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ข้อก ำหนดว่ำดว้ยสทิธิและหนำ้ที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ

และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมัญของ 
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกดั (มหำชน) ครั้งที่ 1 (PL-W1) 

 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1 (PL-W1) (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

ครั้งที่ 1” หรือ “PL-W1”) ซึ่งออกโดยบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) ตำมมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี 2558 
ซึ่งประชมุเมื่อวันท่ี 28 เมษำยน 2558  
 
ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ (ตำมนิยำมที่ระบุด้ำนล่ำง) จะได้รับสิทธิตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิ (ตำมนิยำมที่ระบุ
ด้ำนล่ำง) นี้ โดยผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ (ตำมนิยำมที่ระบุด้ำนล่ำง) และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องผูกพันตำม
ข้อก ำหนดสิทธิทุกประกำร และให้ถือว่ำผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้รับทรำบและเข้ำใจข้อก ำหนดต่ำงๆ ในข้อก ำหนดสิทธิ
เป็นอย่ำงดีแล้ว ทั้งนี้ ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิจะจัดให้มีกำรเก็บรักษำส ำเนำข้อก ำหนดสิทธิไว้ ณ ส ำนักงำนใหญ่ของผู้
ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบส ำเนำข้อก ำหนดสิทธิได้ในวันและเวลำท ำกำรของผู้
ออกใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ  
 
ค ำจ ำกดัควำม 
 
ค ำและข้อควำมต่ำงๆ ที่ใช้อยูใ่นข้อก ำหนดสทิธิ ให้มคีวำมหมำยดังต่อไปนี้ 
 
ข้อก ำหนดสิทธ ิ หมำยถึง ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือ

ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด 
(มหำชน) ครั้งที่ 1 (PL-W1) ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่
จองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นและที่จองซื้อเกินสิทธิ  
 

ตลำดหลกัทรัพย ์ หมำยถึง ตลำดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

บริษัท หรือ  
ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ

หมำยถึง บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน)  
 
 

ใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ หมำยถึง ใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อใช้แทนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ
ของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1 (PL-W1) ที่จะจัดสรร
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมสัดส่วนกำร
ถือหุ้นและที่จองซื้อเกินสิทธิ  
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ใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ หมำยถึง ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด 

(มหำชน) ครั้งที่ 1 (PL-W1) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสำมำรถโอนเปล่ียนมือ
ได้ ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นและที่จองซื้อเกินสิทธิ (โดยไม่คิดมูลค่ำ) ซึ่งมี
รำยละเอียดตำมที่ระบุไว้ในข้อก ำหนดสิทธินี ้
 

ประกำศ ทจ. 34/2551 หมำยถึง ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง กำรขอ
อนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่
ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 
ธันวำคม 2551 (รวมถึงที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) 
 

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ หมำยถึง ผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิ และให้รวมถึงผู้ถือใบแทนใบส ำคัญ
แสดงสิทธ ิ
 

ระยะเวลำแสดงควำมจ ำนง 
ในกำรใช้สทิธ ิ

หมำยถึง ระยะเวลำที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ
ของบริษัท สำมำรถแสดงควำมจ ำนงใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ โดยให้มีควำมหมำยตำมทีร่ะบุไว้ในข้อ 1.2.2 ของ
ข้อก ำหนดสิทธิ 
 

วันก ำหนดกำรใช้สทิธ ิ หมำยถึง วันที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิใน
กำรซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทได้ โดยให้มีควำมหมำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 
1.2.1 ของข้อก ำหนดสิทธิ 

   
วันก ำหนดกำรใช้สทิธ ิ
ครั้งสุดท้ำย 
 

หมำยถึง วันที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยตำมใบส ำคัญ
แสดงสิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท โดยให้มีควำมหมำยตำมที่ระบุ
ไว้ในข้อ 1.2.1 ของข้อก ำหนดสิทธิ 
 

วันท ำกำร หมำยถึง วันท่ีธนำคำรพำณิชย์เปิดท ำกำรตำมปกติในกรุงเทพมหำนคร ซึ่งไม่ใช่วัน
เสำร์หรือวันอำทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยประกำศให้
เป็นวันหยุดของธนำคำรพำณิชย์ 
 

วันที่ออกใบส ำคัญแสดง 
สิทธ ิ

หมำยถึง วันท่ี 15 มิถุนำยน 2558  
 
 

ส ำนักงำน ก.ล.ต. หมำยถึง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
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1.   รำยละเอียดเกี่ยวกับใบส ำคัญแสดงสทิธิ  
 
บริษัทจะออกและจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 1 จ ำนวนไม่เกิน 49,707,730 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทที่จองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นและที่จองซื้อเกินสิทธิ (โดยไม่คิดมูลค่ำ) โดยก ำหนดวัน
ก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในกำรจองซื้อหุ้นสำมญัเพิ่มทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นและใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 
1 (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภำคม 2558 และให้รวบรวมรำยชื่อตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้น
ในวันที่ 12 พฤษภำคม 2558 โดยมีรำยละเอียดของใบส ำคัญแสดงสิทธิดังต่อไปน้ี 

   
1.1  ลักษณะส ำคัญของใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ

 
ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ
 

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน)  

ที่อยู่ผู้เสนอขำย เลขที่ 252/6 ชั้น 29 อำคำรเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ ถนนรัชดำภิเษก   
แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรงุเทพมหำนคร 10320  
โทรศัพท์ 02-693-2288 
โทรสำร  02-693-2298-99 

 
ประเภทของใบส ำคัญแสดง
สิทธ ิ  

ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1 
(PL-W1) ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำม
สัดส่วนกำรถือหุ้นและที่จองซื้อเกินสิทธิ (โดยไม่คิดมูลค่ำ) 
 

ชนิดของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
 

ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปล่ียนมือได้ 

จ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่
ออกและเสนอขำย  
 

ไม่เกิน 49,707,730 หน่วย  
 

จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกเพื่อ
ร อ ง รั บ ก ำ ร ใ ช้ สิ ท ธิ ต ำ ม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
 

 ไม่เกิน 49,707,730 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนหุ้นรองรับต่อ
จ ำนวนหุ้นทีจ่ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่ม
ทุน โดยไม่มีหุ้นเหลือจำกกำรเสนอขำย จ ำนวน 149,123,190 หุ้น) เท่ำกับร้อยละ 8.3  
 
กำรค ำนวณร้อยละของจ ำนวนหุ้นรองรับ = Qw/(Q0+QRO) 

 
Q0 =  ทุนช ำระแล้วจ ำนวน 447,369,569 หุ้น 
QRO  =  หุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วน

กำรถือหุ้นจ ำนวน 149,123,190 หุ้น 
Qw  = หุ้นสำมัญที่ออกเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

จ ำนวน 49,707,730 หุ้น 
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วิธีกำรจดัสรรใบส ำคัญแสดง
สิทธ ิ

จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น
และที่จองซื้อเกินสิทธิ (โดยไม่คิดมูลค่ำ) ในอัตรำส่วน 3 หุ้นสำมัญใหม่ต่อ 1 หน่วย
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง) ในกรณีที่มีใบส ำคัญแสดงสิทธิ
เหลือจำกกำรเสนอขำยและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทจะด ำเนินกำรยกเลิก
ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีเหลือจำกกำรเสนอขำยข้ำงต้น 
 
โดยก ำหนดวันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำม
สัดส่วนกำรถือหุ้นและใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 1 (Record Date) ในวันที่ 11 
พฤษภำคม 2558 และให้รวบรวมรำยชื่อตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธี
ปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นในวันท่ี 12 พฤษภำคม 2558 
 

รำคำเสนอขำยตอ่หนว่ย 
 

หน่วยละ 0 บำท (ศูนย์บำท) 
 

อำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ
 

3 ปี นับตั้งแตว่ันท่ีออกใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ   
 

วันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ
 

วันท่ี 15 มิถุนำยน 2558 

อัตรำกำรใช้สทิธ ิ ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสำมัญ 1 หุ้น (อำจเปล่ียนแปลงในภำยหลังตำม
เงื่อนไขกำรปรับสิทธิ)  
 

รำคำกำรใช้สิทธ ิ รำคำกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ จะเท่ำกับ 4 บำทต่อหุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้น
ละ 1 บำท) (อำจเปล่ียนแปลงในภำยหลังตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ)   
 

ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ 
 
 

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ  ได้ในวันท ำกำร
สุดท้ำยของเดือนมีนำคม มิถุนำยน กันยำยน และ ธันวำคมของแต่ละปี ตลอดอำยุ
ของใบส ำคัญแสดงสิทธ ิโดยจะสำมำรถใช้สิทธิครั้งแรกได้ภำยหลังจำกใบส ำคัญแสดง
สิทธิมีอำยุครบ 2 ปี และวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยจะตรงกับวันที่ใบส ำคัญ
แสดงสิทธิมีอำยุครบ 3 ปี ทั้งนี้ ในกรณีที่วันก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยตรงกับ
วันหยุดท ำกำรของบริษัท ให้เลื่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิดังกล่ำวเป็นวันท ำกำรสุดท้ำย
ก่อนหน้ำวันก ำหนดกำรใช้สิทธิดังกล่ำว  
 

ระยะเวลำแสดงควำมจ ำนง 
ในกำรใช้สิทธิ 

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท สำมำรถแสดง
ควำมจ ำนงใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ในทุกวันท ำกำรของบริษัท ภำยใน 5 วันท ำ
กำรก่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิแต่ละครั้ง ตั้งแต่เวลำ 8.30 น. จนถึง 15.30 น. ยกเว้น
ระยะเวลำแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยซึ่งผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ
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จะต้องแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิไม่น้อยกว่ำ 15 วันก่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้ง
สุดท้ำย 
 

วันสิน้สดุอำยุของใบส ำคัญ
แสดงสทิธ ิ
 

วันท่ี 15 มิถุนำยน 2561 
 
 

นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดง
สิทธ ิ
 

บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

ตลำดรองของใบส ำคัญแสดง
สิทธ ิ
 

บริษัทจะน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ 

ตลำดรองของหุน้สำมัญที่เกดิ
จำกกำรใช้สทิธ ิ
 

บริษัทจะน ำหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกและเสนอ
ขำยในครั้งนี้ เข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ 
 

วิธีกำรใช้สทิธิและเงือ่นไขกำร
ใช้สิทธ ิ
 

เป็นไปตำมที่ระบุไวใ้นข้อ 1.2 ของข้อก ำหนดสิทธ ิ

ผลกระทบตอ่ 
ผู้ถือหุ้น 

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจะพิจำรณำบนสมมติฐำนท่ีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทตำมสิทธิครบท้ังจ ำนวน 49,707,730 หุ้น โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
 
กรณีที่ 1:  ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิของบริษัทท้ังจ ำนวน 
กรณีที่ 2:  บุคคลอื่นที่มิใช่เป็นผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิของ

บริษัทท้ังจ ำนวน (ผู้ถือหุ้นเดิมขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิในตลำดหลักทรพัย์
ทั้งจ ำนวน) 

ด้ำนกำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control Dilution) 
 
กรณีที่ 1:      เท่ำกับศูนย ์
กรณีที่ 2:      ไม่เกินร้อยละ 7.7 
 

Control dilution = Qw/(Q0+QRO+Qw) 
 
Q0 =  ทุนช ำระแล้วจ ำนวน 447,369,569 หุ้น 
QRO  =  หุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วน

กำรถือหุ้นจ ำนวน 149,123,190 หุ้น 
Qw  = หุ้นสำมัญที่ออกเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

จ ำนวน 49,707,730 หุ้น 
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ด้ำนกำรลดลงของส่วนแบ่งก ำไร (Earnings Dilution) 
 
กรณีที่ 1:     เท่ำกับศูนย ์
กรณีที่ 2:     ไม่เกินร้อยละ 7.7 
 
Earnings dilution = (ก ำไรสุทธิ/Q0+QRO)/(ก ำไรสุทธิ/(Q0+QRO+Qw)) 
 
ก ำไรสุทธิ (Q4 2556 – Q3 2557) = 144,181,100 บำท 
Q0 =  ทุนช ำระแล้วจ ำนวน 447,369,569 หุ้น 
QRO  =  หุ้นสำมัญเพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดสว่นกำรถือ

หุ้นจ ำนวน 149,123,190 หุ้น 
Qw  = หุ้นสำมัญที่ออกเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ จ ำนวน 

49,707,730 หุ้น 
 
ด้ำนกำรลดลงของรำคำ (Price Dilution) 
 
กรณีที่ 1:      ไม่เกินร้อยละ 3.1 
กรณีที่ 2:      ไม่เกินร้อยละ 3.1 
 
Price dilution = 1-((P0*Q0 + PRO*QRO + Pw*Qw)/(Q0+QRO+Qw))/P0 
 
P0 = รำคำตลำดของหุ้นก่อนกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุน 
PRO  =  รำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุน 
Pw = รำคำกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
Q0 =  ทุนช ำระแล้วของบริษัทจ ำนวน 447,369,569 หุ้น 
QRO  =  หุ้นสำมัญเพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตำมสัดส่วนกำรถือ

หุ้นจ ำนวน 149,123,190 หุ้น 
Qw  = หุ้นสำมัญที่ออกเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ จ ำนวน 

49,707,730 หุ้น 
 

  
1.2  วิธีกำรใช้สทิธิและเงือ่นไขกำรใช้สิทธ ิ
 
1.2.1  วันก ำหนดกำรใช้สทิธ ิ(Exercise Date)  
 

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทได้ในวันท ำกำร
สุดท้ำยของเดือนมีนำคม มิถุนำยน กันยำยน และ ธันวำคมของแต่ละปี ตลอดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิโดยจะ
สำมำรถใช้สิทธิครั้งแรกได้ภำยหลังจำกใบส ำคัญแสดงสิทธิมีอำยุครบ 2 ปี และวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยจะ
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ตรงกับวันที่ใบส ำคัญแสดงสิทธิมีอำยุครบ 3 ปี ทั้งนี้ ในกรณีที่วันก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยตรงกับวันหยุดท ำ
กำรของบริษัท ให้เลื่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิดังกล่ำวเป็นวันท ำกำรสุดท้ำยก่อนหน้ำวันก ำหนดกำรใช้สิทธิดังกล่ำว  

 
1.2.2  ระยะเวลำแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธ ิ
 

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท สำมำรถแสดงควำมจ ำนงใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ
ของบริษัท ในทุกวันท ำกำรของบริษัท โดยผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ
ของบริษัทตั้งแต่เวลำ 8.30 น. จนถึง 15.30 น. ภำยใน 5 วันท ำกำรก่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิแต่ละครั้ง (ต่อไปนี้
เรียกว่ำ “ระยะเวลำแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ”) ยกเว้นระยะเวลำแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยซึ่ง
ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิไม่น้อยกว่ำ 15 วันก่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้ง
สุดท้ำย (ต่อไปนี้เรียกว่ำ “ระยะเวลำแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย”)  
 
ทั้งนี้ บริษัทจะไม่มีกำรปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นในกรณีกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย จะ
มีกำรปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย และตลำด
หลักทรัพย์จะท ำกำรขึ้นเครื่องหมำย SP (ห้ำมกำรซื้อขำย) เพื่อห้ำมกำรซื้อขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิล่วงหน้ำ 2 วันท ำ
กำรก่อนวันปิดสมุดทะเบียน (ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนสิทธิใบส ำคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดท ำ
กำรของตลำดหลักทรัพย์ให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนเป็นวันท ำกำรก่อนหน้ำ) 
 
กำรแจ้งข่ำวเกี่ยวกับวิธีกำรใช้สิทธิและเงื่อนไขกำรใช้สิทธิ อัตรำกำรใช้สิทธิ  รำคำที่จะซื้อหุ้นสำมัญ  ระยะเวลำใน
กำรใช้สิทธิ  และระยะเวลำแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรำยละเอียดดังกล่ำวให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดง
สิทธิทรำบอย่ำงน้อย 5 วันท ำกำรก่อนระยะเวลำแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในระบบเผยแพร่ข้อมูล
ของตลำดหลักทรัพย์ (SET SMART/ELCID) ส ำหรับวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย บริษัทจะส่งรำยละเอียด
ดังกล่ำวให้กับผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมรำยชื่อที่ปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิด
สมุดทะเบียนครั้งสุดท้ำยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย  

 
1.2.3 นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ
 

บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั    
62 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ถนนรัชดำภิเษก เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหำนคร 10110 

โทรศัพท ์0-2229-2800 
โทรสำร 0-2654-5427 
Email: TSDCallCenter@set.or.th 
Website: http://www.tsd.co.th 
 

mailto:TSDCallCenter@set.or.th
http://www.tsd.co.th/
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นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ จะรับผิดชอบต่อกำรปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียน
จะต้องประกอบด้วย ชื่อและนำมสกุล สัญชำติและท่ีอยู่ของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ และรำยละเอียดอื่นๆ ที่บริษัท 
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด จะก ำหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกัน จะถือว่ำข้อมูลที่ปรำกฏอยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ดังนั้น ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิมีหน้ำที่ในกำรแจ้งขอ
เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขข้อผิดพลำดในรำยละเอียดในกำรลงบันทึกสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิต่อนำย
ทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิโดยตรง 
 
บริษัทขอสงวนสิทธิในกำรเปล่ียนนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวให้แก่ผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบผ่ำนทำงระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์ (SET SMART/ELCID) โดยเร็ว และ
แจ้งให้ส ำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน 15 วัน รวมทั้งบริษัทจะด ำเนินกำรจัดส่งเอกสำรเกี่ยวกับกำรเปล่ียนนำยทะเบียน
ใบส ำคัญแสดงสิทธใิห้กับผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย 

 
1.2.4 วิธีกำรและสถำนที่ตดิต่อในกำรใช้สิทธ ิ
 

(1) สถำนท่ีติดต่อในกำรใช้สิทธ ิ
 

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน)  
เลขที่ 252/6 ชั้น 29 อำคำรเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ ถนนรัชดำภิเษก   
แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรงุเทพมหำนคร 10320  
โทรศัพท์ 02-693-2288 
โทรสำร  02-693-2298-99 
 
บริษัทอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำกำรแต่งตั้งตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ และบริษัทจะแจ้งให้ผู้
ถือหุ้นทรำบต่อไป 
 
ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมีกำรเปล่ียนแปลงสถำนที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรำยละเอียดให้กับผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์ (SET SMART/ELCID) ต่อไป 
 

(2) ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถติดต่อขอรับแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้
สิทธิซื้อหุ้นสำมัญได้ที่บริษัท ในระหว่ำงระยะเวลำแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิตำมข้อ 1.2.2 ข้ำงต้น หรือ
ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ของบริษัท (http://www.pl.co.th/) และแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ
ของบริษัทได้ตำมที่อยู่ในข้อ 1.2.4 (1) ข้ำงต้น  

 
ในกรณีที่ใบส ำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ต้องกำรใช้
สิทธิต้องแจ้งควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอให้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมที่
ตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท ำหน้ำที่เป็นนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ (Broker) ของ
ตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่ำวจะด ำเนินกำรแจง้กบับริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อ
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ขอถอนใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ำกัด จะด ำเนินกำรออกใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิส ำหรับน ำไปใช้เป็นหลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิซื้อหุ้น
สำมัญที่จะยื่นกับบริษัท เพื่อด ำเนินกำรใช้สิทธิต่อไป 
 
ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญจะต้องปฏิบัติตำม
เงื่อนไขกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ โดยผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้อง
ปฏิบัติให้ถูกต้องตำมข้อบังคับหรือกฎหมำยต่ำงๆ ที่ใช้บังคับเกี่ยวกับกำรใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสำมัญด้วย โดย
ด ำเนินกำรและส่งเอกสำรดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท ตำมที่อยู่ในข้อ 1.2.4 (1) ข้ำงต้น 
 
(2.1) แบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญที่ได้กรอกข้อควำมถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนแล้ว

ทุกรำยกำร พร้อมลงลำยมือชื่อโดยผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะ
สำมำรถขอรับแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทได้ ณ สถำนที่ติดต่อในกำร
ใช้สิทธิ ในช่วงระยะเวลำแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิหรือระยะเวลำแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิครั้งสุดท้ำย หรือดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ของบริษัท (http://www.pl.co.th/) 

 
(2.2) ใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมแบบที่บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จ ำกัด ก ำหนด ที่ระบุว่ำผู้ถือนั้นมีสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมจ ำนวนที่ระบุอยู่ใน
แบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ 

 
(2.3) หลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิ 

(ก.)  บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย 

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนที่ยังไม่หมดอำยุ พร้อมส ำเนำทะเบียนบ้ำน (ในกรณีที่มีกำร
เปล่ียนชื่อ / ชื่อสกุล ซึ่งท ำให้ชื่อ / ชื่อสกุลไม่ตรงกับใบส ำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสำรที่
ออกโดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่ำ ใบแจ้งเปล่ียนชื่อ / ชื่อสกุล เป็นต้น) 
พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง 

(ข.)  บุคคลธรรมดำทีม่ิใช่สัญชำติไทย 

ส ำเนำใบต่ำงด้ำวหรือหนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุ พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำ
ถูกต้อง 

(ค.)   นิติบุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

ส ำเนำหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันก ำหนดกำร
ใช้สิทธิ พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้น และ
ประทับตรำส ำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) และเอกสำรหลักฐำนตำมข้อ (ก.) หรือข้อ (ข.) 
แล้วแต่กรณี ของผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้นซึ่งได้ลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง
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ในเอกสำรของนิติบุคคล พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง (ยกเว้นกรณีที่บริษัท ศูนย์
รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด หรือบริษัทผู้ฝำกหลักทรัพย์กับบริษัท ศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เป็นผู้โอนหรือผู้รับโอน ไม่ต้องส่งหลักฐำนดังกล่ำว) 

(ง.) นิติบุคคลตำ่งประเทศ 

ส ำเนำหนังสือส ำคัญกำรจัดตั้งนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือ หนังสือ
รับรองของนิติบุคคล ที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary 
Public พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้น และ
ประทับตรำส ำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) และเอกสำรหลักฐำนตำมข้อ (ก.) หรือข้อ (ข.) 
แล้วแต่กรณี ของผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้นซึ่งได้ลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง
ในเอกสำรของนิติบุคคล พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง 

 
(2.4) ช ำระเงินตำมจ ำนวนในกำรใช้สิทธิตำมที่ระบุในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญให้

ภำยในก ำหนด โดยไม่เกินวันก ำหนดกำรใช้สิทธิ โดยวิธีหน่ึงวิธีใด ดังนี้ 

(ก.) โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกชื่อบัญชี “บมจ. ภัทรลิสซิ่ง เพื่อกำรจองหุ้นเพิ่มทุน” เลขที่
บัญชี 099-1-41022-8  ประเภทบัญชี กระแสรำยวัน  ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน)  
สำขำ ส ำนักพหลโยธิน โดยแนบหลักฐำนกำรโอนเงิน 

(ข.)     ช ำระโดย เช็ค ดร๊ำฟท์ ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือค ำส่ังจ่ำยเงินธนำคำรที่สำมำรถเรียก
เก็บได้ในกรุงเทพมหำนคร ภำยในวันก ำหนดกำรใช้สิทธิแต่ละครั้ง โดยขีดคร่อมเฉพำะส่ัง
จ่ำย “บมจ. ภัทรลิสซิ่ง เพื่อกำรจองหุ้นเพิ่มทุน” ทั้งนี้ กำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญดังกล่ำว
จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทสำมำรถเรียกเก็บเงินจ ำนวนดังกล่ำวได้แล้วเท่ำนั้น หำกเรียกเก็บ
เงินไม่ได้ด้วยเหตุใดๆ ที่มิได้เกิดจำกควำมผิดของบริษัท ให้ถือว่ำผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ
แสดงเจตนำยกเลิกกำรใช้สิทธิดังกล่ำว และบริษัทตกลงให้ถือเป็นกำรยกเลิกกำรขอใช้สิทธิ
ในครั้งนั้น แต่ทั้งนี้ ไม่เป็นกำรตัดสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็นกำร
ยกเลิกกำรใช้สิทธิในครั้งสุดท้ำยให้ถือว่ำหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญตำมใบส ำคัญแสดง
สิทธิดังกล่ำวอีกต่อไป  บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรือ ค่ำเสียหำยอื่นใดไม่ว่ำ
ในกรณีใดๆ  

หมำยเหตุ : ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญจะเป็นผู้รับภำระ
ค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี และ/หรือ อำกรแสตมป์ทั้งหมด (ถ้ำมี) ตำมบทบัญญัติ
แห่งประมวลรัษฎำกร หรือข้อบังคับ หรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
กฎหมำยที่ใช้บังคับกับกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
(ถ้ำมี) 
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(3) จ ำนวนหน่วยของใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญจะต้องเป็น
จ ำนวนเต็มเท่ำนั้น โดยอัตรำกำรใช้สิทธิเท่ำกับใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิหน่ึงหน่วย
ต่อหนึ่งหุ้นสำมัญ เว้นแต่จะมีกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธติำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ 

 
(4) จ ำนวนหุ้นสำมัญที่จะออกให้เมื่อมีกำรใช้สิทธิจะค ำนวณโดยกำรน ำจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิซึ่งผู้ถือ

ใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ช ำระตำมที่กล่ำวข้ำงต้น หำรด้วยรำคำกำรใช้สิทธิใน
ขณะที่มีกำรใช้สิทธินั้น โดยบริษัทจะออกหุ้นสำมัญเป็นจ ำนวนเต็มไม่เกินจ ำนวนหน่วยของใบส ำคัญแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิคูณด้วยอัตรำกำรใช้สิทธิ หำกมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ  และ/หรือ 
อัตรำกำรใช้สิทธิแล้ว ท ำให้มีเศษเหลืออยู่จำกกำรค ำนวณดังกล่ำว บริษัทจะไม่น ำเศษดังกล่ำวมำคิด
ค ำนวณและจะช ำระเงินที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิดังกล่ำวคืนให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิภำยใน 14 วัน นับจำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้งโดยไม่มีดอกเบี้ย ทั้งนี้ ตำม
วิธีกำรและเงื่อนไขที่บริษัทก ำหนด  

 
อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำกรณีใดๆ หำกบริษัทได้มีกำรส่งมอบเช็คคืนเงินท่ีเหลือจำกกำรใช้สิทธิหรือเงินที่ได้รับไว้โดย
ไม่มีกำรใช้สิทธิหรือไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ โดยได้ส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบแสดง
ควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญหรือที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้
ถือว่ำผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบ และผู้ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธหิรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป 

 
ในกรณีที่ต้องมีกำรเปล่ียนแปลงอัตรำกำรใช้สิทธิตำมเกณฑ์กำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิ
ตำมที่ระบุในเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ และมีเศษของจ ำนวนหุ้นสำมัญที่จะได้รับจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญ
แสดงสิทธหิรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ให้ตัดเศษของหุ้นทิ้ง 
 

(5) กำรค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธ ิจะไม่มีกำรเปล่ียนแปลงทีท่ ำใหร้ำคำกำร
ใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีกำรรวมหุ้น และจะใช้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่
หลังกำรเปล่ียนแปลง (ทศนิยม 3 ต ำแหน่ง) คูณกับจ ำนวนหุ้นสำมัญ (จ ำนวนหุ้นสำมัญค ำนวณได้จำกอัตรำ
กำรใช้สิทธิใหม่ คูณกับจ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่แสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ เมื่อค ำนวณได้จ ำนวน
หุน้ออกมำเป็นเศษหุ้น ใหต้ัดเศษของหุ้นน้ันท้ิง) ส่วนในกรณีที่กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิดังกลำ่วมีผล
ท ำใหร้ำคำกำรใช้สิทธิใหม่มีรำคำซึ่งต่ ำกว่ำมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัทก็ให้ใช้มูลค่ำที่ตรำไว้ของ
หุน้สำมัญของบริษัทเป็นรำคำกำรใช้สิทธิใหม่ 

 
(6)  หำกบริษัทได้รับหลักฐำนใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง 

หรือจ ำนวนเงินที่บริษัทได้รับช ำระไม่ครบตำมจ ำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้น
สำมัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่ำข้อควำมที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิกรอกลง
ในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือปิดอำกรแสตมป์ไม่
ครบถ้วนถูกต้องตำมข้อบังคับและกฎหมำยต่ำงๆ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ
จะต้องท ำกำรแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตำมเงื่อนไขก่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้ง มิฉะนั้นแล้วบริษัทจะ
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ถือว่ำกำรแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในครั้งนั้นส้ินสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ  และบริษัทจะจัดส่งเงินที่
ได้รับและใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิภำยใน 14 วันนับจำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่ำในกรณีใดๆ   

 
ในกรณีท่ีผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิช ำระเงินในกำรใช้สิทธิไม่ครบถ้วนหรือมี
กำรช ำระเงินเกินจ ำนวนในกำรใช้สิทธิ บริษัทมีสิทธิที่จะด ำเนินกำรประกำรใดประกำรหนึ่งต่อไปนี้ ตำมที่
บริษัทเห็นสมควร  

(6.1) ถือว่ำจ ำนวนหุ้นสำมัญที่จองซื้อมีจ ำนวนเท่ำกับจ ำนวนหุ้นสำมัญที่พึงจะได้รับตำมสิทธิหรือ
จ ำนวนหุ้นสำมัญที่พึงได้รับตำมจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทได้รับช ำระไว้จริงตำมรำคำกำร
ใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิในขณะนั้น (แล้วแต่จ ำนวนใดจะน้อยกว่ำ) หรือ  

(6.2) ให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิช ำระเงินเพิ่มเติมตำมจ ำนวนที่ประสงค์
จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภำยในระยะเวลำแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ หำกบริษัทไม่ได้รับเงินครบ
ตำมจ ำนวนกำรใช้สิทธิภำยในระยะเวลำแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิดังกล่ำว บริษัทจะถือว่ำ
กำรแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในครั้งนั้นส้ินสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ  

ในกรณีตำมข้อ (6.1) บริษัทจะส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ พร้อมเงินส่วนที่
เหลือ (ถ้ำมี) ในกรณีท่ีบริษัทถือว่ำมีกำรใช้สิทธิเพียงบำงส่วนคืนให้กับผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ ภำยใน 14 วันนับจำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่ำในกรณีใดๆ อย่ำงไร
ก็ดี ใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิส่วนที่ยังไม่มีกำรใช้สิทธิดังกล่ำวยังมีผลใช้ต่อไป
จนถึงวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย หรือ 
 
ในกรณีตำมข้อ (6.2) บริษัทจะส่งเงินที่ได้รับไว้และใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่ง
บริษัทถือว่ำไม่มีกำรใช้สิทธิดังกล่ำว คืนให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
ภำยใน 14 วันนับจำกวันก ำหนดกำรใชสิ้ทธ ิโดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่ำในกรณีใดๆ ทั้งนี้ ใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือ
ใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีกำรใช้สิทธิดังกล่ำวยังมีผลใช้ได้ต่อไปจนถึงวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้ง
สุดท้ำย  
 
อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำกรณีใดๆ หำกบริษัทได้มีกำรส่งมอบเช็คคืนเงินท่ีเหลือจำกกำรใช้สิทธิหรือเงินที่ได้รับไว้โดย
ไม่มีกำรใช้สิทธิหรือไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ โดยได้ส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบแสดง
ควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญหรือที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้
ถือว่ำผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบ และผู้ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธหิรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป 
 

(7) เมื่อผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญได้ปฏิบัติตำม
เงื่อนไขกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ กล่ำวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ แบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ พร้อมหลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิ 
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และช ำระเงินค่ำจองซื้อหุ้นสำมัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิจะไม่สำมำรถเพิกถอนกำรใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมเป็นหนังสือจำกบริษัท 
 

(8) เมื่อพ้นก ำหนดวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยแล้ว แต่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดง
สิทธยิังมิได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขของกำรใช้สิทธิท่ีก ำหนดไว้อย่ำงครบถ้วน ให้ถือว่ำใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบส ำคัญแสดงสิทธินั้นๆ ส้ินสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิไม่ได้อีกเมื่อพ้นก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย 
 

(9) ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็นจ ำนวนหน่วยมำกกว่ำจ ำนวนหน่วยที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทจะส่งใบส ำคัญแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่มีจ ำนวนหน่วยของใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดง
สิทธส่ิวนที่เหลือคืนให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิภำยใน 14 วันนับจำกวัน
ก ำหนดกำรใช้สิทธิน้ันๆ  
 

(10) ภำยหลังจำกครบก ำหนดวันก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้ง บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุน
ช ำระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพำณิชย์ตำมจ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ส ำหรับกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
ภำยใน 14 วันนับจำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิและบริษัทได้รับช ำระค่ำหุ้นครบตำมจ ำนวนที่มีกำรใช้สิทธิแล้ว 
นอกจำกนี้ บริษัทจะด ำเนินกำรจดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีได้ใช้สิทธิน้ันเข้ำเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตำมจ ำนวนหุ้นสำมัญที่ค ำนวณได้จำกกำรใช้สิทธิในครั้งนั้น  
 
ทั้งนี้ บริษัทจะด ำเนินกำรยื่นค ำขอให้รับหุ้นสำมัญที่ออกเนื่องจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่ำวเข้ำเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ภำยใน 30 วันนับแต่ครบก ำหนดวันก ำหนดกำรใช้
สิทธิในแต่ละครั้ง 
 

(11) ในกรณีที่หุ้นสำมัญที่ออกไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิมีไม่เพียงพอ บริษัทจะด ำเนินกำรชดใช้ค่ำเสียหำยที่
เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ตำมที่ระบุไว้ใน
ข้อ 2. อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจะไม่ชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดง
สิทธิที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้เนื่องจำกกำรถูกจ ำกัดสิทธิตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท 
ถึงแม้ว่ำจะมีหุ้นสำมัญเพียงพอก็ตำม 
 

(12) ให้คณะกรรมกำรบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท เป็นผู้พิจำรณำข้อก ำหนด 
เงื่อนไขอื่นและรำยละเอียดอื่นๆ หรือเหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่ตลอดจนกำรเปล่ียนแปลงกำรใช้สิทธิทั้งด้ำน
รำคำและอัตรำกำรใช้สิทธิตำมวิธีกำรค ำนวณที่เหมำะสม เมื่อมีเหตุกำรณ์ตำมที่ประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกับตลำดทุนที่เกี่ยวข้องก ำหนด ทั้งนี้ หำกมีกรณีที่จ ำเป็นต้องขอมติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมกำร
บริษัทจะน ำเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นตำมกฎระเบียบต่อไป 
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2.  กำรชดใชค้่ำเสียหำย กรณีบริษัทไม่สำมำรถจัดให้มหีุ้นสำมญัเพื่อรองรับกำรใช้สทิธิ 
 

บริษัทจะชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ตำมรำยละเอียด ดังนี้ 
 

2.1  บริษัทจะชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธ ิต่อเมื่อผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้มำแสดงควำมจ ำนงที่จะ
ใช้สิทธิในแต่ละครั้ง และปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ และบริษัทไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นสำมัญเพื่อ
รองรับกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิได้อย่ำงครบถ้วน ยกเว้นกรณีตำมที่ระบุไว้ในข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ และข้อจ ำกัดกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยค่ำเสียหำยที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิขำ้งต้น มีสูตรกำรค ำนวณดังนี้ 

 

ค่ำเสียหำยต่อใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย = B X [MP – EP] 

  โดยที ่

B คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ไม่สำมำรถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึ้นได้  ตำมอัตรำกำรใช้
สิทธิท่ีเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วยใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

MP คือ มูลค่ำกำรซื้อขำยหุ้นสำมัญของบริษัททั้งหมดหำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญของ
บริษัทที่มีกำรซื้อขำยทั้งหมดในตลำดหลักทรัพย์ในวันก ำหนดกำรใช้สิทธิใน
แต่ละครั้ง  

EP คือ รำคำกำรใช้สิทธิ หรือรำคำกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เปล่ียนแปลง
แล้วตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ 

 
ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท” เนื่องจำกหุ้นสำมัญไม่มีกำรซื้อขำยในวัน
ก ำหนดกำรใช้สิทธิ บริษัทจะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำยุติธรรมเพื่อใช้ในกำรค ำนวณแทน 

 
2.2   กำรชดใช้ค่ำเสียหำยข้ำงต้นบริษัทจะช ำระให้เป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมส่ังจ่ำยเฉพำะและจะจัดส่งทำงไปรษณีย์

ลงทะเบียนภำยใน 14 วันนับจำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยไม่มีดอกเบี้ย หำกบริษัทไม่สำมำรถคืนเงิน
ค่ำจองซื้อหุ้นดังกล่ำวให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ภำยในก ำหนดเวลำดังกล่ำว บริษัทจะช ำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้
ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยค ำนวณจำกค่ำเสียหำยนับจำกวันที่พ้นก ำหนดระยะเวลำ 14 
วันดังกล่ำวจนถึงวันท่ีผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้ว อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกได้มีกำรส่งเช็คคืน
เงินค่ำเสียหำยดังกล่ำวทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ
หรือที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้รับคืนเงิน
ค่ำเสียหำยแล้วโดยชอบ และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป 

 
อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็นคนต่ำงด้ำว (ทั้งบุคคลธรรมดำและนิติบุคคล) ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสำมัญ 
แต่ไม่สำมำรถจองซื้อได้เนื่องจำกขอ้จ ำกัดในเรื่องอัตรำส่วนกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำว ซึ่งข้อบังคับของบริษัทก ำหนด
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ว่ำกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำวจะต้องไม่เกินกว่ำร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ใน
กรณีเช่นน้ี บริษัทจะไม่ชดใช้ค่ำเสียหำย หรือด ำเนินกำรอื่นใดให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีเป็นคนต่ำงด้ำว และผู้
ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่ำงด้ำวดังกล่ำวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำย หรือเรียกร้องให้บริษัทชดใช้
ค่ำเสียหำยใดๆ ทั้งสิ้น  

 
อย่ำงไรก็ดี ใบส ำคัญแสดงสิทธิยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนถึงวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย หำก ณ วัน
ก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นคนต่ำงด้ำวยังไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ เนื่องจำกอัตรำส่วน
กำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำวในขณะนั้นเกินกว่ำจ ำนวนที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งก ำหนดข้อจ ำกัดกำรโอนหุ้น 
ให้ถือว่ำใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวหมดอำยุลง โดยผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ เป็นคนต่ำงด้ำวดังกล่ำว ไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ด ำเนินกำรชดใช้ค่ำเสียหำยที่เกิดขึ้นท้ังส้ิน 

 
3.  เงื่อนไขกำรปรับสิทธ ิ

 
บริษัทจะด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญตลอดอำยุของใบส ำคัญแสดง
สิทธ ิเมื่อเกดิเหตกุำรณ์ใดเหตุกำรณ์หน่ึงดังต่อไปน้ี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษำผลประโยชนต์อบแทนของผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่ให้น้อยไปกว่ำเดมิ 
 
(1) เมื่อมีกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัท อันเป็นผลมำจำกกำรรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 

ซึ่งกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิและอัตรำกำรใช้ สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่ได้มีกำร
เปล่ียนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัท 

 
(ก) รำคำกำรใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงันี้ 

Price 1 = 
Price 0    x    Par 1 
Par 0 

 

(ข) อัตรำกำรใช้สิทธจิะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงันี้ 

Ratio 1 = 
Ratio 0    x    Par 0 
Par 1 

 
โดยที่  

Price 1 คือ รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปล่ียนแปลง 

Price 0 คือ รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อัตรำกำรใช้สิทธใิหม่หลังกำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ อัตรำกำรใช้สิทธเิดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
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Par 1 คือ มูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญหลังกำรเปล่ียนแปลง 

Par 0 คือ มูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
 

(2) เมื่อบริษัทได้เสนอขำยหุ้นสำมัญให้แก่ผู้ถือหุน้เดิม และ/หรือ ประชำชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ำกัดใน
รำคำสุทธิต่อหุน้ของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ค ำนวณได้ต่ ำกว่ำรอ้ยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญ
ของบริษัท" 
 
กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสำมัญจะ
ไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมำย XR) ส ำหรับกรณี
ที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issues) และ/หรือ วันแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออก
ใหม่ กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่บุคคลใน
วงจ ำกัด แล้วแต่กรณี 
 
“รำคำสุทธิต่อหุน้ของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่” ค ำนวณได้จำกจ ำนวนเงินทั้งหมดที่บริษัทจะได้รับจำกกำรเสนอ
ขำยหุ้นสำมัญ หักด้วยค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) หำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ทั้งหมด  
 
“รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท” หมำยถึง มูลค่ำกำรซื้อขำยหุ้นสำมญัของบริษทัท้ังหมดหำรดว้ย
จ ำนวนหุ้นสำมัญของบริษัทที่มีกำรซื้อขำยทั้งหมดในตลำดหลักทรัพย์ในระหว่ำงระยะเวลำ 7 วันท ำกำร 
(วันท่ีเปิดท ำกำรซื้อขำยของตลำดหลักทรัพย์) ติดต่อกัน ก่อนวันที่ใช้ในกำรค ำนวณ 
 
 “วันที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นจะไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ (วัน
แรกที่ขึ้นเครื่องหมำย XR) ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issues) และ/หรือ วัน
แรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ
กรณีที่เปน็กำรเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด แล้วแต่กรณ ี
 
ในกรณีท่ีไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท” เนื่องจำกหุ้นสำมัญไม่มีกำรซื้อขำยใน
ช่วงเวลำดังกล่ำว บริษัทจะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำยุติธรรมเพื่อใช้ในกำรค ำนวณแทน 
 
อนึ่ง ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญพร้อมกันมำกกว่ำ 1 รำคำเสนอขำย ภำยใต้เงื่อนไขที่ต้องจองซื้อ
ด้วยกัน ใหใ้ช้รำคำเสนอขำยทุกรำคำมำค ำนวณรำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่กำร
เสนอขำยดังกล่ำวไม่อยู่ภำยใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกันให้น ำเฉพำะรำคำเสนอขำยที่ต่ ำกว่ำร้อยละ 
90 ของ “รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมัญของบริษัท” มำค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงเท่ำนั้น 
 
(ก) รำคำกำรใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงันี้ 

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

[MP(A + B)] 
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(ข) อัตรำกำรใช้สิทธจิะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงันี้ 

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

[(A x MP) + BY] 
 

โดยที ่ 

Price 1 คือ รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปล่ียนแปลง 

Price 0 คือ รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อัตรำกำรใช้สิทธใิหม่หลังกำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ อัตรำกำรใช้สิทธเิดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

MP คือ รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท 

A คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนวันปิด
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ 
กรณีเสนอขำยหุน้สำมัญให้แก่ผู้ถือหุน้เดิม และ/หรือ วันก่อนวันแรก
ของกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขำยหุ้นสำมัญ
ให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขำยหุ้นสำมัญให้แก่
บุคคลในวงจ ำกัด แล้วแต่กรณ ี

B คือ จ ำนวนหุน้สำมัญที่ออกใหม่ทั้งกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/
หรือ เสนอขำยให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขำยให้แก่
บุคคลในวงจ ำกัด 

BY คือ จ ำนวนเงินท่ีได้รับหักด้วยค่ำใช้จ่ำย (ถำ้มี) จำกหุ้นสำมัญที่ออกใหม่
ทั้งกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขำยให้แก่
ประชำชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกัด 

 
(3) เมื่อบริษัทเสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชำชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลใน

วงจ ำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในกำรใช้สิทธิแปลงสภำพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญ 
หรือให้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภำพ หรือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ) โดยที่
รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่ำวต่ ำกว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุ้น
ของหุ้นสำมัญของบริษัท” 
 
กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสำมัญไม่ได้
รับสิทธิกำรจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ข้ำงต้นท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสำมัญ หรือ
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ใหสิ้ทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญ (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมำย XR) ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำย
ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิม (Right  Issues) และ/หรือ วันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะ
แปลงสภำพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญ กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่
ประชำชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เปน็กำรเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด แล้วแต่กรณี 
 
“รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ค ำนวณได้จำกจ ำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับจำก
กำรขำยหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญ หัก
ด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ำมี) รวมกับเงินที่จะได้รับจำกกำรแปลงสภำพ หรือ
เปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุน้สำมัญนั้น หำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญทั้งสิ้นท่ีต้องออกใหม่เพื่อรองรับ
กำรใช้สิทธิน้ัน 
 
 “รำคำตลำดต่อหุน้ของหุ้นสำมัญของบริษัท” ใหใ้ช้และมีควำมหมำยเช่นเดียวกับรำยละเอียดในข้อ (2) ข้ำงต้น 
 
“วันท่ีใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่
ใดๆ ที่ให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญส ำหรับกรณีที่เป็น
กำรเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุน้เดิม (Right Issues) และ/หรือ วันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ 
ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญส ำหรับกรณีที่เป็นกำร
เสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เปน็กำรเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด แล้วแต่กรณ ี 
 
(ก) รำคำกำรใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงันี้ 

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

[MP(A + B)] 

 

(ข) อัตรำกำรใช้สิทธจิะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงันี้ 

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

[(A x MP) + BY] 

 

โดยที่  

Price 1 คือ รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปล่ียนแปลง 

Price 0 คือ รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อัตรำกำรใช้สิทธใิหม่หลังกำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ อัตรำกำรใช้สิทธเิดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
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MP คือ รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท 

A คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในกำรจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ให้สิทธิที่จะ
แปลงสภำพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญ 
กรณีเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันก่อนวันแรกของกำรเสนอขำย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญ 
หรือให้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญ กรณีเสนอขำยให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/
หรือ กรณีเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด แล้วแต่กรณ ี

B คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้
สิทธิที่จะแปลงสภำพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซื้อหุ้น
สำมัญตำมที่เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขำยให้แก่
ประชำชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด 

BY คือ จ ำนวนเงินที่ได้รับหักด้วยค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) จำกกำรออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่
ใหสิ้ทธิท่ีจะแปลงสภำพ หรือเปลี่ยนเปน็หุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซื้อหุ้น
สำมัญ ส ำหรับกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขำยให้แก่
ประชำชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด รวมกับเงินท่ีจะ
ได้รับจำกกำรใช้สิทธิแปลงสภำพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญ หรือใช้สิทธิซื้อ
หุ้นสำมัญ 

 
(4) เมื่อบริษัทจ่ำยปันผลทั้งหมดหรือบำงส่วนเป็นหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งกำร

เปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสำมัญจะไม่มี
สิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมำย XD) 
 
(ก) รำคำกำรใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงันี้  

Price 1 = 
Price 0    x    A 
    [A + B] 

 

(ข) อัตรำกำรใช้สิทธจิะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงันี้ 

Ratio 1 = 
Ratio 0    x    (A + B) 
               A 
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โดยที่  

 

 
(5) เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลเปน็เงินเกินกว่ำอัตรำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริษัทหลัง

หักภำษีเงินได้ ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำบัญชีใดๆ ในระหว่ำงอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดย
เริ่มตั้งแต่รอบระยะเวลำบัญชีของปี 2558 ทั้งนี้ กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิจะมี
ผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสำมัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขึ้น
เครื่องหมำย XD) 
 
อัตรำร้อยละของเงินปันผลที่จ่ำยให้กับผู้ถือหุน้ค ำนวณโดยน ำเงินปันผลที่จ่ำยออกจริงจำกผลกำรด ำเนินงำน
ในแต่ละรอบระยะเวลำบัญชี หำรด้วยก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริษัทหลังหักภำษีเงินได้ของผล
กำรด ำเนินงำนของรอบระยะบัญชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ำยออกจริงดังกล่ำว ให้รวมถึงเงินปันผลที่
จ่ำยระหว่ำงกำลในแต่ละรอบบัญชีดังกล่ำวด้วย 
 
วันท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ หมำยถงึ วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสำมญัจะไม่ได้รบัสิทธิในเงินปันผล (วันแรกที่ตลำด
หลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมำย XD) 
 
(ก) รำคำกำรใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงันี ้ 

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

MP 

 

Price 1 คือ รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปล่ียนแปลง 

Price 0 คือ รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อัตรำกำรใช้สิทธใิหม่หลังกำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ อัตรำกำรใช้สิทธเิดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

A คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ได้เรยีกช ำระเต็มมูลคำ่แล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้
ถือหุ้นสำมัญเพื่อสิทธใินกำรรับหุ้นปันผล 

B คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นสำมัญปันผล 
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(ข) อัตรำกำรใช้สิทธจิะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงันี้ 

Ratio 1 = 
Ratio 0    x    MP 

[MP - (D – R)] 
 

โดยที่  

Price 1 คือ รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปล่ียนแปลง 

Price 0 คือ รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อัตรำกำรใช้สิทธใิหม่หลังกำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ อัตรำกำรใช้สิทธเิดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

MP คือ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท” 

D คือ เงินปันผลต่อหุ้นท่ีจ่ำยแก่ผู้ถือหุ้น 

R คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ำยหำกน ำก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท
หลังหักภำษีเงินได้ในอัตรำร้อยละ 50 หำรด้วยจ ำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิ
ได้รับเงินปันผล 

  
“รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท” ให้ใช้และมีควำมหมำยเช่นเดียวกับรำยละเอียดในข้อ (2) 
ข้ำงต้น 
 

(6) ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ใดๆ อันท ำให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่ 
เหตุกำรณ์ใดๆ นั้นไม่ได้ก ำหนดอยู่ในขอ้ (1) ถึงข้อ (5) บริษัทจะพิจำรณำเพื่อก ำหนดกำรเปล่ียนแปลงรำคำ
กำรใช้สิทธ ิและ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจ ำนวนหน่วยใบส ำคัญแสดงสิทธิแทนอัตรำกำรใช้สิทธิ) 
อย่ำงเป็นธรรม โดยไม่ท ำใหสิ้ทธิของผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่ำเดิม ทั้งนี้ ให้ถือว่ำผลกำรพิจำรณำ
นั้นเปน็ท่ีสุด โดยบริษัทจะแจ้งตลำดหลักทรัพย์ให้ทรำบโดยเร็ว รวมทั้งแจ้งให้ส ำนักงำน ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 
15 วัน นับจำกวันที่มีเหตุกำรณ์ที่ท ำให้ต้องมีกำรปรับสิทธิ หรือวันที่ผลกำรพิจำรณำเป็นที่สุด พร้อมทั้งปิด
ประกำศข้อก ำหนดสิทธิที่ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง ณ ที่ท ำกำรส ำนักงำนใหญ่ของบริษัท 
 

(7) กำรค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ (1) ถึงข้อ (6) เป็นอิสระต่อกัน 
ส ำหรับในกรณีที่เหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกิดขึ้นพรอ้มกันให้ค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงเรียงล ำดับดังนี้คือ ข้อ (1)  
ข้อ (5)  ข้อ (4)  ข้อ (2)  ข้อ (3)  ข้อ (6) โดยในแต่ละล ำดับครั้งที่ค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงให้คง
สภำพของรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิเปน็ทศนิยม 3 ต ำแหน่ง 
 
ในกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ (1) ถึงข้อ (6) บริษัทจะด ำเนินกำรแจ้งผล
กำรเปล่ียนแปลง โดยบอกถึงรำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณและเหตุผลที่ต้องมีกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวให้ผู้ถือ
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ใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์ (SET SMART/ELCID) และแจ้งกำร
เปล่ียนแปลงดังกล่ำวให้ส ำนักงำน ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วันนับจำกวันที่ที่มีผลบังคับใช้ต่อกำร
เปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิ  
 

(8) บริษัทจะไม่ขยำยอำยุใบส ำคัญแสดงสิทธิและจะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรำคำและอัตรำกำรใช้สิทธิเว้นแต่จะมี
กำรปรับสิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ 

 
(9) บริษัทอำจท ำกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิควบคู่กับกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนกำรปรับอัตรำกำร

ใช้สิทธิก็ได้ ทั้งนี้ หำกบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริษัทต้องยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้น
รองรับกำรปรับสิทธิน้ันอย่ำงเพียงพอต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ก่อนกำรปรับสิทธิ จึงจะถือว่ำบริษัทได้รับอนุญำต
ให้เสนอขำยหุ้นรองรับ 

 
4.  สถำนภำพของใบส ำคัญแสดงสิทธทิี่อยู่ระหว่ำงวนัที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้

สิทธ ิ
 

สถำนภำพของใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีอยู่ระหว่ำงวันท่ีผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้แสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิและวัน
ก่อนวันที่กระทรวงพำณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้ว อันเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิจะ
มีสถำนภำพและสิทธิเช่นเดียวกับใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ียังไม่ได้แสดงควำมจ ำนงใช้สิทธิ และสถำนภำพจะส้ินสุดลง
ในวันที่กระทรวงพำณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้วอันเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ
ข้ำงต้นแล้ว 
 
ในกรณีท่ีบริษัทมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยังไม่ได้น ำหุ้นสำมัญที่เกิดขึ้น
จำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้ท ำกำรใช้
สิทธิแล้วจะได้รับกำรปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทจะด ำเนินกำรออกหุ้นสำมัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิโดยเร็วที่สุดตำมจ ำนวนที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้รับหำกรำคำที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ 
โดยหุ้นสำมัญส่วนเพิ่มอำจได้รับช้ำกว่ำหุ้นสำมัญที่ได้รับก่อนหน้ำนี้แล้ว แต่ไม่เกิน 45 วันท ำกำรนับจำกวันที่มีกำร
ปรับสิทธ ิ

 
5.  สิทธขิองหุ้นสำมัญทีอ่อกใหมท่ี่เกดิจำกกำรใช้สทิธขิองใบส ำคัญแสดงสทิธิ 
 

สิทธิของหุน้สำมัญที่ออกตำมกำรใช้สิทธิของผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภำพเหมือนหุ้น
สำมัญเดิมของบริษัทที่ออกไปก่อนหนำ้นี้แล้ว รวมทั้งสิทธิในกำรรับเงินปันผลหรือประโยชน์อื่นใดที่บริษัทให้แก่ผู้ถือ                
หุ้นสำมัญ ทั้งนี้ นับแต่วันที่นำยทะเบียนหุ้นสำมัญของบริษัท ได้จดแจ้งชื่อผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และกระทรวงพำณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้ว หำกบริษัทได้ประกำศวัน
ก ำหนดให้สิทธิในเงินปันผล หรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันที่บริษัทได้จดแจ้งชื่อของผู้ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิที่เสนอขำยในครั้งนี้เป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่กระทรวงพำณิชย์รับจดทะเบียน
เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นนั้น 
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6.  รำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสำมญัที่ออกใหมเ่พื่อรองรับใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ
 
 ลักษณะส ำคัญของหุน้สำมัญที่ออกใหม่ 

จ ำนวนหุน้สำมัญที่ออกใหมเ่พื่อรองรับกำรใช้สิทธิ
ตำมใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ  

: ไม่เกิน 49,707,730 หุ้น  

มูลค่ำที่ตรำไว ้ : หุน้ละ 1 บำท  

รำคำกำรใช้สิทธ ิ : 4 บำทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีกำรปรับรำคำใช้สิทธิ ซึ่ง
เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ 

เนื่องจำกหุ้นสำมัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ดังนั้นหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เนื่องจำก
กำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิจะสำมำรถเข้ำท ำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ได้ภำยหลังจำกที่บริษัท
ด ำเนินกำรจดทะเบียนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ดังกลำ่วต่อตลำดหลักทรัพย์แลว้ โดยบริษัทจะด ำเนินกำรยื่นขออนุญำต
น ำหุ้นสำมัญที่ออกใหม่จำกกำรใช้สิทธิแปลงสภำพของใบส ำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนต่อตลำดหลักทรัพย์โดยเร็ว แต่ไม่เกิน 30 วันนับจำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิแต่ละครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้หุ้นสำมัญ
ดังกล่ำวสำมำรถท ำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกับหุ้นสำมัญเดิมของบริษัท  

 
7.  ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสทิธิ และข้อจ ำกัดกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคัญแสดงสทิธิ  
 

บริษัทไม่มีข้อจ ำกัดในกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เว้นแต่กำรโอน
เกิดขึ้นในช่วงปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักกำรโอนหรือกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 21 
วัน ก่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย และตลำดหลักทรัพย์จะท ำกำรขึ้นเครื่องหมำย SP (ห้ำมกำรซื้อขำย) 
ล่วงหน้ำ 2 วันท ำกำรก่อนวันปิดสมุดทะเบียน (ในกรณีท่ีวันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนสิทธิใบส ำคัญแสดงสิทธิตรง
กับวันหยุดท ำกำรของตลำดหลักทรัพย์ให้เล่ือนวันปิดสมุดทะเบียนเป็นวันท ำกำรก่อนหน้ำ) โดยบริษัทจะน ำ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ภำยใน 45 วันนับจำกวันท่ีออกใบส ำคัญแสดงสิทธิแล้วเสร็จ 

 
บุคคลทีเ่ป็นคนตำ่งด้ำว 
 
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีข้อจ ำกัดกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยหำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่ำวจะท ำให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ท่ีบริษัทจะพึงได้รับตำมกฎหมำยและมีข้อจ ำกัดอันสืบเนื่องมำจำก
ข้อบังคับของบริษัทว่ำด้วยเรื่องอัตรำส่วนกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำว โดยบริษัทจะไม่ออกหุ้นสำมัญให้แก่ผู้ใช้สิทธิที่
เป็นคนต่ำงด้ำว ซึ่งได้ด ำเนินกำรใช้สิทธิตำมวธิีกำรใช้สิทธิจนท ำให้อัตรำส่วนกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำวมีจ ำนวนเกิน
กว่ำร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัทตำมที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท หรือตำม
อัตรำส่วนท่ีอำจมีกำรแก้ไขในข้อบังคับของบริษัทในอนำคต 
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8.  ที่มำของกำรก ำหนดรำคำหลกัทรัพยท์ี่เสนอขำย 
 

ไม่มีกำรก ำหนดรำคำของใบส ำคญัแสดงสิทธิ เนื่องจำกกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธดิังกลำ่วเป็นกำรออกโดยไม่คดิ
มูลค่ำ 

 
9.  กำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
 

ในกรณีท่ีมีเหตุให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท้ังในส่วนของรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิท่ีท ำ
ให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเสียผลประโยชน์ นอกเหนือจำกที่ก ำหนดไว้ กำรเรียก  และ/หรือ กำรประชุมผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้ 
 
(1) ในกำรเรียกประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่ำจะเป็นกำรเรียกประชุม โดยผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ยัง

มิได้ใช้สิทธิ หรือบริษัทเป็นผู้ด ำเนินกำรเรียกประชุม ให้บริษัทจัดท ำหนังสือนัดประชุม ระบุ สถำนที่ วัน เวลำ 
ผู้ที่ขอให้เรียกประชุม และเรื่องที่จะพิจำรณำในที่ประชุม และจัดส่งให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้
สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วนแต่ละรำย ตำมรำยชื่อ และที่อยู่ที่ปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ และแจ้งผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์ (SET SMART/ELCID) เพื่อก ำหนดสิทธิใน
กำรเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนกำรประชุมในแต่ละครั้ง 
 

(2) ในกำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วน
ซึ่งมีสิทธิเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน
ก็ได้ โดยผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวจะต้องจัดท ำหนังสือมอบฉันทะตำมแบบที่บริษัทก ำหนดและให้ยื่น
หนังสือมอบฉันทะต่อประธำนที่ประชุมหรือผู้ที่ประธำนที่ประชุมมอบหมำยก่อนเริ่มกำรประชุม  
 
ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ หมำยถึง ผู้ถือใบส ำคัญแสดง
สิทธิท่ียังไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วนของบริษัทในขณะน้ัน โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ
คนใดที่มีส่วนได้เสียในข้อพิจำรณำอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจำรณำและลงมติ ห้ำมมิ ให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดง
สิทธิคนน้ันออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจำรณำข้อนั้น 
 
ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียตำมข้อนี้ หมำยถึง ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่มีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ในเรื่องที่ที่ประชุมพิจำรณำลงมติ 
 

(3) ในกำรออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ำกับหน่วยของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่
ถืออยู่ โดยใบส ำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ผู้เป็นประธำนในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
นอกจำกสิทธิที่ตนมีในฐำนะเป็นผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือผู้รับมอบฉันทะ 
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(4) ในกำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จัดขึ้นโดยบริษัท ให้ประธำนกรรมกำรบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรบริษัท ท ำหน้ำที่เป็นประธำนที่ประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผู้
ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้จัดกำรประชุม ประธำนในที่ประชุมอำจจะมำจำกบุคคลที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดง
สิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือกนอกเหนือไปจำกประธำนกรรมกำรหรือบุคคลที่ประธำนกรรมกำรมอบหมำย 
โดยที่ท้ังสองกรณีประธำนท่ีประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขำด 
 

(5) องค์ประชุมในกำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้
สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วน และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมำประชุมรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ 25 รำย ซึ่งถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยทั้งหมดของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ยัง
มิได้ใช้สิทธิ และ/หรือ ใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วนจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้
ถือว่ำกำรประชุมเป็นอันระงับไป หำกกำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธินั้นเป็นกำรเรียกโดยมติ
คณะกรรมกำรบริษัทให้นัดประชุมใหม่ภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน แต่ไม่เกินกว่ำ 14 วัน นับจำกวัน
ก ำหนดประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก และให้บริษัทด ำเนินกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้
ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทุกรำยและตลำดหลักทรัพย์ตำมรำยละเอียดและวิธีกำรที่ระบุไว้ข้ำงต้น ในกำร
ประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่ำจะต้องครบองค์ประชุม กล่ำวคือ มีผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิมำประชุมเท่ำใดถือ
ว่ำเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ส ำหรับในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีกำร
เรียกประชุมใหม่ 
 

(6) ในกรณีท่ีปรำกฏว่ำกำรประชุมครั้งใด เมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้ว 60 นำที ยังมีผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเข้ำร่วม
ประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ถือว่ำกำรประชุมเป็นอันระงับไป  
 

(7) มติที่ประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วย
ของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ และ/หรือ ใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วน ณ ขณะนั้น ซึ่งมำประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 

(8) มติใดๆ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนั้น ให้ถือว่ำมีผลผูกพันผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ
ทุกรำยไม่ว่ำผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิน้ันจะได้เข้ำร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตำม 
 

(9) ภำยหลังจำกบริษัทได้ด ำเนินกำรจัดประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะแจ้งมติของที่ประชุมผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิให้ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบผ่ำนทำงระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์ (SET 
SMART/ELCID) โดยเร็ว 
 

(10) บริษัทจะด ำเนินกำรจัดท ำและบันทึกรำยงำนกำรประชุมและเก็บรักษำบันทึกดังกล่ำวไว้ที่ส ำนักงำนใหญ่
ของบริษัท รำยงำนกำรประชุมที่ได้ลงลำยมือชื่อโดยประธำนให้ถือเป็นหลักฐำนอันสมบูรณ์ของกิจกำร
ทั้งหลำยที่ได้ประชุมกันนั้น และจัดส่งรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวให้แก่ตลำดหลักทรัพย์และส ำนักงำน 
ก.ล.ต. ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 14 วัน นับจำกวันประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
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(11) ในกำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ บริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัท และที่ปรึกษำกฎหมำยของ
บริษัทมีสิทธิท่ีจะเข้ำร่วมประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อแสดงควำมคิดเห็นหรือให้ค ำอธิบำยในท่ีประชุม
ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ 
 

(12) บริษัทจะเป็นผู้ช ำระค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท้ังหมด 
 

(13) บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิตำมมติที่ประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธินับตั้งแต่วันที่ประชุมเพื่อลง
มติ และบริษัทจะแจ้งกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ตลำดหลักทรัพย์และนำย
ทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบในวันท ำกำรถัดไป และจะแจ้งให้ส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์
ทรำบภำยใน 15 วันนับแต่วันท่ีมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธินั้น 

 
10.  กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 
กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิไม่ว่ำในกรณีใด ๆ จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก ำหนดตำมประกำศ ทจ. 34/2551 
หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
ส ำนักงำน ก.ล.ต. หรือตลำดหลักทรัพย์ รวมทั้งที่จะมีเพิ่มเติมภำยหลังที่บริษัทออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดง
สิทธิในครั้งนี้ ทั้งนี้ ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอให้แก้ไข
ข้อก ำหนดสิทธิในเรื่อง อัตรำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใช้สิทธิ และอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่จะเป็นไปตำม
เงื่อนไขกำรปรับสิทธิ โดยบริษัทจะแจ้งไปยังผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทุกรำยถึงกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิ
ดังกล่ำว และจะจัดส่งข้อก ำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเมื่อได้รับกำรร้องขอภำยใน 15 
วันนับแต่วันที่ได้รับกำรร้องขอเป็นหนังสือจำกผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ และบริษัทจะจัดส่งข้อก ำหนดสิทธิที่ แก้ไข
เพิ่มเติมดังกล่ำวให้แก่ตลำดหลักทรัพย์และนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิภำยในวันท ำกำรถัดไป และจัดส่งให้แก่
ส ำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน 15 วันนับแต่วันท่ีมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธินั้น  
 

11.  ผลบังคับของข้อก ำหนดสิทธิและกฎหมำยที่ใช้บังคับ 
 

ข้อก ำหนดสิทธิฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย 
โดยข้อก ำหนดสิทธิฉบับนี้จะใช้บังคับและตีควำมตำมกฎหมำยไทย กำรตีควำมและผลของข้อก ำหนดสิทธิฉบับนี้ให้
เป็นไปตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำยไทย และหำกมีข้อควำมใดๆ ในข้อก ำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมำยหรือ
ประกำศใดๆ ที่มีผลใช้บังคับตำมกฎหมำยกับใบส ำคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อควำมตำมกฎหมำยหรือประกำศดังกล่ำว
บังคับกับใบส ำคัญแสดงสิทธิแทนข้อควำมของข้อก ำหนดสิทธิเฉพำะในส่วนท่ีขัดแย้งกันนั้น 
 

 ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ
                                                           บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
                                                                    

                         


