
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำทีข่องผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะ

ซือ้หุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกัด (มหำชน) คร้ังที่ 1 (“III-W1”)



 
 
 

 

ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำทีข่องผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
ทีจ่ะซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกัด (มหำชน) คร้ังที่ 1 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) ครั้งที่  1 
(“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “III-W1”) ออกโดยบรษิัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกัด (มหำชน) (“ผู้ออกใบส ำคัญแสดง

สิทธิ” หรือ “บริษัท”) ตำมมติที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 เมื่อวนัท่ี 20 เมษำยน 2563  

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไดร้บัสิทธิตำมที่ไดก้ ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ  โดยผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิและ 
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งผูกพนัตำมขอ้ก ำหนดสิทธินีทุ้กประกำร และใหถื้อว่ำ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บัทรำบ
และเข้ำใจข้อก ำหนดต่ำง ๆ ในข้อก ำหนดสิทธิเป็นอย่ำงดีแลว้ และตกลงยอมรบัข้อก ำหนดสิทธินีท้ั้งหมด ทั้งนี ้ผู้ออก
ใบส ำคญัแสดงสิทธิจะจดัใหม้ีกำรเก็บรกัษำส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิและส ำเนำสญัญำต่ำง ๆ ไว ้ณ ส ำนกังำนใหญ่ของผูอ้อก
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ เพื่อใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิขอตรวจสอบส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิและส ำเนำสญัญำต่ำง ๆ ไดใ้นวนั
และเวลำท ำกำรของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
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ส่วนที ่1  
สำระส ำคัญของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ชื่อ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั 
(มหำชน) ครัง้ที่ 1 (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “III-W1”) 

ชนิดของใบส ำคญัแสดง
สิทธิ 

: ระบชุื่อผูถื้อและสำมำรถโอนเปล่ียนมือได ้

วิธีกำรจดัสรร : ออกและจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering) ใน
อัตรำส่วนกำรจดัสรรที่ 4 หุน้สำมัญเดิม (มูลค่ำหุน้ที่ตรำไว้ (Par Value) หุน้ละ 0.50 
บำท) ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ (4:1) ในกรณีที่มีเศษใหปั้ดทิง้ และในกรณีที่มี
ใบส ำคญัแสดงสิทธิคงเหลือภำยหลงักำรจดัสรร บริษัทจะด ำเนินกำรยกเลิกใบส ำคญั
แสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทัง้จ ำนวน 

โดยบริษัทไดก้ ำหนดวนัก ำหนดรำยชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในกำรรบัจดัสรรใบส ำคญัแสดง
สิทธิ (Record date) ในวนัท่ี 28 เมษำยน 2563 

จ ำนวนที่ออก : ไม่เกิน 152,326,944 หน่วย 

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย : หน่วยละ 0.00 บำท (ไม่คิดมลูค่ำ) 

อตัรำกำรใชสิ้ทธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สำมญับรษิัทได ้1 หุน้ (มลูค่ำหุน้ท่ีตรำไว ้หุน้
ละ 0.50 บำท) เวน้แต่กรณีมีกำรปรบัอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมเงื่อนไขกำรปรบัสิทธิตำมที่
ระบไุวใ้นขอ้ 6 ในกรณีที่มีเศษของหุน้หรือของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใหปั้ดเศษนัน้ทิง้ 

รำคำกำรใชสิ้ทธิ : 6.00 บำท ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ
ตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6 

วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดง
สิทธิ 

: วนัท่ี 14 พฤษภำคม 2563 

วนัครบก ำหนดอำยุ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

: วนัท่ี 13 พฤษภำคม 2566 

อำยขุองใบส ำคญัแสดง
สิทธิ 

: 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี ้ภำยหลังกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
บรษิัทจะไม่ขยำยอำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิ  
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จ ำนวนหุน้สำมญัที่จดัสรร
ไวเ้พื่อรองรบักำรใชสิ้ทธิ
แปลงสภำพ 

: ไม่เกิน 152,326,944 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนหุ้น
รองรบัต่อจ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 28 เมษำยน 2563 
เท่ำกบัรอ้ยละ 25.00 

ระยะเวลำกำรใชสิ้ทธิ : ใชสิ้ทธิในวนัท ำกำรสดุทำ้ยของทุก 6 เดือน นบัจำกวนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ ("วัน
ก ำหนดกำรใช้สิทธิ") 

ทัง้นี ้วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย คือ วนัท่ีใบส ำคญัแสดงสิทธิ มีอำยคุรบ 3 ปีนบั
จำกวนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยหำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ยไม่ตรงกบั
วนัท ำกำร ใหเ้ล่ือนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ยดงักล่ำวเป็นวนัท ำกำรก่อนหนำ้ 

ระยะเวลำกำรแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ 

: ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงคท์ี่จะใชสิ้ทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษัท
จะตอ้งแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
(“ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ”) ในระหว่ำง 5 วนัท ำกำรก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิใน
แต่ละครัง้ ในกรณีที่วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของบริษัท ใหเ้ล่ือนวนั
ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวเป็นวนัท ำกำรสุดทำ้ยก่อนหนำ้วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้
ดงักล่ำว ยกเวน้กำรแสดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย ใหแ้สดงควำมจ ำนงใน
กำรใชสิ้ทธิในระหว่ำง 15 วนัก่อนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย 

กำรไม่สำมำรถยกเลิกกำร
แจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิ 

: เมื่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิแลว้ จะไม่สำมำรถยกเลิกกำรแจง้ควำมจ ำนงได ้เวน้แต่เป็นไปตำม
ขอ้ 5.4.8 

ตลำดรองของใบส ำคญั
แสดงสิทธิ 

: บริษัทจะน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน  
ตลำดหลักทรัพย์ที่หุ้นสำมัญของบริษัทท ำกำรซื ้อขำยอยู่ ในขณะนั้น คือ ตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ตลำดรองของหุน้สำมญั 
เพิ่มทนุที่เกดิจำกกำรใช้
สิทธิตำมใบส ำคญัแสดง
สิทธิ 

: บริษัทจะน ำหุน้สำมญัเพิ่มทุนที่เกิดจำกกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิเขำ้จดทะเบียนเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลักทรพัย์ที่หุน้สำมญั
ของบรษิัทท ำกำรซือ้ขำยอยู่ในขณะนัน้ คือ ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

นำยทะเบยีนใบส ำคญั
แสดงสิทธิ 

: บรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

เหตใุนกำรตอ้งออกหุน้ใหม่
เพื่อรองรบักำรเปล่ียนแปลง
กำรใชสิ้ทธิ 

: บริษัทจะด ำเนินกำรปรบัรำคำกำรใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมเงื่อนไขกำร
ปรบัสิทธิตำมที่ระบุไวใ้นข้อ 6 เมื่อมีเหตุกำรณใ์ดเหตุกำรณห์นึ่งตำมที่ก ำหนดไว้ใน
ขอ้ก ำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งเป็นเหตกุำรณท์ี่มีลกัษณะตำมที่
ก ำหนดไวใ้นขอ้ 11(4)(ข) ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 34/2551 
เรื่องกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นที่ออก
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ใหม่ และหุน้ที่ออกใหม่เพื่อรองรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ (รวมทั้งที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม)  
หรือเหตกุำรณอ์ื่นใดในท ำนองเดียวกนั 

วตัถปุระสงคข์องกำรออก
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ และ
ประโยชนท์ี่บรษิัทจะพงึ
ไดร้บัจำกกำรจดัสรรหุน้
สำมญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้

: เพื่อช่วยรกัษำระดับอัตรำส่วนหนีสิ้นต่อทุนใหอ้ยู่ในระดับที่เหมำะสม และช่วยเสริม
สภำพคล่องทำงกำรเงินและเป็นเงินทุนหมนุเวียนในกำรด ำเนินกิจกำร เพื่อรองรบักำร
ขยำยธุรกิจของบรษิัทในอนำคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อกำรเติบโตของบรษิัท และส่งผลดีต่อผู้
ถือหุน้ในระยะยำว 

ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ : เนื่องจำกใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้จัดสรรให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตำม
สัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออก
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ อย่ำงไรก็ตำม หำกมีกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุนของบริษัท
ตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิครบถ้วนทั้งจ ำนวน และผู้ใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่ำวไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจะได้รับผลกระทบ 
(Dilution Effect) ดงันี ้

(ก) ดำ้นกำรลดลงของสดัส่วนกำรถือหุน้และสิทธิออกเสียง (Shareholding & Control 
Dilution)  

      =               จ ำนวนหุน้จำกกำรแปลงสภำพใบส ำคญักำรแสดงสิทธิ 
           จ ำนวนหุน้ท่ีช ำระแลว้+จ ำนวนหุน้จำกกำรแปลงสภำพใบส ำคญักำรแสดงสิทธิ 
      = 152,326,944 / (609,307,775 + 152,326,944) 

 = รอ้ยละ 20 

ในกรณีที่มีกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมและผูถื้อ
หุน้เดิมของบริษัทมีกำรใชสิ้ทธิทั้งจ ำนวน ผูถื้อหุน้จะไม่ไดร้บัผลกระทบดำ้นกำร
ลดลงของสัดส่วนกำรถือหุน้และสิทธิออกเสียง  เนื่องจำกเป็นกำรออกและเสนอ
ขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ อย่ำงไรก็ตำม หำกมีกำรใชสิ้ทธิซือ้
หุน้ครบถว้นตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผูถื้อหุน้เดิมทั้งจ ำนวน  
จะมีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้เดิมประมำณรอ้ยละ 20  

(ข) ดำ้นกำรลดลงของรำคำ (Price Dilution)  

=  (รำคำตลำดก่อนเสนอขำย – รำคำตลำดหลังเสนอขำย) / รำคำตลำดก่อน
เสนอขำย 

=  4.57 – 4.86 / 4.57  

=  รอ้ยละ 6.26 

โดย  
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“รำคำตลำดก่อนเสนอขำย” = รำคำปิดตลำดถัวเฉล่ียถ่วงน ำ้หนัก 7 วันท ำกำร
ก่อนวันประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวันที่  24 กุมภำพันธ์ 2563 (วันที่  13 
กมุภำพนัธ ์2563 – 21 กมุภำพนัธ ์2563) 

“รำคำตลำดหลังเสนอขำย” = (รำคำตลำด x จ ำนวนหุ้นที่ช  ำระแลว้) + (รำคำ
เสนอขำยหุน้เพิ่มทุนเพื่อรองรบัใบส ำคัญกำรแสดงสิทธิ x จ ำนวนใบส ำคัญกำร
แสดงสิทธิที่ไดร้บัจดัสรร) + (รำคำใชสิ้ทธิ x จ ำนวนหุน้ท่ีจะไดร้บัจำกกำรใชสิ้ทธิ) / 
(จ ำนวนหุน้ท่ีช ำระแลว้ + จ ำนวนหุน้สำมญัเพิ่มทนุท่ีเสนอขำยครัง้นี)้  

ในกรณีที่มีกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมและผูถื้อ
หุน้เดิมของบริษัทมีกำรใชสิ้ทธิทัง้จ ำนวน ผูถื้อหุน้จะไม่ไดร้บัผลกระทบดำ้นรำคำ
หุน้ (Price Dilution)  เนื่องจำกเป็นกำรออกและเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำม
สัดส่วนกำรถือหุน้ อย่ำงไรก็ตำม หำกมีกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้ครบถว้นตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิโดยบคุคลอื่นท่ีไม่ใช่ผูถื้อหุน้เดิมทัง้จ ำนวน จะเกิดผลกระทบต่อรำคำหุน้
ของบรษิัท (Price Dilution) สงูสดุประมำณรอ้ยละ 6.26 

เงื่อนไขอื่นๆ : ใหก้รรมกำร และ/หรือกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจ และ/หรือประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร และ/
หรือบคุคลที่กรรมกำร และ/หรือกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจ และ/หรือประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร
มอบหมำยเป็นผูม้ีอ  ำนำจในกำรก ำหนดและเปล่ียนแปลง หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และ
รำยละเอียดอื่นๆ ของใบส ำคญัแสดงสิทธินีไ้ดท้กุประกำรตำมที่เห็นสมควรและภำยใต้
ขอบอ ำนำจที่กฎหมำยก ำหนด อำทิ กำรจัดสรร กำรก ำหนดวันออกและเสนอขำย
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ กำรก ำหนดเหตุแห่งกำรออกหุน้ใหม่เพื่อรองรบักำรเปล่ียนแปลง
รำคำกำรใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ กำรเจรจำ ตกลง 
ลงนำมและส่งมอบเอกสำรและสัญญำต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทั้งด ำเนินกำรต่ำงๆ อัน
จ ำเป็นและสมควรอันเก่ียวเนื่องกับใบส ำคัญแสดงสิทธิและกำรออกและเสนอขำย
ใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียงกำรน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิและ
หุ้นสำมัญที่ออกเพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนเป็น
หลักทรัพยใ์นตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนด ำเนินกำรขออนุญำตต่อ
หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง และกำรแต่งตั้งผู้รับมอบอ ำนำจช่วง รวมทั้งมีอ ำนำจในกำร
ด ำเนินกำรใดๆ ตำมที่จ ำเป็นและเก่ียวเนื่องกบักำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิในครัง้นีไ้ด้
ทกุประกำร  
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ส่วนที ่2 
ข้อก ำหนดสิทธิท่ัวไป 

1.   ค ำจ ำกดัควำม 

เวน้แต่จะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น ค ำและขอ้ควำมต่ำง ๆ ที่ใชอ้ยู่ในขอ้ก ำหนดสิทธินี ้ใหม้ีควำมหมำยดงัต่อไปนี ้

"ขอ้ก ำหนดสิทธิ" : หมำยถึง ขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหนำ้ที่ของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ
และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฉบบันี ้ซึ่งมีผลบงัคบัตัง้แต่วนัท่ีออกใบส ำคญั
แสดงสิทธิ รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม (ถำ้มี) 

"ใบส ำคญัแสดงสิทธิ" : หมำยถึง ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษัท ทริพเพิล 
ไอ โลจิสติกส ์จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 1 หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่ง
มีรำยละเอียดตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ 

"ใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ" : หมำยถึง เอกสำรที่ออกโดยศูนยร์ับฝำกหลักทรพัยเ์พื่อใหแ้ทนใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ 

"บรษิัท" หรือ "ผูอ้อกใบส ำคญัแสดง
สิทธิ" 

: หมำยถึง บรษิัท ทรพิเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 

“ประกำศ ทจ. 34/2551” : หมำยถึง ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่องกำร
ขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ที่
ออกใหม่และหุน้ท่ีออกใหม่เพื่อรองรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ ฉบบัลงวนัที่ 15 
ธันวำคม 2551 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม)  

"วนัท ำกำร" : หมำยถึง วนัท่ีธนำคำรพำณิชยเ์ปิดท ำกำรตำมปกติในกรุงเทพมหำนคร ซึ่ง
ไม่ใช่วนัเสำร ์วนัอำทิตย ์หรือวนัอื่นใดที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยประกำศ 
ใหเ้ป็นวนัหยดุของธนำคำรพำณิชย ์

"ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ" : หมำยถึง ผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิแต่ละหน่วยตำมขอ้ 3.3 

"สมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญั 
แสดงสิทธิ" หรือ "สมดุทะเบียน" 

: หมำยถึง สมดุทะเบียนหรือแหล่งขอ้มลูทำงทะเบียนซึ่งบนัทึกรำยละเอียด
เก่ียวกับใบส ำคัญแสดงสิทธิและผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เก็บรกัษำโดย 
นำยทะเบียน 

"สิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิ" : หมำยถึง สิทธิทั้งปวงในใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเฉพำะ
สิทธิในกำรซื ้อหุ้นรองรับ  สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียง
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ลงคะแนนในกำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ  สิทธิในกำรได้รับ
ค่ำเสียหำยในกรณีหุน้รองรบัไม่เพียงพอ 

"หุน้รองรบั" : หมำยถึง หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ำกัด 
(มหำชน) จ ำนวนไม่เกิน 152,326,944 หุน้ ที่จดัไวเ้พื่อรองรบักำรใชสิ้ทธิตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งหุน้สำมัญเพิ่มทุนที่จะออกเพิ่มเติมในกรณีมี
กำรปรบัสิทธิภำยใตข้อ้ก ำหนดสิทธิ 

“หุน้” : หมำยถึง หุ้นสำมัญออกใหม่ของบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ำกัด 
(มหำชน) 

“ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงใน
กำรใชสิ้ทธิ” 

: หมำยถึง ระยะเวลำที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในกำร
ซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนของบรษิัท สำมำรถแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิไดต้ำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 5.3  

"วนัออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ" : หมำยถึง วนัท่ี 14 พฤษภำคม 2563 

"วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ" : ใหม้ีควำมหมำยตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 5.1 ของขอ้ก ำหนดสิทธิ 

“ส ำนกังำน ก.ล.ต.” : หมำยถึง ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

"นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ" : หมำยถึง บริษัท ศูนยร์บัฝำกหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด ตัง้อยู่ที่ 93 
ชั้น 14 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร   
02-009-9000 และ/หรือ นิติบุคคลใดๆ ที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นนำย
ทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิรำยใหม่ที่รับโอนสิทธิและหน้ำที่ของนำย
ทะเบียนเก่ียวกบักำรเป็นนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธินี ้

“ตลำดหลกัทรพัย”์ : หมำยถึง ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

"ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย"์ : หมำยถึง บรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

2.   รำยกำรทั่วไป 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขำยตำมประกำศ ทจ. 34/2551  

3.   ใบส ำคัญแสดงสิทธิ สมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ และผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

3.1  บริษัทจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมสญัญำแต่งตัง้นำยทะเบียนใบส ำคัญ
แสดงสิทธิที่จะตอ้งจัดท ำและเก็บรักษำสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไวจ้นกว่ำใบส ำคัญแสดงสิทธิ
ทัง้หมดจะมีกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้รองรบัของบรษิัทหรือจนกว่ำครบก ำหนดอำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิ (แลว้แต่กรณี) 



 
 

- 8 - 

3.2 ผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

3.2.1 ผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิกรณีทั่ วไป สิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือ  
นิติบุคคลที่ปรำกฏชื่อเป็นเจำ้ของใบส ำคญัแสดงสิทธิในจ ำนวนดงักล่ำวที่ระบุอยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิในขณะนัน้ๆ หรือในวนัก่อนวนัแรกของกำรปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ (วนัก่อนวนัแรกที่ขึน้เครื่องหมำย SP)  เวน้แต่จะไดม้ีกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งสำมำรถ
ใชย้นักับผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิไดต้ำมขอ้ 4.1.1 เกิดขึน้แลว้ในวนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนที่เก่ียวขอ้ง
ขำ้งตน้ซึ่งสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตกไดแ้ก่ผูร้บัโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

3.2.2 ผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิกรณีที่ศูนยร์ับฝำกหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิแทน  
สิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตกไดแ้ก่บคุคลหรือนิติบคุคลที่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บัแจง้
เป็นหนงัสือจำกศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยว์่ำเป็นผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิในจ ำนวนตำมที่ศนูยร์บั
ฝำกหลักทรัพยไ์ดแ้จ้งต่อนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยจ ำนวนดังกล่ำวจะตอ้งไม่ เกินกว่ำ
จ ำนวนรวมของใบส ำคัญแสดงสิทธิในชื่อของศูนยร์ับฝำกหลักทรัพย์ที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิในขณะนัน้ๆ หรือในวนัก่อนวนัแรกของกำรปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ (วนัก่อนวนัแรกที่ขึน้เครื่องหมำย SP) 

3.3 เมื่อศูนยร์บัฝำกหลักทรพัยแ์จง้ต่อนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิมีหนำ้ที่ 
ที่จะตอ้งออกใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ฝำกไวก้ับศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยแ์ละ
ลงทะเบียนใหผู้ท้รงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิรำยดังกล่ำวเป็นผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบี ยนผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมจ ำนวนที่ไดร้บัแจง้จำกศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้เมื่อไดม้ีกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ
และลงทะเบียนดังกล่ำวแลว้ นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะแก้ไขจ ำนวนรวมของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่
ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไวใ้นชื่อของศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์โดยหกัจ ำนวนใบส ำคญั
แสดงสิทธิที่ไดแ้ยกไปลงทะเบียนไวใ้นชื่อของผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิออก ส่วนจ ำนวนรวมของใบส ำคญั
แสดงสิทธิที่ปรำกฏในใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหแ้ก่ศูนยร์บัฝำกหลักทรพัย์นัน้ 
หำกนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่ไดท้  ำกำรแกไ้ข (ไม่ว่ำดว้ยเหตุใดก็ตำม) ใหถื้อว่ำมีจ ำนวนลดลงตำม
จ ำนวนของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ ได้แยกไปออกใบส ำคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนไว้ในชื่ อของ  
ผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำว 

4.  กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

4.1 กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มิไดฝ้ำกไวก้บัศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งันี ้ 

4.1.1 แบบกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิระหว่ำงผูโ้อนและผูร้บัโอน กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะสมบรูณเ์มื่อ
ผูโ้อนใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งเป็นผูท้ี่สมดุทะเบียนผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิระบุชื่อเป็นเจำ้ของใบส ำคญั
แสดงสิทธิในจ ำนวนที่จะท ำกำรโอน หรือผูร้บัโอนคนสดุทำ้ยโดยมีกำรสลกัหลงัแสดงกำรโอนต่อเนื่อง
ครบถว้นจำกผูท้ี่ปรำกฏชื่อดงักล่ำว (แลว้แต่กรณี) ไดส่้งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูร้บัโอนโดยลง
ลำยมือชื่อสลกัหลงัแสดงกำรโอนใหไ้วด้ว้ย 
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ผลกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิระหว่ำงผู้รับโอนกับบริษัท กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะใชย้ันกับ
บริษัทไดก้็ต่อเมื่อนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บัค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ
พรอ้มทัง้ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ผูร้บัโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิไดล้งลำยมือชื่อเป็นผูร้บัโอนในดำ้นหลงัของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้ครบถว้นแลว้ 

ผลของกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิระหว่ำงผูร้บัโอนกับบุคคลภำยนอก กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะใช้
ยนักับบุคคลภำยนอกไดก้็ต่อเมื่อนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิไดล้งทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดง
สิทธิในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเรียบรอ้ยแลว้ 

4.1.2 กำรขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ จะตอ้งกระท ำ ณ ส ำนักงำนใหญ่ของนำยทะเบียน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิในวันและเวลำท ำกำรของนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ และจะตอ้งท ำตำม
แบบและวิธีกำรท่ีนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิก ำหนด โดยผูข้อลงทะเบียนจะตอ้งส่งมอบใบส ำคญั
แสดงสิทธิที่ลงลำยมือชื่อครบถว้นตำมหลกัเกณฑใ์นขอ้ 4.1.1 พรอ้มทัง้หลกัฐำนอื่นๆ ที่ยืนยนัถึงควำม
ถูกตอ้งและควำมสมบรูณข์องกำรโอนและกำรรบัโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมที่นำยทะเบียนใบส ำคญั
แสดงสิทธิก ำหนดใหแ้ก่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ และใหน้ำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิออกใบ
รบัค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูข้อลงทะเบียนนัน้ 

4.1.3 นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิ พร้อมทั้งรับรองกำรโอนไว้ในใบส ำคัญแสดงสิทธิภำยใน 7 วันท ำกำรนับแต่วันที่ 
นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิไดร้บัค ำขอลงทะเบียนและเอกสำรหลักฐำนที่เก่ียวขอ้งครบถว้นใน
กรณีที่ไม่ต้องออกใบส ำคัญแสดงสิทธิให้ใหม่ หรือภำยใน 15 วันท ำกำรนับแต่วันที่นำยทะเบียน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บัค ำขอลงทะเบียนและเอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้งครบถว้น ในกรณีที่ตอ้งออก
ใบส ำคญัแสดงสิทธิใหใ้หม่ 

4.1.4 นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รับด ำเนินกำรตำมค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ หำกนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิเห็นว่ำกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้จะขดัต่อกฎหมำย
หรือขดัต่อขอ้จ ำกดักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ถำ้มี) โดยนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะแจง้ให ้
ผูข้อลงทะเบียนทรำบภำยใน 7 วนันบัแต่วนัที่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บัค ำขอลงทะเบียน
และเอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.2 ส ำหรับกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ให้เ ป็นไปตำมข้อบังคับของ  
ตลำดหลกัทรพัย ์ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์และหน่วยงำนก ำกบัดแูลอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

5.  วิธีกำรใช้สิทธิและเงือ่นไขกำรใช้สิทธิ 

5.1 วนัใชสิ้ทธิ 

วนัใชสิ้ทธิคือวนัท ำกำรสดุทำ้ยของทกุ 6 เดือน นบัจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ ("วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ")  
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ทั้งนี ้วันก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้สุดทำ้ย คือ วันที่ใบส ำคัญแสดงสิทธิ มีอำยุครบ 3 ปีนับจำกวนัที่ออกใบส ำคญั
แสดงสิทธิ โดยหำกวันก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้สุดท้ำยไม่ตรงกับวันท ำกำร ให้เล่ือนวันก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้
สดุทำ้ยดงักล่ำวเป็นวนัท ำกำรก่อนหนำ้  

5.2 กำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ 

ในกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษัท ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทั้งหมดหรือบำงส่วนก็ได ้ส ำหรับใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ
ภำยในวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย บริษัทจะถือว่ำผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวและใหถื้อว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้ๆ สิน้สภำพโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ 

5.3 ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ 

5.3.1 ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัแต่ละครัง้ (ยกเวน้กำรใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย) 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงคท์ี่จะใชสิ้ทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษัทจะตอ้งแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ (“ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ”) ใน
ระหว่ำงเวลำ 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภำยในระยะเวลำ 5 วนัท ำกำร (“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนง
ในกำรใช้สิทธิ”) ก่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีที่วันก ำหนดกำรใช้สิทธิตรงกับ
วันหยุดท ำกำรของบริษัท ใหเ้ล่ือนวันก ำหนดกำรใชสิ้ทธิดังกล่ำวเป็นวันท ำกำรสุดทำ้ยก่อนหน้ำวัน
ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้ดงักล่ำว  

ทั้งนี ้บริษัทจะไม่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อ
ก ำหนดสิทธิของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำรที่จะใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษัท และบริษัท
จะแจง้ข่ำวและรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัก ำหนดวนัใชสิ้ทธิ ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิ อัตรำกำรใชสิ้ทธิ รำคำกำรใชสิ้ทธิ รำยละเอียดบัญชีธนำคำรเพื่อกำรจองซือ้และใชสิ้ทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ บคุคลที่บรษิัทจะแต่งตัง้ใหเ้ป็นตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) และ
สถำนที่ใชสิ้ทธิ ผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้มูลผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกสข์องตลำดหลักทรพัย์ เพื่อแจง้ใหผู้ถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 5 วนั ก่อนวนัเริ่มระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิแต่ละครัง้ 

5.3.2 ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัครัง้สดุทำ้ย 

ยกเว้นกำรแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย (วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยตรงกับวันที่  13 
พฤษภำคม 2566)  ให้แสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิภำยใน 15 วันก่อนวันใช้สิทธิวันสุดท้ำย 
(“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย”)  

ทั้งนี ้บริษัทจะแจง้ข่ำวและรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับก ำหนดวนัใชสิ้ทธิ ระยะเวลำกำรแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย อตัรำกำรใชสิ้ทธิ รำคำกำรใชสิ้ทธิ รำยละเอียดบญัชีธนำคำรเพื่อกำร
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จองซือ้และใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ บุคคลที่บริษัทจะแต่งตัง้ใหเ้ป็นตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนง
ในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) และสถำนที่ใชสิ้ทธิ ผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้มูลผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกสข์องตลำด
หลักทรัพย์  พร้อมทั้ ง ส่ งจดหมำยลงทะ เบี ยนถึ งผู้ ถื อ ใบส ำคัญแสดง สิท ธิ  ตำมรำยชื่ อ 
ที่ปรำกฏในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบส ำคัญแสดง
สิทธิครัง้สดุทำ้ย  

ทัง้นี ้บรษิัทจะปิดสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้สดุทำ้ย
เป็นเวลำ 21 วนัก่อนวนัก ำหนดใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย และตลำดหลกัทรพัยจ์ะท ำกำรขึน้เครื่องหมำยหำ้ม
กำรซือ้ขำยชั่วครำว (SP) เพื่อหำ้มกำรซือ้ขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ล่วงหนำ้ 2 วนัท ำกำรก่อนวนัปิดสมดุ
ทะเบียน หรือตำมระยะเวลำอื่นใดที่ตลำดหลกัทรพัยจ์ะก ำหนดส ำหรบักำรขึน้เครื่องหมำยหำ้มกำรซือ้
ขำยชั่วครำว (SP) เพื่อหำ้มกำรซือ้ขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ในกรณีที่วันเริ่มปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่ใช ่
วนัท ำกำรของตลำดหลกัทรพัย ์ใหเ้ล่ือนวนัเริ่มปิดสมดุทะเบียนเป็นวนัท ำกำรสดุทำ้ยก่อนหนำ้วันเริ่ม
ปิดสมดุทะเบียนเดิมดงักล่ำวเพื่อใหค้รบเวลำ 21 วนั ทัง้นี ้ใบส ำคญัแสดงสิทธิจะพกักำรซือ้ขำยจนถึง
วนัก ำหนดใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย 

5.4 วิธีกำรใชสิ้ทธิและขัน้ตอนกำรใชสิ้ทธิ  

5.4.1 ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถขอรบัใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุนไดท้ี่บริษัท 
และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) หรือดำวน์โหลดจำกเว็บไซตข์องบริษัท 
(http://www.iii-logistics.com) โดยสำมำรถแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนไดท้ี่
บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) ตำมระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงใน
กำรใชสิ้ทธิตำมที่ระบใุนขอ้ 5.3 ขำ้งตน้ 

 ที่อยู่บรษิัท:   

 ฝ่ำยเลขำนกุำรบรษิัท 
บรษิัท ทรพิเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที่ 628 ชัน้ L อำคำรทรพิเพิล ไอ  
ซอยกลบัชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี 
เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 
โทรศพัท:์ +66 (0) 2 681 8700 ต่อ 101-104 
โทรสำร: +66 (0) 2 681 8701 

ในกรณีที่ใบส ำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scriptless) ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
ที่ต้องกำรใช้สิทธิตอ้งแจ้งควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมที่  
ตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด ดงันี ้ 

http://www.iii-logistics.com/
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• ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องตนอยู่ในบญัชี “บริษัท ศูนย์
รบัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผูฝ้ำก” ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ตอ้งกำรใชสิ้ทธิ
ต้องแจ้งควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมที่ตลำด
หลักทรพัยก์ ำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรพัยท์ี่เป็นนำยหนำ้ซือ้ขำยหลักทรพัย ์(Broker) 
ของตน และบริษัทหลักทรพัยด์ังกล่ำวจะด ำเนินกำรแจง้กับศูนยร์ับฝำกหลักทรพัยเ์พื่อขอ
ถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจำกบญัชี “บริษัท ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อ
ผูฝ้ำก” โดยศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะด ำเนินกำรออกใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อใชเ้ป็น
หลกัฐำนประกอบกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษิัท 

• ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่มีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัย ์โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิอยู่กับ 
ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยใ์น “บญัชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย”์ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ตอ้งกำร
ใชสิ้ทธิ ตอ้งแจง้ควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมที่ตลำด
หลักทรัพยก์ ำหนด โดยยื่นต่อศูนยร์บัฝำกหลักทรพัยเ์พื่อขอถอนใบส ำคัญแสดงสิทธิจำก 
“บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” โดยศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะด ำเนินกำรออกใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐำนประกอบกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษิัท 

ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ (ทั้งที่ถือเป็นใบส ำคัญแสดงสิทธิและในระบบไรใ้บหลักทรพัย ์(Scripless))  
ที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุน จะตอ้งปฏิบตัิตำมเงื่อนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ 
โดยตอ้งด ำเนินกำรและส่งเอกสำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิภำยในระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนง  
ในกำรใชสิ้ทธิ ดงันี ้

ก) แบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุที่ไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้งชดัเจน และ
ครบถว้นทุกรำยกำร พรอ้มลงนำมโดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิและส่งใหแ้ก่บริษัท และ/หรือ 
ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) ในช่วงระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิ 

ข) ใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมแบบที่ตลำดหลักทรัพยก์ ำหนด  
ซึ่งผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิลงลำยมือชื่อผูโ้อนดำ้นหลงั ตำมจ ำนวนที่ระบใุนแบบแสดงควำม
จ ำนงกำรใชสิ้ทธิ ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมิไดใ้ชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัทั้งจ ำนวนและ
ประสงคจ์ะมอบอ ำนำจใหบ้คุคลอื่นมำรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิฉบบัใหม่ส ำหรบัใบส ำคญัแสดง
สิทธิที่ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งแนบหนงัสือมอบอ ำนำจซึ่งลงนำมโดยผู้
ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อมอบอ ำนำจให้ผู้อื่นมำรับใบส ำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่ส ำหรบั
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิดงักล่ำวแทนตน และส่งใหแ้ก่บริษัท และ/หรือ ตวัแทน
รบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) 

ค) ช ำระเงินตำมจ ำนวนที่ระบุในใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน และส่ง
หลกัฐำนกำรช ำระเงินใหแ้ก่บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) 
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โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซือ้หุน้จะตอ้ง (1) โอนเงินเขำ้บญัชีเงินฝำก                                                              
ประเภท บญัชีออมทรพัย ์ธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จ ำกัด (มหำชน) สำขำส ำนกังำนใหญ่ ถนน
หลังสวน ชื่ อบัญชี  “บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน)” เลขที่บัญชี   
700-9-80267-4 โดยใหแ้นบหลกัฐำนกำรโอนเงินที่ธนำคำรออกให ้พรอ้มระบุชื่อ-นำมสกุล 
และเบอรโ์ทรศพัทท์ี่สำมำรถติดต่อไวด้ว้ย หรือ (2) ช ำระเป็นเช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็ค ดร๊ำฟท ์
ที่สำมำรถเรียกเก็บไดใ้นเขตกรุงเทพมหำนคร ภำยใน 1 วันท ำกำร นับจำกวันที่แจง้ควำม
จ ำนงกำรใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ โดยเช็คบุคคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊ำฟท ์ตอ้งลงวันที่ก่อน
ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ 3 วนัท ำกำร และขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำย “บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์
จ ำกัด (มหำชน)” โดยใหร้ะบุชื่อ-นำมสกุล และเบอรโ์ทรศพัทท์ี่สำมำรถติดต่อไดไ้วด้ำ้นหลัง
ดว้ย หรือ (3) ช ำระโดยวิธีกำรอื่นตำมแต่ที่บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำร
ใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) จะเป็นผูก้  ำหนดและแจง้ใหท้รำบต่อไป  

ทัง้นี ้กำรใชสิ้ทธิจองซือ้หุน้สำมญัดงักล่ำวจะสมบรูณก์็ต่อเมื่อบริษัทและ/หรือตวัแทนรบัแจง้
ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) ไดร้บัช ำระเงินตำมที่ระบุในใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิ 
ซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุน หรือสำมำรถเรียกเก็บเงินดงักล่ำวไดแ้ลว้เท่ำนัน้ หำกบริษัท และ/หรือ 
ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) ไม่ไดร้บัช ำระเงินหรือไม่สำมำรถเรียกเก็บเงิน
ไดไ้ม่ว่ำดว้ยเหตุผลใดๆ ที่มิไดเ้กิดจำกควำมผิดของบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรบัแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) บริษัทจะถือว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนำว่ำไม่มีควำม
ประสงค์ในกำรใช้สิท ธิและได้ยกเ ลิกกำรใช้สิท ธิซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครั้งนั้น  
โดยบริษัทจะจดัส่งหรือด ำเนินกำรใหต้วัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) จัดส่ง
ใบส ำคญัแสดงสิทธิพรอ้มกับเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊ำฟทท์ี่ ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินไดค้ืน
ให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 10 วันท ำกำรนับจำกวัน
ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ๆ โดยกำรคืนจะเป็นไปตำมระยะเวลำและวธีิกำรท่ีสมำคมบรษิทั
หลกัทรพัยไ์ทยก ำหนดโดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลักทรพัย ์แต่ทั้งนี ้ไม่ถือเป็นกำรตดัสิทธิที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะใชสิ้ทธิซือ้
หุน้สำมญัเพิ่มทุนในครัง้ต่อไป เวน้แต่เป็นกำรใชสิ้ทธิในครัง้สดุทำ้ย บริษัทจะถือว่ำใบส ำคญั
แสดงสิทธินัน้ๆ สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิซึ่งบรษิัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนง
ในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) จะไม่รบัผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยอื่นใด ไม่ว่ำกรณีใดๆ  

ง) ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่ำอำกรแสตมป์หรือภำษีอื่นใด (ถำ้มี) ตำม
บทบญัญัติแห่งประมวลรษัฎำกรหรือขอ้บงัคบัหรือกฎหมำยต่ำงๆ ที่ใชบ้งัคบัในกำรใชสิ้ทธิซือ้
หุน้สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

จ) หลกัฐำนประกอบกำรใชสิ้ทธิ 

1)  บุคคลธรรมดำสญัชำติไทย: ส ำเนำบตัรประชำชน หรือส ำเนำบตัรขำ้รำชกำร หรือ
ส ำเนำบตัรพนกังำนรฐัวิสำหกิจที่ยงัไม่หมดอำยุ (ในกรณีมีกำรเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล 
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ซึ่งท ำให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบส ำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสำรที่ออกโดย
หน่วยงำนรำชกำร เช่น ใบแจ้งเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นตน้) พรอ้มลงลำยมือชื่อ
รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

2)  บุคคลธรรมดำต่ำงด้ำว :  ส ำ เนำใบต่ำงด้ำว หรือส ำ เนำหนัง สือเดินทำง  
ที่ยงัไม่หมดอำย ุพรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

3)  นิติบุคคลสัญชำติไทย: ส ำเนำหนังสือรับรองบริษัทที่กระทรวงพำณิชยอ์อกให้ 
ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในครัง้นั้นๆ พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง
โดยกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในหนังสือรบัรองบริษัทนั้น และเอกสำร
หลกัฐำนของกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือชื่อตำม 1) หรือ 2) พรอ้มลงลำยมือชื่อ
รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

4)  นิติบคุคลต่ำงดำ้ว: ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนจดัตัง้นิติบคุคล และ/หรือ หนงัสือ
รับรองนิติบุคคล พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องโดยกรรมกำร - 
ผูม้ีอ  ำนำจ และเอกสำรหลกัฐำนของกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือชื่อตำม 1) หรือ 
2) พรอ้มลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกตอ้ง และรับรองโดย Notary public ของ
ประเทศที่ออกเอกสำรนัน้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ๆ 

5)  คัสโตเดียน: ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียน พรอ้มหนังสือแต่งตัง้คัสโตเดียน และ
เอกสำรหลักฐำนของผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือชื่อตำม 1) หรือ 2) พรอ้มลงลำยมือชื่อ
รบัรองส ำเนำถูกตอ้ง และรบัรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสำรนัน้
ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ๆ 

ทั้งนี ้ หำกผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐำนประกอบกำรใช้ สิทธิตำมที่กล่ำวข้ำงต้น  
บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิไม่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิในครัง้นั้นๆ อย่ำงไรก็ตำม บริษัท และ/หรือ 
ตัวแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) สำมำรถใชดุ้ลพินิจในกำรพิจำรณำใหผู้ถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิ ใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ ไดต้ำมควำมเหมำะสม 

5.4.2 จ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ขอใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุนจะตอ้งเป็นจ ำนวนเต็มเท่ำนัน้ 
โดยอตัรำกำรใชสิ้ทธิเท่ำกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหุน้สำมญัหนึ่งหุน้ เวน้แต่กรณีมีกำรปรบั
อตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมเงื่อนไขกำรปรบัสิทธิตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6 

5.4.3 จ ำนวนหุน้สำมัญที่ออกให้เมื่อมีกำรใชสิ้ทธิจะค ำนวณโดยกำรน ำจ ำนวนเงินในกำรใชสิ้ทธิ ซึ่งผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิไดช้ ำระตำมที่กล่ำวขำ้งตน้ หำรดว้ยรำคำกำรใชสิ้ทธิในขณะท่ีมีกำรใชสิ้ทธินัน้ โดย
บริษัทจะออกหุน้สำมญัเป็นจ ำนวนเต็ม ไม่เกินจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิคณูดว้ยอตัรำกำร
ใชสิ้ทธิ หำกมีกำรปรบัรำคำกำรใชสิ้ทธิ และ/หรืออัตรำกำรใชสิ้ทธิแลว้ท ำใหม้ีเศษเหลืออยู่จำกกำร
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ค ำนวณดงักล่ำว บรษิัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) จะไม่น ำเศษดงักล่ำว
มำคิดค ำนวณและจะช ำระเงินท่ีเหลือจำกกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวเป็นเช็ค ดร๊ำฟท ์ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือ
ค ำสั่งจ่ำยเงินของธนำคำร ซึ่งขีดครอ่มสั่งจ่ำยเฉพำะชื่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ คืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิ โดยทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 10 วนัท ำกำรนบัจำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแตล่ะครัง้ 
โดยกำรคืนจะเป็นไปตำมระยะเวลำและวิธีกำรที่สมำคมบริษัทหลกัทรพัยไ์ทยก ำหนดโดยไดร้บัควำม
เห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์โดยไม่มีดอกเบีย้ไม่ว่ำใน
กรณีใดๆ ในกรณีที่ตอ้งมีกำรเปล่ียนแปลงอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมเกณฑก์ำรปรบัรำคำกำรใชสิ้ทธิ และ/
หรืออตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมที่ระบุในเงื่อนไขกำรปรบัสิทธิ และมีเศษของจ ำนวนหุน้สำมญัที่จะไดร้บัจำก
กำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิใหต้ดัเศษของหุน้ทิง้ 

5.4.4 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งใชสิ้ทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัไม่ต ่ำกว่ำ 100 หุน้สำมญั โดยจ ำนวนหน่วย
ของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ขอใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัจะตอ้งเป็นจ ำนวนเต็มเท่ำนัน้ อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ มีสิทธิในกำรซือ้หุน้ต ่ำกว่ำ 100 หุน้สำมญั จะตอ้งใชสิ้ทธิในกำรซือ้หุน้สำมญั
ในครัง้เดียวทัง้จ ำนวน ยกเวน้ในกำรใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ยนี ้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะสำมำรถใชสิ้ทธิใน
กำรซือ้หุน้สำมญัโดยไม่มีกำรก ำหนดจ ำนวนหุน้สำมญัขัน้ต ่ำ  

5.4.5 หำกบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ ไดร้บัเอกสำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิตำมขอ้ 5.4.1 จ) ไม่ครบถว้นหรือไม่ถกูตอ้ง หรือจ ำนวนเงินท่ีบริษัทหรือตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนง
ในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) ไดร้บัช ำระไม่ครบตำมจ ำนวนที่ระบุไวใ้นแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้
สำมญั หรือบริษัทหรือตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) ตรวจสอบไดว้่ำขอ้ควำมที่ผูถื้อ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมัญนั้นไม่ครบถว้นหรือไม่
ถกูตอ้ง หรือติดอำกรแสตมป์ (ถำ้มี) ไม่ครบถว้นถกูตอ้งตำมบทบญัญัติแห่งประมวลรษัฎำกร ขอ้บงัคบั 
หรือกฎหมำยต่ำงๆ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งท ำกำรแกไ้ขใหถู้กตอ้งภำยในระยะเวลำกำรแจง้
ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ หำกผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่ท ำกำรแกไ้ขใหถู้กตอ้งภำยใน
ระยะเวลำดังกล่ำว บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะถือว่ำผูถื้อ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมัญ ในครัง้นั้น ๆ และบริษัท และ/หรือ 
ตัวแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) จะจัดส่งเงินที่ไดร้บัโดยไม่มีดอกเบีย้ และใบส ำคัญ
แสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ภำยใน 7 วันท ำกำร (กรณีโอนเงินผ่ำนบัญชีเงินฝำก
ธนำคำรของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมที่ไดร้ับแจ้งไว้) หรือ ภำยใน 10 วันท ำกำร (กรณีคืนเช็ค 
ดร๊ำฟท ์ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือค ำสั่งจ่ำยเงินของธนำคำร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะชื่อผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิ โดยทำงไปรษณียล์งทะเบียน) นับจำกวันก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ ในครัง้นั้น ๆ โดยกำรคืนจะ
เป็นไปตำมระยะเวลำและวิธีกำรที่สมำคมบริษัทหลักทรพัยไ์ทยก ำหนดโดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำก
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ ทัง้นี ้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถ
แจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัใหมไ่ดใ้นวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้ตอ่ไป เวน้แต่กำรใชสิ้ทธิครัง้
นั้นจะเป็นกำรใชสิ้ทธิครัง้สุดทำ้ย ใหถื้อว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธินั้น ๆ สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ 
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บริษัทและตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบีย้และ/หรือ
ค่ำเสียหำยอื่นใด ไม่ว่ำกรณีใด ๆ 

5.4.6 ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิช ำระเงินในกำรใชสิ้ทธิไม่ครบถว้น บริษัท และ/หรือตัวแทนรบัแจง้
ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) มีสิทธิที่จะด ำเนินกำรประกำรใดประกำรหนึ่ง ดงัต่อไปนี ้ตำมที่บรษิัท 
และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) จะเห็นสมควร 

ก) ให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิช ำระเงินเพิ่มเติมตำมจ ำนวนที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิให้ครบถว้น
ภำยในระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ หำกบรษิัท และ/หรือ ตวัแทนรบั
แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ไม่ได้รับเงินครบตำมจ ำนวนในกำรใช้สิทธิภำยใน
ระยะเวลำดงักล่ำว บรษิัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) จะถือว่ำ
กำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิในครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ หรือ 

ข)  ถือว่ำจ ำนวนหุน้สำมญัที่จองซือ้มีจ ำนวนเท่ำกับจ ำนวนเงินที่ไดร้บัจำกกำรใชสิ้ทธิตำมรำคำ
กำรใชสิ้ทธิในขณะนัน้ หรือ 

ค)  ถือว่ำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิในครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ 

  หมำยเหต:ุ ในกำรใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย บรษิัทจะด ำเนินกำรตำมขอ้ ข) ขำ้งตน้ 

กำรกระท ำใด ๆ ของบรษิัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) ใหถื้อว่ำเป็นท่ีสดุ  

ในกรณีตำมข้อ ก) และ ค) บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะส่ง
ใบส ำคัญแสดงสิทธิและเงินที่ไดร้บัไวค้ืนเป็นเช็ค ดร๊ำฟท ์ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือค ำสั่งจ่ำยเงินของ
ธนำคำร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะชื่อผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยจะถือว่ำไม่มีกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำว 
โดยจะส่งคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 10 วนัท ำกำรนบัจำกวนั
ก ำหนดกำรใช้สิทธิ ในครัง้นั้น ๆ ทั้งนี ้กำรคืนจะเป็นไปตำมระยะเวลำและวิธีกำรที่สมำคมบริษัท
หลกัทรพัยไ์ทยก ำหนดโดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์โดยไม่มีดอกเบีย้ 

ในกรณีตำมขอ้ ข) บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) จะถือว่ำมีกำรใช้
สิทธิเพียงบำงส่วน และบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) จะส่งมอบ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิส่วนที่เหลือคืนใหก้บัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 10 
วนัท ำกำรนบัจำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ๆ พรอ้มเงินส่วนท่ีเหลือ (ถำ้มี) โดยไม่มีดอกเบีย้ โดย
ช ำระเป็นเช็ค ดร๊ำฟท ์ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือค ำสั่งจ่ำยเงินของธนำคำร ซึ่งขีดครอ่มสั่งจ่ำยเฉพำะชื่อผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ อย่ำงไรก็ดี ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่มีกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำว ยงัมีผลต่อไปจนถึง
วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย เวน้แต่เป็นกำรใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย 
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5.4.7  ในกรณีที่บรษิัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) ไม่สำมำรถคืนเงินส่วนท่ีไม่ได้
ใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ภำยในระยะเวลำ 7 หรือ 10 วันท ำกำรนับแต่วันครบ
ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ๆ (ตำมแต่กรณี) ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไดร้บัดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 
7.5 ต่อปี โดยค ำนวณจำกเงินส่วนที่ไม่ไดใ้ชสิ้ทธินบัแต่วนัท่ีพน้ก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำวจนถึง (แต่ไม่
รวม) วนัท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บัคืน 

อย่ำงไรก็ดี หำกบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ไดท้ ำกำรส่งเช็ค 
ดร๊ำฟท ์ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือค ำสั่งจ่ำยเงินของธนำคำร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะชื่อผูถื้อใบส ำคญั
สิทธิ ทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบใุนหนงัสือแสดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิโดยถกูตอ้งแลว้ 
ใหถื้อว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ไดร้บัเงินคืนโดยชอบและผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ดอกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป 

5.4.8  เมื่อผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุน ไดป้ฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรแจง้
ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ กล่ำวคือ ไดส่้งมอบทัง้ใบส ำคญัแสดงสิทธิ แบบแสดงควำม
จ ำนงกำรใช้สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญ พร้อมทั้งหลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิตำมข้อ 5.4.1 จ) และ 
ช ำระเงินค่ำจองซือ้หุน้สำมัญถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณ ์ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ จะไม่สำมำรถ  
ยกเลิกหรือ เพิกถอนกำรใช้สิทธิได ้เว้นแต่จะไดร้ับควำมยินยอมเป็นหนังสือจำกบริษัท และ/หรือ 
ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) 

5.4.9  เมื่อพน้ก ำหนดวนัก ำหนดใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ยแลว้ แต่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิยงัมิไดป้ฏิบตัิตำมเงื่อนไข
ของกำรใช้สิทธิที่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถ้ำมี) ก ำหนดไว้อย่ำง
ครบถว้น ใหถื้อว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้ๆ สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ และผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิจะใชสิ้ทธิใดๆ ไม่ไดอ้ีก 

5.4.10 ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิ เป็นจ ำนวนมำกกว่ำจ ำนวนที่ประสงคจ์ะ
ใช้สิทธิ บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะส่งใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
ใบใหม่โดยมีจ ำนวนของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ลดลงให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำว  
หำกใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้อยู่ในระบบใบหุน้ โดยทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 10 วนัท ำกำรนบัแต่
วนัครบก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ๆ และจะท ำกำรยกเลิกใบส ำคญัแสดงสิทธิใบเก่ำ 

5.4.11 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้ของบริษัทต่อกระทรวงพำณิชยต์ำมจ ำนวนหุน้
สำมัญที่ออกใหม่ส ำหรบักำรใชสิ้ทธิ ในแต่ละครัง้ ภำยใน 14 วันท ำกำรนับแต่วันครบก ำหนดกำรใช้
สิทธิในครัง้นัน้ๆ และบริษัทจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัทจดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิที่ไดใ้ช้สิทธินั้นเข้ำเป็นผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตำมจ ำนวนหุ้น
สำมญัที่ค  ำนวณไดจ้ำกกำรใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ 
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ทั้งนี ้บริษัทจะด ำเนินกำรยื่นค ำขอใหร้บัหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ออกเนื่องจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนเขำ้ซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยภ์ำยใน 30 วนันบัแต่วนัก ำหนดกำร
ใชสิ้ทธิแต่ละครัง้ 

หุน้สำมญัใหม่ที่ออกเนื่องจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสถำนะเท่ำเทียมกบัหุน้
สำมญัของบริษัทท่ีไดอ้อกไปก่อนหนำ้แลว้ทุกประกำร นบัตัง้แต่วนัที่มีกำรจดแจง้ชื่อของผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิหรือผูร้บัสิทธิแทนเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทและจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแลว้เนื่องจำกกำรออก
หุน้สำมญัใหม่ จำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ 

5.4.12  ในกรณีที่หุ้นสำมัญที่ส ำรองไว้เพื่อรองรบักำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่เพียงพอ บริษัทจะ
ด ำเนินกำรชดใชค้่ำเสียหำยที่เกิดขึน้ใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สำมำรถใชสิ้ทธิไดต้ำมขอ้ 7 
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจะไม่ชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ สำมำรถใช้สิทธิได ้
ถึงแมว้่ำจะมีหุน้สำมัญเพียงพอ ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็นบุคคลต่ำงดำ้วหรือนิติบุคคล
ต่ำงประเทศที่ไม่สำมำรถใชสิ้ทธิได ้เพรำะถูกจ ำกัดสิทธิตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ที่ระบุในขอ้บังคบัของ
บรษิัท 

5.4.13  นำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 บรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
93 ถนนรชัดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศพัท ์ : 0-2009-9000 
โทรสำร : 0-2009-9991 
SET Contact l Center :  0-2009-9999 
Website :  http://www.set.or.th/tsd 
E-mail :  SETContactCenter@set.or.th 

นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบกำรปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งใน  
สมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ยชื่อเต็ม สญัชำติ และที่อยู่ของผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิและรำยละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตำมที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ก ำหนด ในกรณีข้อมูล  
ไม่ตรงกนั บรษิัทจะถือว่ำสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นขอ้มลูที่ถกูตอ้ง 

ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิมีหนำ้ที่ในกำรแจง้กำรเปล่ียนแปลงหรือขอ้ผิดพลำดในรำยละเอียดในกำร  
ลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ และนำยทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะ
เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขขอ้ผิดพลำดดงักล่ำว  

 

http://www.set.or.th/tsd
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5.4.14  วิธีกำรส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

บริษัทจะด ำเนินกำรส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่บุคคลตำมรำยชื่อผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรใบส ำคัญ
แสดงสิทธิและบรษิัทจะด ำเนินกำรออกและส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิ ตำมรำยละเอียด ดงันี ้

5.4.14.1 กรณีที่ผูไ้ดร้บักำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีขำยหลักทรพัยก์ับบริษัทหลักทรพัย์
หรือศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ 

ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมจ ำนวนที่ไดร้บัจดัสรรใหแ้ก่ผูท้ี่ไดร้บั
กำรจัดสรรทำงไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบั ตำมชื่อที่อยู่ที่ระบุในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของ
บริษัท ภำยใน 15 วันท ำกำร นับแต่วันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้ผู้ที่ไดร้ับกำร
จดัสรรจะไม่สำมำรถขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บักำรจดัสรรในครัง้นีใ้นตลำดหลกัทรพัยไ์ด ้
จนกว่ำจะไดร้บัใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่งอำจไดร้บัภำยหลงัจำกที่ใบส ำคญัแสดงสิทธิของบรษิทั
เริ่มซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัย ์

5.4.14.2 กรณีที่ผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยก์บับรษิัทหลกัทรพัย  ์

 ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์จะน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิฝำกไวก้ับ “บริษัท ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผู้ฝำก” และศูนยร์ับฝำกหลักทรัพยจ์ะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่บริษัทนั้นฝำกหลกัทรพัยอ์ยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลกัทรพัยน์ั้นก็จะ
บนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ผูไ้ดร้บัจดัสรรฝำกไว ้และออกหลกัฐำนกำรฝำก
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้หรือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ที่ไดร้บักำรจดัสรรภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัจำกวนัท่ี
ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในกรณีนีผู้ท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรจะสำมำรถขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิใน
ตลำดหลักทรพัยไ์ดท้ันทีที่ตลำดหลักทรพัยอ์นุมัติให้ท ำกำรซือ้ขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิใน
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 ทัง้นี ้ชื่อของผูถื้อหุน้ที่ไดร้บักำรจดัสรรจะตอ้งตรงกับชื่อเจำ้ของบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่ผูท้ี่
ไดร้บักำรจดัสรรประสงคท์ี่จะฝำกใบส ำคญัแสดงสิทธิไว ้มิฉะนัน้แลว้ บรษิัทขอสงวนสิทธิที่จะ
ด ำเนินกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรตำมขอ้ 5.4.14.1 แทน 

5.4.14.3 กรณีที่ผู้ได้รับกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื ้อขำยหลักทรัพย์กับศูนย์รับฝำก
หลกัทรพัย ์สมำชิกเลขที่ 600  

 ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย์จะน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิฝำกไวศู้นยร์บัฝำกหลักทรพัย ์และศูนยร์บั
ฝำกหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมจ ำนวนที่ไดร้บักำรจดัสรร
ไวใ้นบัญชีของบัญชีผูอ้อกหลักทรพัยส์มำชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูท้ี่
ไดร้บักำรจดัสรรภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัจำกวนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ เมื่อผูถื้อหุน้หรือผู้
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ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ที่ไดร้บักำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิตอ้งกำรขำยใบส ำคัญแสดง
สิทธิ ผูถื้อหุน้หรือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ดงักล่ำวจะตอ้งถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิออกจำก
บญัชีเลขที่ 600 ดงักล่ำว โดยตอ้งติดต่อผ่ำนบรษิัทหลกัทรพัยท์ั่วไป ซึ่งอำจจะมีค่ำธรรมเนยีม
ในกำรด ำเนินกำรตำมที่ศูนยร์ับฝำกหลักทรัพย ์และ/หรือ บริษัทหลักทรัพยน์ั้นๆ ก ำหนด 
ดงันัน้ในกรณีนี ้ผูถื้อหุน้หรือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ที่ไดร้บัจดัสรรจะสำมำรถขำยใบส ำคญั
แสดงสิทธิในตลำดหลักทรพัยไ์ดท้ันทีที่ตลำดหลักทรพัยอ์นุญำตใหท้ ำกำรซือ้ขำยใบส ำคญั
แสดงสิทธิของบริษัทไดใ้นตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และผูถื้อหุน้หรือผูถื้อใบส ำคัญ
แสดงสิทธิที่ไดร้บักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิไดด้  ำเนินกำรถอนใบส ำคัญแสดงสิทธิออก
จำกบญัชีเลขที่ 600 ดงักล่ำวแลว้ 

5.4.15 กำรส่งมอบหุน้สำมญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจำกกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ในกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมัญของบริษัทตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญ สำมำรถเลือกให้บริษัทด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดงัต่อไปนี ้

5.4.15.1 ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้สำมญั โดยให้
ออกใบหุน้ในนำมของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะส่งมอบใบหุน้ตำม
จ ำนวนที่ใชสิ้ทธิแก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทำงไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบั ตำมชื่อที่อยู่ที่
ระบุไวใ้นสมดุทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัจำกวนัครบก ำหนดกำร
ใชสิ้ทธิแต่ละครัง้ ในกรณีนี ้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญั จะไม่สำมำรถ
ขำยหุน้สำมัญที่เกิดจำกกำรใชสิ้ทธิในตลำดหลักทรพัยไ์ดจ้นกว่ำจะไดร้บัใบหุน้ ซึ่งอำจจะ
ไดร้ับภำยหลังจำกที่หุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใชสิ้ทธิไดร้ับอนุญำตให้เข้ำท ำกำรซือ้ขำยใน
ตลำดหลกัทรพัย ์

5.4.15.2 ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้รับกำรจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสำมัญ  
แต่ประสงคจ์ะใชบ้รกิำรของศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิประสงคท์ี่จะ
ฝำกหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชสิ้ทธิไวใ้นบัญชีของบริษัทหลักทรพัย ์ซึ่งผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิมีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยอ์ยู่ ในกรณีนี ้ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะด ำเนินกำรน ำหุน้สำมญั
ที่เกิดจำกกำรใชสิ้ทธิฝำกไวก้บั “บรษิัทศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผูฝ้ำก
“ และศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนหุน้สำมญัที่บริษัทหลกัทรพัยน์ัน้ฝำก
หุน้สำมญัอยู่ ในขณะเดียวกันบรษิัทหลกัทรพัยน์ัน้ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนหุน้สำมญัที่ผู้
ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัฝำกไวแ้ละออกหลักฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูใ้ชสิ้ทธิ
จองซือ้หุน้สำมญัภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัจำกวนัครบก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแตล่ะครัง้ ในกรณีนี ้
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญั จะสำมำรถขำยหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำร
ใชสิ้ทธิในตลำดหลักทรพัยไ์ดท้ันทีที่ตลำดหลักทรพัยอ์นุญำตใหหุ้น้สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้
สิทธิท ำกำรซือ้ขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญ เ ลือกให้บริษัทด ำเนินกำรตำม 
ขอ้ 5.4.15.2 ชื่อของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ จะตอ้งตรงกับชื่อเจำ้ของ
บัญชีซือ้ขำยหลักทรัพยท์ี่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิประสงคท์ี่จะฝำกหุ้นสำมัญไว้ในบัญชี
หลกัทรพัยด์งักล่ำว มิฉะนัน้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรออกใบหุน้แก่ผูถื้อใบส ำคัญ
แสดงสิทธิที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ตำมขอ้ 5.4.15.1 แทน 

5.4.15.3 ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซือ้หุน้สำมญัไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะใช้
บรกิำรของศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิประสงคท์ี่จะฝำกหุน้สำมัญไว้
ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย ์สมำชิกเลขที่  600 กรณีนี ้บริษัทจะด ำเนินกำรน ำหุน้
สำมญัที่เกิดจำกกำรใชสิ้ทธิฝำกไวก้ับศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์และศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะ
บนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนหุน้สำมญั ตำมจ ำนวนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บักำรจดัสรรไวใ้น
บญัชีผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิที่ไดร้บัจำกกำรจดัสรรหุน้ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัจำกวนัครบก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ ในแต่ละ
ครัง้ เมื่อผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ตอ้งกำรขำยหุน้ ผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ตอ้งถอนหุน้ออกจำก
บญัชีเลขที่ 600 ดงักล่ำว โดยตอ้งติดต่อผ่ำนบรษิัทหลกัทรพัยท์ั่วไป ซึ่งอำจจะมีค่ำธรรมเนยีม
ในกำรด ำเนินตำมที่ศูนยร์บัฝำกหลักทรพัย ์และ/หรือ บริษัทหลักทรพัยน์ัน้ๆ ก ำหนด ดังนัน้  
ในกรณีนี ้ผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้จะสำมำรถขำยหุน้ที่ไดร้บักำรจดัสรรในตลำดหลกัทรพัยไ์ด้
ทนัทีที่ตลำดหลกัทรพัยอ์นุญำตใหหุ้น้ของบริษัทท ำกำรซือ้ขำยไดใ้นตลำดหลกัแห่งประเทศ
ไทย และผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ไดด้  ำเนินกำรถอนหุน้ออกจำกบญัชีเลขที่ 600 ดงักล่ำวแลว้ 

6.  เงือ่นไขกำรปรับสิทธิ 

เพื่อรกัษำผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกว่ำเดิม บรษิัทจะด ำเนินกำรปรบัรำคำ
กำรใชสิ้ทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใชสิ้ทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุน ตลอดอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิ เมื่อเกิด
เหตกุำรณใ์ดเหตกุำรณห์น่ึงดงัต่อไปนี ้

6.1 เมื่อบริษัทมีกำรเปล่ียนแปลงมลูค่ำที่ตรำไวข้องหุน้ของบริษัท อนัเป็นผลมำจำกกำรรวมหุน้ที่ออกแลว้ของบรษิัท
หรือกำรแบ่งแยกหุ้นที่ออกแลว้ของบริษัท โดยกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิจะมี 
ผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่ได้มีกำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัทกับ 
กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์ 

(1) รำคำกำรใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
Price 1  = Price 0 x Par 1 

                   Par 0 

(2) อตัรำกำรใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
Ratio 1  = Ratio 0 x Par 0 

                    Par 1 
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โดยที่  Price 1 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

  Price 0 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

  Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

  Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

  Par 1 คือ มลูค่ำที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัหลงักำรเปล่ียนแปลง 

  Par 0  คือ มลูค่ำที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

6.2 เมื่อบริษัทเสนอขำยหุ้นสำมัญออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) และ/หรือ 
ต่อประชำชนทั่วไป และ/หรือต่อบคุคลในวงจ ำกดั โดย “รำคำสทุธิต่อหุน้ของหุน้สำมญัที่ออกใหม่” ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 
90 ของ “รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษัท” ซึ่งกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิ
จะมีผลบงัคบัทนัทีนบัตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญัที่ออกใหม่ (วนัแรกที่
ตลำดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมำย XR) ส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Issue) และ/หรือ
วันแรกที่ของกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือเป็นกรณีกำรเสนอขำยใหแ้ก่
บคุคลในวงจ ำกดั (แลว้แต่กรณี)  

ในกำรนี ้"รำคำสทุธิต่อหุน้ของหุน้สำมญัที่ออกใหม่"  ค ำนวณไดจ้ำกจ ำนวนเงินทัง้หมดที่บริษัทจะไดร้บัจำกกำร
เสนอขำยหุน้สำมญัที่ออกใหม่ หกัดว้ยค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรเสนอขำยหลกัทรพัยท์ี่ออกนัน้ (ถำ้มี) หำรดว้ย
จ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกใหม่ทัง้หมด 

อนึ่ง ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่พรอ้มกันมำกกว่ำ 1 รำคำกำรเสนอขำย ภำยใตเ้งื่อนไข 
ที่จะตอ้งจองซือ้หุ้นดังกล่ำวดว้ยกัน ให้น ำรำคำเสนอขำยทุกรำคำมำค ำนวณรำคำสุทธิต่อหุน้ของหุน้สำมัญ  
ที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่กำรเสนอขำยดังกล่ำวไม่อยู่ภำยในเงื่อนไขที่ตอ้งจองซือ้ดว้ยกัน ให้น ำเฉพำะรำคำ  
เสนอขำยที่ต  ่ำกว่ำรอ้ยละ 90 ของ "รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมัญของบริษัท" มำค ำนวณกำรเปล่ียนแปลง
เท่ำนัน้ 

"รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษัท"  ไดก้ ำหนดไวเ้ท่ำกับมลูค่ำกำรซือ้ขำยหุน้สำมญัของบริษัททัง้หมด 
ในแต่ละวนัหำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัของบรษิัทท่ีมีกำรซือ้ขำยทัง้หมดในตลำดหลกัทรพัยใ์นวนัดงักล่ำวยอ้นหลงั
ระหว่ำงระยะเวลำ 15 วนัท ำกำรติดต่อกนัก่อนวนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ 

“วันที่ใชใ้นกำรค ำนวณ” หมำยถึงวันแรกที่ผู้ซือ้หุน้สำมัญจะไม่ไดร้บัสิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมัญที่ออกใหม่  
(วนัแรกที่ตลำดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมำย XR) ส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Issue) 
และ/หรือวันแรกของกำรเสนอขำยหุน้สำมัญที่ออกใหม่ส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป 
และ/หรือกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท” เนื่องจำกหุ้นสำมัญไม่มีกำรซือ้ขำย  
ในช่วงเวลำดงักล่ำว บรษิัทจะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำยตุิธรรมของหุน้สำมญัของบรษิทัเพื่อใชใ้นกำรค ำนวณแทน 
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“รำคำยตุิธรรม” หมำยถึง รำคำที่ประเมินโดยที่ปรกึษำทำงกำรเงินท่ีส ำนกังำน ก.ล.ต. ใหค้วำมเห็นชอบ 

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

 MP x (A + B) 

(2) อตัรำกำรใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตำมสตูรค ำนวณดงันี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP (A + B)] 

 (A x MP) + BX 

โดยที่ Price 1 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Price 0  คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
MP คือ รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษิัท 

A คือ จ ำนวนหุน้สำมญัที่ไดเ้รียกช ำระเต็มมูลค่ำแลว้ ณ วนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน 
ผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมัญที่ออกใหม่กรณีกำรเสนอขำยหุน้สำมัญ
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือวันก่อนวนัแรกของกำรเสนอขำยหุน้สำมญัที่ออกใหม่
กรณีกำรเสนอหุน้สำมญัใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขำยหุน้สำมญั
ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

B คือ จ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกใหม่เพื่อเสนอขำยต่อผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือเสนอขำยต่อ
ประชำชนทั่วไป และ/หรือเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

BX คือ จ ำนวนเงินที่จะไดร้บัทัง้สิน้ หลังหักค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรออกหลักทรพัย์
นั้น (ถำ้มี) ทั้งจำกกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขำยประชำชน
ทั่วไป และ/หรือเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั 

6.3 เมื่อบริษัทเสนอขำยหลักทรพัยอ์อกใหม่ใดๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือเสนอขำยประชำชนทั่วไป และ/หรือ
บุคคลในวงจ ำกัดโดยที่หลักทรพัยน์ั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภำพ / เปล่ียนเป็นหุน้สำมัญได ้หรือใหสิ้ทธิในกำรซือ้  
หุน้สำมญั (“หลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภำพ”) เช่น หุน้กูแ้ปลงสภำพ หรือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุน้สำมญั โดยที่ “รำคำสทุธิต่อหุน้ของหุน้สำมญัที่จะออกใหม่เพื่อรองรบัสิทธิ” ดงักล่ำวต ่ำกว่ำรอ้ยละ 90 ของ 
“รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบรษิัท” 

กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิ และอตัรำกำรใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไม่ ได้
รบัสิทธิในกำรซือ้หลกัทรพัยอ์อกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิแปลงสภำพ / เปล่ียนเป็นหุน้สำมญั หรือใหสิ้ทธิในกำรจองซือ้
หุน้สำมัญ (วันแรกที่ตลำดหลักทรพัยข์ึน้เครื่องหมำย XR) ส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหก้ับผูถื้อหุ้นเดิม 
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(Rights Issue) และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรพัยอ์อกใหมใ่ดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภำพ / เปล่ียนเป็น
หุน้สำมญัไดห้รือใหสิ้ทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญั กรณีเสนอขำยใหก้ับประชำชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นกำร
เสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั (แลว้แต่กรณี) 

“รำคำสทุธิต่อหุน้ของหุน้สำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรบัสิทธิ” ค ำนวณไดจ้ำกจ ำนวนเงินที่บริษัทจะไดร้บัจำกกำร
ขำยหลักทรพัยท์ี่ใหสิ้ทธิที่จะแปลงสภำพ / เปล่ียนเป็นหุน้สำมัญ หรือใหสิ้ทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมัญ หักดว้ย
ค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรออกหลักทรพัยน์ั้น (ถำ้มี) รวมกับเงินที่จะไดร้บัจำกกำรแปลงสภำพ / เปล่ียนเป็น  
หุน้สำมญั หรือใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญันัน้ หำรดว้ยจ ำนวนหุน้ทัง้สิน้ท่ีตอ้งออกใหม่เพื่อรองรบักำรใชสิ้ทธินัน้ 

อนึ่ง ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่พรอ้มกันมำกกว่ำ 1 รำคำกำรเสนอขำย ภำยใตเ้งื่อนไข 
ที่จะตอ้งจองซือ้หุ้นดังกล่ำวดว้ยกัน ให้น ำรำคำเสนอขำยทุกรำคำมำค ำนวณรำคำสุทธิต่อหุน้ของหุน้สำมัญ 
ที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่กำรเสนอขำยดงักล่ำวไม่อยู่ภำยในเงื่อนไขที่ตอ้งจองซือ้ดว้ยกัน ใหน้ ำเฉพำะรำคำเสนอ
ขำยที่ต  ่ำกว่ำรอ้ยละ 90 ของ "รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบรษิัท" มำค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงเท่ำนัน้  

"รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบรษิัท" มีควำมหมำยเช่นเดียวกบัรำยละเอียดในขอ้ 6.2 ขำ้งตน้ 

“วนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในกำรจองซือ้หลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ใดๆ 
ที่ให้สิทธิแปลงสภำพเปล่ียนเป็นหุน้สำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมัญ ส ำหรับกรณีที่เป็นกำร เสนอขำย
หลักทรพัยด์งักล่ำวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรพัยท์ี่ออกใหม่ 
ใดๆ ที่ใหสิ้ทธิแปลงสภำพเป็นหุน้สำมญั หรือใหสิ้ทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่
ประชำชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

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

 [MP x (A + B)] 

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

 [(A x MP) + BX] 

 โดยที่  Price 1 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง  
Price 0 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ   อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
MP คือ   รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษิัท 
A คือ   จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ ได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุด

 ทะเบียนผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิในกำรจองซือ้หลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะ
 แปลงสภำพ / เปล่ียนเป็นหุน้สำมัญได ้หรือใหสิ้ทธิในกำรซือ้หุน้สำมัญ 
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 กรณีเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันก่อนวันแรกของกำร 
 เสนอขำยหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภำพ หรือเปล่ียนเป็น  
 หุ้นสำมัญได้ หรือให้สิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมัญ กรณีเสนอขำยต่อ
 ประชำชนทั่ วไป และ/หรือกรณีเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด  
 แลว้แต่กรณี 

B คือ   จ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกใหม่เพื่อรองรบักำรใชสิ้ทธิของหลกัทรพัยใ์ดๆ ที่มี
สิทธิที่จะแปลงสภำพหรือเปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญได ้หรือให้สิทธิในกำร 
จองซือ้หุน้สำมญัตำมที่เสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ เสนอขำย
ต่อประชำชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั 

BX คือ  จ ำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิน้ หลังหักค่ำใช้จ่ำยที่ เกิดขึน้จำกกำรออก
หลกัทรพัยใ์ดๆ ที่ใหสิ้ทธิที่จะแปลงสภำพ / เปล่ียนเป็นหุน้สำมญัได ้หรือ
ใหสิ้ทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมัญ ส ำหรบักำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
และ/หรือ เสนอขำยประชำชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บุคคล 
ในวงจ ำกดั รวมกบัเงินท่ีจะไดร้บัจำกกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพ / เปล่ียนเป็น
หุน้สำมญัได ้หรือใหสิ้ทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญั 

6.4 เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลทั้งหมดหรือบำงส่วนเป็นหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งกำร
เปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิ และอตัรำกำรใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไม่มีสิทธิ
รบัหุน้ปันผล (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมำย XD) 

(1)  รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

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

(3) อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x (A + B) 

 A 

โดยที่  Price 1    คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง  
Price 0 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ   อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ  อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

A คือ  จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ ได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุด
 ทะเบียนผูถื้อหุน้ เพื่อสิทธิในกำรรบัหุน้ปันผล 
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B คือ จ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุน้สำมญัปันผล 

6.5  เมื่อบรษิัทมีกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่ำอตัรำรอ้ยละ 90 ของก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินเฉพำะของบรษิัท (ที่
ไดม้ีกำรตรวจสอบแลว้) หลงัจำกหกัภำษี ทุนส ำรองตำมที่กฎหมำยก ำหนด และเงินส ำรองอื่นๆ ตลอดจนภำระ
ผูกพนัตำมเงื่อนไขของสญัญำเงินกูท้ี่บริษัทฯ ไดใ้หไ้วแ้ก่สถำบนักำรเงิน กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและ
อัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลำด
หลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมำย XD) 

ทั้งนี ้ อัตรำรอ้ยละของเงินปันผลที่จ่ำยให้กับผู้ถือหุ้น ค ำนวณโดยน ำเงินปันผลที่จ่ำยออกจริงจำกผลกำร
ด ำเนินงำนในแต่ละรอบระยะบญัชี หำรดว้ยก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินเฉพำะของบรษิัท (ที่ไดม้ีกำรตรวจสอบแลว้) 
หลงัจำกหกัขำดทนุสะสม ส ำรองตำมกฎหมำย และภำษีเงินได ้ของผลกำรด ำเนินงำนของรอบระยะเวลำบญัชีปี
เดียวกนั โดยที่เงินปันผลที่จ่ำยออกจรงิดงักล่ำวใหร้วมถึงเงินปันผลที่จ่ำยระหว่ำงกำลในแต่ละรอบบญัชีดงักล่ำว
ดว้ย  

วนัที่ใชใ้นกำรค ำนวณ หมำยถึง วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในเงินปันผล (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรพัย์
ขึน้เครื่องหมำย XD)  

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

 MP 

(2) อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x MP 

 [MP - (D - R)] 

โดยที่   
Price 1 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง  
Price 0 คือ  รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ  อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ  อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
MP คือ  รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษิัท 
D คือ  เงินปันผลต่อหุน้ท่ีจ่ำยจรงิแก่ผูถื้อหุน้ 
R คือ  เงินปันผลต่อหุน้ที่จ่ำยในอตัรำรอ้ยละ 90 ของก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินเฉพำะของ

บริษัท (ที่ได้มีกำรตรวจสอบแล้ว) หลังจำกหักขำดทุนสะสมและส ำรองตำม
กฎหมำย หำรดว้ยจ ำนวนหุน้ทัง้หมดที่มีสิทธิไดร้บัเงินปันผล 

6.6 ในกรณีที่มีเหตกุำรณใ์ดๆ อนัท ำใหผ้ลตอบแทนใดๆ ที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ เสียสิทธิและประโยชนอ์นัพึงได ้ซึ่ง
เป็นเหตุกำรณท์ี่ไม่ไดก้ ำหนดอยู่ในข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.5 ดังกล่ำวขำ้งตน้ ให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทว่ำจะมีกำร
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พิจำรณำดงัต่อไปนีห้รือไม่ ซึ่งจะเป็นกำรพิจำรณำเพื่อก ำหนดกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัรำ
กำรใชสิ้ทธิ (หรือปรบัจ ำนวนหน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ แทนอตัรำกำรใชสิ้ทธิ) ใหม่อย่ำงเป็นธรรม โดยไม่ท ำให้
สิทธิของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกว่ำเดิม โดยใหถื้อว่ำผลกำรพิจำรณำนัน้เป็นที่สดุ และใหบ้ริษัทแจง้ให้
ส ำนกังำน ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรพัย ์และนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบถึงรำยละเอียดดงักล่ำวดว้ย
ภำยในระยะเวลำ 15 วนันบัตัง้แต่วนัท่ีมีเหตใุหต้อ้งด ำเนินกำรเปล่ียนแปลงกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำว 

6.7 กำรค ำนวณกำรเปล่ียนรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 เป็นอิสระต่อกัน และ 
จะค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงตำมล ำดับเหตุกำรณ์ก่อนหลัง ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ต่ำงๆ จะเกิดขึน้พรอ้มกัน 
ใหค้  ำนวณกำรเปล่ียนแปลงเรียงล ำดบัดงันี ้คือ ขอ้ 6.1 ขอ้ 6.5 ขอ้ 6.4 ขอ้ 6.2 ขอ้ 6.3 และขอ้ 6.6 โดยในแต่ละ
ล ำดบัครัง้ที่มีกำรค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงใหค้งสภำพของรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิเป็นทศนิยม 5 
ต ำแหน่ง 

6.8 กำรค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 จะไม่มีกำร
เปล่ียนแปลงซึ่งท ำใหร้ำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่สงูขึน้ และ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิลดลง เวน้แต่กรณีกำรรวมหุน้ ส ำหรบั
กำรค ำนวณจ ำนวนเงินจำกกำรใชสิ้ทธิ จะค ำนวณจำกรำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลังกำรเปล่ียนแปลง (ทศนิยม 5 
ต ำแหน่ง) คูณกับจ ำนวนหุ้นสำมัญ (จ ำนวนหุ้นสำมัญค ำนวณไดจ้ำก อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่ คูณกับจ ำนวน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่แสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิ เมื่อค ำนวณไดจ้ ำนวนหุน้ออกมำเป็นเศษหุน้ใหต้ดัเศษของ  
หุน้นัน้ทิง้)  

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิจนเป็นผลท ำใหร้ำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่ที่ค  ำนวณตำมสตูรมีรำคำ
ต ่ำกว่ำมลูค่ำที่ตรำไวข้องหุน้สำมญั (Par Value) ของบรษิัทนัน้ บรษิัทขอสงวนสิทธิที่จะปรบัรำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่
เพียงเท่ำกับมลูค่ำที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัเท่ำนัน้ ส ำหรบัอตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่ใหใ้ชอ้ตัรำกำรใชสิ้ทธิที่ค  ำนวณได้
ตำมขอ้ 6.1 ถึงขอ้ 6.6 เช่นเดิม  

6.9 บริษัทอำจท ำกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิควบคู่กับกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนกำรปรับอัตรำ  
กำรใชสิ้ทธิก็ได ้ทัง้นี ้หำกบริษัทตอ้งออกหุน้รองรบัเพิ่มเติม บริษัทตอ้งจดัใหม้ีกำรประชมุผูถื้อหุน้เพื่ออนุมตัิกำร
ออกหุน้รองรบักำรปรบัสิทธินัน้อย่ำงเพียงพอ และบริษัทตอ้งยื่นมติดงักล่ำวต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. ก่อนกำรปรบั
สิทธิ จึงจะถือว่ำบรษิัทไดร้บัอนญุำตใหเ้สนอขำยหุน้รองรบันัน้ 

6.10 กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ 6.1 ถึงขอ้ 6.6 และ/หรือ กำรออกใบส ำคญั
แสดงสิทธิใหม่ทดแทนกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 6.9 บริษัทจะด ำเนินกำรแจ้งรำยละเอียดเก่ียวกับ 
กำรปรับอัตรำและรำคำของใบส ำคัญแสดงสิทธิทันทีหรือก่อน /ในช่วงเวลำส่งข่ำวภำคเย็นหลังปิดตลำด
หลกัทรพัยก์่อนวนัที่อตัรำหรือรำคำใชสิ้ทธิแปลงสภำพมีผลบงัคบั หรืออย่ำงชำ้ในช่วงเวลำส่งข่ำวภำคเชำ้ก่อน
เปิดตลำดหลักทรัพยข์องวันที่อัตรำหรือรำคำใชสิ้ทธิแปลงสภำพมีผลบังคับผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนส่ือ
อิเล็กทรอนิกสข์องตลำดหลักทรพัย์ และแจง้ต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. ภำยใน 15 วันนับแต่วันที่กำรปรบัสิทธิมีผล
บงัคบัใช ้และจดัส่งขอ้ก ำหนดสิทธิที่แกไ้ขเพิ่มเติมใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่ไดร้บั
กำรรอ้งขอเป็นหนังสือจำกผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิและจะจดัใหม้ีกำรเก็บรกัษำส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิที่แกไ้ข
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เพิ่มเติม ณ ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัท และ/หรือ ส ำนกังำนใหญ่ของตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้
มี) เพื่อใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ สำมำรถขอตรวจสอบส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิที่แกไ้ขเพิ่มเติมไดใ้นวนัและเวลำ
ท ำกำรของสถำนที่ดงักล่ำว 

7.  ค่ำเสียหำยกรณีทีบ่ริษัทไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นรองรับกำรใช้สิทธิ 

บรษิัทจะชดใชค้่ำเสียหำยใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ตำมรำยละเอียดดงันี ้

7.1 บริษัทจะชดใชค้่ำเสียหำยใหเ้ฉพำะผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มำแจง้ควำมจ ำนงที่จะใชสิ้ทธิในวนัก ำหนดกำรใช้
สิทธิแต่ละครัง้และบริษัทไม่สำมำรถจัดใหม้ีหุน้สำมัญเพื่อรองรบักำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิไดอ้ย่ำง
ครบถ้วน โดยค่ำเสียหำยที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำว สำมำรถค ำนวณไดต้ำมที่
ก ำหนดในข้อ 7.3 ยกเว้นกรณีที่บริษัทไม่สำมำรถออกหุ้นสำมัญให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไดเ้นื่องจำก
ขอ้จ ำกดัเรื่องสดัส่วนกำรถือหุน้ของบคุคลที่มิไดม้ีสญัชำติไทยตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 12 ขำ้งล่ำงนี ้ในกรณีนีบ้รษิัทไม่
มีหนำ้ที่ตอ้งชดใชค้่ำเสียหำยใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

7.2 กำรชดใชค้่ำเสียหำยตำมขอ้ 7.1 บริษัทจะช ำระใหเ้ป็นเช็ค ดร๊ำฟท ์ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือค ำสั่งจ่ำยเงินของ
ธนำคำร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะชื่อผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ และจะจัดส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบั
ภำยใน 10 วันท ำกำรนับจำกวันที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิมำแจง้ควำมจ ำนงที่จะใช้สิทธิ ในกรณีที่บริษัทไม่
สำมำรถคืนเงินค่ำเสียหำยใหแ้กผู่ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดภ้ำยในระยะเวลำดงักล่ำว ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะ
ไดร้บัดอกเบีย้ในอัตรำรอ้ยละ 7.5 ต่อปี โดยค ำนวณนับแต่วนัที่พน้ก ำหนด 10 วันท ำกำรดงักล่ำวจนถึง (แต่ไม่
รวม) วนัท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บัคืนเงินค่ำเสียหำย  

อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกบริษัทไดท้ ำกำรส่งเช็ค ดร๊ำฟท ์ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือค ำสั่งจ่ำยเงินของ
ธนำคำร ซึ่งขีดครอ่มสั่งจ่ำยเฉพำะชื่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทำงไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบัตำมที่อยู่ที่ระบุใน
หนงัสือแสดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิโดยถูกตอ้งแลว้ ใหถื้อว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บัเงินค่ำเสียหำยคืน
แลว้โดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป 

7.3 กำรค ำนวณค่ำเสียหำยที่บรษิัทจะชดใชใ้หแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ตำมขอ้ 7.1 มีสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

ค่ำเสียหำยต่อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย เท่ำกบั  B x [MP – EP] 

โดยที่  B คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ไม่สำมำรถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึน้ได้ ตำมอัตรำกำรใช้สิทธิที่
เปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ต่อ 1 หน่วย 

 MP  คือ รำคำปิดของหุน้สำมญัของบริษัทในวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ซึ่งผูถื้อใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ มำแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิ 

 EP  คือ รำคำกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือรำคำกำรใชสิ้ทธิที่มีกำรปรบัรำคำตำม
เงื่อนไขกำรปรบัสิทธิ (หำกมี) 
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ทัง้นี ้ค่ำเสียหำยที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไดร้บัในกรณีที่บริษัทไม่สำมำรถจดัใหม้ีหุน้รองรบักำรใชสิ้ทธิได ้ซึ่ง
ตอ้งไม่ต ่ำกว่ำส่วนต่ำงระหว่ำงรำคำตลำดของหุน้ของบริษัท ซึ่ งเป็นประเภทเดียวกับหุน้ที่ออกใหม่เพื่อรองรบั
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ีมีกำรใชสิ้ทธิ กับรำคำที่จะซือ้หุน้ตำมสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

7.4 กำรชดใชค้่ำเสียหำยตำมขอ้ 7 นีใ้หถื้อเป็นสิน้สดุ 

8.  สิทธิและสภำพของหุ้นรองรับ 

หุน้สำมญัออกใหม่ตำมกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสภำพเท่ำเทียมกบัหุน้สำมญัของบรษิัท
ที่ออกไปก่อนหนำ้นีทุ้กประกำร ซึ่งรวมทัง้สิทธิในกำรรบัเงินปันผลหรือผลประโยชนอ์ื่นใดที่บริษัทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
ทัง้นี ้นบัแต่วนัที่กระทรวงพำณิชยร์บัจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแลว้ และนำยทะเบียนผูถื้อหุน้ของบรษิัทไดจ้ดแจง้
ชื่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผูถื้อหุน้ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัท หำกบริษัทไดป้ระกำศวนัก ำหนดให้
สิทธิในเงินปันผลหรือผลประโยชนอ์ื่นใดแก่ผูถื้อหุน้ก่อนวนัที่กระทรวงพำณิชยร์บัจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแลว้ 
และนำยทะเบียนผูถื้อหุน้ของบรษิัทไดจ้ดแจง้ชื่อของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผูถื้อหุน้ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้
ของบรษิัท ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวจะไม่มีสิทธิไดร้บัเงินปันผลหรือผลประโยชนอ์ื่นนัน้ 

9.  ข้อจ ำกัดกำรโอนหุ้น 

 หุ้นของบริษัทโอนไดโ้ดยไม่มีข้อจ ำกัด เว้นแต่กำรโอนหุ้นนั้นจะเป็นเหตุให้มีคนต่ำงดำ้วถือหุ้นอยู่ในบริษัท 
เกินกว่ำรอ้ยละ 49 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัท 

10. สถำนภำพของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ 

 สถำนะของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่ำงวนัที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิและ  
วนัก่อนวนัที่กระทรวงพำณิชยจ์ะรบัจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแลว้อนัเนื่องมำจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดง
สิทธิ จะมีสถำนภำพและสิทธิเช่นเดียวกับใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ไดแ้จ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ และ
สถำนภำพดงักล่ำวนีจ้ะสิน้สดุลงในวนัที่กระทรวงพำณิชยไ์ดร้บัจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแลว้อนัเนื่องมำจำกกำร
ใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวแลว้ 

 ในกรณีที่บรษิัทมีกำรปรบัรำคำกำรใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิในช่วงที่บรษิัทยงัไม่ไดน้ ำหุน้สำมญัเพิ่มทุน
ที่เกิดขึน้จำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้จดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย ์ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ  
ที่ไดท้  ำกำรใชสิ้ทธิแลว้จะไดร้บักำรปรบัสิทธิยอ้นหลงั โดยบรษิัทจะด ำเนินกำรออกหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหม่เพิ่มเติม
ใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยเร็วที่สดุตำมจ ำนวนที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีสิทธิจะไดร้บัหำกรำคำกำรใช้
สิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิ (แลว้แต่กรณี) ที่ไดป้รบัใหม่นัน้มีผลบงัคบัใช ้อย่ำงไรก็ตำม ผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิอำจไดร้บัหุน้สำมญัส่วนเพิ่มชำ้กว่ำหุน้สำมญัที่ไดร้บัก่อนหนำ้นีแ้ลว้ ทั้งนีไ้ม่เกิน 45 วันนับจำกวันที่มีกำร
ปรบัสิทธิ 
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11. ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิทีเ่สนอขำย 

 บริษัทจะน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลักทรพัย์ที่หุน้สำมัญของ
บรษิัทท ำกำรซือ้ขำยอยู่ในขณะนัน้ภำยใน 30 วนันบัแต่วนัออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

12. ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ และข้อจ ำกัดกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 บรษิัทไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ อย่ำงไรก็ตำม บรษิัทมีขอ้จ ำกดักำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดง
สิทธิ หำกกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวมีขอ้จ ำกัดอนัสืบเนื่องมำจำกขอ้บงัคบัของบริษัทว่ำดว้ยเรื่องอตัรำส่วนกำรถือหุน้
ของบคุคลที่มิใช่สญัชำติไทย โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

(ก) บริษัทจะไม่ออกหุน้สำมญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลต่ำงดำ้ว ซึ่งไดด้  ำเนินกำร
ใชสิ้ทธิตำมเงื่อนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ 5.4 หำกกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวจะท ำใหส้ดัส่วน
กำรถือหุน้ของบุคคลต่ำงดำ้วมีจ ำนวนเกินกว่ำรอ้ยละ 49 ของจ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
บรษิัทตำมที่ระบใุนขอ้บงัคบัของบรษิัท 

(ข) หำกขอ้จ ำกดัตำมขอ้ (ก) ขำ้งตน้มีผลท ำใหผู้ถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบคุคลต่ำงดำ้วที่ไดด้  ำเนินกำร
ใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิตำมขอ้ 5.4 และตำมหลักกำร “มำก่อนไดก้่อน” 
(First-Come First-Served) ไม่สำมำรถใชสิ้ทธิไดต้ำมจ ำนวนที่ระบใุนใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้
หุน้สำมญัเพิ่มทุนไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ 
(ถำ้มี) ขอสงวนสิทธิในกำรส่งเงินคงเหลือในส่วนที่ไม่สำมำรถใชสิ้ทธิไดค้ืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิที่เป็นบุคคลต่ำงดำ้วดงักล่ำวโดยเช็ค ดร๊ำฟท ์ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือค ำสั่งจ่ำยเงินของธนำคำร 
ซึ่งขีดครอ่มสั่งจ่ำยเฉพำะชื่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 10 วนัท ำกำรนบั
จำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ ในครัง้นัน้ ๆ ทัง้นี ้กำรคืนจะเป็นไปตำมระยะเวลำและวิธีกำรท่ีสมำคมบรษิทั
หลกัทรพัยไ์ทยก ำหนดโดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์โดยไม่มีดอกเบีย้  

(ค) ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลต่ำงดำ้วจะไม่ไดร้บักำรชดเชยหรือชดใชไ้ม่ว่ำในรูปแบบใดจำก
บริษัทและตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) ในกรณีที่ไม่สำมำรถใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิได้โดยมีสำเหตุมำจำกขอ้จ ำกัดเรื่องอัตรำส่วนกำรถือหุ้นของบุคคลต่ำงดำ้วตำมขอ้ (ก) 
ขำ้งตน้  

13. กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิ 

13.1 กำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิในเรื่องที่เป็นประโยชนต์่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิอย่ำงชดัแจง้ หรือเรื่องที่
ต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยหรือหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ  
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ตลำดหลักทรัพย ์หรือกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้อง กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือค ำสั่งที่มีผลบังคับทั่วไปหรือ
ประกำศ หรือขอ้บงัคบัของส ำนกังำน ก.ล.ต. ที่เก่ียวขอ้ง หรือกรณีกำรปรบัสิทธิตำมขอ้ 6 หรือเรื่องที่ไม่ท ำใหสิ้ทธิ
ประโยชนข์องผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดอ้ยลง หรือเรื่องกำรแกไ้ขขอ้ผิดพลำดที่เห็นไดโ้ดยชดัแจง้ ใหบ้รษิัทกระท ำ
ไดโ้ดยไม่ตอ้งไดร้บัควำมยินยอมจำกที่ประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิก่อน  

13.2 กำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธินอกจำกกรณีตำมขอ้ 13.1 ตอ้งไดร้บัควำมยินยอมจำกบรษิัทและที่ประชุม
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมวิธีกำรท่ีระบไุวใ้นขอ้ 15.6 หรือขอ้ 15.9 แลว้แต่กรณี 

13.3 กำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิไม่ว่ำกรณีใด ๆ ตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก ำหนดตำมประกำศ ทจ. 34/2551 
และเป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตลอดจนกฎหมำยอื่นที่เก่ียวขอ้ง เวน้แต่จะไดร้บั
กำรผ่อนผนั  

13.4 บริษัท และ/หรือ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่สำมำรถเสนอให้แก้ไขขอ้ก ำหนดสิทธิในเรื่องกำรขยำยอำยุของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ อตัรำกำรใชสิ้ทธิ และรำคำกำรใชสิ้ทธิ เวน้แต่เป็นกรณีกำรปรบัสิทธิตำมขอ้ 6  

13.5 บรษิัทจะด ำเนินกำรแจง้ต่อตลำดหลกัทรพัย ์ส ำนกังำน ก.ล.ต. และนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใหท้รำบถึง
รำยละเอียดกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิตำมที่กล่ำวในขอ้ 13.1 หรือ 13.2 และจะจดัส่งขอ้ก ำหนดสิทธิ
ที่มีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงดงักล่ำวภำยใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิมีผลบงัคบั และ
บริษัทจะด ำเนินกำรแจ้งต่อผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทุกรำยให้ทรำบถึงรำยละเอียดกำรแก้ไขเปล่ียนแปลง
ขอ้ก ำหนดสิทธิตำมที่กล่ำวในขอ้ 13.1 หรือ 13.2 ผ่ำนทำงระบบเผยแพร่ขอ้มลูผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกสข์องตลำด
หลกัทรพัย ์ในวนัเดียวกันกับวนัที่บริษัทแจง้ต่อตลำดหลกัทรพัย ์ส ำนกังำน ก.ล.ต. และนำยทะเบียนใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ และจะจดัส่งขอ้ก ำหนดสิทธิที่มีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงดงักล่ำวใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 
15 วันนับแต่วันที่ไดร้ับกำรรอ้งขอเป็นหนังสือจำกผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิตอ้ง
รบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยตำมสมควรตำมที่บรษิัทก ำหนด ทัง้นี ้บริษัทจะจดัใหม้ีกำรเก็บรกัษำส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิที่
แกไ้ขเปล่ียนแปลง ณ ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัท และส ำนกังำนใหญ่ของตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ 
(ถำ้มี) เพื่อใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถขอตรวจสอบส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิที่แกไ้ขเปล่ียนแปลงไดใ้นวัน
และเวลำท ำกำรของสถำนที่ดงักล่ำว 

14. ทีม่ำของกำรก ำหนดรำคำหลักทรัพยท์ีเ่สนอขำย 

 ไม่มีกำรก ำหนดรำคำของใบส ำคญัแสดงสิทธิ เนื่องจำกกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวเป็นกำรออกโดยไม่
คิดมูลค่ำ อย่ำงไรก็ดี บริษัทไดพ้ิจำรณำถึงรำคำกำรใชสิ้ทธิครัง้นี ้ ใหส้อดคลอ้งกับวัตถุประสงคก์ำรใชเ้งินของ
บรษิัทในอนำคต 

15. กำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 กำรเรียกและ/หรือกำรประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใหเ้ป็นไปตำมวิธีกำรดงัต่อไปนี ้
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15.1 บริษัทมีสิทธิเรียกกำรประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดไ้ม่ว่ำในเวลำใด ๆ  ตำมที่เห็นสมควร แต่บริษัทตอ้งจดัใหม้ี
กำรประชุมผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติในกำรด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งโดยเร็วภำยใน 30 วันนับแต ่
วนัเกิดเหตกุำรณด์งัต่อไปนี ้

(ก) เมื่อมีเหตุกำรณ์ส ำคัญที่อำจกระทบต่อสิทธิของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิอย่ำงเป็นนัยส ำคัญ หรือ
กระทบต่อควำมสำมำรถของบรษิัทในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมขอ้ก ำหนดสิทธิ หรือ 

(ข) เมื่อบริษัทหรือผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 25 ของ
จ ำนวนหน่วยของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดม้ีกำรใช้สิทธิ ประสงคจ์ะเสนอขอแก้ไขเปล่ียนแปลง
ขอ้ก ำหนดสิทธิตำมขอ้ 13 ทั้งนี ้บริษัท และ/หรือผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอขอแกไ้ข
เปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิในเรื่องอตัรำกำรใชสิ้ทธิ รำคำกำรใชสิ้ทธิ และอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ในกรณีที่บรษิัทไม่ด  ำเนินกำรเรียกประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิที่ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 25 ของจ ำนวนหน่วยของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ 
มีกำรใชสิ้ทธิ ณ ขณะนัน้ สำมำรถด ำเนินกำรเรียกประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิแทนบรษิัทได ้

บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนเพื่อก ำหนดสิทธิของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในกำรประชุมดงักล่ำวเป็นระยะเวลำไม่เกิน 21 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยผูถื้อ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมจะตอ้งมีรำยชื่อเป็นผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ณ วันก่อนวันปิด  
สมดุทะเบียนดงักล่ำว (วนัก่อนวนัแรกที่ขึน้เครื่องหมำย XM) 

15.2 หนงัสือเชิญประชมุ 

ในกำรเรียกประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ไม่ว่ำจะเป็นกำรประชมุเนื่องจำกบรษิัทหรือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
รอ้งขอ ใหบ้ริษัทส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ระบุสถำนที่ที่จะใชป้ระชุมโดยตอ้งอยู่ในทอ้งที่
อนัเป็นที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ของบรษิัทหรือจงัหวดัใกลเ้คียงหรือกรุงเทพมหำนคร วนัและเวลำที่จะประชมุ รวมทัง้
เรื่องที่จะพิจำรณำในที่ประชุม) ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทุกรำย และ แจ้งให ้
นำยทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบ เป็นระยะเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิ และตอ้งไม่เกิน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ  

15.3 กำรมอบฉนัทะ 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิอำจแต่งตัง้ผูร้บัมอบฉันทะใหเ้ขำ้ร่วมประชุม และ/หรือออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม  
ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิครำวใด ๆ ก็ได ้โดยผูร้บัมอบฉันทะดังกล่ำวจะตอ้งยื่นหนังสือมอบฉันทะ (ซึ่งท ำตำม
แบบที่บริษัท และ/หรือนำยทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิก ำหนด และไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
พรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมแลว้) ต่อประธำนที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธำนที่ประชุมมอบหมำยก่อนเริ่มกำร
ประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

15.4 องคป์ระชมุ 
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ที่ประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งมีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิและผูร้บัมอบฉันทะจำกผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิ (ถำ้มี) ซึ่งถือใบส ำคญัแสดงสิทธิรวมกันเป็นจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยทั้งหมดของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ เขำ้รว่มประชมุจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีที่ไดม้ีกำรเรียกประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ใด เมื่อล่วงเวลำนดัไปแลว้ถึงหนึ่งชั่วโมง แต่จ ำนวน 
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งมำเขำ้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุม ใหถื้อว่ำกำรประชุมเป็นอนัระงบัไป ในกรณีที่
กำรประชุมดงักล่ำวจดัขึน้โดยบริษัท บริษัทจะจดัใหม้ีกำรประชุมใหม่ภำยในระยะเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนัแต่ไม่
เกิน 14 วัน นับแต่วันที่ก ำหนดเป็นวนัประชุมครำวก่อนโดยปฏิบัติตำมขอ้ 15.2 ซึ่งในกำรประชุมครัง้หลังนี ้ไม่
บงัคบัว่ำจะตอ้งครบองคป์ระชมุตำมที่ก ำหนดขำ้งตน้ 

15.5 ประธำนท่ีประชมุ 

ใหป้ระธำนกรรมกำร หรือรองประธำนกรรมกำร หรือประธำนกรรมกำรตรวจสอบ หรือกรรมกำรรำยใดรำยหนึ่ง
ของบริษัท หรือบุคคลที่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิคดัเลือก (เรียงตำมล ำดับในกรณีที่บุคคลก่อนหนำ้ไม่เขำ้ร่วม
ประชมุ) ท ำหนำ้ที่เป็นประธำนของที่ประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

15.6 มติที่ประชมุ 

มติของที่ประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยใบส ำคญัแสดง
สิทธิทั้งหมดของผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือผู้รบัมอบฉันทะที่เขำ้ประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และใหม้ตินั้น 
มีผลผกูพนัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทัง้หมดไม่ว่ำจะไดเ้ขำ้รว่มประชุมหรือไม่ 

ในกำรออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ำกับหน่วยของใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
ที่ถืออยู่ โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมี 1 เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเห็นดว้ยและคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย 
มีจ ำนวนเท่ำกนั ใหป้ระธำนท่ีประชมุมีสิทธิออกเสียงชีข้ำดเพิ่มขึน้อีก 1 เสียง 

บริษัทจะด ำเนินกำรแจง้มติที่ประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิต่อตลำดหลกัทรพัย์ภำยในวนัท ำกำรถัดไปนับแต่ 
วนัประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ รวมทัง้แจง้ต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. และนำยทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
ภำยในระยะเวลำ 15 วนันบัแต่วนัประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

15.7 รำยงำนกำรประชมุ 

บรษิัทจะจดัท ำรำยงำนกำรประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยในระยะเวลำไม่เกิน 14 วนั นบัแต่วนัประชมุผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยใหป้ระธำนที่ประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิในครัง้นัน้  ๆ เป็นผูล้งนำมรบัรองรำยงำน
กำรประชุม และจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมไว้กับบริษัท ทั้งนี ้บริษัทจะจัดส่งรำยงำนกำรประชุมให้แก่ผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิเมื่อไดร้บักำรรอ้งขอภำยใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทไดร้บักำรรอ้งขอเป็นหนังสือจำกผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิตอ้งรบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยตำมสมควรตำมที่บรษิัทก ำหนด 

15.8 ค่ำใชจ้่ำยในกำรประชมุ 

บรษิัทจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยตำมสมควรทัง้หมดที่เกิดขึน้ในกำรจดัประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทกุครัง้ 
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15.9 มติเป็นหนงัสือแทนกำรประชมุ 

ยกเวน้กรณีกำรจดัประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเมื่อเกิดเหตุกำรณต์ำมที่ระบุในขอ้ 15.1 (ก) หรือ (ข) บริษัท
อำจขอใหผู้ถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิท ำควำมตกลงกันเป็นมติโดยกำรท ำหนังสือแทนกำรประชุมผูถื้อใบส ำคัญ
แสดงสิทธิเพื่อลงมติในเรื่องดงักล่ำวได ้แต่มติดงักล่ำวจะตอ้งมีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ
รวมกันเป็นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนหน่วยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ไดใ้ชสิ้ทธิทั้งหมด ลง
ลำยมือชื่อใหค้วำมเห็นชอบไวเ้ป็นหลกัฐำนในหนงัสือฉบบัเดียวกันหรือหลำยฉบับก็ได้ และส่งมอบใหป้ระธำน
กรรมกำรบรษิัทหรือบคุคลที่ไดร้บัมอบหมำยเป็นผูเ้ก็บรกัษำไว ้

กำรลงมติตำมวิธีกำรที่ก ำหนดในขอ้ 15.9 นี ้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่สำมำรถยกเลิกหรือเพิกถอนมติที่ส่งมำ
ได ้เวน้แต่จะไดร้บัควำมยินยอมเป็นหนงัสือจำกบรษิัท 

มติดงักล่ำวจะมีผลใชบ้งัคบัและผูกพันผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิทุกรำย ไม่ว่ำจะลงลำยมือชื่อใหค้วำมเห็นชอบ  
ในมติดงักล่ำวหรือไม่ 

16.  ผลบังคับข้อก ำหนดสิทธิและกฎหมำยทีใ่ช้บังคับ 

ขอ้ก ำหนดสิทธินีจ้ะมีผลใชบ้งัคบัในวนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิไปจนถึงวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย โดย
ขอ้ก ำหนดสิทธินีจ้ะใชบ้งัคบัและตีควำมตำมกฎหมำยไทย  

ในกรณีที่มีขอ้ควำมใดในส่วนที่ 2 ของขอ้ก ำหนดสิทธิขดัหรือแยง้กับขอ้ควำมในส่วนที่ 1 ของขอ้ก ำหนดสิทธินี ้ 
ใหข้อ้ควำมในส่วนที่ 1 มีผลใชบ้งัคบั และในกรณีที่มีขอ้ควำมใด ๆ ในขอ้ก ำหนดสิทธินีข้ดัหรือแยง้กับกฎหมำย
หรือประกำศใด ๆ ท่ีมีผลใชบ้งัคบักบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใหใ้ชข้อ้ควำมตำมกฎหมำยหรือประกำศดงักล่ำวบงัคบั
กบัใบส ำคญัแสดงสิทธิแทนขอ้ควำมของขอ้ก ำหนดสิทธินี ้ทัง้นี ้เฉพำะในส่วนท่ีขดัหรือแยง้กนันัน้  

 
 ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ
 บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสตกิส ์จ ำกัด (มหำชน) 
 

 


