
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสาํคัญแสดงสิทธิและ 
ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ 

 บริษัท เอคิว เอสเตท จาํกัด (มหาชน)  
ครัง้ที่ 5 (AQ-W5) 
สาํหรับผู้ถอืหุ้นเดมิ 

ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 2  
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ข้อกาํหนดว่าด้วยสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสาํคัญแสดงสทิธิและผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ
ของ บริษัท เอควิ เอสเตท จาํกัด (มหาชน) ครัง้ที่ 5 (AQ-W5) สาํหรับผู้ถือหุ้นเดมิ 

 
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 5 สําหรับผู้ ถือหุ้ นเดิม 

(“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) จํานวนไม่เกิน 42,662,405,722 หน่วย (ส่ีหม่ืนสองพนัหกร้อยหกสิบสองล้านส่ีแสนห้าพนัเจ็ด
ร้อยย่ีสิบสองหน่วย) ออกโดย บริษัท เอคิว เอสเตท จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ผู้ออกใบสาํคัญแสดงสิทธิ”) ตาม
มติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 เพ่ือออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิซึง่จะ
จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไมคิ่ดมลูค่า ในอตัราสว่น 2 หุ้นเดิม ตอ่ 
1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ กรณีมีเศษของใบสําคญัแสดงสิทธิให้ปัดทิง้ โดยมีอตัราการใช้สิทธิ คือ ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 
หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ (มลูค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท) ได้ 1 หุ้น (เว้นแต่ในกรณีท่ีมีการปรับอตัราการใช้
สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) และกําหนดราคาการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิในราคา 0.028 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่ใน
กรณีท่ีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) รายละเอียด และเง่ือนไขปรากฏตามข้อกําหนดสิทธิ (ตาม
ความหมายท่ีได้กําหนดไว้ในคําจํากดัความ) 

ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ (ตามความหมายท่ีได้กําหนดไว้ในคําจํากัดความ) จะได้รับสิทธิตามท่ีได้กําหนดไว้ใน
ข้อกําหนดสิทธิโดยผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องผกูพนัตามข้อกําหนดสิทธิทกุประการ 
และให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจข้อกําหนดต่าง ๆ ในข้อกําหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว รวมทัง้ให้
เห็นชอบกบัการแตง่ตัง้นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ (ตามความหมายท่ีได้กําหนดไว้ในคําจํากดัความ) และข้อกําหนด
ตา่ง ๆ ในสญัญาการแตง่ตัง้นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสทิธิ  

ทัง้นี ้ผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิจะจดัให้มีการเก็บรักษาสําเนาข้อกําหนดสิทธิและสําเนาของสญัญาการแต่งตัง้นาย
ทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิไว้ ณ สํานกังานใหญ่ของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิและสํานกังานของนายทะเบียนใบสําคญั
แสดงสิทธิ เพ่ือให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิขอตรวจสอบสําเนาข้อกําหนดสิทธิได้ในวนัและเวลาทําการของผู้ออกใบสําคญั
แสดงสิทธิ ณ สํานกังานใหญ่ เลขท่ี 102 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310 และสํานกังาน
ของนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสทิธิ 
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1. คาํจาํกัดความ 

คําและข้อความตา่ง ๆ ท่ีใช้อยูใ่นข้อกําหนดสทิธิให้มีความหมายดงัตอ่ไปนี ้

ข้อกําหนดสทิธิ : ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิสําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 
เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 5 (AQ-W5) สําหรับผู้ ถือหุ้ นเดิม 
(รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) (ถ้ามี) 

บริษัทฯ หรือ ผู้ออกใบสําคญั
แสดงสทิธิ 

: บริษัท เอคิว เอสเตท จํากดั (มหาชน) 

ใบสําคญัแสดงสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของ บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด 
(มหาชน) ครัง้ท่ี 5 (AQ-W5) ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปล่ียนมือได้ 

ใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธิ : ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ท่ีออกให้โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือใช้แทนใบสําคญัแสดงสทิธิ 

นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือบุคคล หรือนิติ
บุคคลอ่ืนใดท่ีได้รับการแต่งตัง้โดยชอบให้ทําหน้าท่ีเป็นนายทะเบียน
ใบสําคญัแสดงสทิธิแทน 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ : ผู้ ท่ีปรากฏรายช่ือในทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิเป็นเจ้าของหรือผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสทิธิ และให้รวมถงึผู้ ถือใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธิ 

ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือบุคคล หรือ 
นิติบคุคลอ่ืนท่ีดําเนินกิจการรับฝากหลกัทรัพย์ได้ตามกฎหมายซึ่งเข้ารับทํา
หน้าท่ีแทน 

หุ้นรองรับ : หุ้นสามญัออกใหมข่อง บริษัท เอคิว เอสเตท จํากดั (มหาชน) จํานวน ไมเ่กิน
42,662,405,722 หุ้น (ส่ีหม่ืนสองพนัหกร้อยหกสิบสองล้านส่ีแสนห้าพนัเจ็ด
ร้อยย่ีสิบสองหุ้น) มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ท่ีจดัไว้เพ่ือรองรับการ
ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทฯ 
(Rights Offering) รวมทัง้หุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีท่ีมีการปรับ
สิทธิตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิซึ่งมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 50 
ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 

วนัทําการ : วนัท่ีธนาคารพาณิชย์โดยทัว่ไปเปิดทําการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
มิใช่วนัเสาร์หรือวนัอาทิตย์ หรือวนัอ่ืนใดท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ
ให้เป็นวนัหยดุของธนาคารพาณิชย์ และไมเ่ป็นวนัหยดุทําการของบริษัทฯ 
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ประกาศ ทจ. 34/2551  : ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนญุาต
และการอนญุาตให้เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นท่ีออกใหม่และ
หุ้นท่ีออกใหมเ่พ่ือรองรับใบสําคญัแสดงสทิธิ (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

สํานกังาน ก.ล.ต. : สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ตลาดหลกัทรัพย์   : ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญั 
แสดงสทิธิ 

: สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเก็บรักษาโดยนาย
ทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ เช่น ช่ือและท่ีอยู่ของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 
การโอน การจํานํา การอายัด การออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหม่ ตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
ประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง 

สทิธิในใบสําคญัแสดงสทิธิ : สิทธิทัง้ปวงในใบสําคญัแสดงสิทธิอนัรวมถึงแต่ไม่จํากดัเฉพาะสิทธิท่ีจะซือ้
หุ้นสามญัออกใหม่ของบริษัทฯ สิทธิในการเข้าร่วมประชุม สิทธิในการออก
ลงคะแนนเสียงในการประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ และสิทธิในการได้รับ
คา่เสียหายในกรณีท่ีหุ้นรองรับไมเ่พียงพอ 

หุ้น : หุ้นสามญัท่ีออกใหมข่อง บริษัท เอคิว เอสเตท จํากดั (มหาชน)  

ระบบ SET Link : ระบบเผยแพร่ข้อมลูของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์ 

2. ลักษณะสาํคัญของใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

2.1 รายละเอียดเก่ียวกบัใบสําคญัแสดงสทิธิ 

ประเภทหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขาย : ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท เอคิว เอสเตท จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 
5 สําหรับผู้ ถือหุ้นเดิม  

ชนิด : ระบช่ืุอผู้ ถือ และสามารถโอนเปล่ียนมือได้ 

จํานวนท่ีออกและเสนอขาย : ไม่เกิน 42,662,405,722 หน่วย (ส่ีหม่ืนสองพนัหกร้อยหกสิบสองล้านส่ีแสนห้าพนัเจ็ดร้อย
ย่ีสบิสองหน่วย) 

จํานวนหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

: ไมเ่กิน 42,662,405,722 หุ้น (ส่ีหม่ืนสองพนัหกร้อยหกสบิสองล้านส่ีแสนห้าพนัเจ็ดร้อย
ย่ีสิบสองหุ้น) มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นท่ี
จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จํานวน 85,324,811,444 หุ้น ณ วนัประชมุวิสามญั
ผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2564 ซึ่งมีมติให้ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ เม่ือวันท่ี 8 
พฤศจิกายน 2564 
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วิธีการจดัสรร : จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน ไม่เกิน 42,662,405,722 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ท่ีมีช่ือปรากฏในวันกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิได้รับใบสําคัญแสดงสิทธิ 
(Record Date) ในวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 ในอตัราสว่นหุ้นสามญัเดิม 2 หุ้น ตอ่ใบสําคญั
แสดงสทิธิ 1 หน่วย  

ในการคํานวณสิทธิของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายท่ีจะได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ หาก
มีเศษหุ้นสามัญจากการคํานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิของ 
ผู้ ถือหุ้นแตล่ะราย ให้ปัดเศษหุ้นสว่นท่ีเหลือทิง้ทัง้จํานวน 

ในกรณีท่ีมีเศษของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเกิดจากการคํานวณตามอตัราสว่นการจดัสรร
ใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษดงักล่าวทิง้ทัง้จํานวน และในกรณีท่ีมีใบสําคญัแสดง
สิทธิคงเหลือภายหลงัการจดัสรร บริษัทฯ จะดําเนินการยกเลิกใบสําคญัแสดงสิทธิใน
สว่นท่ีเหลือดงักลา่วตอ่ไป 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.00 บาท (ศนูย์บาท) 

วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิ : 15 ธนัวาคม 2564   

วนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย : วนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ายกําหนดให้ตรงกบัวนัครบกําหนดอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึ่ง
ตรงกบัวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2567 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีวนักําหนดการใช้สิทธิใด ๆ ตรงกบัวนัหยดุทําการของบริษัทฯ ให้เล่ือนวนั
กําหนดใช้สิทธิครัง้ดังกล่าวเป็นวันทําการก่อนหน้า และใบสําคัญแสดงสิทธิจะพ้น
สภาพจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในวนัถดัไปนบัจากวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย  

อายขุองใบสําคญัแสดงสทิธิ : 2 ปี 11 เดือน 21 วนันบัแต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ และวนัท่ีครบกําหนดอายขุอง
ใบสําคัญแสดงสิทธิ คือ วันท่ี 6 ธันวาคม 2567) โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของ
ใบสําคญัแสดงสทิธิ และไมมี่ข้อกําหนดเรียกให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สิทธิ
ก่อนครบกําหนด 

อตัราการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั : ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอตัรา
การใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

ราคาการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั : 0.028 บาท (ศนูย์จดุศนูย์สองแปดสตางค์) ต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่ เว้นแต่กรณีมีการปรับ
ราคาการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

วนัใช้สทิธิ : ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะเร่ิมใช้สิทธิได้ครัง้แรกในวันท่ี 31 มีนาคม 2565 และและ
ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

� วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 

� วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 
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� วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2565 

� วนัท่ี 31 มีนาคม 2566 

� วนัท่ี 30 มิถนุายน 2566 

� วนัท่ี 29 กนัยายน 2566 

� วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2566 

� วนัท่ี 29 มีนาคม 2567 

� วนัท่ี 28 มิถนุายน 2567 

� วนัท่ี 30 กนัยายน 2567 

� วนัท่ี 6 ธนัวาคม 2567 

ในกรณีท่ีวนักําหนดการใช้สทิธิใด ๆ ตรงกบัวนัหยดุทําการของบริษัทฯ ให้เล่ือนวนักําหนด
ใช้สิทธิครัง้ดังกล่าวเป็นวนัทําการก่อนหน้า โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสําคญั
แสดงสิทธิ และไม่มีข้อกําหนดเรียกให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิก่อนครบ
กําหนด (รายละเอียดในข้อ 2.3 วิธีการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้น)  

ระยะเวลาการแจ้งความจํานง
ในการใช้สทิธิ 

: ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จะต้อง
แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 7 
วนัทําการก่อนวนักําหนดการใช้สทิธิแต่ละครัง้ ยกเว้นกรณีการแจ้งความจํานงในการใช้
สิทธิครัง้สดุท้ายจะกําหนดระยะเวลาไว้เท่ากบั 15 วนั ก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้
สดุท้าย ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 2.3.3 

ตลาดรองของใบสําคญัแสดง
สทิธิ 

: บริษัทฯ จะนําใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ 

หมายเหตุ : ภายหลงัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิในครั้งนี้ บริษัทฯ จะยื่นคําขอจด
ทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ อย่างไรก็
ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯจะพิจารณาอนุมัติการรับ
ใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซ่ึงหากตลาดหลักทรัพย์ฯ
พิจารณาไม่รับเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ผูล้งทนุจะไม่สามารถซ้ือขายใบสําคญัแสดง
สิทธิในตลาดหลกัทรพัย์ฯได ้

ตลาดรองของหุ้นสามญัท่ีเกิด
จากการใช้สิทธิ 

: บริษัทฯ จะนําหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอ
ขายในครัง้นี ้เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น  
(Dilution Effect) 

: 1. ในการออกใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ครัง้นีมี้ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ (Price 
Dilution) ร้อยละ 14  เน่ืองจากราคาการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เท่ากับ 
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0.028 บาทต่อหุ้ น  ซึ่ง ต่ํากว่าราคาตลาดท่ีทําการซือ้ขายในตลาดฯ  ณ  วันท่ี
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนมุติัให้นําเสนอต่อผู้ ถือหุ้นในการประชมุวิสามญั ครัง้ท่ี 
1/2564 โดยสามารถคํานวณได้จากสตูรดงัตอ่ไปนี ้
Price Dilution = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
        ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
โดยราคาตลาดหลงัเสนอขาย =  
(ราคาตลาด x จํานวนหุ้ นของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน) + (ราคาเสนอขายหุ้ นรองรับ
ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ x จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีได้รับการจดัสรร) + (ราคาใช้
สทิธิ x จํานวนหุ้นท่ีจะได้รับจากการใช้สทิธิ)     
       จํานวนหุ้นของบริษัทฯ ณ ปัจจบุนั + จํานวนหุ้นท่ีเสนอขายครัง้นี ้
        =    0.05 – 0.043  

            0.05 

        = ร้อยละ 14 

2. ในการออกใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ในครัง้นี ้เน่ืองจากบริษัทฯ มีการออกหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุเพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือ บคุคลในวงจํากดั (Private 
Placement) ตามแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) ดงันัน้ในการคํานวณการ
ลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) จะพิจารณาผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นในกรณี
ท่ีบริษัทฯ ออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิฯ เพียงอย่างเดียว และใบสําคญัแสดง
สิทธิมีการเปล่ียนมือจากผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เป็นนกัลงทนุอ่ืน โดยนกัลงทนุอ่ืน
เป็นผู้ ใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิทัง้จํานวน ซึ่งหากมีการใช้สิทธิฯ จะส่งผล
กระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นลดลงร้อยละ 33.33 โดยสามารถคํานวณได้จาก
สตูรดงัตอ่ไปนี ้
Control Dilution =   จํานวนหุ้นท่ีเสนอขายครัง้นี ้   
  จํานวนหุ้นของบริษัทฯ ณ ปัจจบุนั + จํานวนหุ้นท่ีเสนอขายครัง้นี ้
  =           42,662,405,722   

            (85,324,811,444 + 42,662,405,722) 

  = ร้อยละ 33.33 

2.2 ใบสําคญัแสดงสทิธิ สมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิและผู้ทรงสทิธิในใบสําคญัแสดงสิทธิ 

2.2.1 นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสทิธิมีหน้าท่ีท่ีจะต้องออกใบสําคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิฯ ทุกราย โดยในส่วนของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ จะระบุช่ือ 
“ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์” เป็นผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิแทนในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 
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นัน้ นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิจะออกใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือออกใบแทนใบสําคญัแสดง
สทิธิ ตามแบบท่ีนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสทิธิกําหนดให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

2.2.2 นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิมีหน้าท่ีตามสญัญาแต่งตัง้นายทะเบียนท่ีจะต้องจดัทําและเก็บ
รักษาสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ไว้จนกว่าใบสําคญัแสดงสิทธิทัง้หมดจะมีการใช้สิทธิ
ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ หรือจนกวา่ครบกําหนดอายใุบสําคญัแสดงสทิธิ (แล้วแตก่รณี) 

2.2.3 ผู้ทรงสทิธิในใบสําคญัแสดงสทิธิฯ 

-  ผู้ทรงสทิธิในใบสําคญัแสดงสทิธิกรณีทัว่ไป  

สิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีปรากฏช่ือเป็นเจ้าของใบสําคญั
แสดงสทิธิจํานวนดงักลา่วท่ีระบอุยูใ่นสมดุทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ ในขณะนัน้ ๆ หรือในวนั
ก่อนวนัแรกของการปิดสมดุทะเบียนในกรณีท่ีมีการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดง
สิทธิฯ เว้นแต่จะได้มีการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิซึง่สามารถใช้ยนักบัผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ
ได้ตามข้อ 2.3.6 เกิดขึน้แล้วในวนัปิดสมดุทะเบียนท่ีเก่ียวข้องข้างต้น ซึง่สิทธิในใบสําคญัแสดง
สทิธิจะตกได้แก่ผู้ รับโอนใบสําคญัแสดงสทิธิ 

-   ผู้ทรงสทิธิในใบสําคญัแสดงสทิธิกรณีท่ีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิแทน  

สิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบคุคลท่ีนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ
ได้รับแจ้งเป็นหนงัสือจากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิจํานวน
ดงักล่าวท่ีลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยจํานวนดงักล่าวจะต้องไม่
เกินกว่าจํานวนรวมของใบสําคญัแสดงสิทธิในช่ือของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ท่ีระบุอยู่ในสมุด
ทะเบียนในขณะนัน้ ๆ หรือในวนัก่อนวนัแรกของการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดง
สทิธิในกรณีท่ีมีการปิดสมดุทะเบียน 

2.2.4 เม่ือศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์แจ้งตอ่นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสทิธิ นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ
มีหน้าท่ีท่ีจะต้องออกใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ทรงสิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีฝากไว้กบัศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิรายดงักล่าวเป็นผู้ ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํานวนท่ีได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เม่ือได้มีการออกใบสําคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียน
ใบสําคญัแสดงสิทธิจะแก้ไขจํานวนรวมของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิไว้ในช่ือของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยหกัจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้แยก
ไปลงทะเบียนไว้ในช่ือของผู้ทรงสิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิออก ส่วนจํานวนรวมของใบสําคญัแสดง
สิทธิท่ีออกให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์นัน้ หากนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ได้ทําการแก้ไข 



 
 

หน้าท่ี 8 จาก 38 

(ไม่ว่าด้วยเหตใุดก็ตาม) ให้ถือว่ามีจํานวนลดลงตามจํานวนของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้แยกไปออก
ใบสําคญัแสดงสทิธิและลงทะเบียนไว้ในช่ือของผู้ทรงสทิธิในใบสําคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว 

2.3 วิธีการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้น 

2.3.1 วนักําหนดการใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะเร่ิมใช้สิทธิได้ครัง้แรกในวันท่ี 31 มีนาคม 2565 และตามรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

� วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 

� วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

� วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2565 

� วนัท่ี 31 มีนาคม 2566 

� วนัท่ี 30 มิถนุายน 2566 

� วนัท่ี 29 กนัยายน 2566 

� วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2566 

� วนัท่ี 29 มีนาคม 2567 

� วนัท่ี 28 มิถนุายน 2567 

� วนัท่ี 30 กนัยายน 2567 

� วนัท่ี 6 ธนัวาคม 2567 

ในกรณีท่ีวนักําหนดการใช้สิทธิใด ๆ ตรงกบัวนัหยดุทําการของบริษัทฯ ให้เล่ือนวนักําหนดใช้สิทธิครัง้
ดังกล่าวเป็นวันทําการก่อนหน้า โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ และไม่มี
ข้อกําหนดเรียกให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิก่อนครบกําหนด 
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2.3.2 การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั 

ในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ แตล่ะครัง้ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั
ทัง้หมดหรือบางส่วนก็ได้ สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันกําหนดการ 
ใช้สิทธิครัง้สุดท้าย บริษัทฯ จะถือว่าผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสําคัญ 
แสดงสทิธิดงักลา่ว และให้ถือวา่ใบสําคญัแสดงสทิธินัน้ ๆ สิน้สภาพโดยไมมี่การใช้สทิธิ 

2.3.3 ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิซึง่ประสงค์จะใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจํานงใน
การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ตามวิธีท่ีระบไุว้ในข้อ 2.3.6 โดยมีระยะเวลาแจ้งความจํานงในการ
ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ดงันี ้

- การแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัในแตล่ะครัง้ (ยกเว้นการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย) 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความ  
จํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. ของทกุ
วนัทําการ ภายในระยะเวลา 7 วนัทําการก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ (“ระยะเวลาการ
แ จ้ งความจํ านงในการใ ช้สิท ธิ ” )  ในกรณี ท่ีวัน กําหนดการใ ช้สิท ธิตรงกับวันหยุด 
ทําการของบริษัทฯ ให้เล่ือนวันกําหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันทําการสุดท้ายก่อนหน้าวัน
กําหนดการใช้สทิธิครัง้ดงักลา่ว 

- การแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิการซือ้หุ้นสามญัครัง้สดุท้าย 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความ  
จํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. ของทกุ
วนัทําการ ภายในระยะเวลา 15 วนัก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย (“ระยะเวลาการแจ้ง
ความจํานงในการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย”) ในกรณีท่ีวนักําหนดการใช้สิทธิตรงกบัวนัหยดุทําการ
ของบริษัทฯ ให้เล่ือนวนักําหนดการใช้สิทธิดงักลา่ว เป็นวนัทําการสดุท้ายก่อนหน้าวนักําหนดการ
ใช้สิทธิครัง้ดงักลา่ว และใบสําคญัแสดงสิทธิจะพ้นสภาพจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในวนั
ถดัไปนบัจากวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

ทัง้นี ้การแจ้งข่าวเก่ียวกบัการใช้สิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ และระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการ 
ใช้สิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดดงักล่าวอย่างน้อย 5 วนัทําการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจํานง
ในการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ผ่านทางระบบ SET Link สําหรับการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย บริษัทฯ จะส่ง
จดหมายลงทะเบียนถึงผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ตามรายช่ือท่ีปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้สดุท้าย ภายใน 21 วนัก่อนวนั
กําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย นอกจากนี ้บริษัทฯ จะปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ 
21 วนัก่อนวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย และตลาดหลกัทรัพย์จะทําการขึน้เคร่ืองหมายห้ามการซือ้
ขาย (SP) ล่วงหน้า 2 วนัทําการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีวนั
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แรกของการปิดสมดุทะเบียนดงักล่าว ตรงกบัวนัหยดุของตลาดหลกัทรัพย์ ให้เล่ือนเป็นวนัทําการก่อน
หน้า และในกรณีท่ีวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายตรงกบัวนัหยดุทําการ ให้เล่ือนวนักําหนดการใช้
สทิธิครัง้สดุท้ายดงักลา่ว เป็นวนัทําการสดุท้ายก่อนหน้าวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายดงักลา่ว ทัง้นี ้
ใบสําคญัแสดงสิทธิจะถกูพกัการซือ้ขายตัง้แต่วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย SP จนถึงวนั
กําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย  

2.3.4 นายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสทิธิ 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

ชัน้ 1 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
Tower B (ข้างสถานทตูจีน) เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศพัท์ 02-009-9999  
โทรสาร 0-2009-9991 
Website : http://www.set.or.th/tsd 

(1) นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสทิธิจะรับผิดชอบตอ่การปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ ซึง่
ในสมดุทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ช่ือและนามสกุลจริง สญัชาติ และท่ีอยู่ของผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิ และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์กําหนด ทัง้นี ้บริษัทฯ จะถือว่าข้อมลูท่ี
ปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นข้อมลูท่ีถกูต้อง ดงันัน้ ผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิมีหน้าท่ีในการแจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูล หรือแก้ไขข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลง
บนัทกึในสมดุทะเบียนใบสําคญัแสดงสทิธิตอ่นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสทิธิโดยตรง  

(2) นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิมีหน้าท่ีจะต้องออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ ท่ีฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และจะต้องลงช่ือศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์
เป็นผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิแทนในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธินัน้ และนายทะเบียนจะ
ออกใบสําคญัแสดงสิทธิหรือออกใบรับเพ่ือใช้แทนใบสําคญัแสดงสิทธิตามแบบท่ีนายทะเบียน
กําหนดให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

(3) นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิมีหน้าท่ีตามสญัญาการแต่งตัง้นายทะเบียนท่ีจะต้องจดัทําและ
เก็บรักษาสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไว้จนกว่าใบสําคญัแสดงสิทธิทัง้หมดจะมีการใช้
สทิธิซือ้หุ้นรองรับของบริษัทฯ หรือจนกวา่ครบกําหนดอายใุบสําคญัแสดงสทิธิ (แล้วแตก่รณี) 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยแจ้งให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิทราบถึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั โดยแจ้งผ่านทางระบบ SET Link
และแจ้งให้สํานกังาน ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั เช่นกนั  
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2.3.5 สถานท่ีติดตอ่ในการใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิฯ สามารถติดตอ่บริษัทฯ เพ่ือใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิได้ ตามระยะเวลา
การแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิท่ีระบไุว้ในข้อ 2.3.3 ณ สถานท่ีตามท่ีอยูด่งัตอ่ไปนี ้

ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
บริษัท เอคิว เอสเตท จํากดั (มหาชน)  
เลขท่ี 102 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310  
โทรศพัท์ 0-2033-5555 
โทรสาร 0-2033-5566 

ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดให้กบัผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสทิธิทราบโดยแจ้งผา่นทางระบบ SET Link ตอ่ไป 

2.3.6 วิธีการและขัน้ตอนการใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ
ซือ้หุ้ นสามัญได้ท่ีบริษัทฯ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (http://www.aqestate.com/) ใน
ระหว่างระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ หรือระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิครัง้
สดุท้าย 

2.3.6.1 ในกรณีท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบใบหุ้น ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้ใบสําคญั
แสดงสทิธิเป็นหลกัฐานในการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิได้ทนัที 

2.3.6.2 ในกรณีท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้ น (Scripless) ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
ต้องการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัต้องแจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอ เพ่ือขอถอนใบสําคญั
แสดงสิทธิ หรือเพ่ือให้ออกใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์กําหนด โดยย่ืน
ต่อบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีทําหน้าท่ีเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัท
หลกัทรัพย์ดงักล่าว จะดําเนินการแจ้งกบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ เพ่ือขอถอนใบสําคญัแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ สําหรับนําไปใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามญักบับริษัทฯ เพ่ือดําเนินการใช้สทิธิตามท่ีระบไุว้ข้างต้น 

2.3.6.3 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั
จะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขและภายในระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิหรือ
ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย โดยดําเนินการและส่งเอกสาร 
ดงัตอ่ไปนีใ้ห้แก่บริษัทฯ ตามสถานท่ีติดตอ่ท่ีระบไุว้ในข้อ 2.3.5 ข้างต้น 

(ก) ใบแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัท่ีได้กรอกข้อความถกูต้อง ชดัเจน และครบถ้วน
ทกุรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ และส่งให้แก่บริษัทฯ ในการใช้สิทธิ 
ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ หรือระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้
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สิทธิครัง้สดุท้าย ทัง้นี ้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถขอรับแบบแสดงความจํานงการใช้
สทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ ณ สถานท่ีติดตอ่ในการใช้สทิธิ หรือดาวน์โหลดจากเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ 
(http://www.aqestate.com/) ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ หรือ
ระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย  

(ข) ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 
ซึ่งผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิลงลายมือช่ือผู้ โอนด้านหลงั ตามจํานวนท่ีระบุอยู่ในใบแจ้ง
ความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญ และหนังสือมอบอํานาจให้ผู้ อ่ืนมารับใบสําคัญ
แสดงสทิธิฉบบัใหม ่สําหรับใบสําคญัแสดงสทิธิท่ียงัไมไ่ด้ใช้สทิธิ (ถ้ามี) 

(ค) ชําระเงินตามจํานวนในการใช้สทิธิ ตามท่ีระบใุนใบแจ้งความจํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั 
โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามญัจะต้องชําระเป็นเงินโอนเข้าบญัชีดงัต่อไปนีเ้ท่านัน้  ช่ือบัญชี บมจ.เอคิว เอสเตท 
เพ่ือการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน ธนาคารกรุงเทพสาขาศรีย่าน ประเภทบัญชี 
กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 110-3-10356-8  ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะงดรับชําระ
เงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัด้วยวิธีการอ่ืนนอกเหนือจากเงินโอนเข้าบญัชีท่ีกําหนดไว้นี ้

ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะเป็นผู้ รับภาระค่าใช้จ่าย 
และ/หรือค่าธรรมเนียมท่ีเกิดขึน้จากการโอนเงิน ค่าอากรแสตมป์ท่ีเกิดขึน้ หรือภาษีอ่ืน
ใด (ถ้ามี) ตามบทบญัญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบงัคบัหรือกฎหมายต่าง ๆ ท่ีใช้
บงัคบัในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสทิธิ 

(ง) หลกัฐานประกอบการใช้สทิธิ 

1. บคุคลสญัชาติไทย  : สําเนาบตัรประชาชน หรือสําเนาบตัรข้าราชการ 
หรือสําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจท่ียังไม่
หมดอาย ุ(ในกรณีมีการเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกลุ ซึง่ทํา
ให้ช่ือ/ช่ือสกุล ไม่ตรงกับใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้
แนบเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบ
แจ้งเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล เป็นต้น) พร้อมรับรอง
สําเนาถกูต้อง 

2. บคุคลตา่งด้าว : สําเนาใบตา่งด้าว หรือสําเนาบตัรหนงัสือเดินทาง
ท่ียงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

3. นิติบคุคลในประเทศ : สําเนาหนังสือรับรองบริษัทท่ีออกโดยกระทรวง
พาณิชย์ อายไุม่เกิน 6 เดือน นบัจากวนัท่ีย่ืนแบบ
แสดงความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั พร้อม
รับรองสําเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้ มีอํานาจท่ีมี
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ช่ือปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนัน้ และ
เอกสารหลกัฐานของผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือตาม 
1. หรือ  2. แล้วแต่กรณี  พร้อมรับรองสําเนา
ถกูต้อง  

4. นิติบคุคลตา่งประเทศ : สําเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตัง้นิติบุคคล 
และ /หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลท่ีออกโดย
หน่วยงานของรัฐอ่ืนท่ีมีอํานาจของประเทศท่ีนิติ
บุคคลนัน้จดทะเบียนจัดตัง้  และรับรองโดย 
Notary Public ของประเทศท่ีออกเอกสารนัน้โดย
มีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันท่ีย่ืนใบแจ้งความ
จํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญ  พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ มี อํานาจ  และ
เอกสารหลกัฐานของผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือตาม 
1. หรือ  2. แล้วแต่กรณี  พร้อมรับรองสําเนา
ถกูต้อง 

5. คสัโตเดียน (Custodian) : สําเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary 
Public ของประเทศท่ีออกเอกสารนัน้ โดยมีอายุ
ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันท่ีย่ืนใบแจ้งความจํานง
การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั พร้อมหนงัสือแต่งตัง้คสั
โตเดียน หนงัสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) และเอกสาร
หลกัฐานของผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือตาม 1. หรือ 
2. แล้วแตก่รณี พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

ทัง้นี ้หากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ไม่ส่งมอบหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิตามท่ีกล่าว
ข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ
ตามใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นัน้ ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถใช้ดลุพินิจในการ
พิจารณาให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ตามความ
เหมาะสม 

2.3.6.4 จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีขอใช้สิทธิซือ้หุ้ น
สามญัจะต้องเป็นจํานวนเต็มเท่านัน้ โดยอตัราการใช้สิทธิเท่ากบัใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น เว้นแต่กรณีการปรับอตัราการใช้สิทธิ
ตามข้อ 3.3 (เง่ือนไขการปรับสทิธิของใบสําคญัแสดงสทิธิ) 

2.3.6.5 จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกเม่ือมีการใช้สิทธิ จะคํานวณโดยการนําจํานวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่ง 
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิได้ชําระตามท่ีกลา่วข้างต้น หารด้วย



 
 

หน้าท่ี 14 จาก 38 

ราคาการใช้สิทธิในขณะท่ีมีการใช้สิทธินัน้ โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามญัเป็นจํานวนเต็มไม่
เกินจํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ คณูด้วยอตัราการ 
ใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิแล้ว ทําให้มีเศษเหลืออยู่
จากการคํานวณดงักลา่ว บริษัทฯ จะไม่นําเศษดงักลา่วมาคิดคํานวณและจะชําระเงินท่ีเหลือ
จากการใช้สิทธิดงักล่าวเป็นเงินโอน หรือเช็คระบุช่ือขีดคร่อมเฉพาะคืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 
วนัทําการ นบัจากวนักําหนดการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้โดยไมมี่ดอกเบีย้ไมว่า่ในกรณีใด ๆ 

ในกรณีท่ีต้องมีการเปล่ียนแปลงอตัราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและ
อตัราการใช้สิทธิตามท่ีระบใุนเง่ือนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจํานวนหุ้นสามญัท่ีจะได้รับ
จากการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ ให้ตดัเศษของหุ้นทิง้ 

2.3.6.6 การใช้สิทธิในวนักําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ตามข้อ 2.3.1 และข้อ 2.3.3 ผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสทิธิ สามารถใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั โดยไมมี่การกําหนดจํานวนหุ้นสามญัขัน้ต่ํา 

2.3.6.7 หากบริษัทฯ ได้รับหลกัฐานใบสําคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือหลกัฐาน
ประกอบการใช้สทิธิตามข้อ  2.3.6.3 (ง) ไมค่รบถ้วนหรือไม่ถกูต้อง หรือบริษัทฯ ตรวจสอบได้
ว่าข้อความท่ีผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ กรอกลงในใบแจ้ง
ความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญันัน้ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือติดอากรแสตมป์ 
(ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถกูต้องตามบทบญัญัติแห่งประมวลรัษฎากร ข้อบงัคบั หรือกฎหมายต่าง 
ๆ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ต้องทําการแก้ไขให้ถกูต้องภายใน
ระยะเวลาการแจ้งความจํานงใช้สิทธิในแต่ละครัง้ หรือระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการ
ใช้สิทธิครัง้สดุท้าย หากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ไม่ทําการ
แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษัทฯ จะถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิแสดง
เจตนายกเลิกการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั และให้ถือว่าการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในครัง้
นัน้สิน้สภาพลงโดยไมมี่การใช้สทิธิ  

บริษัทฯ จะโอนเงินคืน หรือสัง่จ่ายเช็คระบช่ืุอขีดคร่อมเฉพาะ (แล้วแต่กรณี) และใบสําคญัแสดง
สิทธิฯ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ส่วนท่ีเหลือในกรณีท่ีบริษัทฯ ถือว่ามีการใช้สิทธิเพียง
บางส่วนคืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ภายใน 14 วนัทํา
การนับจากวันกําหนดการใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบีย้และ/หรือ
ค่าเสียหายอ่ืนใดไม่ว่ากรณีใด ๆอย่างไรก็ดี ใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ
ท่ียงัไมมี่การใช้สทิธิดงักลา่ว ยงัมีผลใช้ตอ่ไปจนถงึวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ชําระจํานวนเงินในการ 
ใช้สทิธิไมค่รบถ้วนตามจํานวนท่ีระบไุว้ในใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญับริษัทฯ 
มีสิทธิท่ีจะดําเนินการประการใดประการหน่ึงต่อไปนี ้ตามท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบสําคญัแสดงสทิธิเลือกไว้ในใบแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั 
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(ก) ถือวา่การแจ้งความจํานงในการใช้สทิธินัน้สิน้สภาพลง โดยไมมี่การใช้สทิธิ หรือ 

(ข) ถือว่าจํานวนหุ้ นสามัญท่ีจองซือ้มีจํานวนเพียงบางส่วนเท่ากับจํานวนท่ีจะได้รับตาม
จํานวนเงินในการใช้สทิธิ ซึง่บริษัทฯ ได้รับชําระไว้จริงตามราคาการใช้สทิธิในขณะนัน้ หรือ 

(ค) ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธิ ชําระเงินเพิ่มเติมตามจํานวน
ท่ีประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในแต่ละ
ครัง้ หรือระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย หากบริษัทฯ ไม่ได้รับ
เงินครบถ้วนตามจํานวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษัทฯ จะถือว่าผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสทิธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั และให้ถือการแจ้งความ
จํานงในการใช้สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลง โดยไมมี่การใช้สทิธิ 

ในกรณีตาม (ก) และ (ค) บริษัทฯ จะโอนเงินคืน หรือสั่งจ่ายเช็คระบุช่ือขีดคร่อมเฉพาะ 
(แล้วแตก่รณี) และใบสําคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธิคืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสทิธิ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วนัทําการนบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิ
ในครัง้นัน้ ๆ  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่ดอกเบีย้และ/หรือคา่เสียหายอ่ืนใดไมว่า่กรณีใด ๆ 

ในกรณีตาม (ข) เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย บริษัทฯ จะส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิ 
หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธิสว่นท่ีเหลือในกรณีท่ีบริษัทฯ ถือวา่มีการใช้สทิธิเพียงบางส่วน
คืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับภายใน 14 วันทําการนับจากวันกําหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้และ/หรือ
ค่าเสียหายอ่ืนใดไม่ว่ากรณีใด ๆ อย่างไรก็ดี ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดง
สทิธิท่ียงัไมมี่การใช้สทิธิดงักลา่วยงัมีผลใช้ตอ่ไปจนถงึวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

การกระทําใด ๆ ของบริษัทฯ ตามข้อ 2.3.6.7 นี ้ให้ถือวา่เป็นท่ีสดุในแตล่ะครัง้ของการใช้สทิธิ 

2.3.6.8 เม่ือมีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธิ ท่ีประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั
ได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทัง้
ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามัญ พร้อมหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามข้อ  2.3.6.3 (ง) และชําระเงินค่าจองซือ้หุ้ น
สามญัถกูต้องและครบถ้วนสมบรูณ์ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิจะ
ไมส่ามารถเพิกถอนการใช้สทิธิได้ เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือจากบริษัทฯ 

2.3.6.9 เม่ือพ้นกําหนดวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายแล้ว แต่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสําคญัแสดงสิทธิ ยงัมิได้ปฏิบติัตามเง่ือนไขของการใช้สิทธิท่ีกําหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้
ถือว่าใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธินัน้ ๆ สิน้สภาพลง โดยไม่มีการใช้
สิทธิ และผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ จะใช้สิทธิไม่ได้อีกเม่ือพ้น
กําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 
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2.3.6.10 ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินส่วนท่ีไม่ได้ใช้สิทธิให้กับผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือ 
ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันกําหนดการใช้สิทธิใน 
ครัง้นัน้ ๆ ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะได้รับอัตราดอกเบีย้ 
ร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคํานวณจากเงินสว่นท่ีไม่ได้รับการใช้สิทธินบัตัง้แต่วนัท่ีพ้นกําหนดเวลา 
14 วนัดงักลา่ว จนถงึวนัท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิได้รับคืนเงินสว่นท่ีไมไ่ด้ใช้สทิธิ 

อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ ได้ทําการโอนเงินคืน หรือสัง่จ่ายเช็คระบช่ืุอขีดคร่อมเฉพาะช่ือผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามท่ี
อยู่ท่ีระบใุนใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัโดยถกูต้องแล้วโดยชอบ ให้ถือว่าผู้
ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับเงินคืนโดยชอบแล้วและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ
ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความสญูหายหรือเสียหายอยา่งใด 
ท่ีอาจเกิดขึน้เน่ืองจากการสง่เช็ค  ทางไปรษณีย์ดงักลา่ว 

2.3.6.11 ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ใช้สิทธิซือ้หุ้นรองรับไม่เต็มจํานวนท่ีตนมีสิทธิตามใบสําคญั
แสดงสิทธิ บริษัทฯ จะออกใบสําคญัแสดงสิทธิใบใหม่ท่ีระบจํุานวนหน่วยของใบสําคญัแสดง
สิทธิท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วนัทําการนบัแต่วนัใช้สิทธิใน
แตล่ะครัง้ ยกเว้นในการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายจะไมมี่การออกใบสําคญัแสดงสทิธิใด ๆ อีก 

2.3.6.12 ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ส่งมอบใบสําคัญแสดง
สิทธิเป็นจํานวนมากกว่าจํานวนท่ีประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทฯ จะส่งใบสําคญัแสดงสิทธิใบ
ใหม่ โดยมีจํานวนของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีลดลงให้แก่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าว 
หากใบสําคญัแสดงสิทธินัน้อยู่ในระบบใบหุ้น โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 
14 วนัทําการนบัจากวนัใช้สทิธินัน้ ๆ และจะทําการยกเลกิใบสําคญัแสดงสทิธิใบเก่า 

2.3.6.13 บริษัทฯ จะย่ืนขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุชําระแล้วของบริษัทฯ ตอ่กระทรวงพาณิชย์ตาม
จํานวนหุ้ นสามัญท่ีออกใหม่สําหรับการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ภายใน 14 วันนับตัง้แต่วันท่ี
บริษัทฯ ได้รับชําระค่าหุ้นตามจํานวนท่ีมีการใช้สิทธิแต่ละครัง้ และบริษัทฯ จะดําเนินการ 
จดทะเบียนผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนสําคัญแสดงสิทธิท่ีได้ใช้สิทธิโดยถูกต้อง
สมบูรณ์แล้วนัน้ เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นตามจํานวนหุ้น
สามญัท่ีคํานวณได้จากการใช้สทิธิในครัง้นัน้ 

บริษัทฯ จะดําเนินการย่ืนคําขอให้รับหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการสิทธิดงักล่าวเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 30 วนันบัจากวนักําหนดการใช้สทิธิแตล่ะครัง้ 

หุ้นสามญัใหม่ท่ีออกเน่ืองจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถานะเท่า
เทียมกับหุ้ นสามัญของบริษัทฯ ท่ีได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทุกประการ นับตัง้แต่วันท่ีนาย
ทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ได้จดแจ้งช่ือของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนสําคญัแสดง
สิทธิท่ีได้ใช้สิทธิโดยถกูต้องสมบรูณ์แล้วนัน้ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้น
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ของบริษัทฯ และกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทนุชําระของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้วทกุ
ประการ อนัเน่ืองมาจากการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ 

2.3.6.14 ในกรณีหุ้นสามญัท่ีสํารองไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิท่ีไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะดําเนินการชดใช้
ค่าเสียหายท่ีเกิดขึน้ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามข้อ 8 อย่างไรก็
ตาม บริษัทฯ จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไม่สามารถใช้สิทธิได้ 
ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามัญเพียงพอก็ตาม (เช่น กรณีท่ีผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิต่างด้าวท่ีไม่
สามารถใช้สทิธิเพราะถกูจํากดัสทิธิตามสดัสว่นการถือหุ้นตามท่ีระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ) 

2.3.6.15 (ก) ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีเป็นบคุคลท่ีมิใช่สญัชาติไทยตามข้อบงัคบับริษัทฯ จะสามารถ
ใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ เพ่ือซือ้หุ้นรองรับของบริษัทฯ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น
ได้ภายใต้เง่ือนไขวา่ เม่ือได้ใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิในวนัใช้สทิธิในครัง้นัน้ ๆ แล้ว
ต้องไม่ทําให้การถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบคุคลท่ีมิใช่สญัชาติไทยทัง้หมดขดัต่อข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองสดัส่วนการถือหุ้นของบคุคลท่ีมิใช่สญัชาติ
ไทย ซึ่ง ณ วันออกใบสําคัญแสดงสิทธินีอ้ยู่ท่ีร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้ นท่ีออกและ
จําหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทในขณะนัน้ ๆ  

  (ข) อยา่งไรก็ดี หากข้อจํากดัการถือหุ้นของบคุคลท่ีมิใช่สญัชาติไทยตาม (ก) ข้างต้นมีผลทําให้
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีเป็นบคุคลท่ีมิใช่สญัชาติไทย ซึง่ได้ใช้สทิธิตามวิธีการดงักลา่วมา
ครบถ้วน ไม่สามารถใช้สิทธิได้เต็มจํานวนท่ีระบใุนหนงัสือแสดงความจํานงในการใช้สิทธิ 
บริษัทฯ จะอนญุาตให้ดําเนินการใช้สิทธิได้เพียงสว่นท่ีไม่ขดัตอ่ข้อจํากดัการถือหุ้นข้างต้น
ภายใต้หลักการผู้ แสดงความจํานงก่อนจะสามารถใช้สิทธิได้ก่อน (First Come, First 
Served) และบริษัทฯ จะคืนใบสําคัญแสดงสิทธิและเงินส่วนท่ีไม่ได้ใช้สิทธิโดยไม่มี
ดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเป็นบุคคลท่ีมิใช่สัญชาติไทยดังกล่าว ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วนัทําการ นบัแตว่นัใช้สทิธิในครัง้นัน้ ๆ  

   หากในวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นบคุคลท่ีมิใช่สญัชาติไทยไม่
สามารถใช้สิทธิ เน่ืองจากข้อจํากดัเร่ืองสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลท่ีมิใช่
สญัชาติไทยให้ถือว่าใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวหมดอายุลง โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิท่ีเป็นบุคคลท่ีมิใช่สญัชาติไทยดงักล่าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดใช้ 
ใด ๆ จากบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไมมี่การชําระค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใด ๆ ให้แก่ผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสทิธิจากการดงักลา่วทัง้สิน้ 

2.3.6.16 การออกและส่งมอบหุ้นสามญัออกใหม่ ช่ือท่ีจะระบุในหุ้นสามญัออกใหม่จะใช้ช่ือเดียวกัน
กบัช่ือท่ีปรากฏอยู่ในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั โดยบริษัทฯ จะจดัส่งใบหุ้น
ไปยงัผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ตามท่ีอยู่ท่ีได้ระบุไว้ในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามญัโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 15 วนัทําการ นบัจากวนักําหนดการใช้
สิทธิแต่ละครัง้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจตกลงกับผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิล่วงหน้า ให้
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บริษัทฯ เก็บใบหุ้นสามญั ใบสําคญัแสดงสิทธิ ใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ และเอกสารอ่ืน ๆ 
ไว้ท่ีบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือตวัแทนมารับไปด้วยตวัเองก็ได้ โดยจะต้อง
ดําเนินการตามท่ีบริษัทฯ กําหนด บริษัทฯ อาจจะออกใบหุ้นในระบบใบหุ้น (Script) และ
ระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) หากบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญโดยระบบไร้ใบหุ้น บริษัทฯ จะ
ดําเนินการเม่ือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบว่า ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์
ยอมรับเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ให้กบัผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิแล้ว โดยบริษัทฯ จะส่งใบ
หุ้นสามญัหรือใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิต้องระบช่ืุอและบญัชีของบริษัทสมาชิกของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยถกูต้องใน
ใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั และบริษัทฯ จะส่งมอบหุ้นสามญั หรือใบสําคญั
แสดงสทิธิผา่นบญัชีฝากหลกัทรัพย์ภายใน 7 วนัทําการนบัจากวนัใช้สทิธิแตล่ะครัง้ 

2.3.6.17 ในกรณีท่ีการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิต้องมีภาระภาษีเงินได้ ค่าอากร
แสตมป์หรือภาษีอ่ืนใด (ถ้ามี) ตามประมวลรัษฎากรหรือกฎหมายอ่ืนใด ผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิท่ีใช้สิทธิถือหุ้นดงักลา่วต้องเป็นผู้ รับภาระค่าภาษีดงักลา่วทัง้สิน้ รวมทัง้ยินยอมให้บริษัทฯ 
มีสทิธิหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายได้ตามท่ีกฎหมายกําหนด  

2.3.7 การแก้ไขวิธีการและขัน้ตอนการใช้สทิธิ 

ในกรณีท่ีตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ตลอดจนหน่วยงานใดท่ีเก่ียวข้องได้ออก
ประกาศ ระเบียบ หรือวิธีการปฏิบติัการใด ๆ ท่ีมีผลทําให้บริษัทฯ ต้องแก้ไขรายละเอียดของวิธีการและ
ขัน้ตอนในการใช้สิทธิตามข้อ 2.3.6 ให้บริษัทฯ สามารถทําการแก้ไขขัน้ตอนการใช้สทิธิให้สอดคล้องกบั
ประกาศ ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติดังกล่าวได้ และต้องแจ้งให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ นายทะเบียน
ใบสําคญัแสดงสทิธิ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และ สํานกังาน ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัช้า 

3. หน้าที่ของผู้ออกใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

ผู้ออกใบสําคญัแสดงสทิธิมีหน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบติัตลอดอายสุญัญาของใบสําคญัแสดงสิทธิ ดงันี ้

3.1. การปฏิบติัตามกฎหมายและข้อกําหนดสทิธิ 

ผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิจะใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสดุ ในการประกอบธุรกิจให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
และจะปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง รวมตลอดถึงกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั และคําสัง่ต่าง ๆ ท่ีออกตาม
กฎหมาย และจะปฏิบติัตามข้อกําหนดและเง่ือนไขต่าง ๆ ของข้อกําหนดสิทธิฉบบันีโ้ดยเคร่งครัดตลอดอายขุอง
ใบสําคญัแสดงสทิธิ 
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3.2. สทิธิของบริษัทฯ ในการเรียกให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิใช้สทิธิก่อนระยะเวลาท่ีกําหนดตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีบริษัทฯ ออกครัง้นีไ้ม่มีข้อกําหนดให้บริษัทฯ สามารถเรียกให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิใช้
สทิธิก่อนระยะเวลาท่ีกําหนดตามใบสําคญัแสดงสทิธิ 

3.3. เง่ือนไขการปรับสทิธิของใบสําคญัแสดงสทิธิ 

3.3.1 บริษัทฯ ต้องดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ ตลอดอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ 
เม่ือเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ ดงัต่อไปนี ้ทัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของ
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิไมใ่ห้ด้อยไปกวา่เดิม 

(ก) เม่ือบริษัทฯ เปล่ียนแปลงมลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นบริษัทฯ อนัเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยก
หุ้นท่ีได้ออกแล้วของบริษัทฯ 

(ข) เม่ือบริษัทฯ จ่ายปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

(ค) เม่ือบริษัทฯ เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทัว่ไป ในราคาท่ีต่ํากว่า
ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

(ง) เม่ือบริษัทฯ เสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/
หรือ บคุคลในวงจํากดั โดยหลกัทรัพย์นัน้ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหลกัทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็น
หุ้นสามญั หรือใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั (เช่น หุ้นกู้ แปลงสภาพ หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น
สามญั) โดยราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีจะออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิดงักล่าว ต่ํากว่าร้อยละ 
90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ”  

(จ) เม่ือบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึง่เกินกวา่อตัราร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิ หลงัจากชําระภาษีแล้ว 

(ฉ) เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ (ก) ถึง (จ) ท่ีทําให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ท่ีผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสทิธิจะได้รับเม่ือมีการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิด้อยไปกวา่เดิม  

ในกรณีท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั และการเปล่ียนแปลงอตัราการใช้สิทธิท่ี
จะซือ้หุ้ นสามัญ รวมทัง้วิธีการคํานวณถึงการเปล่ียนแปลงดังกล่าวตามท่ีระบุต่อไปนี  ้ไม่ได้ทําให้
ผลตอบแทนใด ๆ ท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธิ จะได้รับเม่ือมีการใช้สทิธิตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยบริษัทฯ จะดําเนินการปรับราคา
การใช้สทิธิ และอตัราการใช้สทิธิในกรณีตา่ง ๆ ดงักลา่วข้างต้นตามสตูรและวิธีการคํานวณ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เม่ือบริษัทฯ เปล่ียนแปลงมลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นบริษัทฯ อนัเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยก
หุ้นท่ีได้ออกแล้วของบริษัทฯ  

บริษัทฯ จะปรับราคาการใช้สิทธิอนัเป็นผลมาจากการรวม หรือการแบ่งแยกหุ้นท่ีออกแล้วของ
บริษัทฯ โดยจะมีผลบงัคบัทนัที เม่ือมลูค่าท่ีตราไว้มีผลบงัคบัใช้ตามท่ีเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่
ข้อมูลส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพ่ือให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
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ใบสําคญัแสดงสิทธิ ได้รับหุ้นตามจํานวนท่ีคํานวณได้ตามสตูรและประเภทเช่นเดียวกับหุ้นของ
บริษัทฯ ท่ีออกภายหลงัจากการเปล่ียนแปลงดงักลา่ว เสมือนว่าไม่มีการเปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตรา
ไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

1. ราคาการใช้สทิธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้
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2. อตัราการใช้สทิธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้

]1[

]0[
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โดยท่ี  0Price คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
1Price  คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 
0Ratio คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
1Ratio  คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 

0Par  คือ มลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัก่อนการเปล่ียนแปลง 
1Par  คือ มลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัหลงัการเปล่ียนแปลง 

(ข) เม่ือบริษัทฯ จ่ายปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัที ตัง้แต่วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้น
สามญัไมมี่สทิธิในการรับหุ้นปันผล (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD) 

1. ราคาการใช้สทิธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้
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2. อตัราการใช้สทิธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้
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โดยท่ี  0Price คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
1Price  คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 
0Ratio คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
1Ratio  คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 

A  คือ จํานวนหุ้นสามัญท่ีได้เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นสามญัเพ่ือสทิธิการรับหุ้นปันผล  

B  คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นสามญัปันผล 

(ค) เม่ือบริษัทฯ เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทัว่ไป ในราคาท่ีต่ํากว่า
ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 
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การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้น
สามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย 
XR) สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ วนัแรกของการ
เสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหมแ่ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 

“ราคาเฉล่ียของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่” คํานวณได้จาก จํานวนเงินทัง้สิน้ท่ีบริษัทฯ จะได้รับจากการ
เสนอขายหุ้น หกัด้วยคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกนัน้ (ถ้ามี) หารด้วยจํานวน
หุ้นสามญัทัง้สิน้ท่ีออกใหมใ่นครัง้นัน้  

“ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ” ได้กําหนดไว้เท่ากบั “ราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัต่อ
หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ” โดยท่ี “ราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักต่อหุ้นของหุ้นสามญัของ
บริษัทฯ” หมายถึง มลูค่าการซือ้ขายหุ้นสามญัทัง้หมดของบริษัทฯ หารด้วยจํานวนหุ้นสามญัของ
บริษัทฯ ท่ีทําการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ในระหวา่งระยะเวลา 7 วนัทําการ (วนัท่ีเปิดทํา
การซือ้ขายของตลาดหลกัทรัพย์) ติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใช้ในการคํานวณ  

ในกรณีท่ีไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ” เน่ืองจากหุ้นสามญัของบริษัทฯ ไม่มี
การซือ้ขายในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทฯ จะทําการกําหนดราคายติุธรรมเพ่ือใช้ในการคํานวณแทน 

 “วนัท่ีใช้ในการคํานวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญั
ท่ีออกใหม่ (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้กบัผู้
หุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่แก่ประชาชน
ทัว่ไป สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่
บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี  

อนึ่ง ในกรณีท่ีเม่ือมีการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่พร้อมกนัมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ใน
เง่ือนไขท่ีจะต้องจองซือ้หุ้นดงักล่าวด้วยกัน ให้นําราคาเสนอขายของทุกราคา และจํานวนหุ้นท่ี
ออกใหม่ทัง้หมดมาคํานวณราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ แต่ในกรณีท่ีการเสนอขาย
พร้อมกนัดงักล่าวไม่อยู่ภายในเง่ือนไขท่ีต้องจองซือ้ด้วยกนั ให้นําจํานวนหุ้นและราคาเสนอขาย
เฉพาะของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ซึ่ง “ราคาเฉล่ียของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่” ต่ํากว่าร้อยละ 90 ของ 
"ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ" มาคํานวณการเปล่ียนแปลงเทา่นัน้ 

ในกรณีท่ีการเสนอขายดงักล่าวไม่อยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีจะต้องจองซือ้ด้วยกัน ให้นําเฉพาะราคา
เสนอขายท่ีต่ํากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้ นสามัญของบริษัทฯ” มาคํานวณการ
เปล่ียนแปลงเทา่นัน้ 

1. ราคาการใช้สทิธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้
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2. อตัราการใช้สทิธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้
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โดยท่ี  0Price คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
1Price  คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 
0Ratio คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
1Ratio  คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 

 MP  คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ” 
A  คือ จํานวนหุ้นสามัญท่ีได้เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุด

ทะเบียนผู้ ถือหุ้น เพ่ือสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ กรณี
เสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วนัก่อนวนัแรกของ
การเสนอขายหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่
ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่บุคคลใน
วงจํากดั แล้วแตก่รณี 

B   คือ  จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ ทัง้ท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/
หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจํากดั 

BX  คือ จํานวนเงินท่ีได้รับภายหลงัจากการหกัค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออก
หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอ
ขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจํากดั 

(ง) เม่ือบริษัทฯ เสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/
หรือ บคุคลในวงจํากดั โดยหลกัทรัพย์นัน้ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหลกัทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็น
หุ้นสามญั หรือใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั (เช่น หุ้นกู้ แปลงสภาพ หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น
สามญั) โดยราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีจะออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิดงักล่าว ต่ํากว่าร้อยละ 
90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ” 

การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ จะมีผลบงัคบัทนัที ตัง้แต่วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้น
สามญัจะไม่ได้รับการใช้สิทธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ใด ๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/
เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XW) สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่
ใด ๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามญัแก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ ท่ีเป็นการเสนอ
ขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 

“ราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่” คํานวณได้จากจํานวนเงินท่ีบริษัทฯ จะได้รับจากการ
ออกหลกัทรัพย์ใด ๆ ท่ีมีสิทธิในการแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั รวมกบัเงินท่ีได้รับจากการ
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ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญันัน้ หกัด้วยคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม ่(ถ้ามี) หาร
ด้วยจํานวนหุ้นสามญัทัง้หมดท่ีต้องออกใหมเ่พ่ือรองรับการใช้สทิธินัน้ 

“ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ” และฐานของมูลค่าท่ีตราไว้ ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้ 
และมีความหมายเช่นเดียวกบั รายละเอียดในข้อ (ค) ข้างต้น 

“วนัท่ีใช้ในการคํานวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์
ท่ีออกใหม่ใด ๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์ขึน้
เคร่ืองหมาย XW) สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ 
วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ใด ๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้น
สามญัแก่ประชาชนทัว่ไป สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพย์ดงักล่าวต่อประชาชนทัว่ไป 
และ/หรือ ท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 

อนึ่ง ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ท่ีมีสิทธิแปลงสภาพพร้อมกนัมากกว่า 1 ราคา
การเสนอขาย ในเง่ือนไขท่ีจะต้องจองซือ้หลกัทรัพย์ดงักล่าวด้วยกนั ให้คํานวณการเปล่ียนแปลง
จาก หลกัทรัพย์ท่ีออกใหมท่ี่มีสทิธิแปลงสภาพทัง้หมด แตใ่นกรณีท่ีการเสนอขายพร้อมกนัดงักลา่ว
ไม่อยู่ภายในเง่ือนไขท่ีต้องจองซือ้ด้วยกนั ให้คํานวณการเปล่ียนแปลงจาก หลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ท่ี
มีสิทธิแปลงสภาพ ซึ่ง "ราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่" ต่ํากว่าร้อยละ 90 ของ "ราคา
ตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ" เทา่นัน้  

1. ราคาการใช้สทิธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้
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2. อตัราการใช้สทิธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้
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โดยท่ี  0Price คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
1Price  คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 
0Ratio คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
1Ratio  คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 

 MP  คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ” 
A  คือ จํานวนหุ้นสามัญท่ีได้เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุด

ทะเบียนผู้ ถือหุ้น เพ่ือการจองซือ้หลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ท่ีมีสิทธิท่ีจะ
แปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามญัได้ กรณีเสนอขายให้ผู้ ถือหุ้นเดิม 
และ/หรือ ก่อนวนัแรกของระยะเวลาการเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออก
ใหม่ใด ๆ ท่ีมีสิทธิแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามญัได้ต่อประชาชน
ทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 
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B   คือ  จํานวนหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของหลกัทรัพย์ 
ใด ๆ ซึ่งสามารถแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญท่ีจะเสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/
หรือ เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั  แล้วแตก่รณี  

BX  คือ จํานวนเงินท่ีบริษัทฯ จะได้รับภายหลงัจากการหกัค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) 
จากการออกหลกัทรัพย์ใด ๆ ท่ีมีสิทธิในการแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็น
หุ้นสามัญท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่
ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั รวมกบั
เงินท่ีได้รับจากการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั 

(จ) เม่ือบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึง่เกินกวา่อตัราร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิ หลงัจากชําระภาษีแล้ว 

การคํานวณอตัราร้อยละของเงินปันผลท่ีจ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้น ให้คํานวณโดยนําเงินปันผลท่ีจ่ายออก
จริงในรอบระยะเวลาบญัชีในแต่ละปีดงักล่าว ไม่ว่าจะจ่ายจากกําไรสทุธิหรือกําไรสะสม หารด้วย
กําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของผลการดําเนินงานตามงบการเงินรวม (ท่ีได้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบ
บญัชีของบริษัทฯ) ของรอบระยะเวลาบญัชีนัน้ การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิ
จะมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้ นสามัญไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลนัน้ (วันแรกท่ีตลาด
หลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD) 

1. ราคาการใช้สทิธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้
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2. อตัราการใช้สทิธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้
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โดยท่ี  0Price คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
1Price  คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 
0Ratio คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
1Ratio  คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 

MP  คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ” 
D  คือ เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ายจริงแก่ผู้ ถือหุ้น 
R  คือ เงินปันผลต่อหุ้น ท่ีจะจ่ายในอตัราร้อยละ 50 โดยคํานวณจากกําไร

สทุธิหลงัหกัภาษี หารด้วยจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีมีสทิธิได้รับเงินปันผล 

“ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ” และฐานของมลูค่าท่ีตราไว้ ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้ 
และมีความหมายเช่นเดียวกบั รายละเอียดในข้อ (ค) ข้างต้น 

“วนัท่ีใช้ในการคํานวณ” หมายถงึ วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไมไ่ด้รับสทิธิในเงินปันผล 
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(ฉ) ในกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบั ข้อ (ก) ถงึ (จ) ท่ีทําให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ท่ีผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิจะได้รับเม่ือมีการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม  ให้บริษัทฯ พิจารณา
กําหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ี เ ก่ียวข้องกับการปรับหรือพิจารณากําหนดการ
เปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นธรรม และไม่ทําให้ผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปจากเดิม โดยให้ถือ
ว่าผลการพิจารณานัน้เป็นท่ีสดุ และให้บริษัทฯ แจ้งให้สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ และ
นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวด้วยโดยทนัทีหรือก่อนวันท่ีเกิด
เหตกุารณ์ท่ีต้องดําเนินการเปล่ียนแปลงการใช้สทิธิดงักลา่ว 

3.3.2 การคํานวณการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) เป็นอิสระต่อกนั
และจะคํานวณการเปล่ียนแปลงตามลําดบัเหตกุารณ์ต่าง ๆ ก่อนหลงัเปรียบเทียบกบั "ราคาตลาดของ
หุ้นสามญัของบริษัทฯ” สําหรับกรณีท่ีเหตกุารณ์ต่าง ๆ เกิดขึน้พร้อมกนั ให้คํานวณการเปล่ียนแปลง
เรียงตามลําดบั ดงันี ้คือ (ก) (จ) (ข) (ค) (ง) และ (ฉ) โดยในแต่ละลําดบัครัง้ท่ีคํานวณการเปล่ียนแปลง 
ให้คงสภาพของราคาการใช้สทิธิเป็นทศนิยม 4 ตําแหน่ง และอตัราการใช้สทิธิเป็นทศนิยม 4 ตําแหน่ง  

“ราคาตลาดของหุ้ นสามัญของบริษัทฯ” ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับ
รายละเอียดในข้อ (ค) ข้างต้น 

3.3.3 การคํานวณการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) จะไม่มีการ
เปล่ียนแปลง ซึง่ทําให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สงูขึน้ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวม
หุ้น ในกรณีท่ีหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สทิธิตามจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดง
สิทธิของการแสดงความจํานงการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง ของอตัราการใช้สิทธิใหม่
หลงัการเปล่ียนแปลง) คํานวณออกมาเป็นเศษของหุ้นให้ตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้ และหากราคาการใช้
สิทธิหลงัการเปล่ียนแปลง (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง) คณูกบัจํานวนหุ้นสามญั ในการแสดงความจํานงการ
ใช้สทิธิในรอบนัน้ คํานวณได้เป็นเศษของบาทให้ตดัเศษของบาททิง้ 

3.3.4 ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สทิธิจนเป็นผลทําให้ราคาการใช้สิทธิใหมมี่ราคาต่ํากวา่มลูค่าท่ี
ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ (Par Value) ก็ให้ใช้ราคาการใช้สทิธิใหมด่งักลา่ว เว้นแตจ่ะเป็นกรณีท่ี
กฎหมายห้ามมิให้บริษัทฯ ออกหุ้นต่ํากว่ามลูค่าท่ีตราไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับราคาใช้สิทธิ
ใหม่เท่ากับมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัเท่านัน้ สําหรับอตัราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อตัราการใช้สิทธิท่ี
คํานวณได้ตามข้อ (ก) ถงึ (ฉ) เช่นเดิม  

3.3.5 สถานภาพของใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีอยู่ระหว่างวนัท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงความจํานงใช้สิทธิ และวันก่อนท่ีกระทรวงพาณิชย์จะรับ 
จดทะเบียนเพิ่มทนุชําระแล้ว อนัเน่ืองมาจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดง
สิทธิจะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ท่ียงัไม่ได้
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แสดงความจํานงใช้สิทธิ และสถานภาพจะสิน้สดุลงในวนัท่ีกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทนุชําระ
แล้ว อนัเน่ืองมาจากการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธิข้างต้นแล้ว 

ในกรณีบริษัทฯ มีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิ ในช่วงท่ีบริษัทฯ ยงัไม่ได้นําหุ้น
สามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนกบั
กระทรวงพาณิชย์ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ท่ีได้ทําการใช้สิทธิแล้วจะ
ได้รับการปรับสิทธิย้อนหลงั โดยบริษัทฯ จะดําเนินการออกหุ้นสามญัใหม่เพิ่มเติมให้แก่ใบสําคญัแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยเร็วท่ีสดุตามจํานวนท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสําคญัแสดงสิทธิ สมควรจะได้รับ หากราคาท่ีปรับใหม่นัน้มีผลบงัคบัใช้โดยหุ้นสามญัสว่นท่ีเพิ่มเติม 
อาจได้รับช้ากวา่หุ้นสามญัท่ีได้รับก่อนหน้านีแ้ล้ว แตไ่มเ่กิน 45 วนัทําการ นบัจากวนัท่ีมีการปรับสทิธิ 

3.3.6 บริษัทฯ อาจทําการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสําคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับ
อตัราการใช้สิทธิก็ได้ ทัง้นี ้หากบริษัทฯ ต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม ให้ถือว่าบริษัทฯ ได้รับอนญุาตให้
เสนอขายหุ้นรองรับดงักล่าวเม่ือได้ย่ืนมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีอนุมติัให้ออกหุ้นเพิ่มเติมเพ่ือรองรับการ
ปรับสิทธินัน้อย่างเพียงพอต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริษัทฯ ได้รับอนญุาตให้
เสนอขายหุ้นรองรับ 

3.3.7 หุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและ
ได้รับผลประโยชน์อันพึงได้เหมือนหุ้ นสามัญเดิมท่ีออกและเรียกชําระเต็มมูลค่าแล้วของบริษัทฯ  
ทกุประการ เม่ือกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทนุชําระแล้วของบริษัทฯ 

3.3.8 การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ ตามเง่ือนไขท่ี (ก) ถึง (ฉ) บริษัทฯ จะดําเนินการ
แจ้งผลการเปล่ียนแปลง โดยแจ้งถึงรายละเอียดวิธีการคํานวณและเหตุผลท่ีต้องมีการเปล่ียนแปลง
ดงักลา่ว ให้สํานกังาน ก.ล.ต. ทราบ และสําหรับผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ และตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทฯ 
จะแจ้งผ่านทางระบบ SET Link โดยแจ้งทนัทีหรือก่อน 9:00 น. ของวนัท่ีอตัราหรือราคาใช้สิทธิแปลง
สภาพมีผลบงัคบัใช้ โดยบริษัทฯจะไมทํ่าการเวนคืนใบสําคญัแสดงสทิธิ แตผู่้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิเดิม
จะได้รับสทิธิในการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สทิธิ และอตัราการใช้สทิธิทกุประการ 

3.3.9 บริษัทฯ จะไม่ขยายอายใุบสําคญัแสดงสิทธิฯ และจะไม่แก้ไขเปล่ียนแปลงราคาและอตัราการใช้สิทธิ 
เว้นแตจ่ะมีการปรับสทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.3 นี ้

4. สถานะของหุ้นสามัญใหม่ที่เกดิจากการใช้สทิธิของใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

สิทธิของหุ้นสามญัท่ีออกตามการใช้สิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกในครัง้นี ้จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้น
สามญัเดิมของบริษัทฯ ท่ีออกไปก่อนหน้านีแ้ล้วทุกประการ รวมทัง้สิทธิในการรับเงินปันผลหรือประโยชน์อ่ืนใด ท่ี
บริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั ทัง้นี ้นบัตัง้แต่วนัท่ีนายทะเบียนหุ้นสามญัของบริษัทฯ ได้จดแจ้งช่ือผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สทิธิเป็นผู้ ถือหุ้นในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทนุชําระแล้ว 
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5. รายละเอียดเก่ียวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพ่ือรองรับใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

5.1 จํานวนหุ้นสามัญท่ีออกเพ่ือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ไม่เกิน 42,662,405,722 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีออกในครัง้นี ้

5.2 มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หุ้น เทา่กบั 0.50 บาทตอ่หุ้น 

5.3 ราคาการใช้สทิธิ เทา่กบั 0.028 บาทตอ่หุ้น 

5.4 อตัราการใช้สทิธิ เทา่กบั 1 หน่วย ใบสําคญัแสดงสทิธิ ตอ่ 1 หุ้นสามญั 

ตลาดรองของหุ้นสามญัท่ีรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ ได้แก่ ตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ จะดําเนินการย่ืนขอ
อนุญาตนําหุ้ นสามัญท่ีออกใหม่จากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนภายใน 30 วนั นบัจากวนัสดุท้ายของระยะเวลาการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ หรือวนัสดุท้ายของระยะเวลา
การแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ทัง้นี ้เพ่ือให้หุ้นสามญัดงักล่าว สามารถทําการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ได้เช่นเดียวกบัหุ้นสามญัเดิมของบริษัทฯ 

6. ข้อจาํกัดการโอนใบสาํคัญแสดงสทิธิและหุ้นสามัญที่เกดิจากการใช้สทิธิ 

6.1 การโอนใบสําคญัแสดงสทิธิ 

บริษัทฯ ไม่มีข้อจํากดัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ เว้นแต่การโอนเกิดขึน้ในช่วงปิดสมดุทะเบียนใบสําคญัแสดง
สิทธิ เพ่ือพกัการโอนสิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิในกรณีการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ซึ่งบริษัทฯ จะปิดสมดุทะเบียน
ใบสําคญัแสดงสิทธิ เพ่ือพกัการโอนหรือการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 21 วนั ก่อนวนัครบกําหนดการใช้
สิทธิครัง้สดุท้าย และตลาดหลกัทรัพย์จะทําการขึน้เคร่ืองหมาย SP (ห้ามการซือ้ขาย) ลว่งหน้า 2 วนัทําการก่อน
วันปิดสมุดทะเบียน (ในกรณีท่ีวนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทําการของ
ตลาดหลกัทรัพย์ให้เล่ือนเป็นวนัทําการสดุท้ายก่อนหน้า) 

6.1.1 การโอนใบสําคญัแสดงสทิธิ ท่ีมิได้ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

- การโอนใบสําคญัแสดงสิทธิระหว่างผู้ โอนและผู้ รับโอน การโอนใบสําคญัแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เม่ือ 
ผู้ โอนใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นผู้ ท่ีสมุดทะเบียนผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิระบุช่ือเป็นเจ้าของ
ใบสําคญัแสดงสิทธิในจํานวนท่ีจะทําการโอน หรือผู้ รับโอนคนสดุท้ายโดยมีการสลกัหลงัแสดงการ
โอนต่อเน่ืองครบถ้วนจากผู้ ท่ีปรากฏช่ือดงักล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่
ผู้ รับโอนโดยลงลายมือช่ือสลกัหลงัแสดงการโอนไว้ด้วย 

- ผลการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิระหว่างผู้ รับโอนกบับริษัทฯ การโอนใบสําคญัแสดงสิทธิจะใช้ยนักบั
บริษัทฯ ได้ก็ต่อเม่ือนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับคําขอลงทะเบียนการโอนใบสําคญัแสดง
สิทธิ พร้อมทัง้ใบสําคัญแสดงสิทธิ ท่ีผู้ รับโอนใบสําคัญแสดงสิทธิได้ลงลายมือช่ือเป็นผู้ รับโอนใน
ด้านหลงัของใบสําคญัแสดงสทิธินัน้ครบถ้วนแล้ว 
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- ผลของการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิระหว่างผู้ รับโอนกบับคุคลภายนอก การโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ 
จะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเม่ือนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิได้ลงทะเบียนการโอน
ใบสําคญัแสดงสทิธิในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิเรียบร้อยแล้ว 

- การขอลงทะเบียนการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ จะต้องกระทํา ณ สํานกังานใหญ่ของนายทะเบียน
ใบสําคญัแสดงสิทธิในวนัและเวลาทําการของนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ และจะต้องทําตาม
แบบและวิธีการท่ีนายทะเบียนกําหนด โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีลง
ลายมือช่ือครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น พร้อมทัง้หลกัฐานอ่ืน ๆ ท่ียืนยันถึงความถูกต้องและ
ความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบสําคญัแสดงสิทธิในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิ พร้อมทัง้ใบสําคญัแสดงสิทธิ และหลกัฐานอ่ืน ๆ ท่ีจะต้องสง่มอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้วตามท่ี
นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิกําหนด อย่างไรก็ดี นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธ
ไม่รับคําขอลงทะเบียนการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ หากนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิเห็นว่าการ
โอนใบสําคญัแสดงสทิธินัน้ไมช่อบด้วยกฎหมาย 

6.1.2 สําหรับการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของตลาด
หลกัทรัพย์ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

6.2 บคุคลท่ีไมใ่ช่สญัชาติไทย 

6.2.1 บริษัทฯ จะไม่ออกหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ใช้สิทธิท่ีไม่ใช่สญัชาติไทย ซึง่ได้ดําเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิ
จนทําให้สัดส่วนการถือหุ้ นของคนท่ีไม่ใช่สัญชาติไทยมีจํานวนเกินกว่าร้อยละ 49 ตามท่ีระบุไว้ใน
ข้อบงัคบัหรือตามสดัสว่นท่ีอาจมีการแก้ไขในข้อบงัคบัในอนาคต 

6.2.2 หากข้อจํากดัการโอนดงักลา่วข้างต้น มีผลทําให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ
ท่ีไม่ใช่สญัชาติไทยท่ีได้ดําเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิ ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจํานวนท่ีระบใุนใบ
แจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะสามารถ
เลือกให้บริษัทฯ ดําเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

ก) ให้บริษัทฯ คืนใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ และเงินท่ีเหลือตามราคาใช้สิทธิ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ในส่วนท่ีไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยไม่มี
ดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ท่ีไม่ใช่สญัชาติไทยดงักล่าว 
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วนัทําการนบัจากวนัท่ีใช้สทิธิในครัง้นัน้ ๆ 

ข) ให้บริษัทฯ เป็นผู้ ถือใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดง
สิทธิ และเงินตามจํานวนการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีมิใช่สญัชาติไทย ได้ย่ืนความจํานงการใช้สิทธิในส่วนท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิเอาไว้ตามลําดบั
ก่อนหลงั เพ่ือดําเนินการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ในสว่นท่ียงั
มิได้มีการใช้สิทธิดงักลา่ว เม่ือการเข้าถือหุ้นตามใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ
ดงักลา่ว ไมข่ดัตอ่ข้อจํากดัทัง้จํานวนหรือบางสว่น 
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 ทัง้นี ้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สญัชาติไทย จะต้องแสดงความ
จํานงท่ีจะให้บริษัทฯ ดําเนินการตามข้อ ก) หรือ ข) ข้างต้น โดยระบใุนใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ
ซือ้หุ้นสามญั ณ วนัแจ้งความจํานงการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ 

6.2.3 บริษัทฯ จะอนญุาตให้มีการดําเนินการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดง
สิทธิ ในส่วนท่ียังมิได้รับการใช้สิทธิตามข้อ 6.2.2 ข) บางส่วนหรือทัง้หมดในวันใช้สิทธิวันแรกท่ี
สามารถกระทําได้โดยไม่ขัดต่อข้อจํากัด อย่างไรก็ดี หากมีจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีรอการใช้สิทธิ ณ วนัใช้สิทธิดงักล่าวมากกว่าจํานวนหุ้นสามญัท่ีอนญุาตให้ใช้
สิทธิได้โดยไม่ขดัต่อข้อจํากดัการโอนหุ้น เร่ืองสดัสว่นการถือครองหลกัทรัพย์ของผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิท่ีมิใช่สญัชาติไทย บริษัทฯ จะดําเนินการใช้สิทธิ ตามใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญั
แสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สญัชาติไทย ตามลําดบัการแจ้งความจํานงในการใช้
สทิธิท่ีครบถ้วนสมบรูณ์ตามข้อกําหนดในการใช้สทิธิในครัง้นี ้

6.2.4 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สญัชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชยไม่
วา่รูปแบบใดจากบริษัทฯ ในกรณีท่ีไมส่ามารถดําเนินการใช้สทิธิได้ โดยมีสาเหตมุาจากข้อจํากดัเร่ือง
สดัส่วนการถือครองหลกัทรัพย์ของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่
สญัชาติไทย 

6.2.5 หากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ แสดงความจํานงให้บริษัทฯ ดําเนิน
ตามข้อ 6.2.2 ข) และ ณ วนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ
ดงักลา่วไมส่ามารถใช้สทิธิได้ เน่ืองจากข้อจํากดัเก่ียวกบัการถือครองหุ้นของใบสําคญัแสดงสทิธิหรือ
ใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้ถือว่าใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิดงักล่าว
หมดอายลุง โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้อง
คา่เสียหายใด ๆ ตอ่บริษัทฯ และบริษัทฯ จะไมดํ่าเนินการชดใช้คา่เสียหายท่ีเกิดขึน้ทัง้สิน้ 

7. การจอง การจาํหน่าย และการจัดสรร 

7.1 วิธีการเสนอขายหลกัทรัพย์ 

การเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นีไ้ม่ผ่านผู้จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย เน่ืองจากเป็นการ
เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 

7.2 ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ 

- ไมมี่- 

7.3 วนัและวิธีการจอง และการชําระเงินคา่จองซือ้ใบสําคญัแสดงสทิธิ 

เน่ืองจากใบสําคญัแสดงสิทธิออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมลูค่า ดงันัน้ จึงไม่มีวนั วิธีการจอง และการชําระ
เงินค่าจองซือ้ใบสําคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ จะดําเนินการจดัส่งใบแจ้งผลการฝากหลกัทรัพย์
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ให้แก่ผู้ ท่ีได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทําการ หลงัจากการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของ
บริษัทฯ เพ่ือสทิธิในการรับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ  

7.4 วิธีการสง่มอบใบสําคญัแสดงสทิธิ 

บริษัทฯ จะดําเนินการส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ีมีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 โดยบริษัทฯ จะดําเนินการออกและส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิ 
ตามรายละเอียด ดงันี ้

7.4.1 กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมไมมี่บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์กบับริษัทหลกัทรัพย์หรือศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสทิธิ จะสง่มอบใบสําคญัแสดงสทิธิตามจํานวนท่ี
ได้รับจดัสรรให้แก่ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามช่ือท่ีอยู่ท่ีระบใุนสมดุทะเบียน ผู้
ถือหุ้นภายใน 15 วนัทําการ นบัแต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรจะไม่สามารถ
ขายใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีได้รับการจดัสรรในครัง้นีใ้นตลาดหลกัทรัพย์ได้ จนกวา่จะได้รับใบสําคญัแสดงสทิธิ 
ซึง่อาจได้รับภายหลงัจากท่ีใบสําคญัแสดงสทิธิของบริษัทฯ เร่ิมซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ 

7.4.2 กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์กบับริษัทหลกัทรัพย์ 

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิฝากไว้กับ 
“บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือผู้ฝาก” และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอด
บัญชีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีบริษัทหลักทรัพย์นัน้ฝากหลักทรัพย์อยู่ ในขณะเดียวกันบริษัท 
หลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีผู้ ได้รับจดัสรรฝากไว้ และออกหลกัฐาน
การฝากให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรภายใน 7 วนัทําการ นบัจากวนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิ ในกรณี
นีผู้้ ท่ีได้รับการจดัสรรจะสามารถขายใบสําคญัแสดงสิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์
อนญุาตให้ใบสําคญัแสดงสทิธิของบริษัทฯ ทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ 

ทัง้นี ้ช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับการจัดสรรจะต้องตรงกับช่ือเจ้าของบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีผู้ ท่ีได้รับการ
จัดสรรประสงค์ท่ีจะฝากใบสําคัญแสดงสิทธิไว้ มิฉะนัน้แล้วบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการออก
ใบสําคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรตามข้อ 7.4.1 แทน 

7.4.3 กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์สมาชิกเลขท่ี 600 

ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิจะนําใบสําคญัแสดงสิทธิฝากไว้กบัศนูย์
รับฝากหลกัทรัพย์ และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิตามจํานวน
ท่ีได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชีของบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขท่ี 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่
ผู้ ท่ีได้รับการจัดสรรภายใน 7 วันนับจากวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ เม่ือผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับการจัดสรร
ใบสําคญัแสดงสทิธิต้องการขายใบสําคญัแสดงสทิธิ ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะต้องถอนใบสําคญัแสดงสทิธิออก
จากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการ
ดําเนินการตามท่ีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ ๆ กําหนด ดงันัน้ ในกรณีนี ้ผู้ ถือ
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หุ้ นท่ีได้รับจัดสรรจะสามารถขายใบสําคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีท่ีตลาดหลักทรัพย์
อนญุาตให้ใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัทฯ ทําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ และผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับการ
จดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิได้ดําเนินการถอนใบสําคญัแสดงสิทธิออกจากบญัชี 600 ดงักลา่วแล้ว 

7.5 การสง่มอบหุ้นสามญัออกใหมท่ี่เกิดจากการใช้สทิธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ในการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั สามารถเลือกให้บริษัทฯ ดําเนินการในกรณีใดกรณี
หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

7.5.1 ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามญั โดยให้ออกใบ
หุ้นในนามของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนใบสําคญัแสดง
สิทธิจะสง่มอบใบหุ้นตามจํานวนท่ีใช้สิทธิแก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบ
รับ ตามช่ือท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ในสมดุทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ ภายใน 15 วนัทําการนบัจากวนัครบ
กําหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ ในกรณีนี ้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ จะไม่
สามารถขายหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะ
ได้รับภายหลงัจากท่ีหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิได้รับอนุญาตให้เข้าทําการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์ 

7.5.2 ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรรหุ้ นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้ นสามัญ แต่
ประสงค์จะใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิประสงค์ท่ีจะฝากหุ้น
สามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ ซึ่งผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซือ้
ขายหลกัทรัพย์อยู ่ในกรณีนี ้ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะดําเนินการนําหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิ
ฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผู้ ฝาก” และศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้ นสามัญท่ีบริษัทหลักทรัพย์นัน้ฝากหุ้ นสามัญอยู่ ใน
ขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนหุ้นสามญัท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัฝากไว้และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ ใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัภายใน 7 วนั
ทําการ นบัจากวนัครบกําหนดการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ ในกรณีนีผู้้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีได้ใช้สิทธิ
ซือ้หุ้นสามัญ จะสามารถขายหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทันทีท่ีตลาด
หลกัทรัพย์อนญุาตให้หุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สทิธิทําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ 

ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั เลือกให้บริษัทฯ ดําเนินการตามข้อ 7.5.2 
ช่ือของผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรรหุ้ น จะต้องตรงกับช่ือเจ้าของบัญชีซือ้ขาย
หลักทรัพย์ท่ีผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว 
มิฉะนัน้แล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับการ
จดัสรรหุ้นตามข้อ 7.5.1 แทน 
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7.5.3 ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับการจดัสรรหุ้น ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้
บริการของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นสามญัไว้ใน
บญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 กรณีนี ้บริษัทฯ จะดําเนินการนําหุ้นสามญัท่ี
เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชี
จํานวนหุ้นสามัญตามจํานวนท่ีผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญไว้ในบัญชีผู้ ออก
หลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้ใช้สิทธิ
ซือ้หุ้นสามญัภายใน 7 วนัทําการ นบัจากวนัครบกําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ เม่ือต้องการขาย
หุ้น จะต้องดําเนินการถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลกัทรัพย์
ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดําเนินตามท่ีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัท
หลกัทรัพย์นัน้ ๆ กําหนด ดังนัน้ในกรณีนี ้ผู้ ท่ีได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นท่ีได้รับการ
จดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้หุ้นของบริษัทฯ ทําการซือ้ขายได้ใน
ตลาดหลกัทรัพย์ และผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นได้ดําเนินการถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักลา่วแล้ว 

8. การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพ่ือรองรับการใช้สทิธิ 

บริษัทฯ จะชดใช้คา่เสียหายให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธิ ตามรายละเอียด ดงันี ้

8.1. บริษัทฯ จะชดใช้ค่าเสียหายให้เฉพาะใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ท่ีมาแจ้งความจํานงท่ี
จะใช้สิทธิในวนักําหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ ซึง่บริษัทฯ ไม่สามารถจดัให้มีหุ้นสามญัเพ่ือรองรับการใช้สิทธิ หรือ
ใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิได้อย่างเพียงพอ ยกเว้นกรณีตามท่ีระบไุว้ในข้อจํากดัในการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ 
ตามข้อ 6  

บริษัทฯ จะจดัให้มีการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ เพ่ือพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิภายใน 30 
วนั นบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถจดัให้มีหุ้นสามญัเพ่ือรองรับการใช้สิทธิได้อย่างเพียงพอ 
ทัง้นีเ้พ่ือทําการตรวจสอบรายช่ือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิเทา่นัน้ ซึง่การปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 
จะไมมี่ผลกระทบตอ่ราคาซือ้ขายใบสําคญัแสดงสทิธิแตอ่ยา่งใด 

การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 8.1 บริษัทฯ จะชําระเป็นเงินโอน หรือให้เป็นเช็คระบุช่ือขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ 
(แล้วแต่กรณี) และจะจดัส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามท่ีอยู่ท่ีระบุในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้
หุ้นสามญัภายใน 30 วนั นบัจากวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิข้างต้น และให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสทิธิได้รับเงินคา่เสียหายคืนแล้วโดยชอบและไมมี่สทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือคา่เสียหายใด ๆ อีกตอ่ไป 

8.2 การคํานวณคา่เสียหายท่ีบริษัทฯ จะชดใช้ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธิตามข้อ 8.1 
มีสตูรการคํานวณ ดงันี ้

คา่เสียหายตอ่ใบสําคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย  = A x [MP – EP] 

โดยท่ี  A คือ   จํานวนหุ้ นสามัญท่ีไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึน้ตามอัตราการใช้สิทธิท่ี
เปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ 1 หน่วย  
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 MP คือ ราคาเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในวนักําหนดการใช้สิทธิในแต่ละ
รอบ ซึ่งผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ มาแสดงความจํานง
ในการใช้สิทธิ (ราคาเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัทฯ) คํานวณจาก มลูค่า
ซือ้ขายหุ้นสามญัทัง้หมดของบริษัทฯ หารด้วย จํานวนหุ้นสามญัของบริษัทฯ ท่ีมีการ
ซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ) 

 EP  คือ ราคาการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับ
สทิธิ หากมีการปรับราคาการใช้สทิธิ และ/หรือ อตัราการใช้สทิธิ  

8.3 การชดใช้คา่เสียหายตามข้อนีใ้ห้ถือเป็นท่ีสดุ 

อนึ่ง ในกรณีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่างด้าว (ทัง้บคุคลธรรมดาและนิติบคุคล) ไม่สามารถใช้สิทธิได้ 
เน่ืองจากข้อจํากดัในเร่ืองอตัราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว ซึ่งข้อบงัคบับริษัทฯ กําหนดว่าการถือหุ้นของคน
ต่างด้าวจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและจําหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทในขณะนัน้ ๆ ใน
กรณีเช่นนี ้บริษัทฯ จะไม่ชดเชยค่าเสียหายหรือดําเนินการอ่ืนใดให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึง่เป็นคนตา่งด้าว 
และผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่างด้าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกร้องให้บริษัทฯ ชดใช้ใด ๆ 
ทัง้สิน้ 

9. ตลาดรองของใบสาํคัญแสดงสทิธิที่เสนอขาย 

บริษัทฯ จะนําใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกในครัง้นี ้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ี
บริษัทฯ ได้ดําเนินการจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิแล้วเสร็จ 

10. ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกดิจากการใช้สทิธิของใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

บริษัทฯ จะนําหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกเสนอขายในครัง้นี ้เข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใน 30 วนั นับจากวนักําหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ ทัง้นีเ้พ่ือให้หุ้น
สามญัดงักลา่วสามารถทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้เช่นเดียวกบัหุ้นสามญัเดิมของบริษัทฯ 

11. การดาํเนินการหากบริษัทฯ ไม่สามารถหาตลาดรองให้กับใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

บริษัทฯ มีความเช่ือมัน่ว่าใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่วมีคณุสมบติัตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาด
หลกัทรัพย์ฯ” (รวมทัง้ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม) โดยไม่มีข้อกําหนดอ่ืนท่ีต่างไปจากใบสําคญัแสดงสิทธิทัว่ไป (รวมทัง้ท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ ไม่สามารถหาตลาดรองได้ บริษัทฯ จะเป็นตวักลางให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี
ได้รับจดัสรรมาเสนอขายตอ่ผู้สนใจลงทนุในราคาเสนอซือ้และเสนอขายท่ีพอใจกนัทัง้ 2 ฝ่าย 

12. การดาํเนินการหากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สทิธิตามใบสาํคัญแสดงสทิธิ 
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หากมีหุ้นสามญัท่ีเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ จะเสนอต่อท่ีประชมุผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาลดทนุหุ้นสามญัท่ีเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิต่อไป ทัง้นี ้ให้เป็นไป
ตามข้อกําหนด เง่ือนไข และวิธีการท่ีเก่ียวข้องตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม) ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์ และสํานกังาน ก.ล.ต.   

13. จาํนวนหุ้นสามัญที่รองรับเม่ือรวมกับจาํนวนหุ้นที่จัดสรรไว้ 

� จํานวนหุ้นท่ีมีอยูเ่ดิม 

� หุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 

� หุ้นท่ีจดัสรรไว้ เพ่ือรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Offering) 

� หุ้นท่ีจดัสรรไว้ เพ่ือเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคล
ในวงจํากดั (Private Placement) 

หมายเหต:ุ หุ้นที่จดัสรรไว้เพือ่รองรับการออกและเสนอขายให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากดั 
(Private Placement) ไม่ว่ากรณีใดก็ตามจะตอ้งมีจํานวนรวมกนัไม่
เกิน 25,597,443,434 หุ้น หรือคํานวณรวมไม่เกินร้อยละ 30 ของ
ทนุจดทะเบียนชําระแลว้ของบริษัทฯ 

 

จํานวน  85,324,811,444 หุ้น 

จํานวน  25,597,443,434  หุ้น 

 

จํานวน  8,532,481,145    หุ้น 

� จํานวนหุ้ นท่ีจัดสรรไว้ เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสทิธิท่ีออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 

จํานวน ไมเ่กิน   42,662,405,722    หุ้น 

� จํานวนหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ ภายหลงัการออกและเสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม (Right Offering) และ/หรือ เสนอขายแก่
บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) และใบสําคัญแสดง
สทิธิทัง้จํานวน  

จํานวน  153,584,660,600  หุ้น 

ดงันัน้ จํานวนหุ้นท่ีจดัสรรไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในครัง้นี ้คิดเป็น 
ร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จํานวน 85,324,811,444 หุ้น1 ณ วนัประชมุวิสามญั          
ผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2564 ซึง่มีมติให้ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2564  

14. การออกใบแทนใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

                                                           
1    ((จํานวนหุ้นรองรับ warrant ท่ีเสนอขายในครัง้นี)้ +  
 (จํานวนหุ้นรองรับ CD หรือ warrant ท่ีเสนอขายในครัง้อ่ืน ซึง่ไมร่วมหุ้นท่ีจดัไว้รองรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant)) 
 (จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ  ซึง่รวมจํานวนหุ้นท่ีจะออกใหมอ่ื่นท่ีบริษัทฯ จะเสนอขายควบคูก่บั warrant ในครัง้นี)้ 
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ในกรณีท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิสญูหาย ถกูขโมย ถกูทําลาย ฉีกขาด หรือเลอะเลือน ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธินํามา
ย่ืนให้แก่นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสทิธิก่อนท่ีจะมีการออกใบแทนให้ ณ สํานกังานของนายทะเบียนใบสําคญัแสดง
สิทธิ โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องรับผิดชอบสําหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และตามท่ีนายทะเบียนใบสําคญัแสดง
สทิธิ และบริษัทฯ จะได้กําหนดไว้ตามสมควร 

15. การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกาํหนดสทิธิ 

15.1 การแก้ไขสว่นท่ีมิใช่สาระสําคญัหรือท่ีต้องดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกําหนดสิทธิ ในเร่ืองท่ีจะกระทบต่อสิทธิท่ีมิใช่สาระสําคญัของผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิ เช่น แก้ไขขัน้ตอนการใช้สิทธิ หรือเร่ืองท่ีเห็นได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิโดยชดัแจ้ง 
หรือในส่วนซึ่งไม่ทําให้สิทธิของผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิด้อยลง หรือเพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติ หรือ
หลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งท่ีมีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือข้อบังคับของ สํานักงาน ก.ล.ต. ท่ี
เก่ียวข้อง ให้บริษัทฯ กระทําโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่ีประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิภายหลงัจาก
ท่ีได้แจ้งให้สํานกังาน ก.ล.ต. ได้ทราบแล้ว ทัง้นี ้การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกําหนดสิทธิดงักล่าวจะต้องไม่เป็น
การขยายอายใุบสําคญัแสดงสิทธิหรือการแก้ไขเปล่ียนแปลงราคาหรืออตัราการใช้สิทธิ ยกเว้นการปรับสิทธิ
ตามเง่ือนไขการปรับสทิธิท่ีระบไุว้ในข้อ 3.3 

15.2 การแก้ไขเปล่ียนแปลงท่ีเป็นสาระสําคญั 

การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกําหนดสิทธินอกจากกรณีข้อ 15.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ และมติท่ี
ประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิแล้วแตก่รณี และได้แจ้งให้สํานกังาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว 

15.3 การแจ้งข้อกําหนดสทิธิท่ีแก้ไขเปล่ียนแปลง 

ผู้ออกใบสําคญัแสดงสทิธิ จะแจ้งให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิทราบผา่นทางระบบ SET Link โดยทนัที หลงัจากท่ีมี
การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกําหนดสิทธิ และจะจดัสง่ข้อกําหนดสิทธิท่ีแก้ไขเปล่ียนแปลงให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิ เม่ือได้รับการร้องขอภายใน 15 วนั นบัจากวนัท่ีมีการร้องขอ โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถแจ้งความ
ประสงค์ท่ีจะขอรับข้อกําหนดสิทธิท่ีแก้ไขเพิ่มเติมต่อผู้ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิตามท่ีอยู่ท่ีปรากฏอยู่ในหวัข้อ 
2.3.5 นอกจากนัน้ บริษัทฯ จะจดัส่งข้อกําหนดสิทธิท่ีแก้ไขเปล่ียนแปลงให้นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ และ 
สํานกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกําหนดสทิธิ 

15.4 การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกําหนดสทิธิต้องไมข่ดัตอ่กฎหมาย 

การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกําหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องไม่ขดัหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ รวมตลอดทัง้ข้อกําหนดแห่งประกาศ ทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใดของสํานกังาน ก.ล.ต. 
รวมทัง้ท่ีจะเพิ่มเติมภายหลงัจากท่ีบริษัทฯ ได้รับอนญุาตจากสํานกังาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายใบสําคญั
แสดงสทิธิแล้ว 
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16. การประชุมผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

16.1 ผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิมีสิทธิเรียกประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ อย่างไรก็ตาม การ
เรียกประชุมจะต้องไม่ใช่เพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิทธิเร่ืองการขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือการ
เปล่ียนแปลงราคาหรืออตัราการใช้สทิธิ ยกเว้นการปรับสทิธิตามท่ีระบไุว้ในข้อ 3.3 

16.2 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนรวมกันแล้วไม่
น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วยทัง้หมดของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้ว
บางส่วน ณ ขณะนัน้ อาจร้องขอให้ผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิเรียกประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้           
ผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องเรียกประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิโดยเร็ว ซึง่ต้องไม่เกิน 30 วนันบัแต่วนัท่ี
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิมีคําขอเป็นหนงัสือให้ผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิเรียกประชุมผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสทิธิ หรือนบัแตว่นัท่ีเกิดกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) หากมีการเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสทิธิในสาระสําคญัตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 15.2 ข้างต้น 

(ข) หากมีเหตกุารณ์สําคญัซึง่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีถือใบสําคญัแสดงสทิธิ ท่ียงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไป
แล้วบางส่วนรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วยทัง้หมดของใบสําคญัแสดงสิทธิ ท่ียงั
มิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ณ ขณะนัน้ เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสทิธิ หรือความสามารถของผู้ออกใบสําคญัแสดงสทิธิในการปฏิบติัตามข้อกําหนดสทิธิ 

ในกรณีท่ีผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ไม่เรียกประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิตามวรรคก่อน ให้ผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิท่ีถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ท่ียังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วยทัง้หมดของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ณ 
ขณะนัน้ ดําเนินการเรียกประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิได้ 

16.3 ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะดําเนินการปิดสมดุทะเบียนเพ่ือกําหนดสิทธิของ
ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็น
ระยะเวลาไมเ่กิน 21 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ 

16.4 ในการเรียกประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุมเน่ืองจาก ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี
ยงัมิได้ใช้สิทธิหรือท่ีใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนร้องขอ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชมุ ให้บริษัทฯ 
จดัทําหนงัสือนดัประชมุ โดยระบ ุสถานท่ี วนั เวลา ผู้ ท่ีขอให้เรียกประชมุและเร่ืองท่ีพิจารณาในท่ีประชมุ และ
จดัส่งให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนแต่ละรายตามรายช่ือและท่ีอยู่ท่ี
ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิในวันปิดสมุดทะเบียน เพ่ือกําหนดสิทธิในการเข้าร่วม
ประชมุไมน้่อยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชมุในแตล่ะครัง้  

16.5 ในการประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ียงัมิได้ใช้สทิธิหรือใช้สทิธิไปแล้วบางสว่นซึง่มี
สิทธิในการเข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชมุและออกเสียงแทน
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ตนก็ได้ โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะต้องย่ืนหนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีนายทะเบียนใบสําคญั
แสดงสทิธิกําหนดตอ่ประธานท่ีประชมุหรือผู้ ท่ีประธานท่ีประชมุมอบหมายก่อนเร่ิมการประชมุ 

16.6 ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหน่วยของใบสําคัญ 
แสดงสิทธิท่ีถืออยู่ โดยใบสําคญัแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ผู้ เป็นประธานในท่ีประชมุไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนนอกจากสทิธิท่ีตนมีอยูใ่นฐานะผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ 

16.7 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมีส่วนได้เสียในข้อพิจารณาอนัใด ซึ่งท่ีประชมุจะพิจารณาและลงมติ ไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในข้อพิจารณานัน้ ๆ  

16.8 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีมีสทิธิออกเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ หมายถงึ ผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สทิธิท่ียงัไมไ่ด้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางสว่น ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ โดยไมร่วมถึง
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีมีสว่นได้เสียซึง่จะไมมี่สทิธิออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อนัน้ 

16.9 ในการประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจัดขึน้โดยบริษัทฯ ให้ประธานกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีได้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทฯ ทําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีผู้
ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นผู้จดัประชมุ ประธานในท่ีประชมุอาจจะมาจากบคุคลท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิลง
มติเห็นชอบคัดเลือก นอกเหนือไปจากประธานกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีประธานกรรมการบริษัทฯ 
มอบหมาย โดยประธานท่ีประชมุไมมี่สทิธิออกเสียงชีข้าด 

16.10 องค์ประชุมในการประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วย ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิได้ใช้
สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะมาประชมุ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิรวมกนัได้ไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วยทัง้หมดของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สทิธิไปแล้วบางสว่นจึง
ครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแล้ว 45 นาที ยงัมีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าร่วม
ประชมุยงัไม่ครบเป็นองค์ประชมุ ให้ถือว่าการประชมุเป็นอนัระงบัไป หากการประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
นัน้ เป็นการเรียกนัดโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ ให้นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวัน
กําหนดประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้แรก และให้บริษัทฯ ดําเนินการจดัส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้
ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทกุรายตามรายละเอียดและวิธีการท่ีระบไุว้ข้างต้น ซึง่ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบั
วา่จะต้องครบองค์ประชมุ สว่นกรณีท่ีการประชมุดงักลา่วจดัขึน้โดยการร้องขอของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ ใน
กรณีนีบ้ริษัทฯ ไมจํ่าเป็นต้องเรียกประชมุใหมแ่ละให้ถือวา่ไมมี่การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกําหนดสทิธิ 

16.11 มติท่ีประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วย
ของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิได้ใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนทัง้หมด ณ ขณะนัน้ ซึ่งถือโดยผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสทิธิซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน และได้ออกเสียงลงคะแนนในมตินัน้  
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16.12 มติโดยชอบซึ่งท่ีประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนัน้ ให้ถือว่ามีผลผกูพนัผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สทิธิทกุราย ไมว่า่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธินัน้จะได้เข้าร่วมประชมุด้วยหรือไมก็่ตาม 

16.13 ภายหลังจากบริษัทฯ ดําเนินการจัดประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งมติของท่ีประชุมผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสทิธิ ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิทราบผา่นทางระบบ SET Link โดยเร็ว 

16.14 บริษัทฯ จะดําเนินการจดัทําและบนัทกึรายงานการประชมุ และเก็บรักษาบนัทกึดงักลา่วไว้ท่ีสํานกังานใหญ่ของ
บริษัทฯ รายงานการประชมุท่ีได้ลงลายมือช่ือโดยประธานให้ถือว่าเป็นหลกัฐานอนัสมบรูณ์ของกิจการทัง้หลาย
ท่ีได้ประชมุกนันัน้ และให้ถือวา่การประชมุกิจการท่ีประชมุและมติทัง้หลายได้กระทําโดยถกูต้อง และบริษัทฯ จะ
จดัส่งรายงานการประชุมดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 15 วนั นบัจากวนัท่ีบริษัทฯ 
ได้รับการร้องขอรับทราบรายงานการประชมุดงักลา่วเป็นหนงัสือจากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิรายดงักลา่ว  

16.15 ในการประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษัทฯ หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ และท่ีปรึกษาของบริษัทฯ 
มีสิทธิท่ีจะเข้าร่วมประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ เพ่ือแสดงความคิดเห็นหรือให้คําอธิบายในท่ีประชุมผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสทิธิได้ 

16.16 บริษัทฯ จะเป็นผู้ ชําระคา่ใช้จ่ายตามสมควรท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 

16.17 กรณีท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถจดัประชมุได้ทนัภายในอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยได้ปฏิบติัตามเง่ือนไขใด ๆ 
ท่ีเก่ียวข้องในข้อกําหนดสิทธิแล้ว ให้ถือว่าการดําเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สทิธิยติุลงและให้ถือวา่ไมไ่ด้มีการจดัประชมุในครัง้นัน้ 

17. ผลบังคับของข้อกาํหนดสทิธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกําหนดสิทธินี ้จะมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิไปจนถึงวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย โดยข้อกําหนด
สิทธินีจ้ะใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใด ๆ ในข้อกําหนดสิทธินีข้ดัหรือแย้งกบักฎหมาย
หรือประกาศใด ๆ ท่ีมีผลบงัคบัตามกฎหมายกบัใบสําคญัแสดงสทิธิ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดงักลา่ว
บงัคบักบัใบสําคญัแสดงสทิธิแทนข้อความของข้อกําหนดสทิธิเฉพาะสว่นท่ีขดัหรือแย้งกนันัน้

ผู้ออกใบสําคญัแสดงสทิธิ 
บริษัท เอคิว เอสเตท จํากดั (มหาชน) 

____________________________________           ___________________________________ 
             (นายชํานาญ วงัตาล) (นายไมเคิล อเลก็ซานเดอร์ วิลเล่ียม เฟอร์นนัเดช) 
        กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม


