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ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
และผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของ 

บริษทั เพำเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ท่ี 1 (PSTC-W1) 
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ข้อก ำหนดวำ่ด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของ 

บริษทั เพำเวอร ์โซลูชัน่ เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ท่ี 1 (PSTC-W1) 
 

บรษิัท เพาเวอร ์โซลูชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดง
สทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั ครัง้ที ่1 (“ใบส ำคญัแสดงสิทธิ PSTC-W1”) ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัที่
จองซื้อและได้รบัจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสดัส่วนการ  
ถอืหุน้ จ านวนไม่เกนิ 442,283,875 หน่วย ตามมตทิี่ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ครัง้ที ่1/2558 ซึง่ได้
จดัประชุมเมื่อวนัที ่23 ธนัวาคม 2558 

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธินี้  โดยบริษัทและ 
ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธจิะตอ้งผกูพนัตามขอ้ก าหนดสทิธนิี้ทุกประการ และใหถ้อืว่าผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธไิด้
รบัทราบและเขา้ใจขอ้ก าหนดต่าง ๆ ในขอ้ก าหนดสทิธนิี้เป็นอย่างดแีลว้ ทัง้นี้ บรษิทัจะจดัใหม้กีารเกบ็รกัษา
ส าเนาขอ้ก าหนดสทิธนิี้ไว ้ณ ส านักงานใหญ่ของบรษิัท เพื่อใหผู้้ถือใบส าคญัแสดงสทิธขิอตรวจสอบส าเนา
ขอ้ก าหนดสทิธไิดใ้นวนัและเวลาท าการของบรษิทั 

ค ำจ ำกดัควำม 

ค าและขอ้ความต่าง ๆ ทีใ่ชอ้ยู่ในขอ้ก าหนดสทิธนิี้ ใหม้คีวามหมายดงัต่อไปนี้ 

บริษทั หมายถงึ บรษิทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

ข้อก ำหนดสิทธิ หมายถงึ ขอ้ก าหนดว่าด้วยสทิธแิละหน้าที่ของบรษิัทและผู้ถือใบส าคญัแสดง
สทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั เพาเวอร ์โซลูชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั 
(มหาชน) ครัง้ที ่1 (PSTC-W1) ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั
ทีจ่องซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัทีอ่อกและเสนอ
ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น รวมถึงที่มีการแก้ไข
เพิม่เตมิ (ถา้ม)ี 

ตลำดหลกัทรพัยฯ์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

นำยทะเบียนของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

หมายถงึ บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“ศูนยร์บัฝำก
หลกัทรพัย”์) 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ หมายถงึ ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชัน่ 
เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (PSTC-W1) ที่จดัสรรให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นเดิมของบรษิัทที่จองซื้อและได้รบัจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการ 
ถอืหุน้ 

ประกำศ ทจ. 34/2551 หมายถงึ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 34/2551 เรื่อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ที่
ออกใหม่และหุน้ทีอ่อกใหมเ่พื่อรองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(รวมถงึทีม่ี
การแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
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ระยะเวลำกำรแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใช้สิทธิ 

หมายถงึ ระยะเวลาที่ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธซิึ่งประสงค์จะใช้สทิธใินการซื้อ
หุ้นสามัญของบริษัท สามารถแจ้งความจ านงการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธไิดต้ามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 1.2.2 

วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ หมายถงึ วนัท าการสุดท้ายของเดอืนมกราคมและเดอืนกรกฎาคมตลอดอายุ
ของใบส าคญัแสดงสทิธทิีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธสิามารถใชส้ทิธติาม
ใบส าคญัแสดงสทิธไิดต้ามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 1.2.1 

วนัท ำกำร หมายถงึ วนัที่ธนาคารพาณิชย์เปิดท าการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ไม่ใช่วนัเสารห์รอืวนัอาทติย ์หรอืวนัหยุดธนาคารอื่นใดทีก่ าหนดโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

สมุดทะเบียนผูถ้ือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

หมายถงึ สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียด
เกีย่วกบัใบส าคญัแสดงสทิธแิละผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิี่เกบ็รกัษา
โดยนายทะเบยีนของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

ส ำนักงำน ก.ล.ต. หมายถงึ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

 
1. รำยละเอียดของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
1.1 ลกัษณะส ำคญัของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออก 

ช่ือหลกัทรพัย ์ : ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั เพาเวอร ์โซลูชัน่ เทคโนโลย ี
จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่1 (PSTC-W1) 

ประเภท/ชนิด : ใบส าคญัแสดงสทิธชินิดระบุชื่อผูถ้อืและโอนเปลีย่นมอืได้ 

ลกัษณะกำรจดัสรร : เป็นการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธใิหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิทีจ่องซือ้และไดร้บัจดัสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในอตัราส่วน 5 หุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วย
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิโดยก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ทีม่สีทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิม่
ทุนพรอ้มใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(Record Date) ในวนัที ่4 มกราคม 2559 และ
ให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิม่เติม พ.ศ. 2551) โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีน
พกัการโอนหุน้ในวนัที ่5 มกราคม 2559 

อำยขุองใบส ำคญัแสดง
สิทธิ 

: 3 ปี นบัตัง้แต่วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

จ ำนวนใบส ำคญัแสดง
สิทธิ 

: ไม่เกนิ 442,283,875 หน่วย 

จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีจดัสรร
ไว้เพื่อรองรบักำรใช้สิทธิ 

: ไม่เกิน 442,283,875 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท) คิดเป็นร้อยละ 
8.98 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบรษิัทภายหลงัการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น 
รวมถงึภายหลงัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธใินครัง้นี้และภายหลงัการใช้
สทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีใ่หแ้ก่กรรมการและพนกังาน 
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รำคำเสนอขำยต่อหน่วย : 0 บาทต่อหน่วย 

อตัรำกำรใช้สิทธิ : ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น (เวน้แต่จะมกีารปรบัอตัรา
การใชส้ทิธติามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขทีก่ าหนดในขอ้ก าหนดสทิธ)ิ 

รำคำใช้สิทธิ : 0.50 บาทต่อหุน้ (เวน้แต่จะมกีารปรบัราคาใชส้ทิธติามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข
ทีก่ าหนดในขอ้ก าหนดสทิธ)ิ 

วนัออกใบส ำคญัแสดง
สิทธิ 

: 29 มกราคม 2559 

วนัท่ีใบส ำคญัแสดงสิทธิ
หมดอำย ุ

: 28 มกราคม 2562  

วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ
และระยะเวลำกำรใช้สิทธิ 

: ก าหนดให้ใช้สิทธิได้ทุกวันท าการสุดท้ายของเดือนมกราคมและเดือน
กรกฎาคม ตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิโดยวนัใชส้ทิธคิรัง้แรกจะตรงกบั
วนัที่ 29 กรกฎาคม 2559 และวนัใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ยจะตรงกบัวนัที่ใบส าคญั
แสดงสทิธ ิPSTC-W1 มอีายุครบ 3 ปี ซึง่ตรงกบัวนัที ่28 มกราคม 2562 หาก
วนัดงักล่าวไม่ตรงกบัวนัท าการ ใหเ้ลื่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธเิป็นวนัท าการ
สดุทา้ยก่อนหน้าวนัก าหนดการใชส้ทิธดิงักล่าว  

ตลำดรองของใบส ำคญั
แสดงสิทธิ 

 บรษิทัจะน าใบส าคญัแสดงสทิธทิีอ่อกในครัง้นี้ไปจดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ (mai) 

ตลำดรองของหุ้นสำมญัท่ี
เกิดจำกกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

: บริษัทจะน าหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สทิธิตามใบส าคัญแสดงสทิธิเข้าจด
ทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ (mai) 

1.2 กำรใช้สิทธิและเง่ือนไขกำรใช้สิทธิ 

การใชส้ทิธขิองผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขดงันี้ 

1.2.1 วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ 

ก าหนดให้ใช้สทิธิได้ทุกวนัท าการสุดท้ายของเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม ตลอดอายุของ
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิโดยวนัใช้สทิธคิรัง้แรกจะตรงกบัวนัที่ 29 กรกฎาคม 2559 และวนัใช้สทิธคิรัง้
สุดท้ายจะตรงกบัวนัที่ใบส าคญัแสดงสทิธ ิPSTC-W1 มอีายุครบ 3 ปี กล่าวคือวนัที่ 28 มกราคม 
2562 หากวนัดงักล่าวไม่ตรงกบัวนัท าการ ใหเ้ลื่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธเิป็นวนัท าการสุดทา้ยก่อน
หน้าวนัก าหนดการใชส้ทิธดิงักล่าว 

1.2.2 ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 

ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธใินการซือ้หุน้สามญัของบรษิทัจะต้องแจง้ความจ านงใน
การใชส้ทิธซิือ้หุ้นสามญัของบรษิทัไดต้ามสถานที่ตดิต่อในการใชส้ทิธทิีร่ะบุในขอ้ 1.2.4 ตัง้แต่เวลา 
09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัท าการ ก่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ 
ยกเวน้การใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ยก าหนดใหม้รีะยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ยเป็น
ระยะเวลา 15 วนั ก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธคิรัง้สุดท้าย โดยในระหว่างระยะเวลาดงักล่าว ผู้ถือ
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ใบส าคญัแสดงสทิธสิามารถแสดงความจ านงในการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธไิดใ้นวนัท าการ 
ใด ๆ 

ทัง้นี้ บรษิทัจะไม่มกีารปิดสมุดทะเบยีนเพื่อพกัการโอนสทิธใิบส าคญัแสดงสทิธ ิยกเวน้เป็นกรณีการ
ใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย ซึง่บรษิทัจะปิดสมุดทะเบยีนเพื่อพกัการโอนสทิธใิบส าคญัแสดงสทิธ ิ21 วนัก่อน
วนัใช้สทิธคิรัง้สุดทา้ย และตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะขึน้เครื่องหมาย SP (หา้มการซือ้ขาย) ล่วงหน้า 3 
วนัท าการก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนสทิธใิบส าคญัแสดงสทิธิ หรอืเป็นการปิดสมุด
ทะเบยีนเพื่อก าหนดสทิธขิองผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธใินการเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
(ในกรณีที่วนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนสทิธใิบส าคญัแสดงสทิธติรงกบัวนัหยุดท าการของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ใหเ้ลื่อนวนัปิดสมุดทะเบยีนเป็นวนัท าการก่อนหน้า) 

การแจง้ข่าวเกี่ยวกบัการใช้สทิธิ อตัราการใชส้ทิธ ิราคาทีจ่ะซือ้หุน้สามญั ระยะเวลาในการใชส้ทิธิ
และระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ บรษิัทจะแจ้งรายละเอยีดดงักล่าวอย่างน้อย 5 วนั
ท าการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิในแต่ละครัง้ ในระบบเผยแพร่ข้อมูลของ
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ  ส าหรบัวนัใช้สิทธิครัง้สุดท้าย บริษัทจะส่งรายละเอียดดงักล่าว ให้กับผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธติามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบยีนผู้ถอืใบส าคญัแสดงสทิธ ิณ วนัปิดสมุด
ทะเบยีนเพื่อพกัการโอนสทิธใิบส าคญัแสดงสทิธคิรัง้สดุทา้ยทางไปรษณียล์งทะเบยีน 

1.2.3 นำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

93  ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์: 0 2009-9000  

โทรสาร : 0 2009-9991  

Website: http://www.set.or.th/tsd 

Email : SETContactCenter@set.or.th 

นายทะเบยีนของใบส าคญัแสดงสทิธจิะรบัผดิชอบต่อการปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิซึง่
ในสมุดทะเบยีนจะต้องประกอบดว้ย ชื่อและนามสกุล สญัชาติ ทีอ่ยู่ของผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธแิละ
รายละเอยีดอื่น ๆ ทีน่ายทะเบยีนของใบส าคญัแสดงสทิธจิะก าหนด ในกรณีขอ้มูลไม่ตรงกนัจะถอืว่า
ขอ้มูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบยีนผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธเิป็นขอ้มูลที่ถูกต้อง ดงันัน้ ผูถ้ือใบส าคญั
แสดงสทิธมิหีน้าที่ในการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงหรอืแก้ไขขอ้ผดิพลาดในรายละเอยีดในการลงบนัทึก
สมุดทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธต่ิอนายทะเบยีนโดยตรง 

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนนายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิราบถงึการเปลีย่นแปลงดงักล่าว ผ่านทางระบบเผยแพร่ขอ้มูล
ของตลาดหลกัทรพัย์โดยทนัที และแจ้งให้ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั รวมทัง้บรษิัทจะ
ด าเนินการจดัส่งหนังสอืแจ้งการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวให้กบัผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธทิางไปรษณีย์
ลงทะเบยีนดว้ย 
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1.2.4 สถำนท่ีติดต่อในกำรใช้สิทธิ 

บรษิัท เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 325/1 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน 
แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 

โทรศพัท ์:  02-993-8982 
โทรสาร  :   02-993-8981 

Email : info@pst.co.th 

ในกรณีที่บรษิัทมกีารเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการใชส้ทิธ ิบรษิัทจะแจ้งรายละเอยีดให้กบัผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธทิราบผ่านระบบการเผยแพร่ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ต่อไป  

1.2.5 ขัน้ตอนกำรใช้สิทธิ 

ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธสิามารถตดิต่อขอรบัแบบแจง้ความจ านงในการ
ใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัไดท้ีบ่รษิทั ในระหว่างระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธ ิ

ในกรณีที่ใบส าคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่
ต้องการใช้สิทธิต้องแสดงความจ านงและกรอกแบบค าขอให้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสทิธติามทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด โดยยื่นต่อบรษิทัหลกัทรพัยข์องตน
และบรษิัทหลกัทรพัย์นัน้จะด าเนินการแจ้งกบับริษัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์  (ประเทศไทย) จ ากัด  
เพื่อขอถอนใบส าคัญแสดงสิทธิส าหรบัน าไปใช้เป็นหลกัฐานประกอบการซื้อหุ้นที่จะยื่นกับบริษัท  
เพื่อด าเนินการใชส้ทิธต่ิอไป 

ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธทิีม่คีวามประสงคจ์ะใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัของบรษิัทจะต้องปฏบิตัติามเงื่อนไข
และระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิตามที่ระบุในข้อ 1.2.2 โดยผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ
จะต้องปฏิบตัิให้ถูกต้องตามขอ้บงัคบัหรอืกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บงัคบัเกี่ยวกบัการใช้สทิธิจองซื้อหุ้น
สามญัดว้ยและน าส่งเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปนี้ใหแ้ก่บรษิทัตามสถานทีต่ดิต่อในการใชส้ทิธทิีร่ะบุไวใ้น
ขอ้ 1.2.4 

(ก) แบบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และ
ครบถ้วนแลว้ทุกรายการ พรอ้มลงนามโดยผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ (ผู้ถือใบส าคญัแสดง
สทิธสิามารถตดิต่อขอรบัแบบแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัไดท้ีส่ถานที่ตดิต่อ
ในการใช้สทิธ ิในช่วงระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธ ิหรอืระยะเวลาการแจ้ง
ความจ านงในการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย) 

(ข) ใบส าคญัแสดงสทิธซิึ่งลงลายมอืชื่อผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธดิา้นหลงัหรอืใบแทนใบส าคญั
แสดงสทิธทิี่ระบุว่าผู้ถือนัน้มสีทิธใินใบส าคญัแสดงสทิธิ ตามจ านวนที่ระบุอยู่ในแบบแจ้ง
ความจ านงในการใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญัตามข้อ (ก) โดยจะต้องเป็นใบส าคญัแสดงสทิธิที่
สามารถใชส้ทิธไิดต้ามขอ้ก าหนดสทิธแิละเงื่อนไขการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัของบรษิทั 

(ค) เอกสารการช าระเงนิตามจ านวนในการใช้สทิธติามทีร่ะบุในแบบแจง้ความจ านงในการใช้
สทิธซิือ้หุน้สามญัภายในระยะเวลาทีก่ าหนด โดยไม่เกนิวนัก าหนดการใชส้ทิธโิดยวธิหีนึ่ง
วธิใีด ดงันี้ 
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(1) กรณีช าระเป็นเงนิโอน 

โอนเขา้บญัชกีระแสรายวนั เลขที ่007-3-59267-4 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั 
(มหาชน) ชื่อบญัช ี“บมจ. เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีเพื่อการจองซือ้หุน้” 

(2) กรณีช าระโดยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ ดราฟท ์หรอืตัว๋แลกเงนิ 

ช าระโดย เชค็ ดราฟท์ หรอื แคชเชยีร์เชค็ ที่สามารถเรยีกเกบ็ได้จากส านักหกั
บญัชใีนกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วนัท าการเท่านัน้ โดยขดีคร่อมเฉพาะสัง่
จ่าย “บมจ. เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีเพื่อการจองซือ้หุน้”  

ทัง้นี้  โปรดระบุเลขประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ชื่อ นามสกุล 
หมายเลขโทรศพัท ์ไวท้ีด่า้นหลงัของเชค็ ดร๊าฟท ์หรอื แคชเชยีรเ์ชค็  

(ง) หลกัฐานประกอบการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั  

(1) บุคคลสญัชาตไิทย  : ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรบัรองส าเนา
ถูกตอ้ง 

(2) บุคคลต่างดา้ว  : ส าเนาหนงัสอืเดนิทางพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

(3) นิตบิุคคลในประเทศ : ส าเนาหนังสอืรบัรองบริษัท ซึ่งออกให้โดยกระทรวง
พาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อายุไม่เกิน 6 
เดือน ก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธพิร้อมรบัรองส าเนา
ถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจลงนามและประทับตราส าคัญ
ของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี และแนบเอกสารหลกัฐานของผูม้ี
อ านาจลงลายมือชื่อ ตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี  
พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

(4) นิตบิุคคลต่างประเทศ : ส าเนาเอกสารการจดทะเบยีนบรษิทัรบัรองโดย Notary 
Public หรือหน่วยราชการที่มีอ านาจ อายุไม่เกิน 6 
เดือนก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิ พร้อมรบัรองส าเนา
ถูกต้องและแนบเอกสารหลักฐานของผู้มีอ านาจลง
ลายมอืชื่อตาม (1) หรอื (2) แลว้แต่กรณี พรอ้มรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้ง 

(5) กรณีทีม่ ีCustodian  หนังสือมอบอ านาจให้ Custodian ด าเนินการแทน 
โดยเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญจะต้องลงนามโดย 
Custodian และจะตอ้งมหีนงัสอืของ Custodian ทีร่ะบุ
ว่าผู้มอี านาจลงนาม และแนบเอกสารหลกัฐานของผู้มี
อ านาจลงลายมือชื่อ ตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี  
พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

(จ) ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธจิะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าอากรแสตมป์หรอืภาษอีื่นใด (ถา้ม)ี ตาม
บทบญัญตัแิห่งประมวลรษัฎากร หรอืขอ้บงัคบั หรอืกฎหมายต่าง ๆ ทีใ่ชบ้งัคบัในการใช้
สทิธ ิ
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1.2.6 เง่ือนไขอ่ืนๆ ในกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ  

(ก) จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจ านวนเต็ม
เท่านัน้ โดยอตัราการใชส้ทิธเิท่ากบัใบส าคญัแสดงสทิธหินึ่งหน่วยต่อหุน้สามญัหนึ่งหุน้เวน้
แต่จะมกีารปรบัสทิธติามขอ้ก าหนดสทิธ ิ 

นอกจากนี้ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญไม่ต ่ากว่า 100  
หุ้นสามญั ยกเว้นกรณีที่ใบส าคญัแสดงสทิธิดงักล่าวมเีศษหรอืเป็นกรณีการใช้สทิธคิรัง้
สดุทา้ย อย่างไรกต็าม ในกรณีทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีม่สีทิธใินการซือ้หุน้ต ่ากว่า 100 
หุน้สามญั ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธจิะตอ้งใชส้ทิธใินการซือ้หุน้สามญัในครัง้เดยีวทัง้จ านวน 

(ข) จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกใหเ้มื่อมกีารใชส้ทิธ ิจะค านวณโดยการน าจ านวนเงนิในการใชส้ทิธ ิ
ซึง่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธไิดช้ าระตามทีก่ล่าวขา้งตน้ หารดว้ยราคาใชส้ทิธใินขณะทีม่กีาร
ใชส้ทิธนิัน้ โดยบรษิัทจะออกหุ้นสามญัเป็นจ านวนเตม็ไม่เกนิจ านวนหน่วยของใบส าคัญ
แสดงสทิธคิณูดว้ยอตัราการใชส้ทิธ ิหากมกีารปรบัราคาใชส้ทิธ ิและ/หรอื อตัราการใชส้ทิธิ
แล้ว ท าให้มีเศษเหลืออยู่จากการค านวณดังกล่าว บริษัทจะไม่น าเศษดังกล่าวมาคิด
ค านวณและจะช าระเงนิที่เหลอืจากการใช้สทิธดิงักล่าวคนืให้แก่ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
ภายใน 14 วนัท าการนับจากวนัก าหนดการใช้สทิธิในแต่ละครัง้โดยไม่มีดอกเบี้ย ทัง้นี้ 
บรษิัทอาจตกลงกบัผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธใิห้มารบัเงนิที่เหลอืจากการใช้สทิธดิงักล่าว
ดว้ยตนเองตามสถานทีต่ดิต่อในการใชส้ทิธทิีร่ะบุไวใ้นขอ้ 1.2.4 

(ค) หากบรษิัทได้รบัหลกัฐานใบส าคญัแสดงสทิธิไม่ครบถ้วน หรอืจ านวนเงนิที่บรษิัทได้รบั
ช าระไม่ครบตามจ านวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจ านงการใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญั หรอื
บรษิทัตรวจสอบไดว้่าขอ้ความทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธกิรอกลงในแบบแสดงความจ านง
การใชส้ทิธซิือ้หุ้นสามญันัน้ไม่ครบถ้วนหรอืไม่ถูกต้อง ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธจิะต้องท า
การแกไ้ขใหถู้กต้องภายในระยะเวลา 3 วนัท าการภายหลงัวนัก าหนดการใชส้ทิธใินแต่ละ
ครัง้ หากผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิไม่ท าการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว 
บรษิทัจะถอืว่าการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธใินครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไม่มกีารใชส้ทิธ ิ
และบรษิัทจะจดัส่งเงนิที่ได้รบัและใบส าคญัแสดงสทิธคิืนให้แก่ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ
ภายใน 14 วนัท าการนบัจากวนัก าหนดการใชส้ทิธ ิโดยไม่มดีอกเบีย้ใหไ้ม่ว่าในกรณีใด ๆ 

ในกรณีที่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธชิ าระจ านวนเงนิในการใชส้ทิธไิม่ครบถ้วน บรษิัทมสีทิธิ
แต่เพยีงผูเ้ดยีวทีจ่ะด าเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้  

(1) ถอืว่าการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธใินครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไม่มกีารใชส้ทิธ ิ
หรอื  

(2) ถอืว่าจ านวนหุน้สามญัทีจ่องซือ้มจี านวนเท่ากบัจ านวนทีจ่ะไดร้บัตามจ านวนเงนิ
ในการใชส้ทิธ ิซึง่บรษิทัไดร้บัช าระไวจ้รงิตามราคาใชส้ทิธใินขณะนัน้ หรอื  

(3) ให้ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธชิ าระเงนิเพิม่เติมตามจ านวนที่ประสงคจ์ะใช้สทิธใิห้
ครบถว้นภายในระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธใินครัง้นัน้ หากบรษิทั
ไม่ไดร้บัเงนิครบตามจ านวนในการใชส้ทิธภิายในระยะเวลาดงักล่าว บรษิทัจะถอื
ว่าการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธใินครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไม่มกีารใชส้ทิธ ิ 
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หมายเหตุ: ในการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้ (2) หรอื ขอ้ (3) ขา้งตน้  

ในกรณีตามขอ้ (1) และ (3) ให้ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธมิารบัเงนิที่บรษิัทได้รบัไวค้นืเป็น
เชค็ระบุชื่อขดีคร่อมเฉพาะ และใบส าคญัแสดงสทิธซิึง่บรษิทัถอืว่าไม่มกีารใชส้ทิธดิงักล่าว
คนืดว้ยตนเองตามสถานทีต่ดิต่อในการใชส้ทิธทิีร่ะบุไวใ้นขอ้ 1.2.4 ภายใน 14 วนัท าการ
นับจากวนัถดัจากวนัก าหนดการใช้สทิธแิต่ละครัง้ พรอ้มเงนิส่วนที่เหลอื (ถ้าม)ี โดยไม่มี
ดอกเบีย้ อย่างไรกด็ ีใบส าคญัแสดงสทิธทิีย่งัไม่มกีารใชส้ทิธดิงักล่าวยงัมผีลใชส้ทิธต่ิอไป
จนถงึวนัก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย   

ในกรณีขอ้ (2) ในกรณีทีบ่รษิทัถอืว่ามกีารใชส้ทิธเิพยีงบางสว่น ใหผู้ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิ
มารบัใบส าคญัแสดงสทิธสิ่วนทีเ่หลอืคนืดว้ยตนเองตามสถานทีต่ดิต่อในการใชส้ทิธทิีร่ะบุ
ไว้ในขอ้ 1.2.4 ภายใน 14 วนัท าการนับจากวนัถัดจากวนัก าหนดการใช้สทิธแิต่ละครัง้ 
พร้อมเงนิส่วนที่เหลอื (ถ้าม)ี โดยไม่มดีอกเบี้ย อย่างไรกด็ ีใบส าคญัแสดงสทิธทิี่ยงัไม่มี
การใชส้ทิธดิงักล่าวยงัมผีลใชส้ทิธต่ิอไปจนถงึวนัก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย  

(ง) เมื่อผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัไดป้ฏบิตัติามเงื่อนไขการแจง้
ความจ านงในการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั กล่าวคอื ไดส้ง่มอบทัง้ใบส าคญัแสดงสทิธ ิแบบแจง้
ความจ านงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้องและ
ครบถว้นสมบรูณ์ ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธจิะไม่สามารถเพกิถอนการใชส้ทิธไิด ้ 

(จ) เมื่อพ้นวนัก าหนดการใช้สทิธคิรัง้สุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธยิงัมิได้ปฏิบตัิ
ตามเงื่อนไขของการใชส้ทิธทิี่ก าหนดไวอ้ย่างครบถ้วน ใหถ้ือว่าใบส าคญัแสดงสทิธนิัน้ ๆ 
สิน้สภาพลงโดยไม่มกีารใชส้ทิธ ิและผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธจิะใชส้ทิธไิม่ไดอ้กีเมื่อพน้วนั
ก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย  

(ฉ) ในกรณีทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธสิ่งมอบใบส าคญัแสดงสทิธเิป็นจ านวนมากกว่าจ านวนที่
ประสงคจ์ะใชส้ทิธ ิบรษิทัจะสง่ใบส าคญัแสดงสทิธใิบใหม่ โดยมจี านวนของใบส าคญัแสดง
สิทธิที่ลดลงให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ภายใน 14 วันท าการนับจากวัน
ก าหนดการใชส้ทิธนิัน้ ๆ หรอืใหม้ารบัคนืดว้ยตนเอง โดยบรษิทัจะท าการยกเลกิใบส าคญั
แสดงสทิธใิบเก่า  

(ช) ในกรณีทีหุ่น้สามญัทีส่ ารองไวเ้พื่อรองรบัการใชส้ทิธไิม่เพยีงพอ บรษิทัจะด าเนินการชดใช้
ค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้ใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีไ่ม่สามารถใชส้ทิธไิดต้ามขอ้ 4 อย่างไร
กต็าม บรษิัทจะไม่ชดใชค้่าเสยีหายให้แก่ผู้ถอืใบส าคญัแสดงสทิธทิี่ไม่สามารถใชส้ทิธไิด ้
ถงึแมว้่าจะมหีุ้นสามญัเพยีงพอ ในกรณีทีผู่้ถอืใบส าคญัแสดงสทิธเิป็นบุคคลต่างดา้วหรอื
นิตบิุคคลต่างประเทศทีไ่ม่สามารถใชส้ทิธไิดเ้พราะจะท าใหก้ารถอืหุน้ของคนต่างดา้วเกนิ
กว่าสดัส่วนที่ระบุในกฎหมายหรอืในข้อบงัคบับรษิัท และ/หรอื ในกรณีที่ผู้ถือใบส าคญั
แสดงสทิธไิม่สามารถใชส้ทิธไิดเ้พราะจะท าใหก้ารถอืหุน้เกนิกว่าสดัสว่นทีก่ฎหมายก าหนด  

(ซ) การใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัดงักล่าวจะสมบรูณ์ต่อเมื่อบรษิทัไดเ้รยีกเกบ็เงนิจ านวนดงักล่าวได้
แลว้เท่านัน้ หากเรยีกเกบ็เงนิไม่ไดด้ว้ยเหตุใด ๆ ทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธติอ้งรบัผดิชอบ
ใหถ้อืว่าผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธแิสดงเจตนายกเลกิและบรษิทัตกลงใหถ้อืเป็นการยกเลกิ
การขอใช้สทิธใินครัง้นัน้ แต่ทัง้นี้ไม่เป็นการตดัสทิธทิี่จะใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญัในครัง้ต่อไป
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เว้นแต่เป็นการยกเลกิการใช้สทิธใินครัง้สุดท้ายให้ถือว่าหมดสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวอกีต่อไป 

(ฌ) ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้
พิจารณาข้อก าหนด เงื่อนไขอื่นและรายละเอียดอื่น ๆ หรือเหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่
ตลอดจนการเปลีย่นแปลงการใชส้ทิธทิัง้ดา้นราคาและอตัราการใชส้ทิธติามวธิกีารค านวณ
ที่เหมาะสม เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
ก าหนด ทัง้นี้ หากมกีรณีทีจ่ าเป็นตอ้งขอมตจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการบรษิทัจะ
น าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ตามกฎระเบยีบต่อไป 

(ญ) ในกรณีทีก่ารใช้สทิธซิือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธติ้องมภีาระภาษีเงนิได ้ค่าอากร
แสตมป์หรอืภาษีอื่นใด (หากม)ี ตามประมวลรษัฎากรหรอืกฎหมายอื่นใด ผู้ถอืใบส าคญั
แสดงสทิธทิีใ่ชส้ทิธซิือ้หุน้ดงักล่าวตอ้งเป็นผูร้บัภาระค่าภาษดีงักล่าวทัง้สิน้ รวมทัง้ยนิยอม
ใหบ้รษิทัมสีทิธหิกัภาษ ีณ ทีจ่่ายไดต้ามทีก่ฎหมายก าหนด 

2 กำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก ำหนดสิทธิ 

2.1 กำรแก้ไขในส่วนท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้งหรือท่ีต้อง
ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย 

การแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดสทิธใินเรื่องทีเ่หน็ไดว้่าจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิ
โดยชดัแจง้ หรอืในส่วนซึ่งไม่ท าใหส้ทิธขิองผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธดิอ้ยลง หรอืเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
บทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง กฎระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบั หรอืค าสัง่ทีม่ผีลบงัคบัทัว่ไป หรอืประกาศ หรอื
ขอ้บงัคบัของส านักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวขอ้ง ให้บรษิัทกระท าได้โดยไม่ต้องไดร้บัความยนิยอมจาก 
ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

2.2 กำรแก้ไขเพ่ิมเติมในกรณีอ่ืน 

เวน้แต่เป็นกรณีการแกไ้ขเปลีย่นแปลงตามขอ้ 2.1 ขา้งต้น การแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดสทิธไิม่
ว่าในข้อใด ๆ จะต้องได้รบัความยินยอมเป็นหนังสอืจากบริษัท และผู้ถือใบส าคัญแสดงสทิธิซึ่ง 
ถอืใบส าคญัแสดงสทิธเิป็นจ านวนรวมกนัไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิีย่งัมไิด้
ใชส้ทิธทิัง้หมดทีล่งลายมอืชื่อใหค้วามยนิยอมไวเ้ป็นหลกัฐานในหนงัสอืฉบบัเดยีวกนัหรอืหลายฉบบั
โดยใหเ้กบ็รกัษาหนงัสอืฉบบัดงักล่าวไวเ้ป็นหลกัฐานทีบ่รษิทั 

การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดสทิธดิงักล่าวจะมผีลผูกพนับรษิัทและผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธทิุก
ราย นับแต่วนัทีบ่รษิทัและผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธใิหค้วามยนิยอมเป็นหนงัสอืครบตามจ านวนตามที่
ก าหนดขา้งตน้ 

2.3 เง่ือนไขในกำรด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก ำหนดสิทธิ 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก าหนดสทิธไิม่ว่าในกรณีใด ๆ จะตอ้งไม่ขดัหรอืแยง้กบัขอ้ก าหนดตามประกาศ
ประกาศ ทจ. 34/2551 หรอืกฎเกณฑ์ใด ๆ ของส านักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้ทีจ่ะมกีารแก้ไขเพิม่เติม
ภายหลงั เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนั 
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2.4 กำรแจ้งข้อก ำหนดสิทธิท่ีแก้ไขเปล่ียนแปลง 

บรษิัทจะแจ้งให้ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธทิราบผ่านระบบการเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
โดยทนัท ีณ วนัทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก าหนดสทิธ ิ

เมื่อได้รบัการร้องขอ บรษิัทจะจดัส่งขอ้ก าหนดสทิธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ
ภายใน 15 วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัการรอ้งขอเป็นหนงัสอืจากผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิและจะจดัใหม้กีาร
เกบ็รกัษาส าเนาขอ้ก าหนดสทิธทิีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ณ ส านกังานใหญ่ของบรษิทั หรอืส านกังานใหญ่ของ
ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธ ิ(ถ้าม)ี เพื่อให้ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธขิอตรวจสอบส าเนา
ข้อก าหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาท าการของสถานที่ดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) 
นอกจากนัน้บรษิทัจะจดัสง่ขอ้ก าหนดสทิธทิีแ่กไ้ขเพิม่เตมิใหส้ านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันับแต่
วนัทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก าหนดสทิธ ิ

3 เง่ือนไขกำรปรบัสิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

บรษิัทจะด าเนินการปรบัราคาใช้สทิธิ (Exercise Price) และอตัราการใช้สทิธิ (Exercise Ratio) 
ตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิเพื่อรกัษาผลตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธจิะได้รบั
ไม่ใหด้อ้ยไปกว่าเดมิ ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(ก) เมื่อบรษิทัเปลีย่นแปลงมูลค่าทีต่ราไวข้องหุน้สามญัของบรษิทัอนัเป็นผลมาจากการรวมหรอื
การแบ่งแยกหุ้น ซึ่งการเปลี่ยนราคาใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธจิะมีผลบงัคบัทนัทตีัง้แต่
วนัที่ได้มกีารจดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบรษิัทกบักระทรวง
พาณิชย ์

  ราคาใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี้ 

  Price 1 = Price 0 x Par 1 
    Par 0 

  อตัราการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี้ 

  Ratio 1 = Ratio 0 x Par 0 
    Par 1 

  โดยที ่

  Price 1 คอื  ราคาใชส้ทิธใิหม่หลงัการเปลีย่นแปลง 

Price 0 คอื  ราคาใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 

Ratio 1 คอื  อตัราการใชส้ทิธใิหม่หลงัการเปลีย่นแปลง 

Ratio 0 คอื  อตัราการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 

Par 1 คอื  มลูค่าทีต่ราไวข้องหุน้สามญัหลงัการเปลีย่นแปลง 

Par 0 คอื  มลูค่าทีต่ราไวข้องหุน้สามญัก่อนการเปลีย่นแปลง 
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(ข) เมื่อบรษิทัไดเ้สนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอื ประชาชน และ/หรอื 
บุคคลในวงจ ากดั โดยราคาสทุธต่ิอหุน้ของหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ “ราคา
ตลาดของหุน้สามญัของบรษิทั” ซึง่การเปลีย่นแปลงราคาใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธจิะมผีล
บงัคบัทนัทตีัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุ้นสามญัจะไม่ไดร้บัสทิธใินการจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ 
หรอืวนัแรกทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ ขึน้เครื่องหมาย XR ส าหรบักรณีทีเ่ป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผู้
ถอืหุน้เดมิ และ/หรอื วนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหม่แก่ ประชาชน และ/หรอื 
บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี  

“ราคาสุทธต่ิอหุน้สามญัทีอ่อกใหม่” ค านวณไดจ้ากจ านวนเงนิทัง้สิน้ทีบ่รษิทัจะไดร้บัจากการ
เสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ หกัดว้ยค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการออกหุน้สามญันัน้ หารดว้ย
จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ทัง้หมด  

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทัง้หมดของ
บรษิทั หารด้วยจ านวนหุน้สามญัของบรษิัททีม่กีารซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ใน
ระหว่างระยะเวลา 5 วนัท าการ (วนัทีหุ่น้สามญัของบรษิทัมกีารซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ) 
ตดิต่อกนัก่อนวนัทีใ่ชใ้นการค านวณ   

“วนัทีใ่ชใ้นการค านวณ” หมายถงึ วนัแรกทีผู่้ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ไดร้บัสทิธใินการจองซือ้หุ้น
สามญัที่ออกใหม่ หรอืวนัแรกที่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ขึน้เครื่องหมาย XR ส าหรบักรณีที่เป็น
การเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอื วนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหม่แก่
ประชาชน และ/หรอื บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี  

อนึ่ง ในกรณีที่เมื่อมกีารเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหม่พรอ้มกนัมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย 
ในเงื่อนไขทีจ่ะตอ้งจองซือ้ดว้ยกนั ใหน้ าราคาเสนอขายทุกราคามาค านวณราคาสทุธต่ิอหุน้ที่
ออกใหม่ แต่ในกรณีทีก่ารเสนอขายดงักล่าวไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขทีจ่ะต้องจองซือ้ดว้ยกนั ให้
น าเฉพาะจ านวนหุ้นและราคาเสนอขายทีต่ ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้สามญั
ของบรษิทั” มาค านวณการเปลีย่นแปลงเท่านัน้ 

  ราคาใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี้ 

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

  อตัราการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี้ 

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

 โดยที ่

 Price 1 คอื ราคาใชส้ทิธใิหม่หลงัการเปลีย่นแปลง 

Price 0 คอื ราคาใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 

Ratio 1 คอื อตัราการใชส้ทิธใิหม่หลงัการเปลีย่นแปลง 

Ratio 0 คอื อตัราการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 

MP คอื  ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทตามรายละเอียดที่ก าหนดในข้อ (ข)  
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A           คอื จ านวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุด
ทะเบยีน ผูถ้ือหุ้นเพื่อการจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม่ และ/หรอื วนัก่อนวนั
แรกของการเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหม่แก่ประชาชน และ/หรอื บุคคลใน
วงจ ากดั แลว้แต่กรณี  

B  คอื จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกใหมจ่ากการเสนอขายแก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอื เสนอ
ขายแก่ประชาชน และ/หรอื บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี  

BX  คอื จ านวนเงนิทีจ่ะไดร้บัทัง้สิน้ หลงัหกัค่าใชจ้า่ย (ถา้ม)ี จากการออกหุน้สามญัที่
ออกใหม่ ทัง้ในกรณีการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรอื เสนอขายแก่
ประชาชน และ/หรอื บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

(ค) เมื่อบรษิัทเสนอขายหลกัทรพัย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถอืหุน้เดมิ และ/หรอื ประชาชน และ/
หรอื บุคคลในวงจ ากดั โดยหลกัทรพัย์นัน้ให้สทิธิแก่ผู้ถือหลกัทรพัย์ในการใช้สทิธิแปลง
สภาพ หรอืเปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได ้หรอืให้สทิธใินการซื้อหุ้นสามญัของบรษิัท (เช่น หุ้นกู้
แปลงสภาพ หรอืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั) โดยทีร่าคาสทุธต่ิอหุน้ของหุน้สามญั
ที่ออกใหม่เพื่อรองรบัสทิธิดงักล่าวต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของ
บรษิัท” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาใชส้ทิธแิละอตัราการใช้สทิธจิะมผีลบงัคบัทนัที ตัง้แต่วนั
แรกทีผู่ซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสทิธใินการจองซือ้หลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ใด ๆ ขา้งตน้ หรอืวนั
แรกทีต่ลาดหลกัทรพัย์ฯขึน้เครื่องหมาย XW ส าหรบักรณีทีเ่ป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
เดมิ (Right Issue) และ/หรอื วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใด ๆ ขา้งต้นทีม่ี
สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญแก่
ประชาชน และ/หรอื บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี   

“ราคาสทุธต่ิอหุน้ของหุน้สามญัทีอ่อกใหม่” ค านวณไดจ้ากจ านวนเงนิทัง้สิน้ทีบ่รษิทัจะไดร้บั
จากการเสนอขายหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ใด ๆ ทีม่สีทิธใินการแปลงสภาพหรอืเปลีย่นเป็นหุน้
สามญัหกัดว้ยค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการออกหลกัทรพัยน์ัน้รวมกบัเงนิทีจ่ะไดร้บัจากการใช้
สทิธทิีจ่ะซือ้หุน้นัน้หารดว้ยจ านวนหุน้ทัง้สิน้ทีต่อ้งออกใหม่เพื่อรองรบัการใชส้ทิธนิัน้  

“วนัที่ใช้ในการค านวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รบัสทิธิในการจองซื้อ
หลกัทรพัย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สทิธิที่จะแปลงสภาพ และ/หรอื เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้
ส าหรบักรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขาย
หลกัทรพัย์ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ และ/หรือ เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได ้
ส าหรบักรณีเสนอขายแก่ประชาชน และ/หรอื บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

  ราคาใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี้ 

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

  อตัราการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี้ 

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

 โดยที ่



 

14 

 Price 1 คอื ราคาใชส้ทิธใิหม่หลงัการเปลีย่นแปลง 

Price 0 คอื ราคาใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 

Ratio 1 คอื อตัราการใชส้ทิธใิหม่หลงัการเปลีย่นแปลง 

Ratio 0 คอื อตัราการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 

MP  คอื ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิทั ตามรายละเอยีดทีก่ าหนดในขอ้ (ข)  

A  คอื  จ านวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหลกัทรพัย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลง
สภาพ หรอืเปลีย่นเป็นหุน้สามญัไดห้รอืใหส้ทิธใินการซือ้หุน้สามญั และ/หรอื 
วนัก่อนวนัแรกของการเสนอขาย หลกัทรพัย์ที่ออกใหม่ที่มสีทิธทิี่จะแปลง
สภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่อ
ประชาชน และ/หรอื บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

B  คอื  จ านวนหุน้สามญัที่ออกใหม่เพื่อรองรบัการใชส้ทิธขิองหลกัทรพัย์ใด ๆ ที่มี
สทิธิที่จะแปลงสภาพหรอืเปลี่ยนป็นหุ้นสามญัได้หรอืให้สทิธิในการซื้อหุ้น
สามญัตามทีเ่สนอขายแก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอื เสนอขายแก่ประชาชน และ/
หรอื บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี  

BX  คอื  จ านวนเงนิทีจ่ะไดร้บัทัง้สิน้ หลงัหกัค่าใชจ้่าย (ถา้ม)ี จากการออกหลกัทรพัย์
ใดๆ ที่มสีทิธทิี่จะแปลงสภาพ หรอืเปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้ หรอืให้สทิธใิน
การจองซือ้หุน้สามญัส าหรบัการเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอื เสนอ
ขายแก่ประชาชน และ/หรอื บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี รวมกบัเงินทีจ่ะ
ไดร้บัจากการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั 

(ง) เมื่อบรษิัทจ่ายปันผลทัง้หมดหรอืบางส่วนเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้สามญัของบรษิัท ซึ่ง
การเปลีย่นแปลงราคาใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธจิะมผีลบงัคบัทนัทตีัง้แต่วนัแรกทีผู่ซ้ือ้หุน้
สามญัจะไม่มสีทิธริบัหุน้ปันผล หรอืวนัแรกทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ ขึน้เครื่องหมาย XD 

  ราคาใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี้ 

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

  อตัราการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี้ 

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

 โดยที ่

 Price 1 คอื ราคาใชส้ทิธใิหม่หลงัการเปลีย่นแปลง 

Price 0 คอื ราคาใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 

Ratio 1 คอื อตัราการใชส้ทิธใิหม่หลงัการเปลีย่นแปลง 

Ratio 0 คอื อตัราการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 
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A คอื จ านวนหุ้นสามญัที่ได้เรยีกช าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วนัก่อนปิดสมุดทะเบยีน 
ผูถ้อืหุน้เพื่อสทิธใินการรบัหุน้ปันผล 

B คอื จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ในรปูแบบของหุน้สามญัปันผล 

(จ) เมื่อบรษิัทจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิเกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 90 ของก าไรสุทธหิลงัหกัภาษีเงนิได้
ของบรษิทั ตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิการเปลีย่นแปลงราคาใชส้ทิธแิละอตัราการใช้
สทิธจิะมผีลบงัคบัทนัท ีตัง้แต่วนัแรกทีผู่ซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่มสีทิธริบัเงนิปันผล หรอืวนัแรกที่
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขึน้เครื่องหมาย XD  

ทัง้นี้ อตัรารอ้ยละของเงนิปันผลทีจ่่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ค านวณโดยน าเงนิปันผลทีจ่่ายออกจริง
จากผลการด าเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบญัช ีหารดว้ยก าไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิไดข้อง
ผลการด าเนินงานของรอบระยะบญัชปีีเดยีวกนั โดยที่เงนิปันผลที่จ่ายออกจรงิดงักล่าวให้
รวมถงึเงนิปันผลทีจ่่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบญัชดีงักล่าวดว้ย 

  ราคาใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี้ 

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

  อตัราการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี้ 

  Ratio 1 = Ratio 0 x MP 
   MP – (D-R) 

 โดยที ่

 Price 1 คอื ราคาใชส้ทิธใิหม่หลงัการเปลีย่นแปลง 

Price 0 คอื ราคาใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 

Ratio 1 คอื อตัราการใชส้ทิธใิหม่หลงัการเปลีย่นแปลง 

Ratio 0 คอื อตัราการใชส้ทิธเิดมิก่อนการเปลีย่นแปลง 

MP   คอื  ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิทัตามรายละเอยีดทีก่ าหนดในขอ้ (ข)   

D   คอื  เงนิปันผลต่อหุน้ทีจ่่ายจรงิแก่ผูถ้อืหุน้  

R คอื  เงนิปันผลต่อหุน้ทีจ่่ายหากน าก าไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิไดใ้นอตัรารอ้ยละ 90 
มาค านวณจากจ านวนหุน้ทัง้หมดทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปันผล   

(ฉ) ในกรณีทีม่เีหตุการณ์ใด ๆ อนัท าใหผู้ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธเิสยีสทิธแิละผลประโยชน์อนัพงึ
ได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นัน้ ไม่ได้ก าหนดอยู่ ในข้อ (ก) – (จ) ให้บริษัทพิจารณาเพื่อ
ก าหนดการเปลีย่นแปลงราคาใชส้ทิธ ิและ/หรอื อตัราการใชส้ทิธใิหม่อย่างเป็นธรรม โดยไม่
ท าใหส้ทิธขิองผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธดิอ้ยไปกว่าเดมิ ทัง้นี้ ใหถ้อืว่าผลการพจิารณานัน้เป็น
ทีส่ดุ 

(ช) การค านวณเปลีย่นแปลงราคาใช้สทิธแิละอตัราการใช้สทิธติาม (ก) – (ฉ) เป็นอสิระต่อกนั
และจะค านวณการเปลีย่นแปลงตามล าดบัเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ก่อนหลงัของการเปรยีบเทยีบ
กบัราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิัท ส าหรบัในกรณีที่เหตุการณ์ต่าง ๆ เกดิขึน้พรอ้มกนั
ใหค้ านวณการเปลีย่นแปลงเรยีงล าดบัดงันี้ คอื ขอ้ (ก)->(จ)->(ง)->(ข)->(ค)->(ฉ) โดยในแต่
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ละล าดบัครัง้ทีค่ านวณการเปลีย่นแปลงใหค้งสภาพของราคาใชส้ทิธเิป็น ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
และอตัราการใชส้ทิธเิป็นทศนิยม 4 ต าแหน่ง 

บรษิทัจะด าเนินการแจง้ผลการเปลีย่นแปลงราคาใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธติามข้อ (ก) ถงึ
ขอ้ (ฉ) โดยบอกถงึรายละเอยีดวธิกีารค านวณและเหตุผลทีต่้องมกีารเปลีย่นแปลงดงักล่าว
ใหผู้ถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธทิราบผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัยฯ์  ทนัทแีละ
แจ้งต่อส านักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสทิธิภายใน 15 วนันับจาก
วนัทีร่าคาใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธทิีเ่ปลีย่นแปลงไปนัน้มผีลบงัคบัใช ้

(ซ) การค านวณการเปลีย่นแปลงราคาใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธติามขอ้ (ก) – (ฉ) จะไม่มกีาร
เปลีย่นแปลงซึ่งท าให้ราคาใช้สทิธใิหม่สงูขึน้ และ/หรอื อตัราการใช้สทิธลิดลง เวน้แต่กรณี
การรวมหุ้น และหากราคาใช้สทิธิใหม่หลงัการเปลีย่นแปลง (ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) คูณกบั
จ านวนหุ้นสามัญ (จ านวนหุ้นสามญัค านวณได้จากอตัราการใช้สิทธิใหม่คูณกับจ านวน
ใบส าคัญแสดงสทิธิที่แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิในรอบนัน้เมื่อค านวณได้จ านวนหุ้น
ออกมาเป็นเศษหุน้ใหต้ัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้) ส าหรบักรณีทีจ่ านวนเงนิทีค่ านวณไดเ้ป็นเศษ
ของบาทให้ตดัเศษของบาททิ้ง ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สทิธดิงักล่าวมผีลท าให้
ราคาใชส้ทิธใิหม่มรีาคาซึง่ต ่ากว่ามูลค่าทีต่ราไวข้องหุ้นสามญัของบรษิทักใ็ห้ใชมู้ลค่าที่ตรา
ไวข้องหุน้สามญัของบรษิทัเป็นราคาใชส้ทิธใิหม่ 

(ฌ) บริษัทจะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิเว้นแต่จะมีการปรบัสิทธิตาม
เงื่อนไขการปรบัสทิธริวมทัง้จะไม่ขยายอายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

ทัง้นี้ ในกรณีทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตใิด ๆ ที่สง่ผลกระทบต่อสทิธิ
ของผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิบรษิทัจะจดัท ารายงานสารสนเทศแจง้ไปยงัตลาดหลกัทรพัยฯ์ และผูถ้อื
ใบส าคญัแสดงสทิธไิดท้ราบทนัท ีหรอืก่อนวนัทีอ่ตัราการใชส้ทิธหิรอืราคาการใชส้ทิธมิผีลบงัคบัใช้
ผ่านระบบการเผยแพร่ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยฯ์  

4 กำรชดใช้ค่ำเสียหำยกรณีบริษทัไม่สำมำรถจดัให้มีหุ้นสำมญัเพื่อรองรบักำรใช้สิทธิ 

4.1 บรษิัทจะชดใชค้่าเสยีหายให้เฉพาะผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ไดแ้จ้งความจ านงในการใช้สทิธติาม
เงื่อนไขการแจง้ความจ านงการใชส้ทิธแิต่ละครัง้ ซึง่บรษิทัไม่สามารถจดัใหม้หีุน้สามญัเพื่อรองรบัการ
ใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธไิดอ้ย่างเพยีงพอ โดยไม่มดีอกเบีย้ และบรษิทัจะแจง้ใหผู้ถ้อืใบส าคญั
แสดงสทิธทิราบภายหลงัการใชส้ทิธ ิ

4.2 การชดใช้ค่าเสยีหายตามข้อ 4.1 บรษิัทจะช าระให้เป็นเช็คระบุชื่อขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ โดยให ้
ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธสิามารถติดต่อขอรบัด้วยตนเองได้ที่นายทะเบยีนของใบส าคญัแสดงสทิธิ
ตามทีอ่ยู่ซึง่ปรากฏในขอ้ 1.2.4 ภายใน 14 วนัท าการนบัจากวนัก าหนดการใชส้ทิธ ิ

4.3 การค านวณค่าเสยีหายที่บรษิัทจะชดใช้ให้ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธติามขอ้ 4.1 มสีูตรการค านวณ
ดงันี้ 

 

ค่าเสยีหายต่อใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย = B x [MP – EP] 

โดยที ่
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B คอื จ านวนหุน้สามญัทีไ่ม่สามารถจดัใหม้ ีและ/หรอื เพิม่ขึน้ไดต้ามอตัราการใช้
สทิธทิีเ่ปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ต่อ 1 หน่วย 

MP คอื ราคาปิดของหุน้สามญัของบรษิทัในวนัก าหนดการใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ ซึง่ผูถ้อื
ใบส าคญัแสดงสทิธมิาแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธ ิ

EP คอื ราคาใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิหรอืราคาใชส้ทิธติามเงื่อนไขการปรบั
สทิธหิากมกีารปรบัราคาใชส้ทิธ ิและ/หรอื อตัราการใชส้ทิธ ิ

4.4 การชดใชค้่าเสยีหายตามขอ้นี้ใหถ้อืเป็นทีส่ดุ 

5 กำรขอออกใบส ำคญัแสดงสิทธิฉบบัใหม่ 

หากใบส าคญัแสดงสทิธฉิบบัเก่าสูญหาย ฉีกขาดหรอืช ารุดด้วยประการใด ๆ ผู้ถือใบส าคญัแสดง
สทิธมิีสทิธยิื่นค าขอให้ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ออกใบส าคญัแสดงสทิธฉิบบัใหม่ โดยจะต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ก าหนด ในการนี้ ศูนยร์บัฝาก
หลกัทรพัยจ์ะออกใบส าคญัแสดงสทิธฉิบบัใหม่ใหแ้ก่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธภิายใน 15 วนัท าการ 
นบัแต่วนัทีศู่นยร์บัฝากหลกัทรพัย์ไดร้บัค าขอใหอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธฉิบบัใหม่ และเอกสารอื่น ๆ 
ตามทีศ่นูยร์บัฝากหลกัทรพัยก์ าหนด  

6 มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมติักำรออกหุ้นสำมญัเพื่อรองรบักำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดง
สิทธิ 

ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2558 ซึง่ไดจ้ดัประชุมเมื่อวนัที ่23 ธนัวาคม 2558 มมีตจิดัสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 442,283,875 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อ
รองรบัการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธ ิPSTC-W1 ทีบ่รษิทัจะออกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัที่
จองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่น 

7 รำยละเอียดเก่ียวกบัหุ้นออกใหม่เพื่อรองรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

จ านวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับ
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

 ไม่เกนิ 442,283,875 หุน้ 

มลูค่าทีต่ราไว ้  หุน้ละ 0.10 บาท 

ราคาใชส้ทิธ ิ จใ 0.50 บาท 

หุ้นที่ส ารองไว้เพื่อรองรบัการใช้สทิธิคิด
เป็นรอ้ยละ 

 ร้อยละ 8.98 ของจ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้ว
ทัง้หมดของบรษิทัภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญั
เพิม่ทุนของบรษิทัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการ
ถือหุ้น รวมถึงภายหลังการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิในครัง้นี้และภายหลังการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีใ่หแ้ก่กรรมการและพนกังาน 



 

18 

บรษิทัจะด าเนินการยื่นขออนุญาตน าหุน้สามญัทีอ่อกใหม่จากการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธเิขา้
จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายใน 30 วนั นับแต่วนัก าหนดการใช้
สทิธใินแต่ละคราว ทัง้นี้ เพื่อให้หุ้นสามญัดงักล่าวสามารถท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้
เช่นเดยีวกบัหุน้สามญัของบรษิทั 

8 สิทธิของหุ้นสำมญัใหม่ท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

หุน้สามญัที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สทิธขิองผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธทิี่ออกในครัง้นี้ จะมสีทิธแิละ
สถานะเท่าเทยีมกบัหุ้นสามญัของบรษิทัที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ รวมทัง้สทิธใินการรบัเงนิ 
ปันผลหรอืประโยชน์อื่นใดทีบ่รษิทัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ นบัแต่วนัทีน่ายทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของบรษิทัได้
จดแจ้งชื่อผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธเิป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบรษิัท และกระทรวง
พาณิชยร์บัจดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระแลว้ หากบรษิทัไดป้ระกาศวนัก าหนดใหส้ทิธใินเงนิปันผล หรอื
ผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวนัที่นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบรษิัทได้จดแจ้งชื่อของผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบรษิัท และกระทรวงพาณิชย์รบัจด
ทะเบยีนเพิม่ทุนช าระเรยีบรอ้ยแลว้ ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวจะไม่มสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลหรอื
ผลประโยชน์อื่นนัน้ 

9 ข้อจ ำกดักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิและข้อจ ำกดักำรโอนหุ้นสำมญัท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิ 

9.1 ขอ้จ ากดัการโอนใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

ใบส าคญัแสดงสทิธสิามารถโอนไดโ้ดยไม่มขีอ้จ ากดั โดยบรษิทัจะไม่มกีารปิดสมุดทะเบยีนเพื่อพกั
การโอนสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นเป็นกรณีการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย ซึ่งบริษัทจะปิดสมุด
ทะเบยีน 21 วนัก่อนวนัใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย และตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะขึน้เครื่องหมาย SP (หา้มการ
ซือ้ขาย) ล่วงหน้า 3 วนัท าการ ก่อนวนัปิดสมุดทะเบยีน หรอืเป็นการปิดสมุดทะเบยีนเพื่อก าหนด
สทิธขิองผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธใินการเขา้ร่วมประชุมผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธ ิ  (ในกรณีที่วนัปิด
สมุดทะเบยีนพกัการโอนสทิธใิบส าคญัแสดงสทิธติรงกบัวนัหยุดท าการของตลาดหลกัทรพัยใ์หเ้ลื่อน
วนัปิดสมุดทะเบยีนเป็นวนัท าการก่อนหน้า) 

9.2 ขอ้จ ากดัการโอนหุน้สามญั 

ขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 13 อนุญาตใหค้นต่างด้าวถอืหุน้ในบรษิัทไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 49 ของจ านวน
หุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิัท ดงันัน้ การโอนหุน้รายใดทีจ่ะท าใหอ้ตัราส่วนการถือ
หุน้ของคนต่างดา้วของบรษิทัเกนิอตัราสว่นขา้งตน้ บรษิทัมสีทิธปิฏเิสธการโอนหุน้ของบรษิทัได้ 

9.3 ขอ้จ ากดัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธขิองคนต่างดา้ว 

9.3.1 บรษิทัจะไม่ออกหุน้สามญัใหแ้ก่ผูใ้ชส้ทิธทิีเ่ป็นคนต่างดา้ว ในกรณีทีก่ารออกหุน้ดงักล่าวจะ
ท าใหส้ดัส่วนการถอืหุน้ของคนต่างด้าวเกนิกว่ารอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกจ าหน่าย
แล้วทัง้หมดของบรษิัทตามที่ระบุในขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 13 หรอืตามสดัส่วนที่อาจมี
การแกไ้ขในขอ้บงัคบัของบรษิทัในอนาคต 

9.3.2 หากขอ้จ ากดัในเรื่องสดัส่วนการถือหุน้ของคนต่างดา้วในบรษิทัท าให้ผูถ้ือใบส าคญัแสดง
สทิธทิีเ่ป็นคนต่างดา้วทีไ่ดด้ าเนินการใชส้ทิธติามเงื่อนไขการใชส้ทิธ ิไม่สามารถใชส้ทิธไิด้
ตามจ านวนทีร่ะบุในใบแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธ ิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน บรษิัทจะ
คนืใบส าคญัแสดงสทิธแิละเงนิทีเ่หลอืตามราคาใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธใินส่วนทีไ่ม่
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สามารถใช้สิทธิได้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างด้าว
ดงักล่าวทางไปรษณียล์งทะเบยีนภายใน 14 วนัท าการนบัจากวนัใชส้ทิธใินครัง้นัน้ ๆ 

9.3.3 ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่เป็นคนต่าวด้าวจะไม่ได้รบัการชดเชยไม่ว่าในรูปแบบใดจาก
บรษิทั ในกรณีทีไ่ม่สามารถใชส้ทิธไิดโ้ดยมสีาเหตุมาจากขอ้จ ากดัเรื่องสดัสว่นการถอืครอง
หุน้ของคนต่างดา้วตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัตามรายละเอยีดในขอ้ 9.2 

9.3.4 ในกรณีที่ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธทิี่เป็นคนต่างด้าวไม่สามารถใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญั อนั
เน่ืองมาจากขอ้จ ากดัในเรื่องสดัสว่นการถอืหุน้ของคนต่างดา้วในบรษิทัตามทีก่ล่าวขา้งต้น 
ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวจะยงัคงสามารถทีจ่ะด าเนินการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดง
สทิธิในส่วนที่ยังไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยให้ด าเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิใน
ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธใินครัง้ต่อ ๆ ไป จนถึงวนัใช้สทิธคิรัง้สุดท้าย 
ตราบเท่าที่การด าเนินการดงักล่าวไม่มผีลท าให้ขดัต่อขอ้จ ากดัในเรื่องสดัส่วนการถอืหุ้น
ของคนต่างดา้วในบรษิทั ทัง้นี้ ในกรณีที ่ณ วนัใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ยหากผูถ้อืใบส าคญัแสดง
สิทธิที่เป็นคนต่างด้าวยังไม่สามารถใช้สิทธิได้ เนื่องจากการใช้สิทธิดังกล่าวจะท าให้
อตัราสว่นการถอืหุน้ของคนต่างดา้วในขณะนัน้เกนิกว่าจ านวนทีร่ะบุไวใ้นขอ้จ ากดัในเรื่อง
สดัส่วนการถอืหุน้ของคนต่างดา้วในบรษิัท ใหถ้ือว่าใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวหมดอายุ
ลง โดยผู้ถอืใบส าคญัแสดงสทิธทิีเ่ป็นคนต่างดา้วดงักล่าวไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งค่าเสยีหายใด 
ๆ ต่อบรษิทั และบรษิทัจะไม่ด าเนินการชดใชค้่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้ใด ๆ ทัง้สิน้ 

10 สถำนะของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีอยู่ระหว่ำงกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ 

สถานะของใบส าคญัแสดงสทิธทิี่อยู่ระหว่างวนัที่ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธไิด้แจ้งความจ านงการใช้
สทิธแิละวนัก่อนวนัทีก่ระทรวงพาณิชยจ์ะรบัจดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระแลว้อนัเนื่องมาจากการใชส้ทิธิ
ตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิจะมสีถานภาพและสทิธเิช่นเดยีวกบัใบส าคญัแสดงสทิธทิีย่งัไม่ได้แจง้ความ
จ านงการใชส้ทิธ ิและสถานภาพดงักล่าวนี้จะสิน้สุดลงในวนัทีก่ระทรวงพาณิชยไ์ดร้บัจดทะเบยีนเพิม่
ทุนช าระแลว้อนัเนื่องมาจากการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวแลว้ 

ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในช่วงที่ บริษัทยังไม่ได ้
จดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระแลว้อนัเนื่องมาจากการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธกิบักระทรวงพาณิชย ์ 
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ได้ท าการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดย บริษัทจะ
ด าเนินการออกหุน้สามญัใหม่เพิม่เตมิใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธโิดยเรว็ที่สุดตามจ านวนที่ผูถ้ือ
ใบส าคญัแสดงสทิธสิมควรจะได้รบัหากราคาที่ไดป้รบัใหม่นัน้มผีลบงัคบัใช้โดยหุน้สามญัส่วนเพิ่ม
อาจไดร้บัชา้กว่าหุน้สามญัทีไ่ดร้บัก่อนหน้านี้แลว้ แต่ไม่เกนิ 45 วนันบัจากวนัทีม่กีารปรบัสทิธ ิ

11 กำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

11.1 ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธมิสีทิธเิรยีกประชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธไิดไ้ม่ว่าในเวลาใด ๆ อย่างไรก็
ตามการเรยีกประชุมจะตอ้งไม่ใช่เพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก าหนดสทิธเิรื่องการขยายอายุใบส าคญัแสดง
สทิธหิรอืการเปลีย่นแปลงราคาหรอือตัราการใชส้ทิธยิกเวน้การปรบัสทิธติามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 3 

11.2 ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธจิ านวนไม่น้อยกว่า 25 รายซึง่ถอืใบส าคญัแสดงสทิธทิีย่งัมไิดใ้ชส้ทิธหิรอืใช้
สทิธไิปแลว้บางส่วนรวมกนัแลว้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 20 ของจ านวนหน่วยทัง้หมดของใบส าคญัแสดง
สทิธทิีย่งัมไิดใ้ชส้ทิธหิรอืใชส้ทิธไิปแลว้บางส่วน ณ ขณะนัน้อาจรอ้งขอใหผู้อ้อกใบส าคญัแสดงสทิธิ
เรยีกประชุมผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ในกรณีนี้ผู้ออกใบส าคญัแสดงสทิธจิะต้องเรยีกประชุมผู้ถือ



 

20 

ใบส าคญัแสดงสทิธโิดยเรว็ซึง่ต้องไม่เกนิ 30 วนันับแต่วนัทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธไิดใ้ชส้ทิธิยื่นค า
ขอเป็นหนังสอืใหผู้อ้อกใบส าคญัแสดงสทิธเิรยีกประชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืนับแต่วนัทีเ่กดิ
กรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(ก) หากมกีารเสนอขอแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก าหนดสทิธใินส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบส าคญั
แสดงสทิธโิดยชดัแจง้ หรอืทีต่้องด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 
2 การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก าหนดสทิธ ิ

(ข) หากมีเหตุการณ์ส าคัญซึ่งผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจ านวนไม่น้อยกว่า  25 รายซึ่งถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีย่งัมไิดใ้ชส้ทิธหิรอืใชส้ทิธไิปแลว้บางส่วนรวมกนัแลว้ไม่น้อยกว่ารอ้ย
ละ 20 ของจ านวนหน่วยทัง้หมดของใบส าคญัแสดงสทิธทิีย่งัมไิดใ้ชส้ทิธหิรอืใชส้ทิธไิปแลว้
บางส่วน ณ ขณะนัน้เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสยีของผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือ
ความสามารถของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธใินการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดสทิธ ิ

ในกรณีที่ผู้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิไม่เรยีกประชุมผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธติามวรรคก่อนให้ผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธจิ านวนไม่น้อยกว่า 25 รายซึง่ถอืใบส าคญัแสดงสทิธทิีย่งัมไิดใ้ชส้ทิธหิรอืใชส้ทิธิ
ไปแลว้บางส่วนรวมกนัแลว้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 20 ของจ านวนหน่วยทัง้หมดของใบส าคญัแสดงสทิธิ
ที่ยงัมิได้ใช้สทิธิหรอืใช้สทิธิไปแล้วบางส่วน  ณ ขณะนัน้ที่ยงัมิได้ใช้สทิธิด าเนินการเรยีกประชุม 
ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธไิด ้

11.3 ในการเรยีกประชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธไิมว่่าจะเป็นการเรยีกประชุมเน่ืองจากผูถ้อืใบส าคญัแสดง
สทิธทิีย่งัมไิดใ้ชส้ทิธหิรอืใชส้ทิธไิปแลว้บางส่วนรอ้งขอหรอืคณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหเ้รยีกประชุม 
ใหบ้รษิทัจดัท าหนงัสอืนดัประชุมโดยระบุสถานทีว่นัเวลาผูท้ีข่อใหเ้รยีกประชมุและเรื่องทีจ่ะพจิารณา
ในที่ประชุมและจดัส่งให้ผู้ถอืใบส าคญัแสดงสทิธทิี่ยงัมไิด้ใช้สทิธหิรอืใชส้ทิธไิปแล้วบางส่วนแต่ละ
รายตามรายชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบยีนผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธิ และแจ้งผ่านทางสื่อ
ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อก าหนดสทิธใินการเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุมในแต่
ละครัง้ 

11.4 ในการประชุมผู้ถอืใบส าคญัแสดงสทิธิ ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธทิีย่งัมไิดใ้ช้สทิธหิรอืใชส้ทิธไิปแล้ว
บางส่วนซึง่มสีทิธใินการเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนจะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมและ
ออกเสยีงแทนตนกไ็ดโ้ดยผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวจะตอ้งยื่นหนงัสอืมอบฉันทะต่อประธานที่
ประชุมหรอืผูท้ีป่ระธานทีป่ระชุมมอบหมายก่อนเริม่การประชุม 

11.5 ในการออกเสยีงลงคะแนน ให้ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหน่วยของ
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีถ่อือยู่โดยใบส าคญัแสดงสทิธหินึ่งหน่วยมหีนึ่งเสยีง ผูเ้ป็นประธานในทีป่ระชุม
ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนนอกจากสทิธทิีต่นมอียู่ในฐานะผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

11.6 ในการประชุมผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จดัขึน้โดยบรษิัท ให้ประธานกรรมการบรษิัทหรอืบุคคลที่
ไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการบรษิทัท าหน้าทีเ่ป็นประธานทีป่ระชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
ในกรณีที่ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธเิป็นผู้จดัประชุมประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธลิงมตเิหน็ชอบคดัเลอืกนอกเหนือไปจากประธานกรรมการหรอืบุคคลทีป่ระธาน
กรรมการมอบหมายโดยทัง้สองกรณีประธานทีป่ระชุมไม่มสีทิธอิอกเสยีงชีข้าด 
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11.7 ในการประชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิ จะต้องประกอบดว้ยผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีย่งัมไิด้ใชส้ทิธิ
หรอืใชส้ทิธไิปแลว้บางสว่น และ/หรอื ผูร้บัมอบฉนัทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายและถอืใบส าคญั
แสดงสทิธริวมกนัได้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 20 ของจ านวนหน่วยทัง้หมดของใบส าคญัแสดงสทิธทิี่ยงั
มไิดใ้ชส้ทิธหิรอืใชส้ทิธไิปแลว้บางสว่นจงึจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมครัง้ใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ 60 นาทยีงัมผีู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ
เขา้ร่วมประชุมยงัไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้ถือว่าการประชุมเป็นอนัระงบัไปหากการประชุมผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธินัน้เป็นการเรียกนัดโดยมติคณะกรรมการบริษัทให้นัดประชุมใหม่ภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วนัแต่ไม่เกนิ 14 วนันับจากวนัก าหนดประชุมผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธใิน
ครัง้แรกและให้บรษิัทด าเนินการจดัส่งหนังสอืนัดประชุมไปยงัผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธทิุกรายตาม
รายละเอยีดและวธิีการที่ระบุไว้ข้างต้น ในการประชุมครัง้หลงันี้จะต้องมีผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
และ/หรอื ผู้รบัมอบฉันทะซึ่งมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายและถือใบส าคญัแสดงสทิธริวมกนัไดไ้ม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 20 ของจ านวนหน่วยทัง้หมดของใบส าคญัแสดงสทิธทิีย่งัมไิดใ้ชส้ทิธหิรอืใชส้ทิธไิป
แล้วบางส่วนจงึถือว่าครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิเป็นผู้ร้องขอให้เรยีก
ประชุมหรอืในกรณีทีก่ารประชุมซึ่งขาดองคป์ระชุมนี้เป็นการประชุมทีไ่ดเ้รยีกประชุมเนื่องจากการ
ประชุมในครัง้ก่อนขาดองคป์ระชุมจะไม่มกีารเรยีกประชุมใหม่ 

11.8 มตทิีป่ระชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธจิะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวน
หน่วยของผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีย่งัมไิดใ้ชส้ทิธหิรอืใชส้ทิธไิปแลว้บางส่วน ณ ขณะนัน้ซึง่ถอืโดย
ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธซิึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนและไดอ้อกเสยีงลงคะแนนในมติ
นัน้ 

11.9 มติใด ๆ ซึ่งที่ประชุมผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธไิด้ลงมตไิปแล้วนัน้ให้ถอืว่ามผีลผูกพนัผู้ถอืใบส าคญั
แสดงสทิธทิุกรายไม่ว่าผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธนิัน้จะไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยหรอืไม่กต็าม 

11.10 ภายหลงัจากบรษิทัไดด้ าเนินการจดัประชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิ บรษิทัจะแจง้มตขิองทีป่ระชุมผู้
ถือใบส าคญัแสดงสทิธิให้ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาด
หลกัทรพัย ์โดยเรว็  

11.11 บรษิทัจะด าเนินการจดัท าและบนัทกึรายงานการประชุมและเกบ็รกัษาบนัทกึดงักล่าวไวท้ีส่ านกังาน
ใหญ่ของบรษิทั ทัง้นี้ ใหถ้อืว่ารายงานการประชุมเป็นหลกัฐานอนัสมบูรณ์ของกจิการทัง้หลายทีไ่ด้
ประชุมกนันัน้และใหถ้อืว่าการประชุมกจิการทีป่ระชุมและมตทิัง้หลายไดก้ระท าโดยถูกตอ้ง 

11.12 ในการประชุมผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิบริษัท หรอืผู้ที่ได้รบัมอบหมายจากบริษัท หรอืที่ปรกึษา
กฎหมายของบรษิทั มสีทิธทิีจ่ะเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธเิพื่อแสดงความคดิเหน็หรอืให้
ค าอธบิายในทีป่ระชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธไิด้ 

11.13 บรษิทัจะเป็นผูช้ าระค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัประชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิัง้หมด 

11.14 บรษิทัจะแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก าหนดสทิธติามมตทิีป่ระชุมผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธนิบัตัง้แต่วนัทีป่ระชุม
เพื่อลงมติ และบรษิัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสทิธเิป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ส านักงาน 
ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมินัน้ 
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12 วิธีกำรส่งมอบหุ้นสำมญัท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ในการใช้สทิธซิื้อหุน้สามญัของบรษิทัตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิี่ใช้สทิธซิื้อ
หุน้สามญัสามารถเลอืกใหบ้รษิทัด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งในสองกรณีดงัต่อไปนี้ 

12.1 ในกรณีที่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธปิระสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ โดยใหอ้อกใบหุน้ในชื่อของผูถ้อืใบส าคญั
แสดงสทิธ ิบรษิัทจะด าเนินการให้นายทะเบยีนผู้ถือหุ้นของบรษิัทส่งมอบใบหุ้นตามจ านวนที่ผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธไิด้ใชส้ทิธทิางไปรษณียล์งทะเบยีนตามชื่อและทีอ่ยู่ทีป่รากฏในแบบแสดงความ
จ านงในการใชส้ทิธภิายใน 15 วนัท าการนับจากวนัก าหนดการใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ที่เกีย่วขอ้ง ใน
กรณีนี้ ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธไิม่สามารถขายหุ้นที่ไดร้บัจากการใชส้ทิธใินตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้
จนกว่าจะไดร้บัใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รบัภายหลงัจากที่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ รบัหุ้นสามญัดงักล่าวเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพิม่เตมิ 

ทัง้นี้ บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในความสญูหาย หรอื เสยีหายอย่างใดอย่างหนึ่ง ทีอ่าจเกดิขึน้ในกรณีที่
การส่งใบหุ้นดงักล่าวสูญหายหลงัจากที่นายทะเบยีนผู้ถอืหุ้นของบรษิัทได้ส่งเอกสารดงักล่าวทาง
ไปรษณียเ์รยีบรอ้ยแลว้ อย่างไรกต็าม บรษิทัอาจตกลงกบัผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธใิหม้ารบัเอกสาร
ดงักล่าวไปดว้ยตนเองกไ็ด ้

12.2 ในกรณีทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธไิม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงคท์ีจ่ะฝากหุน้ทีไ่ดร้บัจากการ
ใชส้ทิธไิวใ้นบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัย ์ซึง่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธมิบีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยอ์ยู่ ใน
กรณีนี้ บรษิัทจะด าเนินการให้นายทะเบยีนผู้ถือหุ้นของบรษิัทน าหุ้นตามจ านวนที่ผู้ถือใบส าคญั
แสดงสทิธไิดใ้ชส้ทิธฝิากไวก้บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชี
จ านวนหุ้นที่บรษิัทหลกัทรพัย์นัน้ฝากหุ้นอยู่ ในขณะเดียวกนั บรษิัทหลกัทรพัย์นัน้จะบนัทกึยอด
บญัชจี านวนหุน้ทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธฝิากไวแ้ละออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคญัแสดง
สทิธภิายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัก าหนดการใชส้ทิธ ิในกรณีนี้ ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธจิะสามารถ
ขายหุ้นสามญัที่ได้จากการใช้สทิธใินตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้ทนัททีี่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ รบัหุ้นสามญั
ดงักล่าวเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ เพิม่เตมิ ในกรณีทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิ
ที่ใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญัเลอืกให้บรษิัทด าเนินการตามขอ้ 12.2 นี้ ชื่อของผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธทิี่
ได้รบัการจดัสรรหุ้น จะต้องตรงกบัชื่อเจ้าของบญัชีซื้อขายหลกัทรพัย์ที่ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ
ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามญัไว้ในบญัชีหลักทรพัย์ดังกล่าว มิฉะนัน้แล้วบริษัทขอสงวนสทิธิที่จะ
ด าเนินการออกใบหุน้แก่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้ตามขอ้ 12.1 แทน 

12.3 ในกรณีที่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิี่ไดร้บัการจดัสรรหุน้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงค์จะใช้
บรกิารของศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยโ์ดยผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธปิระสงคท์ีจ่ะฝากหุน้สามญัไวใ้นบญัชี
ของบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิ เลขที ่600 ในกรณีนี้ บรษิทัจะด าเนินการน าหุน้สามญัทีเ่กดิจาก
การใชส้ทิธฝิากไวก้บัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชจี านวน
หุน้สามญัตามจ านวนทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธไิดร้บัการจดัสรรไวใ้นบญัชผีูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิ 
เลขที ่600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ถอืใบส าคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บัการจดัสรรหุ้นภายใน 7 
วนัท าการ นับจากวนัครบก าหนดการใช้สทิธใินแต่ละครัง้ เมื่อผูท้ี่ไดร้บัการจดัสรรหุ้นต้องการขาย
หุน้ ผูท้ีไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้ต้องถอนหุน้ออกจากบญัชผีูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิ เลขที ่600 ดงักล่าว 
โดยตอ้งตดิต่อผ่านบรษิทัหลกัทรพัยท์ัว่ไป ซึง่อาจจะมคี่าธรรมเนียมในการด าเนินการตามทีศ่นูยร์บั
ฝากหลกัทรพัย ์และ/หรอื บรษิัทหลกัทรพัยน์ัน้ ๆ ก าหนด ดงันัน้ ในกรณีนี้ผู้ทีไ่ดร้บัการจดัสรรหุ้น
จะสามารถขายหุ้นที่ได้รบัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัย์ได้ทนัททีี่ตลาดหลกัทรพัย์อนุญาตให้หุ้น
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ของบรษิัทท าการซื้อขาย ได้ในตลาดหลกัทรพัย์และผู้ที่ได้รบัการจดัสรรหุ้นได้ด าเนินการถอนหุ้น
ออกจากบญัชผีูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิ เลขที ่600 ดงักล่าวแลว้ 

13 ผลบงัคบัข้อก ำหนดสิทธิและกฎหมำยท่ีใช้บงัคบั 

ขอ้ก าหนดสทิธนิี้จะมผีลใชบ้งัคบัในวนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธไิปจนถงึวนัก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้
สดุทา้ย โดยขอ้ก าหนดสทิธนิี้จะใชบ้งัคบัและตคีวามตามกฎหมายไทย และหากมขีอ้ความใด ๆ ใน
ขอ้ก าหนดสทิธนิี้ขดัแยง้กบักฎหมายหรอืประกาศใด ๆ ทีม่ผีลใชบ้งัคบักบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิให้ใช้
ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับใบส าคัญแสดงสิทธิแทนข้อความของ
ขอ้ก าหนดสทิธนิี้เฉพาะในสว่นทีข่ดัแยง้กนันัน้ 

 

ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
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