
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิและ 

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ 
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ ำกัด (มหำชน) ครั้งท่ี 4  

(ZMICO-W4) 
 
 

จ ำนวนที่ออกและเสนอขำยไม่เกนิ 413,434,000 หน่วย อำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี  
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสำมัญได้ 2 หุ้น 

โดยจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมัญเดิมของบริษทัตำมสัดสว่น (Right Offering)  
ในอัตรำ 4  หุ้นสำมัญเดมิ : 1 ใบส ำคัญแสดงสิทธิ (กรณีมเีศษใหป้ัดทิ้ง)  

ก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิ (Record date) วันท่ี 1 เมษำยน 2562 
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ข้อก ำหนดว่ำดว้ยสทิธิและหนำ้ที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสทิธิและผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้สำมัญของ 
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้  จ ำกดั (มหำชน) ครั้งที่ 4 (“ใบส ำคญัแสดงสิทธ”ิ หรือ “ZMICO-W4”) 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท หลักทรัพย์ ซีมิโก้  จ ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 4 (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ” 
หรือ “ZMICO-W4”) ออกโดยบริษัท หลักทรัพย์ ซีมิโก้  จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “(ZMICO” หรือ “ผู้ออกใบส ำคัญแสดง
สิทธ”ิ) ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันที ่12 ธันวำคม 2561 

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ จะได้รับสิทธิตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิ โดยผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องผูกพันตำมข้อก ำหนดสิทธิทุกประกำร และให้ถือว่ำผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้รับทรำบและเข้ำใจ
ข้อก ำหนดต่ำงๆ ในข้อก ำหนดสิทธิเป็นอย่ำงดีแล้ว รวมทั้งเห็นชอบกับกำรแต่งตั้งนำยทะเบียน และข้อก ำหนดต่ำงๆ ในสัญญำ
กำรแต่งตั้งนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญบริษัท หลักทรัพย์ ซีมิโก้  จ ำกัด (มหำชน) ทั้งนี้ผู้ออกใบส ำคัญ
แสดงสิทธิจะจัดให้มีกำรเก็บรักษำส ำเนำข้อก ำหนดสิทธิ และส ำเนำของสัญญำกำรแต่งตั้งนำยทะเบียนไว้ ณ ส ำนักงำนใหญ่
ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิและส ำนักงำนของนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบ
ส ำเนำข้อก ำหนดสิทธิได้ในวันและเวลำท ำกำรของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ ณ ส ำนักงำนของบริษัท เลขที่ 287 อำคำรลิเบอร์
ตี้สแควร์ ชั้น 18 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กทม. 10500 เบอร์โทรศัพท์  0-2624-6399 เบอร์โทรสำร  0-2624-6398 
 
1. ค ำจ ำกัดควำม 

ค ำและข้อควำมต่ำงๆ ท่ีใช้อยู่ในข้อก ำหนดสิทธิให้มีควำมหมำยดังต่อไปนี้ 
ข้อก ำหนดสิทธิ : ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิ และหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบส ำคัญ

แสดงสิทธิส ำหรับใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญของ บริษัท หลักทรัพย์ ซีมิโก้  
จ ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 4 (“ZMICO-W4”) 

ใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ : ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญของ บริษัท หลักทรัพย์ ซีมิโก้  จ ำกัด (มหำชน) 
ครั้งที่ 4 ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสำมำรถโอนเปล่ียนมือได้ ที่เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้น
สำมัญเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 

ใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ : ใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้  จ ำกัด 
(มหำชน) ครั้งที่ 4 ที่ออกให้โดยบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด หรือบุคคลอื่นใดหรือนิติบุคคล
อื่นท่ีด ำเนินกิจกำรรับฝำกหลักทรัพย์ได้ตำมกฎหมำย ที่คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้ง
ให้เป็นนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ : ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ ำกัด 
(มหำชน) และให้รวมถึงผู้ถือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของ  
บริษัท หลักทรัพย์ ซีมิโก้  จ ำกัด (มหำชน) 

บริษัท หรือ ZMICO หรือ ผู้ออก
ใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ

: บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้  จ ำกัด (มหำชน)  

ศูนย์รับฝำกหลักทรพัย ์                                                                                                                                                                                     : บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด  
หุ้นรองรับ 
 

: หุ้นสำมัญออกใหม่ของ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้  จ ำกัด (มหำชน) ที่จัดไว้เพื่อรองรับ
กำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 4  
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วันท ำกำร : วันท่ีธนำคำรพำณิชย์โดยทั่วไปเปิดท ำกำรในกรุงเทพฯ ซึ่งมิใช่วันเสำร์หรือวันอำทิตย์ 
ประกำศ ทจ.34/2551  : ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ท่ี ทจ.34/2551 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำร

อนุญำตให้เสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อ
รองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิ ลงวันท่ี 15 ธันวำคม 2551 (และที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) 

ส ำนักงำน ก.ล.ต. : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
ตลำดหลักทรัพย์ หรือ ต.ล.ท.  : ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
สมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดง
สิทธ ิ

: สมุดทะเบียน หรือแหล่งข้อมูลทำงทะเบียนซึ่งบันทึกรำยละเอียดเกี่ยวกับใบส ำคัญ
แสดงสิทธิและผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ เช่น ชื่อและที่อยู่ของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
กำรโอน กำรจ ำน ำ กำรอำยัด กำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิใหม่ตำมหลักเกณฑ์ที่
ก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และประกำศของ
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 

สิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ : สิทธิทั้งปวงในใบส ำคัญแสดงสิทธิอันรวมถึง แต่ไม่จ ำกัดเฉพำะสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สำมัญออกใหม่ของบริษัท สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุม และสิทธิในกำรลงคะแนนเสียง
ในกำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ในกำรได้รับค่ำเสียหำยในกรณีท่ีหุ้นรองรับไม่
เพียงพอ 

หุ้น : หุ้นสำมัญที่ออกใหม่ของบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้  จ ำกัด (มหำชน) 
ระบบ SET PORTAL : ระบบบริกำรข้อมูลส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
   
2. ลักษณะส ำคัญของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

2.1 รำยละเอียดเกี่ยวกับใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขำย : ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของ บริษัท หลักทรัพย์ ซีมิโก้  จ ำกัด 

(มหำชน) ครั้งที่ 4 (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที ่4” หรือ “ZMICO-W4”) 
ชนิด : ระบุชื่อผู้ถือ และเปล่ียนมือได้ 
จ ำนวนที่ออกและเสนอขำย : ไม่เกิน 413,434,000 หน่วย 
จ ำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบส ำคัญ
แสดงสิทธ ิ

: ไม่เกิน 826,868,000 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท)  คิดเป็นร้อยละ 50 
จำกกำรค ำนวณ (826,868,000 / 1,653,736,926) X 100 

ลักษณะกำรเสนอขำย : จัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมัญเดิมของบริษัทตำมสัดส่วน 
(Right Offering) ในอัตรำ 4  หุ้นสำมัญเดิม : 1 ใบส ำคัญแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษ
ให้ปัดทิ้ง) โดยก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดง
สิทธ ิ(Record date) วันท่ี 1 เมษำยน 2562 

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย : 0.00 บำท (ศูนย์บำท) 
วันท่ีออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ : วันท่ี 18 เมษำยน 2562 
อำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ : 5  ปี นับแต่วันท่ีออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ (โดยบริษัทจะไม่ขยำยเวลำกำรใช้สิทธิ

ออกไป และจะไม่สำมำรถใช้สิทธิก่อนวันท่ีได้ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิ) 
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อัตรำกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ : ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสำมัญได้ 2 หุ้น (อำจเปล่ียนแปลงใน
ภำยหลังตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ) 

รำคำกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ : 2.70 บำท ต่อ 1 หุ้นสำมัญใหม่ (อำจเปล่ียนแปลงในภำยหลังตำมเงื่อนไขกำร
ปรับสิทธิ) 

วันใช้สิทธิ : ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ สำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ทุกวนัท ำกำร
สุดท้ำยของทุกๆ ไตรมำส คือ เดือนมีนำคม เดือนมิถุนำยน เดือนกันยำยน และ
เดือนธันวำคม ของแต่ละปีปฏิทินตลอดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 4 
(หำกวันท ำกำรสุดท้ำยของไตรมำสเป็นวันหยุดท ำกำรให้เล่ือนเป็นวันก่อนหน้ำ) 

วันแรกที่ใช้สิทธ ิ : วันที่ 28 มิถุนำยน 2562  (กรณีที่วันก ำหนดกำรใช้สิทธิตรงกับวันหยุดท ำกำร
ของบริษัท ให้เล่ือนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิดังกล่ำว เป็นวันท ำกำรสุดท้ำยก่อน
หน้ำวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งดังกล่ำว) 

วันสุดท้ำยที่ใช้สิทธิ : วันท่ี 17 เมษำยน 2567 ซึ่งเป็นวันท่ีใบส ำคัญแสดงสิทธิมีอำยุครบก ำหนดอำยุ 5 
ปี (กรณีที่วันก ำหนดกำรใช้สิทธิตรงกับวันหยุดท ำกำรของบริษัท ให้เล่ือนวัน
ก ำหนดกำรใช้สิทธิดังกล่ำว เป็นวันท ำกำรสุดท้ำยกอ่นหน้ำวันก ำหนดกำรใช้สิทธิ
ครั้งดังกล่ำว) 

ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตลำดรองของหุ้นสำมัญที่เกิดจำก
กำรใช้สิทธ ิ

: บริษัทจะน ำหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิเข้ำจด
ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจะขึ้นอยู่กับใบส ำคัญแสดงสิทธิที่มีกำรใช้สิทธิ  ในกรณีที่
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมมีกำรใช้สิทธิทั้งจ ำนวน (Fully 
dilution effect) จะมีผลกระทบแบ่งเป็น 
 

ผลกระทบ ร้อยละ 
ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือ
หุ้นเดิม (Control Dilution) 

33.33 

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไร 
(EPS Dilution) 

เนื่องจำกใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีออก
ในครั้งนีจ้ัดสรรให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดมิ
ของบริษัท ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ 
(Right Offering) จึงไม่มีผลกระทบ
ต่อผู้ถือหุ้น ณ วันท่ีออกใบส ำคัญ

แสดงสิทธ ิ
ผลระทบต่อรำคำตลำดของหุ้น 
(Price Dilution) 

ไม่มี เนื่องจำกรำคำใช้สิทธิ สูงกวำ่
รำคำตลำด  
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2.2 วิธีกำรใช้สิทธติำมใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 
2.2.1 วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ 

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ สำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ทุกวันท ำกำร
สุดท้ำยของทุกๆ ไตรมำส คือ เดือนมีนำคม เดือนมิถุนำยน เดือนกันยำยน และเดือนธันวำคม  ของแต่ละปี
ปฏิทินตลอดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 4 โดยก ำหนดให้วันใช้สิทธิครั้งแรก ตรงกับวันที่ 28 
มิถุนำยน 2562  และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยวันที่ 17 เมษำยน 2567  (กรณีที่วันก ำหนดกำรใช้สิทธิตรงกับ
วันหยุดท ำกำรของบริษัท ให้เล่ือนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิดังกล่ำว เป็นวันท ำกำรสุดท้ำยก่อนหน้ำวัน
ก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งดังกล่ำว) 

2.2.2 กำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ 
ในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทแต่ละครั้ง ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ
ทั้งหมดหรือบำงส่วนได้ 

2.2.3 ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 
            - กำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิกำรซื้อหุ้นสำมัญในแต่ละครั้ง (ยกเว้นกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย) 

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท จะต้องแจ้งควำมจ ำนงใน
กำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ ระหว่ำงเวลำ 09.00 – 15.30 น. ของทุกวันท ำกำรของ
บริษัท ภำยในระยะเวลำ 5 วันท ำกำรก่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (“ระยะเวลำกำรแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใช้สิทธิ”) ในกรณีที่วันก ำหนดกำรใช้สิทธิตรงกับวันหยุดท ำกำรของบริษัท ให้เล่ือนวัน
ก ำหนดกำรใช้สิทธิดังกล่ำว เป็นวันท ำกำรสุดท้ำยก่อนหน้ำวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งดังกล่ำว 

            - กำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิกำรซื้อหุ้นสำมัญครั้งสุดท้ำย 
ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท จะต้องแจ้งควำมจ ำนงใน
กำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ ระหว่ำงเวลำ 09.00 – 15.30 น. ของทุกวันท ำกำรของ
บริษัท ภำยในระยะเวลำ 15 วันก่อนวันครบก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย (“ระยะเวลำกำรแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย”) ในกรณีที่วันก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยตรงกับวันหยุดท ำกำรของ
บริษัท ให้เลื่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยดังกล่ำว เป็นวันท ำกำรสุดท้ำยก่อนหน้ำวันก ำหนดกำรใช้
สิทธิครัง้สุดท้ำยดังกล่ำว 

กำรแจ้งข่ำวเกีย่วกับกำรใชสิ้ทธิ ระยะเวลำกำรใชสิ้ทธิ และระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิ บริษัทจะแจ้งรำยละเอียดดงักล่ำวอยำ่งน้อย 5 วันท ำกำรก่อนระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิในแต่ละครั้ง ในระบบ SET PORTAL ส ำหรับกำรใช้สิทธิครั้งสุดทำ้ย บริษัทจะส่งจดหมำยลงทะเบียน
ถึงผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ตำมรำยชื่อที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุด
ทะเบียนพักกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้ำย ภำยใน 21 วันก่อนวันครบก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้ง
สุดท้ำย  นอกจำกนี้ บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนวันครบ
ก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะท ำกำรขึ้นเครื่องหมำยห้ำมกำร
ซื้อขำย (SP) ล่วงหน้ำ 2 วันท ำกำรก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้ำย 
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2.2.4 นำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (“ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์”) 
อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตึกบี (ข้ำงสถำนทูตจีน)   
93 ถนนรัชดำภิเษก ถนนรัชดำภิเษก เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ : (66) 2009 9382  โทรสำร : (66) 2009 9001 TSD Call center : (66) 2009 9999 
 

นำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิ จะรับผิดชอบต่อกำรปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดง
สิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ชื่อและนำมสกุลจริง สัญชำติ  และที่อยู่ของผู้ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ และรำยละเอียดอื่นๆ ท่ีบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด จะก ำหนด ในกรณีที่
ข้อมูลไม่ตรงกัน จะถือว่ำข้อมูลท่ีปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ เป็นข้อมูลท่ีถูกต้อง 

นำยทะเบียนมีหน้ำที่จะต้องออกใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ฝำก
ไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ และจะต้องลงชื่อศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิแทนใน
สมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิน้ัน และนำยทะเบียนจะออกใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือออกใบรับเพื่อใช้
แทนใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมแบบที่นำยทะเบียนก ำหนดให้แก่ศูนย์รับฝำก 

นำยทะเบียนมีหน้ำที่ตำมสัญญำกำรแต่งตั้งนำยทะเบียนที่จะต้องจัดท ำและเก็บรักษำสมุด
ทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไว้จนกว่ำใบส ำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจะมีกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับของ
บริษัทหรือจนกว่ำครบก ำหนดอำยุใบส ำคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี) 

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิมีหน้ำที่ในกำรแจ้งกำรเปล่ียนแปลง หรือแก้ไขข้อผิดพลำดในรำยละเอียด
ในกำรลงบันทึกสมุดทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ และนำยทะเบียนจะท ำกำรเปล่ียนแปลงหรือแก้ไข
ข้อผิดพลำดดังกล่ำวต่อไป 

บริษัทขอสงวนสิทธิในกำรเปล่ียนนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยจะส่งจดหมำยลงทะเบียน
แจ้งให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธทิรำบถึงกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน นับแต่วันที่
เปล่ียนแปลงนำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยแจ้งผ่ำนระบบ SET PORTAL และแจ้งให้ส ำนักงำน 
ก.ล.ต. ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน เช่นกัน รวมทั้งบริษัทจะด ำเนินกำรจัดส่งกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำว
ให้กับผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย 

2.2.5 สถำนท่ีติดต่อในกำรใช้สิทธิ 
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้  จ ำกัด (มหำชน) 
เลขที่  287 อำคำรลิ เบอร์ตี้ สแควร์  ชั้ น  15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กทม. 10500  
เบอร์โทรศัพท์ 0-2624-6399 เบอร์โทรสำร 0-2624-6398   Website: http://www.seamico.com 

2.2.6 ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ สำมำรถขอรับใบแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซื้อ
หุ้นสำมัญได้ที่บริษัท ในระหว่ำงระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ หรือระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงใน
กำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย 
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2.2.6.1 ในกรณีที่เป็นใบส ำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น  (Scripless) ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่
ต้องกำรใช้สิทธิต้องแจ้งควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอ เพื่อขอถอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือ
เพื่อให้ออกใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ตำมที่ตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์
ที่ท ำหน้ำที่เป็นนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่ำว จะ
ด ำเนินกำรแจ้งกับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ เพื่อขอถอนใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ น ำไปใช้เป็นหลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญกับบริษัท เพื่อด ำเนินกำรใช้สิทธิ
ตำมที่ระบุไว้ข้ำงต้น 

2.2.6.2 ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญจะต้อง
ปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ โดยด ำเนินกำรและส่งเอกสำร ดังต่อไปนี้
ให้แก่บริษัทตำมสถำนท่ีข้ำงต้น 
(ก) ใบแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญที่ได้กรอกข้อควำมถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน

ทุกรำยกำร 
(ข) ใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ตำมแบบที่ตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด ซึ่งผู้

ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิลงลำยมือชื่อผู้โอนด้ำนหลัง ตำมจ ำนวนที่ระบุอยู่ในใบแจ้งควำม
จ ำนงกำรใช้สิทธิ และหนังสือมอบอ ำนำจให้ผู้อื่นมำรับใบส ำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่ ส ำหรับ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ียังมิได้ใช้สิทธิ (ถ้ำมี) 

(ค) ช ำระเงินตำมจ ำนวนในกำรใช้สิทธิ ตำมที่ระบุในใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ 
โดยผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้น
สำมัญจะต้องช ำระเป็น เงินสด เช็ค ดร๊ำฟท์ ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือค ำส่ังจ่ำยเงินธนำคำร ที่
สำมำรถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหำนคร ภำยใน 2 วันท ำกำร นับจำกวันที่ในกำรใช้สิทธิ
แต่ละครั้ง โดยขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำย “บริษัทหลกัทรัพย์ ซีมิโก้ จ ำกัด (มหำชน) เพื่อกำร
จองซื้อหุ้น” (‘‘Seamico Securities Public Company Limited for Share Subscription’’) 
ประเภทบัญชี ประเภทกระเสรำยวัน เลขที่ 000-6-15635-5  ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด 
(มหำชน) สำขำ นำนำเหนือ ทั้งนี้ กำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญดังกล่ำวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ
บริษัทได้เรียกเก็บเงินจ ำนวนดังกล่ำวได้แล้วเท่ำนั้น หำกเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุผลใดๆ ที่
มิได้เกิดจำกบริษัทให้ถือว่ำผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนำยกเลิก และบริษัทตกลงให้
ถือเป็นกำรยกเลิกกำรขอใช้สิทธิในครั้งนั้น แต่ทั้งนี้ไม่เป็นกำรตัดสิทธิที่จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั
ในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็นกำรยกเลิกกำรใช้สิทธิในครั้งสุดท้ำย ให้ถือว่ำหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สำมัญตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวอีกต่อไป ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิจะเป็นผู้รับภำระค่ำอำกรแสตมป์ที่เกิดขึ้น อันเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิ
ตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสำมัญ 

(ง) หลักฐำนประกอบกำรจองซื้อ 
1. บุคคลสัญชำติไทย : ส ำเนำบัตรประชำชนพร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
2. บุคคลต่ำงด้ำว : ส ำเนำหนังสือเดินทำงพร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
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3. นิติบุคคลในประเทศ : ส ำเนำหนังสือรับรองบริษัทพร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง
โดยกรรมกำรผู้มีอ ำนำจที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในหนังสือ
รับรองบริษัทนั้น และเอกสำรหลักฐำนของผู้มีอ ำนำจ
ลงลำยมือชื่อตำม 1. หรือ 2. พร้อมรับรองส ำเนำ
ถูกต้อง 

4. นิติบุคคลต่ำงประเทศ : ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนรับรองโดย Notary 
Public พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง และเอกสำร
หลักฐำนของผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่อตำม 1. หรือ 2. 
พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

2.2.6.3 จ ำนวนหน่วยของใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ
จะต้องเป็นจ ำนวนเต็มเท่ำนั้น โดยอัตรำกำรใช้สิทธิเท่ำกับใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสำมัญ 2 หุ้น เว้นแต่กำรปรับสิทธิตำม 3.3 

2.2.6.4 จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกเมื่อมีกำรใช้สิทธิ จะค ำนวณโดยกำรน ำจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิ ซึ่งผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ช ำระตำมที่กล่ำวข้ำงต้น หำรด้วยรำคำกำร
ใช้สิทธิในขณะที่มีกำรใช้สิทธินั้น โดยบริษัทจะออกหุ้นสำมัญเป็นจ ำนวนเต็มไม่เกินจ ำนวนหน่วย
ของใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ คูณด้วยอัตรำกำรใช้สิทธิ หำกมีกำรปรับ
รำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิแล้ว ท ำให้มีเศษเหลืออยู่จำกกำรค ำนวณดังกล่ำว 
บริษัทจะไม่น ำเศษดังกล่ำวมำคิดค ำนวณและจะช ำระเงินท่ีเหลือจำกกำรใช้สิทธิดังกล่ำวคืนให้แก่
ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 
วัน นับจำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้งโดยไม่มีดอกเบี้ย 

2.2.6.5 หำกบริษัทได้รับหลักฐำนใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ  หรือจ ำนวนเงินที่
บริษัท ได้รับช ำระไม่ครบตำมจ ำนวนที่ระบุไว้ในใบแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ หรือ
บริษัทตรวจสอบได้ว่ำข้อควำมที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ กรอกลง
ในใบแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญนั้น ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ผู้ถือใบส ำคัญแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ต้องท ำกำรแก้ไขให้ถูกต้องภำยในระยะเวลำกำรแจ้งควำม
จ ำนงใช้สิทธิในแต่ละครั้ง หำกผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ไม่ท ำกำร
แก้ไขให้ถูกต้องภำยในระยะเวลำดังกล่ำว บริษัทจะถือว่ำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในครั้ง
นั้นส้ินสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ และบริษัทจะจัดส่งเงินที่ได้รับ และ ใบส ำคัญแสดงสิทธิ คืน
ให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิภำยใน 14 วันนับจำกวันท่ีก ำหนดกำรใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยให้ไม่
ว่ำกรณีใดๆ   

ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ช ำระจ ำนวนเงินใน
กำรใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทมีสิทธิที่ที่จะด ำเนินกำรประกำรใดประกำรหนึ่งต่อไปนี้ ตำมที่ผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิเลือกไว้ในใบแจ้งควำมจ ำนง 

(ก) ถือว่ำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิน้ันส้ินสภำพลง โดยไม่มีกำรใช้ หรือ 
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(ข) ถือว่ำจ ำนวนหุ้นสำมัญที่จองซื้อมีจ ำนวนเท่ำกับจ ำนวนที่จะได้รับตำมจ ำนวนเงินในกำรใช้
สิทธิ ซึ่งบริษัทได้รับช ำระไว้จริงตำมรำคำกำรใช้สิทธิในขณะนั้น หรือ 

(ค) ให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ช ำระเงินเพิ่มเติมตำมจ ำนวนที่
ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภำยในระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในครั้งนั้น หำก
บริษัทไม่ได้รับเงินครบถ้วนตำมจ ำนวนในกำรใช้สิทธิภำยในระยะเวลำดังกล่ำว บริษัทจะถือ
ว่ำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในครั้งนั้นส้ินสภำพลง โดยไม่มีกำรใช้สิทธิ 

ในกรณีตำม (ก) และ (ค) บริษัทจะส่งเงินที่ได้รับไว้และใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทถือว่ำไม่มีกำรใช้สิทธิดงักล่ำว คืนให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดง
สิทธิ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 วัน นับจำกวันถัด
จำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ย 

ในกรณีตำม (ข) บริษัทจะส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดง
สิทธิส่วนท่ีเหลือในกรณีท่ีบริษัทถือว่ำมีกำรใช้สิทธิเพียงบำงส่วนคืนให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดง
สิทธิ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 วัน นับจำกวันถัด
จำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ย อย่ำงไรก็ดี ใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ียังไม่มีกำรใช้สิทธิดังกล่ำว ยังมีผลใช้ต่อไปจนถึงวันก ำหนดกำรใช้สิทธิ
ครั้งสุดท้ำย 

2.2.6.6 เมื่อมีผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญได้
ปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ กล่ำวคือ ได้ส่งมอบท้ังใบส ำคัญ
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ใบแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ และช ำระ
เงินค่ำจองซื้อหุ้นสำมัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิจะไม่สำมำรถเพิกถอนกำรใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมจำกบริษัท 

2.2.6.7 เมื่อพ้นก ำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยแล้ว แต่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดง
สิทธิ ยังมิได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขของกำรใช้สิทธิที่ก ำหนดไว้อย่ำงครบถ้วน ให้ถือว่ำใบส ำคัญแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธินั้นๆ ส้ินสภำพลง โดยไม่มีกำรใช้สิทธิ และผู้ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ จะใช้สิทธิไม่ได้อีกเมื่อพ้นก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครั้งสุดท้ำย 

2.2.6.8 ในกรณีที่บริษัทไม่สำมำรถคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิให้กับผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ ได้ภำยในระยะเวลำ 14 วัน นับจำกวันถัดจำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิในครั้ง
นั้นๆ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะได้รับอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 
ต่อปี โดยค ำนวณจำกเงินส่วนที่ไม่ได้รับกำรใช้สิทธินับตั้งแต่วันที่พ้นก ำหนดเวลำ 14 วันดังกล่ำว 
จนถึงวันท่ีผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้รับคืนเงินส่วนท่ีไม่ได้ใช้สิทธิ 

อย่ำงไรก็ดี หำกบริษัทได้ท ำกำรส่งเช็ค ดร๊ำฟท์ ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือค ำส่ังจ่ำยเงิน
ธนำคำร ซึ่งขีดคร่อมส่ังจ่ำยเฉพำะชื่อผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่
ที่ระบุในใบแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้วโดยชอบ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะไม่มี
สิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป 
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2.2.6.9 ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับไม่เต็มจ ำนวนที่ตนมีสิทธิตำมใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ บริษัทจะออกใบส ำคัญแสดงสิทธิใบใหม่ที่ระบุจ ำนวนหน่วยของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่
ยังไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิภำยใน 14 วันนับแต่วันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้น
ในกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยจะไม่มีกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิใดๆ อีก 

2.2.6.10 ในกรณีท่ีผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็น
จ ำนวนมำกกว่ำจ ำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทจะส่งใบส ำคัญแสดงสิทธิใบใหม่ โดยมีจ ำนวน
ของใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีลดลงให้แกผู้่ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำว หำกใบส ำคัญแสดงสิทธิน้ัน
อยู่ในระบบใบหุ้น โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 วันนับจำกวันใช้สิทธินั้นๆ และจะท ำ
กำรยกเลิกใบส ำคัญแสดงสิทธิใบเก่ำ 

2.2.6.11 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแล้วของบริษัท ต่อกระทรวงพำณิชย์ตำมจ ำนวน
หุ้นสำมัญที่ออกใหม่ส ำหรับกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้งภำยใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับช ำระ
ค่ำหุ้นตำมจ ำนวนที่มีกำรใช้สิทธิแต่ละครั้ง และบริษัทจะด ำเนินกำรจดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิท่ีได้ใช้สิทธิน้ัน เข้ำเป็นผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษัท ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตำมจ ำนวนหุ้น
สำมัญที่ค ำนวณได้จำกกำรใช้สิทธิในครั้งนั้น 

2.2.6.12 ในกรณีหุ้นสำมัญที่ส ำรองไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิที่ไม่เพียงพอ  บริษัทจะด ำเนินกำรชดใช้
ค่ำเสียหำยที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจะ
ไม่ชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ ถึงแม้ว่ำจะมีหุ้นสำมัญ
เพียงพอก็ตำม ในกรณีเช่น ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิต่ำงด้ำวที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิเพรำะถูกจ ำกัด
สิทธิ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท 

2.2.6.13 (ก) ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีเป็นบุคคลที่มิใช่สัญชำติไทยตำมขอ้บังคับบริษทั จะสำมำรถใช้สิทธิ
ตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ เพื่อซื้อหุ้นรองรับของบริษัทไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนได้ภำยใต้เงื่อนไข
ว่ำ หุ้นที่ถือโดยบุคคลที่มิใช่สัญชำติไทยในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจ ำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 49 
ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยแล้วทั้งหมด  
(ข) อย่ำงไรก็ดี หำกข้อจ ำกัดกำรถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สัญชำติไทยตำม (ก) ข้ำงต้นมีผลท ำให้ผู้
ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มิใช่สัญชำติไทย ซึ่งได้ใช้สิทธิตำมวิธีกำรดังกล่ำวมำ
ครบถ้วน ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้เต็มจ ำนวนที่ระบุในหนังสือแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ บริษัท
จะอนุญำตให้ด ำเนินกำรใช้สิทธิได้เพียงส่วนท่ีไม่ขัดต่อข้อจ ำกัดกำรถือหุ้นข้ำงต้นภำยใต้หลักกำร
ผู้แสดงควำมจ ำนงก่อนจะสำมำรถใช้สิทธิได้ก่อน (First Come, First Served) และบริษัทจะคืน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิและเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่
เป็นบุคคลที่มิใช่สัญชำติไทยดังกล่ำว ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 วัน นับแต่วันใช้สิทธิใน
ครั้งนั้นๆ 
หำกในวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มิใช่สัญชำติไทยไม่สำมำรถ
ใช้สิทธิ เนื่องจำกข้อจ ำกัดเรื่องสัดส่วนกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่มิใช่สัญชำติไทยให้ถือ
ว่ำใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวหมดอำยุลง โดยผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มิใช่
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สัญชำติไทยดังกล่ำว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยหรือค่ำชดใช้ใดๆ จำกบริษัท และบริษัทจะไม่มี
กำรช ำระค่ำเสียหำยหรือค่ำชดเชยใดๆ ให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจำกกำรดังกล่ำวทั้งสิ้น 

2.2.6.14 กำรออกและส่งมอบหุ้นสำมัญออกใหม่ ชื่อที่จะระบุในหุ้นสำมัญออกใหม่จะใช้ชื่อเดียวกันกับชื่อ
ที่ปรำกฏอยู่ในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ โดยบริษัทจะจัดส่งใบหุ้นไปยังผู้ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ ตำมที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิโดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับภำยใน 15 วัน นับจำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิแตล่ะครั้ง อย่ำงไรก็ตำมบริษัทอำจตกลงกับผู้
ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิล่วงหน้ำ ให้บริษัทเก็บใบหุ้นสำมัญ ใบส ำคัญแสดงสิทธิ ใบแทนใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ เช็ค และเอกสำรอื่นๆ ไว้ที่บริษัทเพื่อให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือตัวแทนมำรับไป
ด้วยตัวเองก็ได้ โดยจะต้องด ำเนินกำรตำมที่บริษัทก ำหนด บริษัทอำจจะออกใบหุ้นในระบบใบหุ้น 
(Scrip) และระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) หำกบริษัทจะออกหุ้นสำมัญโดยระบบไร้ใบหุ้น บริษัทจะ
ด ำเนินกำรเมื่อผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งให้บริษัททรำบว่ำ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ยอมรับ
เป็นนำยทะเบียนหลักทรัพย์ให้กับผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิแล้ว โดยบริษัทจะส่งใบหุ้นสำมัญหรือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิเข้ำฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิต้องระบุชื่อ
และบัญชีของบริษัทสมำชิกของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ถูกต้องในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้
สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ และบริษัทจะส่งมอบหุ้นสำมัญหรือใบส ำคัญแสดงสิทธิผ่ำนบัญชีฝำก
หลักทรัพย์ภำยใน 7 วันท ำกำรนับจำกวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง 

2.2.7 กำรแก้ไขขั้นตอนกำรใช้สิทธิ 
ในกรณีที่ตลำดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ตลอดจนหน่วยงำนใดที่เกี่ยวข้องได้ออก
ประกำศ ระเบียบ หรือวิธีกำรปฏิบัติกำรใดๆ ที่มีผลให้บริษัทต้องแก้ไขรำยละเอียดขั้นตอนในกำรใช้สิทธิตำม
ข้อ 2.2.6 ให้บริษัทสำมำรถท ำกำรแก้ไขขั้นตอนกำรใช้สิทธิให้สอดคล้องกับประกำศ ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติ
ดังกล่ำวได้ และต้องแจ้งให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รั บฝำก
หลักทรัพย์ และ ส ำนักงำน ก.ล.ต. ทรำบโดยไม่ชักช้ำ 
 

3. หน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิมีหน้ำที่ท่ีจะต้องปฏิบัติตลอดอำยุสัญญำของใบส ำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้ 
3.1. กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดสิทธิ 

ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิจะใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีที่สุด ในกำรประกอบธุรกิจให้เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ และ
จะปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และค ำส่ังต่ำงๆ ท่ีออกตำมกฎหมำย และ
จะปฏิบัติตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขต่ำงๆ ของข้อก ำหนดสิทธิฉบับนี้โดยเคร่งครัดตลอดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

3.2. สิทธิของบริษัทในกำรเรียกให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนระยะเวลำที่ก ำหนดตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทออกครั้งนี้ไม่มีข้อก ำหนดให้บริษัทสำมำรถเรียกให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อน
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
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3.3. เงื่อนไขกำรปรับสิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
3.3.1 บริษัทต้องด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิ ตลอดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิด

เหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้  ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่ำเดิม 
(ก) เมื่อบริษัทเปล่ียนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัท อันเป็นผลมำจำกกำรรวมหรือกำร

แบ่งแยกหุ้นสำมัญที่ได้ออกแล้วของบริษัท 
(ข) เมื่อบริษัทเสนอขำยหุ้นสำมัญแก่ผู้ถอืหุ้นเดิม และ/หรือ ประชำชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ำกดั ใน

รำคำเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ที่ค ำนวณได้ ต่ ำกว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดของหุ้น
สำมัญของบริษัท” 

(ค) เมื่อบริษัทเสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชำชนทั่วไป โดย
หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในกำรใช้สิทธิแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้น
สำมัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภำพ หรือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ โดยรำคำเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้น
สำมัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่ำว ต่ ำกว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของ
บริษัท” 

(ง) เมื่อบริษัทจ่ำยปันผลทั้งหมดหรือบำงส่วนเป็นหุ้นสำมัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท 
(จ) เมื่อบริษัทจ่ำยปันผลเป็นเงินเกินกว่ำอัตรำร้อยละ 90 ของก ำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้ของบริษัท 

ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำบัญชีใดๆ ระหว่ำงอำยุใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีออกในครั้งนี ้
(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ใดๆ อันท ำให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ เสียสิทธิ

และผลประโยชน์ใดๆ อันพึงได้ โดยที่เหตุกำรณ์ใดๆ น้ันไม่ได้อยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ) 
 

ในกรณีท่ีเกิดกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญ และกำรเปล่ียนแปลงอัตรำกำร
ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ รวมทั้งวิธีกำรค ำนวณถึงกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวตำมที่ระบุต่อไปนี้ ไม่ได้ท ำให้
ผลตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่ำเดิม โดยบริษัทจะด ำเนินกำรปรับรำคำกำร
ใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิในกรณีต่ำงๆ ดังกล่ำวข้ำงต้นตำมสูตรและวิธีกำรค ำนวณ ดังต่อไปนี้ 
(ก) เมื่อบริษัทเปล่ียนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัท อันเป็นผลมำจำกกำรรวมหรือกำร

แบ่งแยกหุ้นสำมัญที่ได้ออกแล้วของบริษัท 
บริษัทจะปรับรำคำกำรใช้สิทธิอันเป็นผลมำจำกกำรรวม หรือกำรแบ่งแยกหุ้นสำมัญที่ออกแล้วของ
บริษัท โดยจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่มีกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัท 
เพื่อให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ได้รับหุ้นตำมจ ำนวนที่ค ำนวณได้ตำม
สูตรและประเภทเช่นเดียวกับหุ้นสำมัญของบริษัทท่ีออกภำยหลังจำกกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำว 

1. รำคำกำรใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดังนี้ 

]0[

]1[
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iceice   
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2. อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดังนี้ 

]1[

]0[
01

Par

Par
RatioRatio   

โดยที่  0Price คือ รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
1Price  คือ รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปล่ียนแปลง 
0Ratio คือ อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
1Ratio  คือ อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปล่ียนแปลง 

0Par  คือ มูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
1Par  คือ มูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญหลังกำรเปล่ียนแปลง 

 
(ข) เมื่อบริษัทเสนอขำยหุ้นสำมัญแก่ผู้ถอืหุ้นเดิม และ/หรือ ประชำชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ำกดั ใน

รำคำเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ที่ค ำนวณได้ ต่ ำกว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดของหุ้น
สำมัญของบริษัท” 
กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใชสิ้ทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสำมญั
จะไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมำย XR) 
ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของกำรเสนอขำยหุ้น
สำมัญที่ออกใหม่แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ำกัด แล้วแต่กรณี 

“รำคำเฉล่ียของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่” ค ำนวณได้จำก จ ำนวนเงินทั้งส้ินที่บริษัทจะได้รับจำกกำรเสนอ
ขำยหุ้น หักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกนั้น (ถ้ำมี) หำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญ
ทั้งสิ้นที่ออกใหม่ในครั้งนั้น 

“รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท” ได้ก ำหนดไว้เท่ำกับ “รำคำตลำดเฉล่ียถ่วงน้ ำหนักต่อหุ้นของหุ้น
สำมัญของบริษัท” โดยที่ “รำคำตลำดเฉล่ียถ่วงน้ ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท” หมำยถึง 
มูลค่ำกำรซื้อขำยหุ้นสำมัญทั้งหมดของบริษัท หำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญของบริษัทที่ท ำกำรซื้อขำย
ทั้งหมดในระหว่ำงระยะเวลำ 15 วันท ำกำร (วันที่เปิดท ำกำรซื้อขำยของตลำดหลักทรัพย์) ติดต่อกัน
ก่อนวันที่ใช้ในกำรค ำนวณ 

ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท” เนื่องจำกหุ้นสำมัญของบริษัท
ไม่มีกำรซื้อขำยในช่วงระยะเวลำดังกล่ำว บริษัทจะท ำกำรก ำหนดรำคำยุติธรรมเพื่อใช้ในกำรค ำนวณ
แทน 

“วันที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญที่
ออกใหม่ ส ำหรับกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้กับผู้หุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของกำรเสนอ
ขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่แก่ประชำชนทั่วไป ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยต่อประชำชนทั่วไป และ/
หรือ กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด แล้วแต่กรณี  อนึ่ง ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหุ้น
สำมัญพร้อมกันมำกกว่ำ 1 รำคำเสนอขำย ภำยใต้เงื่อนไขที่ต้องจองซื้อดว้ยกัน ให้ใช้รำคำเสนอขำยทุก



 
 

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้  จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรหน้ำที ่13 จำก 27 

 

รำคำมำค ำนวณรำคำสุทธิต่อหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่กำรเสนอขำยดังกล่ำวไม่อยู่ภำยใต้
เงื่อนไขที่จะต้องซื้อด้วยกัน ให้น ำเฉพำะรำคำเสนอขำยที่ต่ ำกว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุ้น
สำมัญของบริษัท” มำค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงเท่ำนั้น 

1. รำคำกำรใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดังนี้ 
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2. อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดังนี้ 

])[(
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โดยที่  0Price คือ รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
1Price  คือ รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปล่ียนแปลง 
0Ratio คือ อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
1Ratio  คือ อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปล่ียนแปลง 

 MP  คือ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท” 
A  คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ได้เรียกช ำระเตม็มลูค่ำแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียน

ผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขำยหุ้น
สำมัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันก่อนวันแรกของกำรเสนอขำยหุ้น
สำมัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขำยหุ้นสำมัญให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/
หรือ กรณีเสนอขำยหุ้นสำมัญให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด แล้วแต่กรณี 

B   คือ  จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ ทั้งที่เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ 
เสนอขำยให้แก่ประชำชนท่ัวไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ำกัด 

BX  คือ จ ำนวนเงินท่ีได้รับภำยหลังจำกกำรหักค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) จำกกำรออกหุ้น
สำมัญที่ออกใหม่ที่เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขำยให้แก่
ประชำชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด 

 
(ค) เมื่อบริษัทเสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชำชนทั่วไป โดย

หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในกำรใช้สิทธิแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้น
สำมัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภำพ หรือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญ) โดยรำคำเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้น
สำมัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่ำว ต่ ำกว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของ
บริษัท” 
กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใชสิ้ทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสำมญั
จะไม่ได้รับกำรใช้สิทธิในกำรจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุ้น
สำมัญ (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมำย XR หรือ XW) ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะ
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แปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญแก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ ที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่บุคคลใน
วงจ ำกัด แล้วแต่กรณี 

“รำคำเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่” ค ำนวณได้จำกจ ำนวนเงินที่ได้รับจำกกำรออกหลักทรัพย์
ใดๆ ที่มีสิทธิในกำรแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญ รวมกับเงินที่ได้รับจำกกำรใช้สิทธิซื้ อหุ้นสำมัญ
นั้น ถ้ำมีกำรใช้สิทธิท้ังหมด หำรด้วยจ ำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่ เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิน้ัน 

“รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท” และฐำนของมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ ซึ่งจะเปรียบเทียบให้ใช้และมี
ควำมหมำยเช่นเดียวกับ รำยละเอียดในข้อ (ข) ข้ำงต้น 

“วันที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซื้อหลักทรัพย์ที่
ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญ ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยส ำหรับ
กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของกำรเสนอขำย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญแก่ประชำชนทั่วไป ส ำหรับ
กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ดังกล่ำวต่อประชำชนทั่วไป และ/หรือ ที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่
บุคคลในวงจ ำกัด แล้วแต่กรณี 

1. รำคำกำรใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดังนี ้
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2. อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดังนี้ 

])[(
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โดยที่  0Price คือ รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
1Price  คือ รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปล่ียนแปลง 
0Ratio คือ อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
1Ratio  คือ อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปล่ียนแปลง 

 MP  คือ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท” 
A  คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ได้เรียกช ำระเตม็มลูค่ำแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียน

ผู้ถือหุ้น เพื่อกำรจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภำพ/
เปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญได้ กรณีเสนอขำยให้ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ก่อนวัน
แรกของระยะเวลำกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิแปลง
สภำพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญได้ต่อประชำชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลใน
วงจ ำกัด แล้วแต่กรณี 

B   คือ  จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใด ๆ 
ซึ่งสำมำรถแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญที่จะเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิม และ/หรือ เสนอขำยให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขำยให้แก่
บุคคลในวงจ ำกัด  แล้วแต่กรณี  
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BX  คือ จ ำนวนเงินที่บริษัท จะได้รับภำยหลังจำกกำรหักค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) จำก
กำรออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่มีสิทธิในกำรแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุ้น
สำมัญที่เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขำยให้แก่ประชำชน
ทั่วไป และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด รวมกับเงินที่ได้รับจำก
กำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ 

 
(ง) เมื่อบริษัทจ่ำยปันผลทั้งหมดหรือบำงส่วนเป็นหุ้นสำมัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใชสิ้ทธิจะมผีลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสำมญั
ไม่มีสิทธิในกำรรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมำย XD (ST)) 

1. รำคำกำรใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดังนี้ 
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2. อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดังนี้ 
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01

A

BA
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โดยที่  0Price คือ รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
1Price  คือ รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปล่ียนแปลง 
0Ratio คือ อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
1Ratio  คือ อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปล่ียนแปลง 

A  คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ได้เรียกช ำระเตม็มลูค่ำแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นสำมัญเพื่อสิทธิกำรรับหุ้นปันผล  

B  คือ  จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสำมัญปันผล  

(จ) เมื่อบริษัทจ่ำยปันผลเป็นเงินเกินกว่ำอัตรำร้อยละ 90 ของก ำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้ของบริษัท 
ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำบัญชีใดๆ ระหว่ำงอำยุใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีออกในครั้งนี้ 
กำรค ำนวณอัตรำร้อยละของเงินปันผลที่จ่ำยให้กับผู้ถือหุ้น ให้ค ำนวณโดยน ำเงินปันผลที่จ่ำยออกจริง
ในรอบระยะเวลำบัญชีในแต่ละปี ดังกล่ำว หำรด้วยก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรหลังหักภำษี
เงินได้ของผลกำรด ำเนินงำนตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของรอบระยะเวลำบัญชีนั้น โดยเงินปันผลที่
จ่ำยออกจริงให้หมำยรวมถึงเงินปันผลระหว่ำงกำลในแต่ละรอบบัญชีนั้นด้วย กำรเปล่ียนแปลงรำคำ
กำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิจะมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสำมัญไม่มีสิทธิในกำรรับเงินปัน
ผลนั้น (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมำย XD) 

“รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท” และฐำนของมูลค่ำที่ตรำไว้ ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้ และมี
ควำมหมำยเช่นเดียวกับ รำยละเอียดในข้อ (ข) ข้ำงต้น 

“วันท่ีใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล 
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1. รำคำกำรใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดังนี้ 
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2. อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดังนี้ 
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โดยที่  0Price คือ รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
1Price  คือ รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปล่ียนแปลง 
0Ratio คือ อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
1Ratio  คือ อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปล่ียนแปลง 

MP  คือ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท” 
D  คือ เงินปันผลต่อหุ้นท่ีจ่ำยจริงแก่ผู้ถือหุ้น 
R  คือ เงินปันผลต่อหุ้น ท่ีจะจ่ำยในอัตรำร้อยละ 90 โดยค ำนวณจำกก ำไรสุทธิหลัง

หักภำษีเงินได้ หำรด้วยจ ำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล 
(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ใดๆ อันท ำให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ เสียสิทธิ

และผลประโยชน์ใดๆ อันพึงได้ โดยที่เหตุกำรณ์ใดๆ นั้นไม่ได้อยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ) 
ให้บริษัท และที่ปรึกษำทำงกำรเงินร่วมกันพิจำรณำ เพื่อก ำหนดกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ 
และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่อย่ำงเป็นธรรม และไม่ท ำให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปจำกเดิม โดยให้ถือว่ำผลกำรพิจำรณำนั้นเป็นที่สุด และ
ให้บริษัทแจ้งให้ส ำนักงำน ก.ล.ต. ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดง
สิทธิ ทรำบถึงรำยละเอียดดังกล่ำวด้วยภำยใน 15 วันนับจำกวันที่เกิดเหตุกำรณ์ที่ต้องด ำเนินกำร
เปล่ียนแปลงกำรใช้สิทธิดังกล่ำว 

3.3.2 กำรค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ (ก) ถึง (ฉ) เป็นอิสระต่อกันและ
จะค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงตำมล ำดับเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ก่อนหลังเปรียบเทียบกับ รรำคำตลำดของหุ้นสำมัญ
ของบริษัท” ส ำหรับกรณีท่ีเหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้ค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงเรียงตำมล ำดับ ดังนี้ 
คือ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) และ (ฉ) โดยในแต่ละล ำดับครั้งที่ค ำนวณกำรเปล่ียนแปลง ให้คงสภำพของรำคำกำร
ใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ต ำแหน่ง และอัตรำกำรใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ต ำแหน่ง  

“รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท” ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้และมีควำมหมำยเช่นเดียวกับรำยละเอียด
ในข้อ (ข) ข้ำงต้น 

3.3.3 กำรค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ (ก) ถึง (ฉ) จะไม่มีกำร
เปล่ียนแปลง ซึ่งท ำให้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีกำรรวมหุ้น 
ในกรณีท่ีหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมจ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิของ
กำรแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ทศนิยม 3 ต ำแหน่ง ของอัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำร
เปล่ียนแปลง) ค ำนวณออกมำเป็นเศษของหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และหำกรำคำกำรใช้สิทธิหลังกำร
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เปล่ียนแปลง (ทศนิยม 3 ต ำแหน่ง) คูณกับจ ำนวนหุ้นสำมัญ ในกำรแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิในรอบนั้น 
ค ำนวณได้เป็นเศษของบำทให้ตัดเศษของบำทท้ิง 

3.3.4 สถำนภำพของใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่ำงวันที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิแสดงควำมจ ำนงใช้สิทธิ และ วันก่อนที่กระทรวงพำณิชย์จะรับจด
ทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้ว อันเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดง
สิทธิ จะมีสถำนภำพและสิทธิเช่นเดียวกับใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ที่ยังไม่ได้
แสดงควำมจ ำนงใช้สิทธิ และสถำนภำพจะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพำณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระ
แล้ว อันเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิข้ำงต้นแล้ว 

ในกรณีบริษัทมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิ ในช่วงที่บริษัทยังไม่ได้น ำหุ้น
สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ เข้ำจดทะเบียนกับ
กระทรวงพำณิชย์ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ท ำกำรใช้สิทธิแล้วจะได้รับ
กำรปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทจะด ำเนินกำรออกหุ้นสำมัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยเร็วที่สุดตำมจ ำนวนที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
สมควรจะได้รับ หำกรำคำที่ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้โดยหุ้นสำมัญส่วนที่เพิ่มเติม อำจได้รับช้ำกว่ำหุ้น
สำมัญที่ได้รับก่อนหน้ำนี้แล้ว แต่ไม่เกิน 45 วัน นับจำกวันท่ีมีกำรปรับสิทธิ 

3.3.5 หุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและได้รับ
ผลประโยชน์อันพึงได้เหมือนหุ้นสำมัญเดิมที่ออกและเรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้วของบริษัท ทุกประกำร เมื่อ
กระทรวงพำณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้วของบริษัท 

3.3.6 กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิ ตำมเงื่อนไขที่ได้ก ำหนดไว้ข้ำงต้น บริษัทจะ
ด ำเนินกำรแจ้งผลกำรเปล่ียนแปลง โดยแจ้งถึงรำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณและเหตุผลที่ต้องมีกำร
เปล่ียนแปลงดังกล่ำว ให้ส ำนักงำน ก.ล.ต. ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแจ้งรำคำกำรใช้สิทธิและ
อัตรำกำรใช้สิทธิที่ก ำหนดขึ้นมำใหม่ รวมทั้งข้อเท็จจริงโดยย่อ ถึงสำเหตุที่มีกำรปรับสิทธิ วิธีกำรค ำนวณ
และวันที่ที่กำรปรับสิทธิดังกล่ำวมีผลบังคับใช้ โดยจะแจ้งกำรปรับสิทธิทันทีนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุกำรณ์ 
หรือก่อน 9.00 น. ของวันท่ีกำรปรับสิทธิมีผลบังคับใช้ และบริษัทจะแจ้งรำยละเอียดกำรเปล่ียนแปลงรำคำ
กำรใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิ ผ่ำนระบบ SET PORTAL ให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบ โดย
บริษัทจะไม่ท ำกำรเวนคืนใบส ำคัญแสดงสิทธิ แต่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเดิมจะได้รับสิทธิในกำร
เปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิทุกประกำร 

3.3.7 ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิจนเป็นผลท ำให้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่มีรำคำต่ ำกว่ำมูลค่ำที่ตรำ
ไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัท (Par Value) ก็ให้ใช้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่ดังกล่ำว เว้นแต่จะเป็นกรณีที่กฎหมำย
ห้ำมมิให้บริษัทออกหุ้นต่ ำกว่ำมูลค่ำที่ตรำไว้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปรับรำคำใช้สิทธิใหม่เท่ำกับมูลค่ำที่
ตรำไว้ของหุ้นสำมัญ ส ำหรับอัตรำกำรใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตรำกำรใช้สิทธิที่ค ำนวณได้ตำมข้อ (ก) ถึง (ฉ) 
เช่นเดิม 
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4. สถำนะของหุ้นสำมัญใหม่ที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
สิทธิของหุ้นสำมัญที่ออกตำมกำรใช้สิทธิของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภำพเหมือนหุ้น
สำมัญเดิมของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้ำนี้แล้ว รวมทั้งสิทธิในกำรรับเงินปันผลหรือประโยชน์อื่นใด ที่บริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น
สำมัญ ท้ังนี้ นับตั้งแต่วันที่นำยทะเบียนหุ้นสำมัญของบริษัท ได้จดแจ้งชื่อผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และกระทรวงพำณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้ว 
 

5. รำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
5.1 จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่เกิดจำกใบส ำคัญแสดงสิทธิ เท่ำกับ 826,868,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 

ของใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีออกในครั้งนี้ 
5.2 มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหุ้น เท่ำกับ 0.50 บำทต่อหุ้น 
5.3 รำคำกำรใช้สิทธิ เท่ำกับ 2.70 บำทต่อหุ้น (เว้นแต่มีกำรปรับสิทธิ ตำมข้อ 3.3) 
5.4 อัตรำกำรแปลงสภำพ เท่ำกับ 1 หน่วยใบส ำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 2 หุ้นสำมัญ (เว้นแต่มีกำรปรับสิทธิ ตำมข้อ 3.3) 
5.5 ตลำดรองของหุ้นสำมัญที่รองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิ ได้แก่ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจำกหุ้นสำมัญ

ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เนื่องจำกกำรใช้
สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ จะสำมำรถท ำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ภำยหลังจำกที่บริษัท
ด ำเนินกำรจดทะเบียนหุ้นสำมัญใหม่ดังกล่ำวต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว โดยบริษัทจะด ำเนินกำรยื่น
ขออนุญำตน ำหุ้นสำมัญที่ออกใหม่จำกกำรใช้สิทธิแปลงสภำพของใบส ำคัญแสดงสิทธิ เข้ำจดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยใน 30 วัน นับจำกวันสุดท้ำยของระยะเวลำกำรใช้
สิทธิในแต่ละครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้หุ้นสำมัญดังกล่ำว สำมำรถท ำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ ได้เช่นเดียวกับหุ้นสำมัญ
เดิมของบริษัท 

 
6. ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ 

6.1 กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
บริษัทไม่มีข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่ กำรโอนเกิดขึ้นในช่วงปิดสมุดทะเบียนใบส ำคัญแสดง
สิทธิ เพื่อพักกำรโอนสิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิในกรณีกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย ซึ่งบริษัทจะปิดสมุดทะเบียน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ เพื่อพักกำรโอนหรือกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 21 วันท ำกำร ก่อนวันครบ
ก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย 

6.2 บุคคลที่ไม่ใช่สัญชำติไทย 
6.2.1 บริษัทจะไม่ออกหุ้นสำมัญให้แก่ผู้ใช้สิทธิที่ไม่ใช่สัญชำติไทย ซึ่งได้ด ำเนินกำรใช้สิทธิตำมวิธีกำรใช้สิทธิ

จนท ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของคนที่ไม่ใช่สัญชำติไทยมีจ ำนวนเกินกว่ำร้อยละ 49 ตำมที่ระบุไว้ใน
ข้อบังคับหรือตำมสัดส่วนท่ีอำจมีกำรแก้ไขในข้อบังคับในอนำคต 

6.2.2 หำกข้อจ ำกัดกำรโอนดังกล่ำวข้ำงต้น มีผลท ำให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ
ที่ไม่ใช่สัญชำติไทยที่ได้ด ำเนินกำรใช้สิทธิตำมวิธีกำรใช้สิทธิ ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ตำมจ ำนวนที่ระบุใน
ใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะ
สำมำรถเลือกให้บริษัท ด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงดังต่อไปนี้ 
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ก) ให้บริษัทคืนใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ และเงินท่ีเหลือตำมรำคำใช้สิทธิ
ของใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ในส่วนที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ โดยไม่มี
ดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ที่ไม่ใช่สัญชำติไทย
ดังกล่ำว ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 วัน นับจำกวันใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ 

ข) ให้บริษัทเป็นผู้ถือใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ ใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดง
สิทธิ และเงินตำมจ ำนวนกำรใชสิ้ทธิซื้อหุ้นสำมญัที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญั
แสดงสิทธิที่มิใช่สัญชำติไทย ได้ยื่นควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิเอำไว้
ตำมล ำดับก่อนหลัง เพื่อด ำเนินกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดง
สิทธิ ในส่วนที่ยังมิได้มีกำรใช้สิทธิดังกล่ำว เมื่อมีกำรเข้ำถือหุ้นตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำว ไม่ขัดต่อข้อจ ำกัดทั้งจ ำนวนหรือบำงส่วน 

ทั้งนี้ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สัญชำติไทย จะต้อง
แสดงควำมจ ำนงที่จะให้บริษัท ด ำเนินกำรตำมข้อ ก) หรือ ข) ข้ำงต้น โดยระบุในใบแจ้งควำม
จ ำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ ณ วันแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้ง 

6.2.3 บริษัทจะอนุญำตให้มีกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ใน
ส่วนท่ียังมิได้รับกำรใช้สิทธิตำมข้อ 6.2.2 ข) บำงส่วนหรือทั้งหมดในวันใช้สิทธิวันแรกที่สำมำรถกระท ำ
ได้โดยไม่ขัดต่อข้อจ ำกัด อย่ำงไรก็ดี หำกมีจ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่
รอกำรใช้สิทธิ ณ วันใช้สิทธิดังกล่ำวมำกกว่ำจ ำนวนหุ้นสำมัญที่อนุญำตให้ซื้อได้โดยไม่ขัดต่อข้อจ ำกัด
กำรโอนหุ้น เรื่องสัดส่วนกำรถือครองหลักทรัพย์ของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีมิใช่สัญชำติไทย บริษัทจะ
ด ำเนินกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ
ที่มิใช่สัญชำติไทย ตำมล ำดับกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ตำมข้อก ำหนดในกำร
ใช้สิทธิในครั้งนี้ 

6.2.4 ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สัญชำติไทยจะไม่ได้รับกำรชดเชยไม่ว่ำ
รูปแบบใดจำกบริษัท ในกรณีที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรใช้สิทธิได้ โดยมีสำเหตุมำจำกข้อจ ำกัดเรื่อง
สัดส่วนกำรถือครองหลักทรัพย์ของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่มิใช่
สัญชำติไทย 

6.2.5 หำกผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ แสดงควำมจ ำนงให้บริษัทด ำเนินตำมข้อ 
6.2.2. ข) และ ณ วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย ใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวไม่
สำมำรถใช้สิทธิได้ เนื่องจำกข้อจ ำกัดเกี่ยวกับกำรถือครองหุ้นของใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ ให้ถือว่ำใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวหมดอำยุลง 
โดยผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ 
ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ด ำเนินกำรชดใช้ค่ำเสียหำยที่เกิดขึ้นท้ังส้ิน 
 

7. กำรจอง กำรจ ำหน่ำย และกำรจัดสรร 

7.1 วิธีกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ 
เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วน 
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7.2 ผู้จัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ 
กำรเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ไม่ผ่ำนผู้จัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำย เนื่องจำกเป็นกำร
เสนอขำย/จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วน 

7.3 วันและวิธีกำรจอง และกำรช ำระเงินค่ำจองซื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
เนื่องจำกใบส ำคัญแสดงสิทธิออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่ำ ดังนั้น จึงไม่มีวันและวิธีกำรจอง และกำร
ช ำระเงินค่ำจองซื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด จะด ำเนินกำร
จัดส่งใบแจ้งผลกำรฝำกหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ที่ได้รับกำรจัดสรรทำงไปรษณีย์ภำยใน 7 วันท ำกำร หลังจำกกำรปิด
สมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นของบริษัทเพื่อสิทธิในกำรรับจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญ 

7.4 วิธีกำรส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ
บริษัทจะด ำเนินกำรส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีรำยชื่อปรำกฏอยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record date) วันที่ 1 เมษำยน 2562 บริษัทจะด ำเนินกำรออกและส่งมอบใบส ำคัญแสดง
สิทธิ ตำมรำยละเอียด ดังนี้ 
7.4.1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์หรือศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ศูนย์รับ

ฝำกหลักทรัพย์ จะส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมจ ำนวนที่ได้รับจัดสรรให้แก่ผู้ที่ได้รับกำรจัดสรรทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตำมชื่อที่อยู่ที่ระบุในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นภำยใน 15 วันท ำกำร นับแต่วันที่
ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีน้ี ผู้ที่ได้รับกำรจัดสรรจะไม่สำมำรถขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับกำร
จัดสรรในครั้งนี้ในตลำดหลักทรัพย์ได้ จนกว่ำจะได้รับใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอำจได้รับภำยหลังจำกที่
ใบส ำคัญแสดงสิทธิของบริษัทเริ่มซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ 

7.4.2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมมีบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ 
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ จะน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิฝำกไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด เพื่อผู้ฝำก” และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่
บริษัทน้ันฝำกหลักทรัพย์อยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวนใบส ำคัญ
แสดงสิทธิท่ีผู้ได้รับจัดสรรฝำกไว้ และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีได้รับกำรจัดสรรภำยใน 7 วัน
ท ำกำร นับจำกวันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับกำรจัดสรรจะสำมำรถขำยใบส ำคัญ
แสดงสิทธิในตลำดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลำดหลักทรัพย์อนุมัติให้ใบส ำคัญแสดงสิทธิท ำกำรซื้อขำยใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ทั้งนี้ ชื่อของผู้ถือหุ้นที่ได้รับกำรจัดสรรจะต้องตรงกับชื่อเจ้ำของบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ที่ผู้ที่
ได้รับกำรจัดสรรประสงค์ที่จะฝำกใบส ำคญัแสดงสิทธิไว้ มิฉะน้ันแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะด ำเนินกำร
ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ที่ได้รับกำรจัดสรรตำมข้อ 7.4.1. แทน 

7.4.3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมมีบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ จะน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิฝำกไว้ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมจ ำนวนที่ได้รับกำรจัดสรรไว้ในบัญชีของ
บัญชีผู้ออกหลักทรัพย์สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้ที่ได้รับกำรจัดสรรภำยใน 7 
วันท ำกำรนับจำกวันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ เมื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิ
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ต้องกำรขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นดังกล่ำวจะต้องถอนใบส ำคัญแสดงสิทธิออกจำกบัญชี 600 
ดังกล่ำว โดยต้องติดต่อผ่ำนบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอำจจะมีค่ำธรรมเนียมในกำรด ำเนินกำรตำมที่
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ ก ำหนด ดังนั้นในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรร
จะสำมำรถขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิในตลำดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้ใบส ำคัญ
แสดงสิทธิของบริษัทท ำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นที่ได้รับกำร
จัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ด ำเนินกำรถอนใบส ำคัญแสดงสิทธิออกจำกบัญชี 600 ดังกล่ำวแล้ว 

7.5 กำรส่งมอบหุ้นสำมัญออกใหม่ที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
ในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญ
แสดงสิทธทิี่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ สำมำรถเลือกให้บริษัทด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปนี้ 
7.5.1. ในกรณีท่ีผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับกำรจัดสรรหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นสำมัญ โดยให้ออกใบหุ้น

ในนำมของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด จะส่งมอบใบ
หุ้นตำมจ ำนวนที่ใช้สิทธิแก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตำมชื่อที่อยู่ที่ระบุ
ไว้ในสมุดทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ภำยใน 15 วันท ำกำรนับจำกวันครบก ำหนดกำรใช้สิทธิแต่ละครั้ง 
ในกรณีน้ี ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ จะไม่สำมำรถขำยหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำร
ใช้สิทธิในตลำดหลักทรัพย์ได้จนกว่ำจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอำจจะได้รับภำยหลังจำกที่หุ้นสำมัญที่เกิดจำก
กำรใช้สิทธิได้รับอนุญำตให้เข้ำท ำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ 

7.5.2. ในกรณีท่ีผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับกำรจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสำมัญ แต่ประสงค์จะ
ใช้บริกำรของ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด โดยผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิประสงค์
ที่จะฝำกหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิมี
บัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี ้ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ จะด ำเนินกำรน ำหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้
สิทธิฝำกไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผู้ฝำก” และศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวนหุ้นสำมัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝำกหุ้นสำมัญอยู่ ในขณะเดียวกัน
บริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวนหุ้นสำมัญที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้น
สำมัญฝำกไว้และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสำมัญภำยใน 7 วันท ำกำรนับจำกวัน
ครบก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญ จะ
สำมำรถขำยหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิในตลำดหลักทรัพย์ได้ทันทีท่ีตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้หุ้น
สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิท ำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ เลือกให้บริษัทด ำเนินกำรตำมข้อ 
7.5.2 ชื่อของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้น จะต้องตรงกับชื่อเจ้ำของบัญชีซื้อขำย
หลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝำกหุ้นสำมัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่ำว มิฉะนั้น
แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะด ำเนินกำรออกใบหุ้นแก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นตำม
ข้อ 7.5.1 แทน 

7.5.3. ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้น ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้
บริกำรของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝำกหุ้นสำมัญไว้ในบัญชี
ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะด ำเนินกำรน ำหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้
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สิทธิฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวนหุ้นสำมัญ 
ตำมจ ำนวนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้รับกำรจัดสรรไว้ในบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 และ
ออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับกำรจัดสรรหุ้นภำยใน 7 วันท ำกำรนับจำกวัน
ครบก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้ง เมื่อผู้ที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นต้องกำรขำยหุ้น ผู้ที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้น
ต้องถอนหุ้นออกจำกบัญชี 600 ดังกล่ำว โดยต้องติดต่อผ่ำนบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอำจจะมี
ค่ำธรรมเนียมในกำรด ำเนินตำมที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ ก ำหนด ดังนั้น
ในกรณีน้ี ผู้ที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นจะสำมำรถขำยหุ้นท่ีได้รับกำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ได้ทันทีท่ีตลำด
หลักทรัพย์อนุญำตให้หุ้นของบริษัทท ำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ที่ได้รับ
กำรจัดสรรหุ้นได้ด ำเนินกำรถอนหุ้นออกจำกบัญชี 600 ดังกล่ำวแล้ว 
 

8. กำรชดใช้ค่ำเสียหำย กรณีที่บริษัทไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นสำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ 
บริษัทจะชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงงสิทธิ ตำมรำยละเอียด ดังนี้ 
8.1. บริษัทจะชดใช้ค่ำเสียหำยให้เฉพำะใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ที่มำแจ้งควำมจ ำนงที่จะใช้

สิทธิในวันก ำหนดกำรใช้สิทธิแต่ละครั้ง ซึ่งบริษัทไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นสำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ ของใบส ำคัญ
แสดงสิทธหิรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิได้อย่ำงเพียงพอ ยกเว้นกรณีตำมที่ระบุไว้ในข้อจ ำกัดในกำรโอนใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ ตำมข้อ 6.1 
 บริษัทจะจัดให้มีกำรปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ เพื่อพักกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิภำยใน 
30 วัน นับจำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิท่ีบริษัท ไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นสำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิได้อย่ำงเพียงพอ 
ทั้งนี้เพื่อท ำกำรตรวจสอบรำยชื่อผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเท่ำนั้น ซึ่งกำรปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
จะไม่มีผลกระทบต่อรำคำซื้อขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิแต่อย่ำงใด 

กำรชดใช้ค่ำเสียหำยตำมข้อ 8.1 บริษัทจะช ำระให้เป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมส่ังจ่ำยเฉพำะ และจะจัดส่ง
ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภำยใน 30 วัน นับจำกวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิข้ำงต้น 

8.2 กำรค ำนวณค่ำเสียหำยที่บริษทัจะชดใช้ให้ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมข้อ 8.1. มี
สูตรกำรค ำนวณ ดังนี้ 

ค่ำเสียหำยต่อใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย  = A x [MP – EP] 
 
โดยที่  A คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ไม่สำมำรถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึ้นตำมอัตรำกำรใช้สิทธิ

ที่เปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้น 1 หน่วย 
 MP คือ รำคำเฉล่ียถ่วงน้ ำหนักของหุ้นสำมัญของบริษัท ในวันก ำหนดกำรใช้สิทธิใน

แต่ละรอบ ซึ่งผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ มำ
แสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (รำคำเฉล่ียถ่วงน้ ำหนักของหุ้นสำมัญของ
บริษัท ค ำนวณจำก มูลค่ำซื้อขำยหุ้นสำมัญทั้งหมดของบริษัท หำรด้วย
จ ำนวนหุ้นสำมัญของบริษัท ที่มีกำรซื้อขำยทั้งหมดในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย) 
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 EP  คือ รำคำกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือรำคำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไข
กำรปรับสิทธิ หำกมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิ 

 
9. ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขำย 

บริษัทจะน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภำยใน 45 วัน นับ
จำกวันท่ีบริษัทได้ด ำเนินกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิแล้วเสร็จ 
 

10. กำรด ำเนินกำรหำกบริษัทไม่สำมำรถหำตลำดรองให้กับใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
บริษัทมีควำมเชื่อมั่นว่ำใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวมีคุณสมบัติตำมประกำศของตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยเรื่องกำรจด
ทะเบียนและกำรเพิกถอนกำรจดทะเบียนหลักทรัพย์ โดยไม่มีข้อก ำหนดอื่นที่ต่ำงไปจำกใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สำมัญทั่วไป อย่ำงไรก็ตำม หำกบริษัทไม่สำมำรถหำตลำดรองได้ บริษัทจะเป็นตัวกลำงให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับ
จัดสรรมำเสนอขำยต่อผู้สนใจลงทุนในรำคำเสนอซื้อและเสนอขำยที่พอใจกันทั้ง 2 ฝ่ำย 
 

11. กำรด ำเนินกำรหำกมีหุ้นสำมัญที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
หำกมีหุ้นสำมัญที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทหรือคณะกรรมกำรบริหำร 
จะเสนอผ่ำนท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำจัดสรรหุ้นสำมัญที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิต่อไป ทั้งนี้ให้
เป็นไปตำมข้อก ำหนด เงื่อนไข และวิธีกำรท่ีเกี่ยวข้องตำมประกำศของตลำดหลักทรัพย์ และส ำนักงำน ก.ล.ต. 

 
12. จ ำนวนหุ้นสำมัญที่รองรับเมื่อรวมกับจ ำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้ 

ทีป่ระชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันท่ี 12 ธันวำคม 2561  มีมติอนุมัติกำรเพิ่มทุนหุ้นสำมัญของบริษัท จ ำนวน
826,868,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท รวมทั้งส้ินไม่เกิน 413,434,000 บำท เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้ โดยบริษัทจะมีจ ำนวนหุ้นสำมัญรวมทั้งส้ิน  2,480,604,926 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ 0.50 บำทต่อ
หุ้น ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

 จ ำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม  จ ำนวน 1,653,736,926 หุ้น 
 จ ำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธ ิ  

ตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 จ ำนวน 826,868,000 หุ้น 
 จ ำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ภำยหลังกำรใช้สิทธิ 

ตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิท้ังหมด จ ำนวนไมเ่กิน 2,480,604,926 หุ้น 
 

จ ำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจ ำนวน
หุ้นที่ออกและเรียกช ำระก่อนกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ ณ วันท่ี  11 มีนำคม 2562 
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13. กำรออกใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
ในกรณีที่ใบส ำคัญแสดงสิทธิสูญหำย ถูกขโมย ถูกท ำลำย ฉีกขำด หรือเลอะเลือน ให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิน ำมำยื่น
ให้แก่นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิก่อนที่จะมีกำรออกใบแทนให้ ณ ส ำนักงำนของนำยทะเบียน โดยผู้ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิจะเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ตำมที่นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ และบริษัทก ำหนดไว้ตำมสมควร 
 

14. กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิ 
14.1. กำรแก้ไขส่วนท่ีมิใช่สำระส ำคัญหรือท่ีต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย 

 กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อก ำหนดสิทธิ ในเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิท่ีมิใช่สำระส ำคัญของผู้ถือใบส ำคัญแสดง
สิทธิ เช่น แก้ไขขั้นตอนกำรใช้สิทธิ หรือเรื่องที่เห็นได้ว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ง หรือ
ในส่วนซึ่งไม่ท ำให้สิทธิของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิด้อยลงหรือเพื่อให้เป็นไปตำมบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่
ก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรือกฎหมำยอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือค ำส่ังที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกำศ หรือข้อบังคับของ ส ำนักงำน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง ให้บริษัทกระท ำโดยไม่
ต้องได้รับควำมยินยอมจำกที่ประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิภำยหลังจำกที่ได้แจ้งให้ส ำนักงำน ก.ล.ต. ได้ทรำบ
แล้ว ทั้งนี้  กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อก ำหนดสิทธิจะต้องไม่เป็นกำรขยำยอำยุใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือกำร
เปล่ียนแปลงรำคำ หรืออัตรำกำรใช้สิทธิ ยกเว้นกำรปรับสิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิท่ีระบุไว้ในข้อ 3.3 

14.2. กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงที่เป็นสำระส ำคัญ 
 กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อก ำหนดสิทธินอกจำกกรณีข้อ 14.1. ต้องได้รับควำมยินยอมจำกบริษัทและมติที่
ประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิแล้วแต่กรณี และได้แจ้งให้ส ำนักงำน ก.ล.ต. ทรำบแล้ว 

14.3. กำรแจ้งข้อก ำหนดสิทธิที่แก้ไขเปล่ียนแปลง 
 ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิจะแจ้งให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบผ่ำนระบบ  SET PORTAL ของตลำด
หลักทรัพย์โดยทันที ณ วันท่ีมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิ และจะจัดส่งข้อก ำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้
ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ เมื่อได้รับกำรร้องขอภำยใน 15 วัน นับจำกวันที่มีกำรร้องขอ โดยผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ
สำมำรถแจ้งควำมประสงค์ที่จะขอรับข้อก ำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมที่อยู่ที่ปรำกฏ
อยู่ในหัวข้อ 2.2.5. นอกจำกนั้น บริษัทจะจัดส่งข้อก ำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
และ ส ำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน 15 วันนับแต่วันท่ีมีกำรแก้ไข 

14.4. กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อก ำหนดสิทธิต้องไม่ขัดต่อกฎหมำย 
 กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อก ำหนดสิทธิไม่ว่ำกรณีใดๆ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ รวมตลอดทั้งข้อก ำหนดแห่งประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทจ.34/2551 หรือกฎเกณฑ์
ใดของส ำนักงำน ก.ล.ต. รวมทั้งที่จะเพิ่มเติมภำยหลังจำกที่บริษัทได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. ให้ออกและ
เสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 
15. กำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

15.1 ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ไม่ว่ำในเวลำใดๆ อย่ำงไรก็ตำม กำรเรียก
ประชุมจะต้องไม่ใช่เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิเรื่องกำรขยำยอำยุใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือกำรเปล่ียนแปลง
รำคำหรืออัตรำกำรใช้สิทธิ ยกเว้นกำรปรับสิทธิตำมที่ระบุไว้ในข้อ 3.3 
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15.2 ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิรวมกันแล้วไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของจ ำนวน
หน่วยทั้งหมดของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น อำจร้องขอให้ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิเรียก
ประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องเรียกประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ
โดยเร็ว ซึ่งต้องไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิมีค ำขอเป็นหนังสือให้ผู้ออกใบส ำคัญ
แสดงสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือนับแต่วันท่ีเกิดกรณีใดกรณีหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
(ก) หำกมีกำรเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิในสำระส ำคัญตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 14.2 ข้ำงต้น 
(ข) หำกมีเหตุกำรณ์ส ำคัญซึง่ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ที่ยังมิได้ใช้สิทธิรวมกันแล้วไมน่้อย

กว่ำร้อยละ 25 ของจ ำนวนหน่วยทั้งหมดของใบส ำคัญแสดงสิทธิ ที่ยังมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น เห็นว่ำอำจ
กระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือควำมสำมำรถของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิในกร
ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดสิทธิ 

 ในกรณีท่ีผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ ไม่เรียกประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมวรรคก่อน ให้ผู้ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิที่ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วนรวมกันแล้วไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 
ของจ ำนวนหน่วยทั้งหมดของใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ียังมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น ด ำเนินกำรเรียกประชุมผู้ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิได้ 

 ในกำรเรียกประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่ว่ำจะเป็นกำรเรียกประชุมเนื่องจำก ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ
ที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือท่ีใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วนร้องขอ หรือคณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้เรียกประชุม ให้บริษัทจัดท ำ
หนังสือนัดประชุม โดยระบุ สถำนท่ี วัน เวลำ ผู้ที่ขอให้เรียกประชุมและเรื่องที่พิจำรณำในท่ีประชุม และจัดส่งให้ผู้
ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วนแต่ละรำยตำมรำยชื่อและที่อยู่ที่ปรำกฏอยู่ใน
สมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิในวันปิดสมุดทะเบียน เพื่อก ำหนดสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำ 7 
วัน ก่อนวันประชุมในแต่ละครั้ง 

15.3 ในกำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วนซึ่งมี
สิทธิในกำรเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ 
โดยผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธำนที่ประชุมหรือผู้ที่ประธำนที่ประชุม
มอบหมำยก่อนเริ่มกำรประชุม 

15.4 ในกำรออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ ำนวนหน่วยของใบส ำคัญแสดงสิทธิ
ที่ถืออยู่ โดยใบส ำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ผู้เป็นประธำนในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
นอกจำกสิทธิที่ตนมีอยู่ในฐำนะผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

15.5 ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีมีส่วนได้เสียในข้อพิจำรณำอันใด ซึ่งที่ประชุมจะพิจำรณำและลงมติ ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในข้อพิจำรณำนั้นๆ 

15.6 ในกำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจัดขึ้นโดยบริษัท ให้ประธำนกรรมกำรบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมำย
จำกประธำนกรรมกำรบริษัท ท ำหน้ำที่เป็นประธำนที่ประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิเป็นผู้จัดประชุม ประธำนในที่ประชุมอำจจะมำจำกบุคคลที่ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบ
คัดเลือก นอกเหนือไปจำกประธำนกรรมกำรหรือบุคคลที่ประธำนกรรมกำรมอบหมำย โดยทั้งสองกรณี ประธำนที่
ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขำด 
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15.7 องค์ประชุมในกำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วย ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้ สิทธิ
หรือใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วน และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมำประชุม ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำร้อย
ละ 25 ของจ ำนวนหน่วยทั้งหมดของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วนจึงครบเป็น
องค์ประชุม   

ในกรณีท่ีปรำกฏว่ำกำรประชุมครั้งใด เมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้ว 45 นำที ยังมีผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเข้ำร่วม
ประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้ถือว่ำกำรประชุมเป็นอันระงับไป หำกกำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธินั้น 
เป็นกำรเรียกนัดโดยมติคณะกรรมกำรบริษัทให้นัดประชุมใหม่ภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน แต่ไม่เกิน 14 
วัน นับจำกวันก ำหนดประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก และให้บริษัทด ำเนินกำรจัดส่งหนังสือนัดประชุม
ไปยังผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทุกรำยตำมรำยละเอียดและวิธีกำรที่ระบุไว้ข้ำงต้น ซึ่งในกำรประชุมครั้งหลังนี้ไม่
บังคับว่ำจะต้องครบองค์ประชุม ส่วนกรณีท่ีกำรประชุมดังกล่ำวจัดขึ้นโดยกำรร้องขอของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
บริษัทไม่จ ำเป็นต้องเรียกประชุมใหม่และให้ถือว่ำไม่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดใหม่ 

15.8 มติที่ประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยของผู้
ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วนทั้งหมด ณ ขณะนั้น ซึ่งถือโดยผู้ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และได้ออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น 

15.9 มติใดๆ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนั้น ให้ถือว่ำมีผลผูกพันผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทุก
รำย ไม่ว่ำผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิรำยนั้นจะได้เข้ำร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตำม 

15.10 บริษัทจะด ำเนินกำรจัดท ำและบันทึกรำยงำนกำรประชุม และเก็บรักษำบันทึกดังกล่ำวไว้ที่ส ำนักงำนใหญ่ของ
บริษัท รำยงำนกำรประชุมที่ได้ลงลำยมอืชื่อโดยประธำนให้ถอืว่ำเป็นหลักฐำนอันสมบูรณ์ของกิจกำรท้ังหลำยที่ได้
ประชุมกันนั้น และให้ถือว่ำกำรประชุมกิจกำรท่ีประชุมและมติทั้งหลำยได้กระท ำโดยถูกต้อง 

15.11 ในกำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ บริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัท และที่ปรึกษำกฎหมำยของบริษัท
มีสิทธิที่จะเข้ำร่วมประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ เพื่อแสดงควำมคิดเห็นหรือให้ค ำอธิบำยในที่ประชุมผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ 

 
16. ผลบังคับของข้อก ำหนดสิทธิและกฎหมำยที่ใช้บังคับ 

ข้อก ำหนดสิทธินี้ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ีออกใบส ำคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย โดยข้อก ำหนดสิทธินี้
จะใช้บังคับและตีควำมตำมกฎหมำยไทย และหำกมีข้อควำมใดๆ ในข้อก ำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมำยหรือ
ประกำศใดๆ ที่มีผลบังคับตำมกฎหมำยกับใบส ำคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อควำมตำมกฎหมำยหรือประกำศดังกล่ำวบังคับ
กับใบส ำคัญแสดงสิทธิแทนข้อควำมของข้อก ำหนดสิทธิเฉพำะส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น  
 
 ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิขอรับรองว่ำ จะปฏิบัติตำมรำยละเอียดและเงื่อนไขของข้อก ำหนดสิทธินี้โดยเคร่งครัด จึงได้
ลงนำมไว้เป็นหลักฐำน ณ วันท่ี 18 เมษำยน 2562 
 
 



 
 

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้  จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรหน้ำที ่27 จำก 27 

 

ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ
 

 
 

(นำยชัยภัทร ศรีวิสำรวำจำ) 
 รองประธำนกรรมกำรและประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำร 

 
 
  


