําคัญ
แสดงสทิธทิี
เป็นบคุคลที
มใิชส่ัญชาตไิทยดังกลา่ว ทางไปรษณียล์งทะเบยีนภายใน 14 วัน นับแตวั่นใชส้ทิธใินครั�งนั�นๆ  

หากในวันใชส้ทิธคิรั �งสดุทา้ย ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธทิี
เป็นบคุคลที
มใิชส่ัญชาตไิทยไม่สามารถใชส้ทิธ ิเนื
องจาก
ขอ้จํากัดเรื
องสัดส่วนการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ที
เป็นบุคคลที
มใิช่สัญชาตไิทยใหถ้อืว่าใบสําคัญแสดงสทิธดัิงกล่าว
หมดอายุลง โดยผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธทิี
เป็นบุคคลที
มใิช่สัญชาตไิทยดังกล่าว ไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งค่าเสยีหาย
หรอืคา่ชดใชใ้ด ๆ จากบรษัิทและบรษัิทจะไม่มกีารชําระค่าเสยีหายหรอืค่าชดเชยใด ๆ ใหแ้ก่ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธิ
จากการดังกลา่วทั �งสิ�น 
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2.14 การออกและสง่มอบหุน้สามัญออกใหมช่ื
อที
จะระบใุนหุน้สามัญออกใหมจ่ะใชช้ื
อเดยีวกันกับชื
อที
ปรากฏอยู่ในแบบ
แสดงความจํานงการใชส้ทิธ ิโดยบรษัิทจะจัดส่งใบหุน้ไปยังผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธ ิตามที
อยู่ที
ไดร้ะบุไวใ้นแบบ
แสดงความจํานงการใชส้ทิธโิดยทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรับภายใน 15 วัน นับจากวันกําหนดการใชส้ทิธ ิ   
แตล่ะครั �ง อยา่งไรก็ตามบรษัิทอาจตกลงกับผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธลิ่วงหนา้ ใหบ้รษัิทเก็บใบหุน้สามัญ ใบสําคัญ
แสดงสทิธ ิใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธเิช็ค และเอกสารอื
น ๆ ไวท้ี
บรษัิทเพื
อใหผู้ถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธ ิหรอืตัวแทน
มารับไปดว้ยตัวเองก็ได ้โดยจะตอ้งดําเนนิการตามที
บรษัิทกําหนด บรษัิทอาจจะออกใบหุน้ในระบบใบหุน้ (Script) 
และระบบไรใ้บหุน้ (Scripless) หากบรษัิทจะออกหุน้สามัญโดยระบบไรใ้บหุน้ บรษัิทจะดําเนนิการเมื
อผูถ้อืใบสําคัญ
แสดงสทิธไิดแ้จง้ใหบ้รษัิททราบวา่ ศูนยรั์บฝากหลักทรัพยย์อมรับเป็นนายทะเบยีนหลักทรัพยใ์หก้ับผูถ้อืใบสําคัญ
แสดงสทิธแิลว้ โดยบรษัิทจะสง่ใบหุน้สามัญหรอืใบสําคัญแสดงสทิธเิขา้ฝากไวก้ับศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์โดยผูถ้อื
ใบสําคัญแสดงสทิธติอ้งระบุชื
อและบัญชขีองบรษัิทสมาชกิของศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์โดยถูกตอ้งในแบบแสดง
ความจํานงการใชส้ทิธซิ ื�อหุน้สามัญเพิ
มทนุ และบรษัิทจะส่งมอบหุน้สามัญ หรอืใบสําคัญแสดงสทิธผิ่านบัญชฝีาก
หลักทรัพยภ์ายใน 7 วันทําการนับจากวันใชส้ทิธแิตล่ะครั�ง 

3. การแกไ้ขขั �นตอนการใชส้ทิธ ิ
ในกรณีที
ตลาดหลักทรัพย ์และ/หรอื ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์ตลอดจนหน่วยงานใดที
เกี
ยวขอ้งไดอ้อกประกาศ ระเบยีบ 
หรอืวธิกีารปฏบัิตกิารใด ๆ ที
มผีลทําใหบ้รษัิทตอ้งแกไ้ขรายละเอยีดขั �นตอนในการใชส้ทิธติามขอ้ 2. ใหบ้รษัิทสามารถทํา
การแกไ้ขขั �นตอนการใชส้ทิธใิหส้อดคลอ้งกับประกาศ ระเบยีบ หรอืวธิีปฏบัิตดัิงกล่าวได ้และตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืใบสําคัญ
แสดงสทิธ ินายทะเบยีนใบสําคัญแสดงสทิธ ิศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์และ สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัชา้ 

 
การเปลี�ยนแปลงราคาการใชส้ทิธแิละ 
1. บรษัิทตอ้งดําเนนิการปรับราคาการใชส้ทิธแิละอัตราการใชส้ทิธติลอดอายุ และอัตราการใชส้ทิธขิองใบสําคัญแสดงสทิธ ิ

เมื
อเกดิเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ
งดังต่อไปนี� ทั �งนี� มวีัตถุประสงคเ์พื
อรักษาผลประโยชนต์อบแทนของผูถ้อืใบสําคัญ
แสดงสทิธไิมใ่หด้อ้ยไปกวา่เดมิ 
(ก) เมื
อบรษัิทเปลี
ยนแปลงมูลคา่ที
ตราไวข้องหุน้สามัญของบรษัิท อนัเป็นผลมาจากการรวมหรอืการแบง่แยกหุน้สามัญ

ที
ไดอ้อกแลว้ของบรษัิท 
บรษัิทจะปรับราคาการใชส้ทิธอิันเป็นผลมาจากการรวม หรอืการแบ่งแยกหุน้สามัญที
ออกแลว้ของบรษัิท โดยจะมี
ผลบังคับทันท ีนับตั �งแต่วันที
มกีารเปลี
ยนแปลงมูลคา่ที
ตราไวข้องหุน้สามัญของบรษัิท เพื
อใหผู้ถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธิ
หรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธ ิไดรั้บหุน้ตามจํานวนที
คํานวณไดต้ามสูตรและประเภทเชน่เดยีวกับหุน้สามัญของ
บรษัิทที
ออกภายหลังจากการเปลี
ยนแปลงดังกลา่ว 

1. ราคาการใชส้ทิธจิะเปลี
ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดังนี� 

]0[

]1[
0Pr1Pr

Par

Par
iceice ×=  

 
2. อตัราการใชส้ทิธจิะเปลี
ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดังนี� 

]1[

]0[
01

Par

Par
RatioRatio ×=  

 
โดยที
  0Pr ice  คอื ราคาการใชส้ทิธเิดมิกอ่นการเปลี
ยนแปลง 

 1Pr ice  คอื ราคาการใชส้ทิธใิหมห่ลังการเปลี
ยนแปลง 

 0Ratio  คอื อัตราการใชส้ทิธเิดมิกอ่นการเปลี
ยนแปลง 

 1Ratio  คอื อัตราการใชส้ทิธใิหมห่ลังการเปลี
ยนแปลง 

0Par  คอื มลูคา่ที
ตราไวข้องหุน้สามัญกอ่นการเปลี
ยนแปลง 

1Par   คอื มลูคา่ที
ตราไวข้องหุน้สามัญหลังการเปลี
ยนแปลง 

(ข) เมื
อบรษัิทเสนอขายหุน้สามัญแก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรือ ประชาชนทั
วไป และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด ในราคา
เฉลี
ยตอ่หุน้ของหุน้สามัญที
ออกใหม่ที
คํานวณได ้ตํ
ากวา่รอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้สามัญของบรษัิท” 
การเปลี
ยนแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอัตราการใชส้ทิธ ิจะมผีลบังคับทันทตัี �งแต่วันแรกที
ผูซ้ ื�อหุน้สามัญเพิ
มทุนจะ
ไมไ่ดรั้บสทิธใินการจองซื�อหุน้สามัญที
ออกใหม ่(วันแรกที
ตลาดหลักทรัพยข์ึ�นเครื
องหมาย XR) สําหรับกรณีที
เป็น
การเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ (Rights Issue)(วันแรกที
ขึ�นเครื
องหมาย XR)  และ/หรอื วันแรกของการเสนอขาย
หุน้สามัญที
ออกใหมแ่กป่ระชาชนทั
วไป และ/หรอื บคุคลในวงจํากัด แลว้แตก่รณี 

 
“ราคาเฉลี
ยของหุน้สามัญที
ออกใหม”่คํานวณไดจ้าก จํานวนเงนิทั �งสิ�นที
บรษัิทจะไดรั้บจากการเสนอขายหุน้ หักดว้ย
คา่ใชจ่้ายที
เกดิจากการเสนอขายหลักทรัพยท์ี
ออกนั�น (ถา้ม)ีหารดว้ยจํานวนหุน้สามัญทั�งสิ�นที
ออกใหม่ในครั �งนั�น 

 
“ราคาตลาดของหุน้สามัญของบรษัิท” ไดก้ําหนดไวเ้ท่ากับ “ราคาตลาดถัวเฉลี
ยถ่วงนํ�าหนักต่อหุน้ของหุน้สามัญ
ของบรษัิท” โดยที
 “ราคาตลาดถัวเฉลี
ยถ่วงนํ�าหนักต่อหุน้ของหุน้สามัญของบรษัิท” หมายถงึ มูลค่าการซื�อขาย
หุน้สามัญทั�งหมดของบรษัิท หารดว้ยจํานวนหุน้สามัญของบรษัิทที
ทําการซื�อขายทั�งหมดในระหว่างระยะเวลา 15 
วันทําการ (วันที
เปิดทําการซื�อขายของตลาดหลักทรัพย)์ ตดิตอ่กันกอ่นวันที
ใชใ้นการคํานวณ 
ในกรณีที
ไมส่ามารถหา “ราคาตลาดของหุน้สามัญของบรษัิท” เนื
องจากหุน้สามัญของบรษัิทไม่มกีารซื�อขายในชว่ง
ระยะเวลาดังกลา่ว บรษัิทจะทําการกําหนดราคายตุธิรรมเพื
อใชใ้นการคํานวณแทน 
 
“วันที
ใชใ้นการคํานวณ” หมายถงึ วันแรกที
ผูซ้ ื�อหุน้สามัญเพิ
มทนุจะไมไ่ดรั้บสทิธใินการจองซื�อหุน้สามัญที
ออกใหม ่
สําหรับกรณีที
เป็นการเสนอขายใหก้ับผูหุ้น้เดมิ (Right Issue) และ/หรอื วันแรกของการเสนอขายหุน้สามัญที
ออกใหม่
แก่ประชาชนทั
วไป สําหรับกรณีที
เป็นการเสนอขายต่อประชาชนทั
วไป และ/หรอื กรณีที
เป็นการเสนอขายใหแ้ก่
บคุคลในวงจํากัด แลว้แตก่รณีอนึ
ง ในกรณีที
มกีารเสนอขายหุน้สามัญพรอ้มกันมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ภายใต ้
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เงื
อนไขที
จะตอ้งจองซื�อดว้ยกัน ใหใ้ชร้าคาเสนอขายทุกราคามาคํานวณราคาสุทธติ่อหุน้สามัญที
ออกใหม่ แต่ในกรณี
ที
การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายใตเ้งื
อนไขที
จะตอ้งจองซื�อดว้ยกัน ใหนํ้าเฉพาะราคาเสนอขายที
ตํ
ากว่ารอ้ยละ 90 
ของ “ราคาตลาดตอ่หุน้สามัญของบรษัิท” มาคํานวณการเปลี
ยนแปลงเทา่นั�น 

1. ราคาการใชส้ทิธจิะเปลี
ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดังนี� 

)]([

])[(
0Pr1Pr

BAMP

BXMPA
iceice

+

+×
×=  

 
2. อตัราการใชส้ทิธจิะเปลี
ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดังนี� 

])[(

)]([
01

BXMPA

BAMP
RatioRatio

+×

+
×=  

 
โดยที
  0Pr ice  คอื ราคาการใชส้ทิธเิดมิกอ่นการเปลี
ยนแปลง 

1Pr ice  คอื ราคาการใชส้ทิธใิหมห่ลังการเปลี
ยนแปลง 

0Ratio  คอื อัตราการใชส้ทิธเิดมิกอ่นการเปลี
ยนแปลง 

1Ratio  คอื อัตราการใชส้ทิธใิหมห่ลังการเปลี
ยนแปลง 

MP  คอื “ราคาตลาดของหุน้สามัญของบรษัิท” 

 A   คอื จํานวนหุน้สามัญที
ไดเ้รยีกชําระเต็มมลูคา่แลว้ ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบยีน
ผูถ้อืหุน้ เพื
อสทิธใินการจองซื�อหุน้สามัญที
ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุน้
สามัญใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอื วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุน้
สามัญที
ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุน้สามัญใหแ้ก่ประชาชนทั
วไป และ/หรอื 
กรณีเสนอขายหุน้สามัญใหแ้กบ่คุคลในวงจํากัด แลว้แตก่รณี 

 B    คอื จํานวนหุน้สามัญที
ออกใหม่ ทั �งที
เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอื 
เสนอขายใหแ้กป่ระชาชนทั
วไป และ/หรอื บคุคลในวงจํากัด 

 BX    คอื จํานวนเงนิที
ไดรั้บภายหลังจากการหักค่าใชจ้่าย (ถา้ม)ี จากการออก
หุน้สามัญที
ออกใหม่ที
เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอื เสนอขาย
ใหแ้ก่ประชาชนทั
วไป และ/หรอื เสนอขายใหแ้กบ่คุคลในวงจํากัด 

(ค) เมื
อบรษัิทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ใหแ้ก่ผูถ้ ือหุน้เดมิ และ/หรือ ประชาชนทั
วไป และ/หรือ บุคคลใน
วงจํากดั โดยหลักทรัพยนั์�นใหส้ทิธแิกผู่ถ้อืหลักทรัพยใ์นการใชส้ทิธแิปลงสภาพเป็นหุน้สามัญ หรอืใชส้ทิธซิื�อหุน้
สามัญ (เชน่ หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรอืใบสําคัญแสดงสทิธทิี
จะซื�อหุน้สามัญ) โดยราคาเฉลี
ยต่อหุน้ของหุน้สามัญที
จะ
ออกใหมเ่พื
อรองรับสทิธดัิงกลา่ว ตํ
ากวา่รอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้สามัญของบรษัิท” 
การเปลี
ยนแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอัตราการใชส้ทิธ ิจะมผีลบังคับทันท ีตั �งแต่วันแรกที
ผูซ้ ื�อหุน้สามัญเพิ
มทุน 
จะไม่ไดรั้บการใชส้ทิธใินการจองซื�อหลักทรัพยท์ี
ออกใหม่ใด ๆ ที
ใหส้ทิธทิี
จะแปลงสภาพ/เปลี
ยนเป็นหุน้สามัญ 
(วันแรกที
ตลาดหลักทรัพยข์ึ�นเครื
องหมาย XW) สําหรับกรณีที
เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ (Right Issue) 
และ/หรอื วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพยท์ี
ออกใหมใ่ด ๆ ที
ใหส้ทิธทิี
จะแปลงสภาพ/เปลี
ยนเป็นหุน้สามัญแก่
ประชาชนทั
วไป และ/หรอื ที
เป็นการเสนอขายใหแ้กบ่คุคลในวงจํากัด แลว้แตก่รณี 

“ราคาเฉลี
ยตอ่หุน้ของหุน้สามัญที
ออกใหม”่ คํานวณไดจ้ากจํานวนเงนิที
ไดรั้บจากการออกหลักทรัพยใ์ด ๆ ที
มสีทิธิ
ในการแปลงสภาพ/เปลี
ยนเป็นหุน้สามัญ รวมกับเงนิที
ไดรั้บจากการใชส้ทิธซิ ื�อหุน้สามัญเพิ
มทุนนั�น ถา้มกีารใชส้ทิธิ
ทั �งหมด หารดว้ยจํานวนหุน้ทั �งสิ�นที
ตอ้งออกใหม ่เพื
อรองรับการใชส้ทิธนัิ�น 

“ราคาตลาดของหุน้สามัญของบรษัิท”และฐานของมูลค่าที
ตราไว ้ซึ
งจะใชเ้ปรยีบเทยีบใหใ้ช ้และมีความหมาย
เชน่เดยีวกับ รายละเอยีดในขอ้ (ข) ขา้งตน้ 

“วันที
ใชใ้นการคํานวณ” หมายถงึ วันแรกที
ผูซ้ ื�อหุน้สามัญเพิ
มทุนจะไม่ไดรั้บสทิธใินการจองซื�อหลักทรัพยท์ี
ออกใหม่ใด  ๆ
ที
ใหส้ทิธทิี
จะแปลงสภาพ/เปลี
ยนเป็นหุน้สามัญ สําหรับกรณีที
เป็นการเสนอขายสําหรับกรณีที
เป็นการเสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ (Right Issue) และ/หรอื วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพยท์ี
ออกใหม่ใด ๆ ที
ใหส้ทิธทิี
จะ
แปลงสภาพ/เปลี
ยนเป็นหุน้สามัญแกป่ระชาชนทั
วไป สําหรับกรณีที
เป็นการเสนอขายหลักทรัพยดั์งกล่าวต่อประชาชน
ทั
วไป และ/หรอื ที
เป็นการเสนอขายใหแ้กบ่คุคลในวงจํากัด แลว้แตก่รณี 

1. ราคาการใชส้ทิธจิะเปลี
ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดังนี� 

)]([

])[(
0Pr1Pr

BAMP

BXMPA
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+

+×
×=  

 
2. อตัราการใชส้ทิธจิะเปลี
ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดังนี� 

])[(
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BXMPA

BAMP
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+×

+
×=  

 
โดยที
  0Pr ice  คอื ราคาการใชส้ทิธเิดมิกอ่นการเปลี
ยนแปลง 

1Pr ice  คอื ราคาการใชส้ทิธใิหมห่ลังการเปลี
ยนแปลง 

0Ratio  คอื อัตราการใชส้ทิธเิดมิกอ่นการเปลี
ยนแปลง 

1Ratio  คอื อัตราการใชส้ทิธใิหมห่ลังการเปลี
ยนแปลง 
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MP  คอื “ราคาตลาดของหุน้สามัญของบรษัิท” 

 A  คอื จํานวนหุน้สามัญที
ไดเ้รยีกชําระเต็มมลูคา่แลว้ ณ วันกอ่นปิดสมุดทะเบยีน
ผูถ้ ือหุน้ เพื
อการจองซื�อหลักทรัพยท์ี
ออกใหม่ที
มีสทิธิที
จะแปลงสภาพ/
เปลี
ยนเป็นหุน้สามัญได ้กรณีเสนอขายใหผู้ถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอื ก่อนวันแรก
ของระยะเวลาการเสนอขายหลักทรัพยท์ี
ออกใหม่ใด ๆ ที
มสีทิธแิปลงสภาพ/
เปลี
ยนเป็นหุน้สามัญไดต้่อประชาชนทั
วไป และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด 
แลว้แตก่รณี 

B   คอื จํานวนหุน้สามัญที
ออกใหม่ เพื
อรองรับการใชส้ทิธขิองหลักทรัพยใ์ด ๆ 
ซึ
งสามารถแปลงสภาพ/เปลี
ยนเป็นหุน้สามัญที
จะเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ 
และ/หรอื เสนอขายใหแ้กป่ระชาชนทั
วไป และ/หรอื เสนอขายใหแ้ก่บุคคล
ในวงจํากัดแลว้แตก่รณี 

 BX   คอื จํานวนเงนิที
บรษัิท จะไดรั้บภายหลังจากการหักค่าใชจ้่าย (ถา้ม)ี จาก
การออกหลักทรัพยใ์ด ๆ ที
มสีทิธใินการแปลงสภาพ/เปลี
ยนเป็นหุน้สามัญที

เสนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอื เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั
วไป และ/
หรอื เสนอขายใหแ้กบ่คุคลในวงจํากัด รวมกับเงนิที
ไดรั้บจากการใชส้ทิธซิื�อ
หุน้สามัญเพิ
มทนุ 

(ง) เมื
อบรษัิทจา่ยปันผลทั�งหมดหรอืบางสว่นเป็นหุน้สามัญใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษัิท 
การเปลี
ยนแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอัตราการใชส้ทิธจิะมผีลบังคัทันท ีตั �งแต่วันแรกที
ผูซ้ ื�อหุน้สามัญเพิ
มทุนไม่มสีทิธิ
ในการรับหุน้ปันผล (วันแรกที
ตลาดหลักทรัพยข์ึ�นเครื
องหมาย XD) 

1. ราคาการใชส้ทิธจิะเปลี
ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดังนี� 
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×=  

 
2. อตัราการใชส้ทิธจิะเปลี
ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดังนี� 

][

][
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A

BA
RatioRatio

+
×=  

 
โดยที
  0Pr ice   คอื ราคาการใชส้ทิธเิดมิกอ่นการเปลี
ยนแปลง 

1Pr ice   คอื ราคาการใชส้ทิธใิหมห่ลังการเปลี
ยนแปลง 

0Ratio     คอื อัตราการใชส้ทิธเิดมิกอ่นการเปลี
ยนแปลง 

1Ratio   คอื อัตราการใชส้ทิธใิหมห่ลังการเปลี
ยนแปลง 

A    คอื จํานวนหุน้สามัญที
ไดเ้รยีกชําระเต็มมลูคา่แลว้ ณ วันกอ่นปิดสมุดทะเบยีน
ผูถ้อืหุน้สามัญเพื
อสทิธกิารรับหุน้ปันผล  

B    คอื จํานวนหุน้สามัญที
ออกใหมใ่นรปูแบบของหุน้สามัญปันผล  

(จ) เมื
อบรษัิทจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิเกนิกว่าอัตรารอ้ยละ 80 ของกําไรสุทธหิลังหักภาษีเงนิไดข้องบรษัิทตามงบ
การเงนิเฉพาะกจิการ สําหรับการดําเนนิงานในรอบระยะเวลาบัญชใีด ๆ ระหวา่งอายุใบสําคัญแสดงสทิธทิี
ออกใน
ครั �งนี� 
การคํานวณอัตรารอ้ยละของเงนิปันผลที
จ่ายใหก้ับผูถ้อืหุน้ ใหคํ้านวณโดยนําเงนิปันผลที
จ่ายออกจรงิในรอบระยะเวลา
บัญชใีนแตล่ะปี ดังกลา่ว หารดว้ยกําไรสุทธหิลังหักภาษีเงนิไดข้องผลการดําเนนิงานตามงบการเงนิรวมของรอบ
ระยะเวลาบัญชนัี�น โดยเงนิปันผลที
จ่ายออกจรงิใหห้มายรวมถงึเงนิปันผลระหว่างกาลในแต่ละรอบบัญชนัี�นดว้ย 
การเปลี
ยนแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอัตราการใชส้ทิธจิะมผีลบังคับใชตั้�งแต่วันแรกที
ผูซ้ ื�อหุน้สามัญเพิ
มทุนไม่มสีทิธิ
ในการรับเงนิปันผลนั�น (วันแรกที
ตลาดหลักทรัพยข์ึ�นเครื
องหมาย XD) 

 
“ราคาตลาดของหุน้สามัญของบรษัิท” และฐานของมลูคา่ที
ตราไว ้ ซึ
งจะใชเ้ปรยีบเทยีบใหใ้ช ้ และมคีวามหมาย
เชน่เดยีวกับ รายละเอยีดในขอ้ (ข) ขา้งตน้ 

 
“วันที
ใชใ้นการคํานวณ” หมายถงึ วันแรกที
ผูซ้ ื�อหุน้สามัญเพิ
มทนุจะไมไ่ดรั้บสทิธใินเงนิปันผล 

 
1. ราคาการใชส้ทิธจิะเปลี
ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดังนี� 
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2. อตัราการใชส้ทิธจิะเปลี
ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดังนี� 
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โดยที
  0Pr ice   คอื ราคาการใชส้ทิธเิดมิกอ่นการเปลี
ยนแปลง 

1Pr ice   คอื ราคาการใชส้ทิธใิหมห่ลังการเปลี
ยนแปลง 

0Ratio   คอื อัตราการใชส้ทิธเิดมิกอ่นการเปลี
ยนแปลง 
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  1Ratio   คอื อัตราการใชส้ทิธใิหมห่ลังการเปลี
ยนแปลง 

MP   คอื “ราคาตลาดของหุน้สามัญของบรษัิท” 
D   คอื เงนิปันผลตอ่หุน้ที
จ่ายจรงิแกผู่ถ้อืหุน้ 
R    คอื เงนิปันผลตอ่หุน้ ที
จะจ่ายในอัตรารอ้ยละ 80 โดยคํานวณจากกําไรสุทธิ

หลังหักภาษีเงนิได ้หารดว้ยจํานวนหุน้ทั �งหมดที
มสีทิธไิดร้ับเงนิปันผล 

(ฉ) ในกรณีที
มเีหตุการณ์ใดๆ อันทําใหผู้ถ้ือใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธ ิเสยีสทิธแิละผลประโยชน์
ใด  ๆอนัพงึได ้โดยที
เหตกุารณ์ใด ๆ นั �นไมไ่ดอ้ยู่ในขอ้ (ก) ถงึ (จ) 
ใหบ้รษัิท และที
ปรกึษาทางการเงนิรว่มกันพจิารณา เพื
อกําหนดการเปลี
ยนแปลงราคาการใชส้ทิธ ิและ/หรอื อัตรา
การใชส้ทิธใิหมอ่ยา่งเป็นธรรม และไมทํ่าใหผู้ถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธ ิหรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธไิดรั้บผลประโยชน์
ดอ้ยไปจากเดมิ โดยใหถ้อืวา่ผลการพจิารณานั�นเป็นที
สดุ และใหบ้รษัิทแจง้ใหสํ้านักงาน ก.ล.ต.ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและนายทะเบยีนของใบสําคัญแสดงสทิธ ิทราบถงึรายละเอียดดังกล่าวทันทนัีบจากวันที
เกดิ
เหตกุารณ์ที
ตอ้งดําเนนิการเปลี
ยนแปลงการใชส้ทิธดิังกลา่ว 

2. การคํานวณการเปลี
ยนแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอัตราการใชส้ทิธติามขอ้ (ก) ถงึ (ฉ) เป็นอสิระต่อกันและจะคํานวณ   
การเปลี
ยนแปลงตามลําดับเหตกุารณ์ต่างๆ กอ่นหลังเปรยีบเทียบกับ "ราคาตลาดของหุน้สามัญของบรษัิท” สําหรับกรณี
ที
เหตุการณ์ต่าง ๆ เกดิขึ�นพรอ้มกัน ใหคํ้านวณการเปลี
ยนแปลงเรยีงตามลําดับ ดังนี� คอื (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) และ (ฉ) 
โดยในแตล่ะลําดับครั�งที
คํานวณการเปลี
ยนแปลง ใหค้งสภาพของราคาการใชส้ทิธเิป็นทศนยิม 3 ตําแหน่ง และอัตราการใช ้
สทิธเิป็นทศนยิม 3 ตําแหน่ง  

 
“ราคาตลาดของหุน้สามัญของบรษัิท” ซึ
งจะใชเ้ปรยีบเทยีบใหใ้ชแ้ละมคีวามหมายเชน่เดยีวกับรายละเอยีดในขอ้ (ข) ขา้งตน้ 

3. การคํานวณการเปลี
ยนแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธติามขอ้ (ก) ถงึ (ฉ) จะไม่มีการเปลี
ยนแปลง ซึ
งทําให ้
ราคาการใชส้ทิธใิหมส่งูขึ�น และ/หรอื อตัราการใชส้ทิธลิดลง เวน้แตก่รณีการรวมหุน้ ในกรณีที
หุน้สามัญที
เกดิจากการใชส้ทิธ ิ
ตามจํานวนใบสําคัญแสดงสทิธหิรือใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธขิองการแสดงความจํานงการใชส้ทิธใินแต่ละครั �ง 
(ทศนยิม 3 ตําแหน่งของอัตราการใชส้ทิธใิหม่หลังการเปลี
ยนแปลง) คํานวณออกมาเป็นเศษของหุน้ใหต้ัดเศษของหุน้
นั �นทิ�ง และหากราคาการใชส้ทิธหิลังการเปลี
ยนแปลง (ทศนยิม 3 ตําแหน่ง) คูณกับจํานวนหุน้สามัญ ในการแสดงความจํานง
การใชส้ทิธใินรอบนั�น คํานวณไดเ้ป็นเศษของบาทใหต้ัดเศษของบาททิ�ง 

4. ในกรณีที
มกีารเปลี
ยนแปลงราคาการใชส้ทิธจินเป็นผลทําใหร้าคาการใชส้ทิธใิหมม่รีาคาตํ
ากวา่มูลค่าที
ตราไวข้องหุน้สามัญ
ของบรษัิท (Par Value)ก็ใหใ้ชร้าคาการใชส้ทิธใิหม่ดังกลา่ว เวน้แต่จะเป็นกรณีที
กฎหมายหา้มมใิหบ้รษัิทออกหุน้ตํ
ากวา่
มลูค่าที
ตราไว ้บรษัิทขอสงวนสทิธทิี
จะปรับราคาใชส้ทิธใิหม่เทา่กบัมลูคา่ที
ตราไวข้องหุน้สามัญ สําหรับอตัราการใชส้ทิธใิหม่
ใหใ้ชอ้ตัราการใชส้ทิธทิี
คํานวณไดต้ามขอ้ (ก) ถงึ (ฉ) เชน่เดมิ 

5. สถานภาพของใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธทิี
อยู่ระหวา่งวันที
ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทน
ใบสําคัญแสดงสทิธแิสดงความจํานงใชส้ทิธ ิและ วันก่อนที
กระทรวงพาณิชยจ์ะรับจดทะเบียนเพิ
มทนุชําระแลว้ อันเนื
องมาจาก
การใชส้ทิธติามใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธ ิจะมสีถานภาพและสทิธเิชน่เดยีวกับใบสําคัญแสดงสทิธิ
หรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธ ิที
ยังไม่ไดแ้สดงความจํานงใชส้ทิธ ิและสถานภาพจะสิ�นสุดลงในวันที
กระทรวงพาณิชย์
ไดรั้บจดทะเบยีนเพิ
มทุนชําระแลว้ อันเนื
องมาจากการใชส้ทิธติามใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธิ
ขา้งตน้แลว้ 

 
ในกรณีบรษัิทมกีารปรับราคาการใชส้ทิธ ิและ/หรอื อัตราการใชส้ทิธ ิในชว่งที
บรษัิทยังไมไ่ดนํ้าหุน้สามัญที
เกดิจากการใชส้ทิธิ
ตามใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธ ิเขา้จดทะเบยีนกับกระทรวงพาณชิย ์ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธหิรอื
ใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธ ิที
ไดทํ้าการใชส้ทิธแิลว้จะไดรั้บการปรับสทิธยิอ้นหลัง โดยบรษัิทจะดําเนนิการออกหุน้สามัญ
เพิ
มเตมิใหแ้กใ่บสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธ ิโดยเร็วที
สุดตามจํานวนที
ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธหิรอื
ใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธ ิสมควรจะไดรั้บ หากราคาที
ปรับใหม่นั�นมผีลบังคับใชโ้ดยหุน้สามัญส่วนที
เพิ
มเตมิ อาจไดร้ับ
ชา้กว่าหุน้สามัญที
ไดรั้บก่อนหนา้นี�แลว้ แต่ไม่เกนิ 45 วัน นับจากวันที
มกีารปรับสทิธ ิบรษัิทอาจทําการปรับราคาการใช ้
สทิธคิวบคูก่ับการออกใบสําคัญแสดงสทิธใิหม่ทดแทนการปรับอัตราการใชส้ทิธกิ็ได ้ทั �งนี� หากบรษัิทตอ้งออกหุน้รองรับ
เพิ
มเตมิ บรษัิทตอ้งยื
นมตทิี
ประชมุผูถ้อืหุน้ที
อนุมัตใิหอ้อกหุน้รองรับการปรับสทิธนัิ�นอย่างเพยีงพอต่อ สํานักงาน ก.ล.ต. 
กอ่นการปรับสทิธ ิจงึจะถอืวา่บรษัิทไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้รองรับ 

6. หุน้สามัญที
เกดิจากการใชส้ทิธขิองใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธจิะมสีทิธแิละไดรั้บผลประโยชน์
อันพงึไดเ้หมือนหุน้สามัญเดมิที
ออกและเรียกชําระเต็มมูลค่าแลว้ของบรษัิท ทุกประการ เมื
อกระทรวงพาณิชยไ์ดรั้บจด
ทะเบยีนเพิ
มทนุชําระแลว้ของบรษัิท 

7. การเปลี
ยนแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอัตราการใชส้ทิธ ิตามเงื
อนไขที
ไดก้ําหนดไวข้า้งตน้ โดยบรษัิทจะไมทํ่าการเวนคนื
ใบสําคัญแสดงสทิธ ิแตผู่ถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธเิดมิจะไดรั้บสทิธใินการเปลี
ยนแปลงราคาการใชส้ทิธ ิและอัตราการใชส้ทิธิ
ทกุประการดังนี�  
7.1 บรษัิทจะแจง้รายละเอยีดการเปลี
ยนแปลงราคาการใชส้ทิธิ และ/หรอื อัตราการใชส้ทิธผิ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูล

ของตลาดหลักทรัพยใ์หผู้ถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธทิราบในทันทหีรอืกอ่นวันที
อัตราหรอืราคาใชส้ทิธมิผีลบังคับใช ้

7.2 บรษัิทจะดําเนินการแจง้ผลการเปลี
ยนแปลง โดยแจง้ถงึรายละเอียดวธิีการคํานวณและเหตุผลที
ตอ้งมกีารเปลี
ยนแปลง
ดังกลา่ว ใหสํ้านักงาน ก.ล.ต.เพื
อแจง้ราคาการใชส้ทิธแิละอัตราการใชส้ทิธทิี
กําหนดขึ�นมาใหม ่รวมทั�งขอ้เท็จจรงิโดยย่อ 
ถงึสาเหตทุี
มกีารปรับสทิธ ิวธิกีารคํานวณและวันที
ที
การปรับสทิธดัิงกลา่วมผีลบังคับใช ้โดยจะแจง้ทันทนัีบตั �งแต่วันที
เกดิ
เหตกุารณ์ 
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การออกและสง่มอบหุน้สามญัออกใหม ่
ในการใชส้ทิธซิื�อหุน้สามัญเพิ
มทนุของบรษัิทตามใบสําคัญแสดงสทิธ ิผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธ ิ
ที
ประสงคจ์ะใชส้ทิธซิ ื�อหุน้สามัญเพิ
มทนุสามารถเลอืกใหบ้รษัิทดําเนนิการในกรณีใดกรณีหนึ
งดังต่อไปนี� 

1. ในกรณีที
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสทิธทิี
ไดรั้บการจัดสรรหุน้ประสงคจ์ะขอรับใบหุน้สามัญ โดยใหอ้อกใบหุน้ในนามของผูถ้อื
ใบสําคัญแสดงสทิธ ิบรษัิท ศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนายทะเบยีน จะสง่มอบใบหุน้ตามจํานวน
ที
ใชส้ทิธแิกผู่ถ้ือใบสําคัญแสดงสทิธทิางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ ตามชื
อที
อยู่ที
ระบุไวใ้นสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดง
สทิธ ิภายใน 15 วนัทําการนับจากวนัครบกําหนดการใชส้ทิธแิต่ละครั �ง ในกรณีนี� ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสทิธทิี
จะใชส้ทิธซิื�อหุน้
สามัญเพิ
มทุน จะไม่สามารถขายหุน้สามัญที
เกดิจากการใชส้ทิธใินตลาดหลักทรัพยไ์ดจ้นกวา่จะไดรั้บใบหุน้ ซ ึ
งอาจจะ
ไดรั้บภายหลังจากที
หุน้สามัญที
เกดิจากการใชส้ทิธไิดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ทําการซื�อขายในตลาดหลักทรัพย ์

2. ในกรณีที
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสทิธทิี
ไดรั้บการจัดสรรหุน้ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุน้สามัญ แต่ประสงคจ์ะใชบ้รกิารของ
บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด โดยผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธปิระสงคท์ี
จะฝากหุน้สามัญที
เกดิจากการ
ใชส้ทิธไิวใ้นบัญชขีองบรษัิทหลักทรัพย์ ซ ึ
งผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธมิีบัญชซีื�อขายหลักทรัพยอ์ยู่ ในกรณีนี�ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพยจ์ะดําเนนิการนําหุน้สามัญที
เกดิจากการใชส้ทิธฝิากไวก้ับ “บรษัิท ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด 
เพื
อผูฝ้าก” และศูนยรั์บฝากหลักทรัพยจ์ะบันทกึยอดบัญชจํีานวนหุน้สามัญที
บรษัิทหลักทรัพย์นั �นฝากหุน้สามัญอยู่ ใน
ขณะเดยีวกันบรษัิทหลักทรัพยนั์�นก็จะบันทกึยอดบัญชจํีานวนหุน้สามัญที
ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธใิชส้ทิธซิื�อหุน้สามัญ
เพิ
มทุนฝากไวแ้ละออกหลักฐานการฝากใหแ้ก่ผูใ้ชส้ทิธจิองซื�อหุน้สามัญเพิ
มทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันครบ
กําหนดการใชส้ทิธใินแตล่ะครั �ง ในกรณีนี�ผูถ้ือใบสําคัญแสดงสทิธทิี
ไดใ้ชส้ทิธซิื�อหุน้สามัญเพิ
มทนุ จะสามารถขายหุน้สามัญ
ที
เกดิจากการใชส้ทิธใินตลาดหลักทรัพยไ์ดท้ันททีี
ตลาดหลักทรัพยอ์นุญาตใหหุ้น้สามัญที
เกดิจากการใชส้ทิธทํิาการซื�อขาย
ไดใ้นตลาดหลักทรัพย ์
ในกรณีที
ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธทิี
ใชส้ทิธซิื�อหุน้สามัญเพิ
มุน เลอืกใหบ้รษัิทดําเนนิการตามขอ้ 2 ชื
อของผูถ้ือใบสําคัญ
แสดงสทิธทิี
ไดรั้บการจัดสรรหุน้ จะตอ้งตรงกบัชื
อเจา้ของบัญชซีื�อขายหลักทรัพยท์ี
ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธปิระสงคท์ี
จะ
ฝากหุน้สามัญไวใ้นบัญชหีลักทรัพยด์ังกลา่ว มฉิะนั �นแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธทิี
จะดําเนนิการออกใบหุน้แกผู่ถ้ือใบสําคัญ
แสดงสทิธทิี
ไดรั้บการจัดสรรหุน้ตามขอ้ 1 แทน 

3. ในกรณีที
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสทิธทิี
ไดรั้บการจัดสรรหุน้ ไม่ประสงคจ์ะขอรับใบหุน้ แต่ประสงค์จะใชบ้รกิารของบรษัิท 
ศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด โดยผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธปิระสงค์ที
จะฝากหุน้สามัญไวใ้นบัญชขีองบรษัิทผู ้
ออกหลักทรัพย์ สมาชกิเลขที
 600 กรณีนี� บรษัิทจะดําเนินการนําหุน้สามัญที
เก ิดจากการใชส้ทิธฝิากไวก้ับศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย ์และศูนยรั์บฝากหลักทรัพยจ์ะบันทกึยอดบัญชจํีานวนหุน้สามัญตามจํานวนที
ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธไิดใ้ชส้ทิธิ
ซื�อหุน้สามัญเพิ
มทนุไวใ้นบัญชผีูอ้อกหลักทรัพย ์สมาชกิเลขที
 600 และออกหลักฐานการฝากใหแ้กผู่ถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธิ
ที
ไดใ้ชส้ทิธซิื�อหุน้สามัญภายใน 7 วนัทําการ นับจากวันครบกําหนดการใชส้ทิธใินแต่ละครั �ง เมื
อตอ้งการขายหุน้ จะตอ้ง
ดําเนนิการถอนหุน้ออกจากบัญช ี600 ดังกล่าว โดยตอ้งตดิต่อผ่านบรษัิทหลักทรัพยทั์
วไป ซึ
งอาจจะมคี่าธรรมเนียมใน
การดําเนนิตามที
ศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์และ/หรอื บรษัิทหลักทรัพยนั์�น ๆ กําหนด ดังนั �นในกรณีนี�ผูท้ี
ไดรั้บการจัดสรรหุน้
จะสามารถขายหุน้ที
ไดรั้บการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไ์ดท้ันททีี
ตลาดหลักทรัพยอ์นุญาตใหหุ้น้ของบรษัิททําการซื�อ
ขายไดใ้นตลาดหลักทรัพยแ์ละผูท้ี
ไดรั้บการจัดสรรหุน้ไดดํ้าเนนิการถอนหุน้ออกจากบัญช ี600 ดังกลา่วแลว้ 
 

ในกรณีที�บรษิทัไมส่ามารถจดัใหม้หีุน้สามญัเพื�อรองรบัการใชส้ทิธขิองใบสําคญัแสดงสทิธ ิ
บรษัิทจะชดใชค้่าเสยีหายใหแ้กผู่ถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธติามรายละเอยีด ดังนี� 

1. บรษัิทจะชดใชค้า่เสยีหายใหเ้ฉพาะใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธ ิที
มาแจง้ความจํานงที
จะใชส้ทิธิ
ในวันกําหนดการใชส้ทิธแิต่ละครั �ง ซ ึ
งบรษัิทไม่สามารถจัดใหม้ีหุน้สามัญเพื
อรองรับการใชส้ทิธ ิหรือใบแทนใบสําคัญ
แสดงสทิธไิดอ้ย่างเพยีงพอยกเวน้กรณีตามที
ระบไุวใ้นขอ้จํากัดในการโอนใบสําคัญแสดงสทิธ ิ 

 
บรษัิทจะจัดใหม้กีารปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธ ิเพื
อพักการโอนใบสําคัญแสดงสทิธภิายใน 30 วัน นับจาก
วันกําหนดการใชส้ทิธทิี
บริษัท ไม่สามารถจัดใหม้ีหุน้สามัญเพื
อรองรับการใชส้ทิธไิดอ้ย่างเพียงพอ ทั �งนี�เพื
อทําการ
ตรวจสอบรายชื
อผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธเิท่านั �น ซ ึ
งการปิดสมุดทะเบยีนผูถ้ือใบสําคัญแสดงสทิธ ิจะไม่มีผลกระทบต่อ
ราคาซื�อขายใบสําคัญแสดงสทิธแิตอ่ยา่งใด 

 
การชดใชค้า่เสยีหายตามขอ้ 1 บรษัิทจะชําระใหเ้ป็นเช็คระบชุื
อขีดคร่อมสั
งจ่ายเฉพาะ และจะจัดสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีน
ตอบรับภายใน 30 วันนับจากวนัปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธขิา้งตน้ 

 

2. การคํานวณค่าเสยีหายที
บรษัิทจะชดใชใ้หผู้ถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธ ิหรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธติามขอ้ 1. มสีูตรการ
คํานวณ ดังนี� 

 
คา่เสยีหายตอ่ใบสําคัญแสดงสทิธ ิ1 หน่วย  = A x [MP – EP] 
 
โดยที
  A คือ จํานวนหุน้สามัญที
ไม่สามารถจัดใหม้ี และ/หรือ เพิ
มขึ�นตามอัตราการใชส้ทิธทิี


เปลี
ยนแปลงเพิ
มขึ�น 1 หน่วย 
 

MP คอื ราคาเฉลี
ยถว่งนํ�าหนักของหุน้สามัญของบรษัิท ในวนักําหนดการใชส้ทิธใินแต่ละรอบ 
ซึ
งผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธ ิมาแสดงความจํานงในการ
ใชส้ทิธ ิ(ราคาเฉลี
ยถ่วงนํ�าหนักของหุน้สามัญของบรษัิท) คํานวณจาก มูลค่าซื�อขาย
หุน้สามัญทั �งหมดของบริษัท หารดว้ย จํานวนหุน้สามัญของบริษัท ที
มีการซื�อขาย
ทั�งหมดในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย) 

 
EP  คอื ราคาการใชส้ทิธติามใบสําคัญแสดงสทิธ ิหรอืราคาการใชส้ทิธติามเงื
อนไขการปรับ

สทิธ ิหากมกีารปรับราคาการใชส้ทิธ ิและ/หรอื อตัราการใชส้ทิธ ิ
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ขอ้จํากดัในการโอนใบสําคญัแสดงสทิธ ิ
1. การโอนใบสําคัญแสดงสทิธ ิ

บรษัิทไม่มขีอ้จํากดัการโอนใบสําคัญแสดงสทิธ ิเวน้แต ่การโอนเกดิขึ�นในชว่งปิดสมดุทะเบยีนใบสําคัญแสดงสทิธ ิเพื
อพัก
การโอนสทิธติามใบสําคัญแสดงสทิธใินกรณีการใชส้ทิธคิรั �งสุดทา้ย ซึ
งบรษัิทจะปิดสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสทิธ ิ
เพื
อพักการโอนหรอืการใชส้ทิธติามใบสําคัญแสดงสทิธ ิ21 วนั กอ่นวนัครบกําหนดการใชส้ทิธคิรั �งสดุทา้ย (ในกรณีที
วนัใช ้
สทิธคิรั �งสดุทา้ยตรงกับวนัหยดุทําการ ใหเ้ลื
อนเป็นวนัทําการสดุทา้ยกอ่นหนา้วนักําหนดการใชส้ทิธคิรั �งสดุทา้ยดังกลา่ว) 
 

2. บคุคลที
ไมใ่ชส่ญัชาตไิทย 
2.1 บรษัิทจะไมอ่อกหุน้สามัญใหแ้กผู่ใ้ชส้ทิธทิี
ไม่ใชส่ญัชาตไิทย ซึ
งไดด้ําเนนิการใชส้ทิธติามวธิกีารใชส้ทิธจินทําให ้

สัดส่วนการถือหุน้ของคนที
ไม่ใชส่ัญชาตไิทยมีจํานวนเกนิกวา่รอ้ยละ 49 ตามที
ระบุไวใ้นขอ้บังคับ ขอ้ 14 หรือ 
ตามสัดสว่นที
อาจมกีารแกไ้ขในขอ้บังคับในอนาคต 

2.2 หากขอ้จํากดัการโอนดังกลา่วขา้งตน้ มผีลทําใหผู้ถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธทิี
ไม่ใช่
สัญชาตไิทยที
ไดด้ําเนนิการใชส้ทิธติามวธิกีารใชส้ทิธ ิไม่สามารถใชส้ทิธไิดต้ามจํานวนที
ระบุในใบแจง้ความ
จํานงการใชส้ทิธซิื�อหุน้สามัญ ไม่ว่าทั �งหมดหรือบางส่วน ผูถ้ือใบสําคัญแสดงสทิธจิะสามารถเลือกใหบ้รษัิท 
ดําเนนิการอย่างใดอยา่งหนึ
งดังตอ่ไปนี� 
ก) ใหบ้รษัิทคนืใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธ ิและเงนิที
เหลอืตามราคาใชส้ทิธขิองใบสําคัญ

แสดงสทิธหิรือใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธ ิในส่วนที
ไม่สามารถใชส้ทิธิได ้โดยไม่มีดอกเบี�ยใหแ้ก่ผูถ้ ือ
ใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธ ิที
ไมใ่ชส่ญัชาตไิทยดังกลา่ว ทางไปรษณียล์งทะเบยีน
ภายใน 14 วนั นับจากวนัใชส้ทิธใินครั �งนั �น ๆ 

ข) ใหบ้รษัิทเป็นผูถ้ือใบแจง้ความจํานงการใชส้ทิธ ิใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธ ิและ
เงนิตามจํานวนการใชส้ทิธซิื�อหุน้สามัญที
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสทิธหิรือใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธทิี
มใิช่
สญัชาตไิทยไดย้ื
นความจํานงการใชส้ทิธใินสว่นที
ยังไมไ่ดใ้ชส้ทิธเิอาไวต้ามลําดับก่อนหลัง เพื
อดําเนนิการ
ใชส้ทิธติามใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธ ิในสว่นที
ยังมไิดม้กีารใชส้ทิธดิังกล่าวเมื
อมี
การเขา้ถอืหุน้ตามใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธดิังกล่าวไม่ขัดต่อขอ้จํากัดทั �งจํานวน
หรอืบางสว่น 
ทั �งนี� ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธทิี
มใิชส่ัญชาตไิทย จะตอ้งแสดงความจํานงที

จะใหบ้รษัิท ดําเนนิการตามขอ้ ก) หรอื ข) ขา้งตน้ โดยระบใุนใบแจง้ความจํานงการใชส้ทิธซิื�อหุน้สามัญ ณ 
วนัแจง้ความจํานงการใชส้ทิธใินแตล่ะครั �ง 

2.3 บรษัิทจะอนุญาตใหม้กีารดําเนนิการใชส้ทิธติามใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธ ิในสว่นที
ยัง
มไิดรั้บการใชส้ทิธติามขอ้ 2.2 ข) บางส่วนหรือทั �งหมดในวันใชส้ทิธวิันแรกที
สามารถกระทําไดโ้ดยไม่ขัดต่อ
ขอ้จํากัด อย่างไรก็ดี หากมจํีานวนใบสําคัญแสดงสทิธหิรือใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธทิี
รอการใชส้ทิธ ิณ วันใช ้
สทิธดิังกลา่วมากกวา่จํานวนหุน้สามัญที
อนุญาตใหใ้ชส้ทิธไิดโ้ดยไม่ขัดตอ่ขอ้จํากดัการโอนหุน้ เรื
องสัดส่วนการถอื
ครองหลักทรัพยข์องผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธทิี
มใิชส่ัญชาตไิทย บรษัิทจะดําเนนิการใชส้ทิธ ิตามใบสําคัญแสดง
สทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธใิหแ้ก่ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสทิธทิี
มใิชส่ัญชาตไิทย ตามลําดับการแจง้ความ
จํานง ในการใชส้ทิธทิี
ครบถว้นสมบรูณ์ตามขอ้กําหนดในการใชส้ทิธใินครั �งนี� 

2.4 ผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธทิี
มใิชส่ญัชาตไิทยจะไมไ่ดรั้บการชดเชยไม่วา่รูปแบบใด
จากบริษัท ในกรณีที
ไม่สามารถดําเนินการใชส้ทิธไิด ้โดยมีสาเหตุมาจากขอ้จํากัดเรื
องสัดส่วนการถือครอง
หลักทรัพยข์องผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธทิี
มใิชส่ัญชาตไิทย 

หากผูถ้ือใบสําคัญแสดงสทิธหิรือใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธ ิแสดงความจํานงใหบ้รษัิทดําเนนิตามขอ้ 2.2 ข) 
และ ณ วันใชส้ทิธคิรั �งสดุทา้ย ใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธดิังกล่าวไม่สามารถใชส้ทิธไิด ้
เนื
องจากขอ้จํากัดเกี
ยวกบัการถอืครองหุน้ของใบสําคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธ ิใหถ้อืวา่ใบสําคัญ
แสดงสทิธหิรือใบแทนใบสําคัญแสดงสทิธดิังกล่าวหมดอายุลง โดยผูถ้ือใบสําคัญแสดงสิทธหิรือใบแทน
ใบสําคัญแสดงสทิธดิังกล่าวไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งค่าเสยีหายใด ๆ ตอ่บรษัิท และบรษัิทจะไมดํ่าเนนิการชดใชค้า่เสยีหาย
ที
เกดิขึ�นทั �งส ิ�น 

ระยะเวลาหา้มจาํหนา่ยหุน้ (ถา้ม)ี -ไมม่-ี 

อื�น  ๆท ี�สําคญั (ถา้ม)ี -ไมม่-ี 

ที�ปรกึษาทางการเงนิ (ถา้ม)ี บรษัิท แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จํากัด 

จดัทําโดย บรษัิท แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จํากัด 
 
บรษัิทขอรับรองวา่ สารสนเทศในแบบรายงานนี�ถกูตอ้ง และครบถว้นทกุประการ 

 
บรษัิท ทวี ีธันเดอร ์จํากดั (มหาชน) 

 
 

 
 
 

 
ประทับตราสําคัญบรษัิท 

 

(นางภัทรภร วรรณภญิโญ)  (นายพรัิฐ เย็นสดุใจ) 
กรรมการ  กรรมการ 

 


