
 

 

 

 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของ 
บริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จ ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 2 (TCJ-W2) 
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ข้อก ำหนดว่ำดว้ยสทิธิและหนำ้ที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสทิธิ 
และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมัญ 

ของบริษทั ที.ซี.เจ เอเซีย จ ำกดั (มหำชน) คร้ังที่ 2 (TCJ-W2) 
 

 ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จ ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 2 (TCJ-W2) ออกโดยบริษัท ที.ซี.เจ 
เอเซีย จ ำกัด (มหำชน)  ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2560  และที่ประชุมสำมัญ
ประจ ำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20  เมื่อวันท่ี 26 เมษำยน 2560  ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิ
นี้ โดยบริษัทและผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องผูกพันตำมข้อก ำหนดสิทธินี้ทุกประกำร และให้ถือว่ำผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้
รับทรำบและเข้ำใจข้อก ำหนดต่ำง ๆ ในข้อก ำหนดสิทธินี้เป็นอย่ำงดีแล้ว 
 
 ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีกำรเก็บรักษำส ำเนำข้อก ำหนดสิทธินี้ไว้ ณ ส ำนักงำนใหญ่ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดง
สิทธิขอตรวจสอบส ำเนำข้อก ำหนดสิทธิในวันและเวลำท ำกำรของสถำนที่ดังกล่ำว 
 
ค ำจ ำกัดควำม 
ค ำและข้อควำมต่ำง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธินี้ ให้มีควำมหมำยดังต่อไปนี้ 
 
“ข้อก ำหนดสิทธิ” หมำยถึง ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของบริษัท ที.ซี .เจ เอเซีย จ ำกัด 

(มหำชน) และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท 
   ที.ซี.เจ เอเซีย จ ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 2 (TCJ-W2) (รวมถึงที่มีกำรแก้ไข

เพิ่มเติม (ถ้ำมี)) 
 
“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หมำยถึง ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จ ำกัด 

(มหำชน) ครั้งที่ 2 (TCJ-W2) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสำมำรถโอนเปล่ียนมือ
ได้ ที่ออกและจัดสรรควบคู่กับหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำม
สัดส่วนกำรถือหุ้น 

 
“ใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หมำยถึง ใบท่ีออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อใช้ 
  แทนใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จ ำกดั 

(มหำชน) ครั้งที่ 2 (TCJ-W2) 
 
“บริษัท” หมำยถึง บริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จ ำกัด (มหำชน) 
 
“ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หมำยถึง ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จ ำกดั 

(มหำชน) และให้รวมถึงผู้ถือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
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“นำยทะเบียนของ หมำยถึง บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง 
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ”  โดยชอบให้ท ำหน้ำที่เป็นนำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิแทน 
 
“สมุดทะเบียนผู้ถือ หมำยถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทำงทะเบียนซึ่งบันทึกรำยละเอียดเกี่ยวกับ 
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ”  ใบส ำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เก็บรักษำโดยนำย

ทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
 
“วันท ำกำร” หมำยถึง วันท่ีธนำคำรพำณชิยเ์ปิดท ำกำรตำมปกติในกรุงเทพมหำนคร ซึ่งไม่ใชว่ัน

เสำร์หรือวันอำทติย์ หรือวันอื่นใดที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยประกำศ ให้
เป็นวันหยุดของธนำคำรพำณิชย ์

 
“วันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หมำยถึง วันท่ี 7 มิถุนำยน 2560 
 
“วันเร่ิมใช้สิทธิ” หมำยถึง วันก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งแรก วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 
 
“วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ” หมำยถึง  วันท ำกำรสุดท้ำยของไตรมำสแรกนับแต่วันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 (“วันเริ่มใช้สิทธิ”) คือวันท่ี 30 มิถุนำยน 2560 และวันก ำหนดกำรใช้สิทธิ
 ตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิครั้งต่อไป คือ วันท ำกำรสุดท้ำย ของทุกไตรมำส 
 ของแต่ละปีปฏิทินภำยหลังจำกวันเริ่มใช้สิทธิตลอดอำยุของใบส ำคัญ
 แสดงสิทธิ (3 ปี)หำกวันก ำหนดใช้สิทธิตรงกับวันหยุดท ำกำรของบริษัท
 ให้เล่ือนวัน ก ำหนดใช้สิทธิดังกล่ำวเป็นวันท ำกำรสุดท้ำยก่อนหน้ำวัน 
 ก ำหนดใช้สิทธิ และก ำหนดวันใช้สิทธิวันสุดท้ำย คือวันท ำกำรสุดท้ำย
 ก่อนวันครบก ำหนดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ  ยกเว้น วันท ำกำร
 สุดท้ำยของเดือนมิถุนำยน 2563 ให้ใช้สิทธิในวันครบก ำหนดกำรใช้สิทธิ
 ครั้งสุดท้ำยในวันที่ 6 มิถุนำยน 2563 ซึ่งตรงกับวันที่ใบส ำคัญแสดง
 สิทธิมีอำยุครบ 3 ปีนับแต่วันออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 
“ระยะเวลำกำรแจ้ง หมำยถึง ระยะเวลำที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในกำรซื้อหุ้น 
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ”  สำมัญของบริษัทสำมำรถแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดง 
  สิทธิได้ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.2 
 
“ประกำศ ทจ.34/2551” หมำยถึง ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง กำรขอ

อนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่
ออกใหม่เพื่อรองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวำคม พ.ศ.2551 
(รวมถึงมีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) 
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“ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์” หมำยถึง บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 
“ส ำนักงำน ก.ล.ต.” หมำยถึง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
 
“ตลำดหลักทรัพย์” หมำยถึง ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
 
1.   รำยละเอียดของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
 
 บริษัทออกใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทจ ำนวนไม่เกิน 43,880,212 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมที่จะซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนและได้รับกำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ในอัตรำส่วน 4.0 หุ้นสำมัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสำมัญที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุน 
ควบคู่กับ 2 หน่วยใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยก ำหนดวันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิที่จะจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนและได้รับกำร
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จ ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 2 (TCJ-W2) ในวันที่ 24 มีนำคม 2560  (Record Date) และให้
รวบรวมรำยชื่อผู้ถือหุ้นตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (ตำมที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) 
โดยวิธีกำรปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและพักกำรโอนหุ้นในวันท่ี 27 มีนำคม 2560 
 
1.1  ลักษณะส ำคัญของหลักทรัพย์ที่ขำย 
 
ชื่อ : ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จ ำกัด (มหำชน) 

ครั้งที่ 2 (TCJ-W2) 
 
ชนิด : ระบุชื่อผู้ถือและสำมำรถโอนเปล่ียนมือได้ 
 
จ ำนวนที่ออก : ไม่เกิน 43,880,212 หน่วย 
 
รำคำต่อหน่วย : 0 บำท (ศูนย์บำท) 
 
อัตรำกำรใช้สิทธิ : ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสำมัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีกำรปรับ 
  อัตรำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิตำมที่ระบุไว้ในข้อ 2 
 
รำคำกำรใช้สิทธิ : 10 บำท (สิบบำทถ้วน) ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีกำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิตำมเงื่อนไข

กำรปรับสิทธิตำมระบุไว้ในข้อ 2 
 
วันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ : 7 มิถุนำยน 2560 
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อำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับแต่วันท่ีออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วันท่ี 7 มิถุนำยน 2560 จนถึงวนัที่ 
6 มิถุนำยน 2563) ทั้งนี้ ภำยหลังกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยำย
อำยุใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 
วิธีกำรจัดสรร : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และได้รับกำร

จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรำส่วน 4 
หุ้นสำมัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสำมัญใหม่ ต่อ 2 หน่วยใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยก ำหนด
วันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิที่จะจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนและได้รับกำร
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จ ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 2 (TCJ-W2) 

  ในวันที่ 24 มีนำคม 2560 (Record Date) และรวบรวมรำยชื่อตำมมำตรำ 225 
ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีกำรปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นใน
วันท่ี 27 มีนำคม 2560 

 
ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ : ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิครั้งแรก ณ วัน

ท ำกำรสุดท้ำยของไตรมำสแรกที่นับแต่วันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ (“วันเริ่มใช้
สิทธ”ิ) คือวันท่ี 30 มิถุนำยน 2560 และวันก ำหนดกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดง
สิทธิครั้งต่อไป คือ วันท ำกำรสุดท้ำย ของทุกไตรมำส ของแต่ละปีปฏิทินภำยหลัง
จำกวันเริ่มใช้สิทธิตลอดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ (3 ปี)หำกวันก ำหนดใช้สิทธิ
ตรงกับวันหยุดท ำกำรของบริษัทให้เล่ือนวัน ก ำหนดใช้สิทธิดังกล่ำวเป็นวันท ำ
กำรสุดท้ำยก่อนหน้ำวัน ก ำหนดใช้สิทธิ และก ำหนดวันใช้สิทธิวันสุดท้ำย คือวัน
ท ำกำรสุดท้ำยก่อนวันครบก ำหนดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

   
ระยะเวลำกำรแจ้งควำม : ระยะเวลำที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในกำรซื้อหุ้นของ 
จ ำนงในกำรใช้สิทธิ  บริษัทสำมำรถแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ โดยจะต้อง

แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทระหว่ำงเวลำ 9.00-16.00 น.  
ในวันท ำกำรของบริษัทภำยในระยะเวลำ 5 วันท ำกำร ก่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิ
ในแต่ละครั้ง ยกเว้น วันท ำกำรสุดท้ำยของเดือนมิถุนำยน 2563 ให้ใช้สิทธิในวัน
ครบก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย ซึ่งกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย ก ำหนดให้มี
ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิเท่ำกับ 15 วันก่อนวันก ำหนดกำรใช้
สิทธิครั้งสุดท้ำย รำยละเอียดปรำกฏตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.2 

 
ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
ตลำดรองของหุ้นสำมัญที่เกิดจำก : บริษัทจะน ำหุ้นสำมัญที่ออกเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีออก 
กำรใช้สิทธิ  และเสนอขำยครั้งนี้เข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ 
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X 100 

 
กำรไม่สำมำรถยกเลิกกำร : เมื่อผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญตำมใบ 
แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ  ส ำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะไม่สำมำรถยกเลิกกำรแจ้ง

ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิดังกล่ำวได้อีกต่อไป 
 
จ ำนวนหุ้นสำมัญที่จัดสรร : ไม่เกิน 43,880,212 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ  39.99    ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำย 

ไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ  ได้แล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งค ำนวณหลังจำกที่ได้มีกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน 
ตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ  จ ำนวนไม่เกิน 21,940,106 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นเรียบร้อย

แล้ว ในอัตรำกำรจองซื้อ 4 หุ้นสำมัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสำมัญเพิ่มทุน (กรณีมีเศษ
ทศนิยมของหุ้นจำกกำรค ำนวณ ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยเสนอขำยควบคู่กับกำร
เสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 
วิธีกำรค ำนวณสัดส่วนจ ำนวนหุ้นรองรับ ท ำโดยกำรน ำจ ำนวนหุ้นรองรับ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขำยในครั้งนี้หำรด้วยจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งรวมจ ำนวนหุ้นที่จะออกใหม่ที่บริษัทจะเสนอขำยควบคู่กับ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 
กำรค ำนวณสัดส่วนของหุ้นเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิกับทุน 
จดทะเบียนที่เรียกช ำระแล้วของบริษัทเป็นดังนี้ 

   
                               จ ำนวนหุ้นรองรับ TCJ-W2         
ทุนที่เรียกช ำระแล้ว+หุ้นที่จะเสนอขำยให้กับผู้ถือหุ้นเดิมควบคู่กับใบส ำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ 

 
=                    43,880,212       x 100 
         87,760,425   +   21,940,106 
= ร้อยละ 39.99 

 
โดยที ่
จ ำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิ TCJ-W2 (ตำมมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2560 และที่ประชุม
ประชุมสำมัญประจ ำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20  เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2560)  เท่ำกับ 
43,880,212 หุ้น 

 
ทุนจดทะเบียนที่เรียกช ำระแล้ว ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 เท่ำกับ 87,760,425 
หุ้น หุ้นที่จะเสนอขำยให้กับผู้ถือหุ้นเดิมควบคู่กับใบส ำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ 
(ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 
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2560  และที่ประชุมประชุมสำมัญประจ ำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่  20  เมื่อวันที่ 26 
เมษำยน 2560)  เท่ำกับ 65,820,318   หุ้น 

 
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : เนื่องจำกบริษัทมีมติให้ออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนและใบส ำคัญแสดง

สิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทในครำวเดียวกันดังนี้ 
(1) ให้ออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำร

ถือหุ้นในอัตรำส่วนกำรจองซื้อ 4 หุ้น เดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ในรำคำเสนอขำย
หุ้นละ 10 บำท อย่ำงไรก็ตำม กรณีที่มีหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเหลือจำกกำร
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทจะด ำเนินกำร
ดังนี้  
(ก)  บริษัทจะจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ

บริษัท  ซึ่งแสดงควำมจ ำนงจองซื้อหุ้นเกินสัดส่วนโดยค ำนวณตำม
สัดส่วนกำรถือหุ้นอีก 3 รอบ ยกเว้นกรณีไม่สำมำรถจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ได้เนื่องจำกเป็นเศษหุ้น หรือไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดประสงค์จะจองซื้อหุ้น
ดังกล่ำวอีกต่อไป โดยให้คณะกรรมกำรบริษัทหรือกรรมกำรผู้มี
อ ำนำจลงนำม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
มีอ ำนำจจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่ำวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่
ประสงค์จะซื้อหุ้นเกินสิทธิตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นเดิม (Pro Rata 
Basis) ในรำคำเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับกำรจัดสรรตำมสิทธิ โดยจัดสรร
ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่ำสิทธิแต่ละรำย โดย
กำรน ำสัดส่วนกำรถือหุ้นของผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยคูณ
ด้วยจ ำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือ จะได้เป็นจ ำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อหุ้นเกิน
กว่ำสิทธิแต่ละรำยมีสิทธิจะได้รับกำรจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้น 
ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้จ ำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่ำสิทธิแต่
ละรำยมีสิทธิได้รับจำกกำรจัดสรรจะไม่เกินจ ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละ
รำยจองซื้อ และช ำระค่ำจองซื้อแล้วและให้ด ำเนินกำรจัดสรรหุ้นใหแ้ก่
ผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่ำสิทธิตำมวิธีกำรในข้อ (ก) นี้เป็นจ ำนวน 3 รอบ 
โดยให้คณะกรรมกำรบริษัท หรือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม หรือ
บุคคลที่ ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจ
ด ำเนินกำรต่ำงๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องกับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่ำวทุกประกำร 

(ข)  ในกรณีที่ยังมีหุ้นเพิ่มทุนคงเหลือหลังจำกกำรจัดสรรตำมข้อ (ก) 
หรือไม่มี ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะซื้อหุ้นเกินกว่ำสิทธิบริษัทจะ
ด ำเนินกำรลดทุนจดทะเบียนต่อไป 

(2) ให้ออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท โดย
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน และได้รับ
กำรจัดสรรหุ้นในอัตรำส่วน 1 หุ้นสำมัญใหม่ต่อ 2 หน่วยใบส ำคัญแสดง
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สิทธิโดยไม่คิดมูลค่ำ ทั้งนี้ ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สำมำรถใช้สิทธิซื้อ
หุ้นสำมัญได้ 1 หุ้นในรำคำหุ้นละ 10 บำท 

ดังนั้นผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจึงเป็นต่อไปนี้ 
ก ำหนดให้ 
 Qo = จ ำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิมก่อนกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
 Qr = จ ำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจำกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขำย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเท่ำกับ 21,940,106 หุ้น 
 Qw= จ ำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่
ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเท่ำกับ 43,880,212 หุ้น 
1)   ด้ำนกำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control Dilution) สูตรกำรค ำนวณ

กำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุ้น  
     1 - [(Qo + Qr)/(Qo + Qn)]  
โดยที ่
 Qo = จ ำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิมเท่ำกับ 87,760,425 
 Qn = จ ำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็นดังนี้ 
 Qn = Qr + Qw 
 
ผลกระทบด้ำน Control Dilution 
ก. ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนและเป็นผู้ใช้สิทธิแปลง

สภำพใบส ำคัญแสดงสิทธิ TCJ-W2 ทั้งจ ำนวนผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับ
ผลกระทบด้ำนกำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุ้น 

ข. ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนและบุคคลอื่นท่ีไม่ใช่ผู้ถือ
หุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภำพใบส ำคัญแสดงสิทธิ TCJ-W2 ทั้งจ ำนวนจะ
มีผลกระทบต่อสิทธิในกำรออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงในอัตรำร้อยละ 
25 

อนึ่ง ผลกระทบด้ำน Control Dilution ข้ำงต้นอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไปตำม
จ ำนวนหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนและได้รับกำรจัดสรรหุ้น 
 
2)      ด้ำนกำรลดลงของรำคำ (Price Dilution)  
 สูตรกำรค ำนวณกำรลดลงของรำคำ =  
  (รำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำย – รำคำตลำดหลังกำรเสนอขำย) 
                      รำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำย 
โดยที ่

Po  =  รำคำปิด เฉ ล่ียถ่ว งน้ ำหนัก  15 วันท ำกำรก่อนวันประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2560 ซึ่งเท่ำกับหุ้น
ละ 8.96 บำท 
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Pr  =  รำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
เท่ำกับหุ้นละ 10 บำท 

Pw =  รำคำใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้
  ถือหุ้นเดิมเท่ำกับหุ้นละ 10 บำท 

โดยที ่
รำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำย   =  (PoQo + PrQr)/ (Qo + Qr)  

 =  9.1333 
รำคำตลำดหลังกำรเสนอขำย  = (PoQo+PrQr+PwQw)/(Qo+Qr+Qw)  

 =  9.3500 
 

ภำยหลังจำกกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จอง
ซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนและได้รับกำรจัดสรรหุ้น หำกมีกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญ
แสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ทั้งจ ำนวนแล้ว จะไม่มีผลกระทบด้ำนกำรลดลงของ
รำคำ (Price Dilution)  

 
3)      ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไร (EPS Dilution)  
 สูตรกำรค ำนวณกำรลดลงของส่วนแบ่งก ำไร = (EPSo – EPSn)/EP-So 
  
โดยที ่

 EPSo = ก ำไรสุทธ/ิQo 
 EPSn = ก ำไรสุทธ/ิ(Qo+Qn) โดยทีQ่n = Qr + Qw 
 
 ไม่สำมำรถค ำนวณได้ เนื่องจำกบริษัทมีขำดทุนสุทธิ 

เหตุในกำรต้องออกหุ้นใหม่ : เมื่อมีกำรด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำร 
เพิ่มเติมเพื่อรองรับกำร  ปรับสิทธิตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5 ซึ่งเป็นเหตุกำรณ์ที่ก ำหนดไว้ในข้อ 11 (4) (ข) 
เปลี่ยนแปลงกำรใช้สิทธิ  ตำมประกำศ ทจ. 34/2551 
 
1.2    กำรใช้สิทธิและเงื่อนไขกำรใช้สิทธิ 

1.2.1  วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ 
  ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิครั้งแรก ณ วันท ำกำรสุดท้ำยของไตรมำสแรกที่นับ 
  แต่วันท่ีออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ (“วันเริ่มใช้สิทธ”ิ)  คือวันท่ี 30 มิถุนำยน 2560  และวันก ำหนดกำรใช้สิทธิตำมใบ 
  ส ำคัญแสดงสิทธิครั้งต่อไป คือ วันท ำกำรสุดท้ำย ของทุกไตรมำส ของแต่ละปีปฏิทินภำยหลังจำกวันเริ่มใช้สิทธิตลอด 
  อำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ (3 ปี) หำกวันก ำหนดใช้สิทธิตรงกับวันหยุดท ำกำรของบริษัทให้เลื่อนวัน ก ำหนดใช้สิทธิ 
  ดังกล่ำวเป็นวันท ำกำรสุดท้ำยก่อนหน้ำวัน ก ำหนดใช้สิทธิ และก ำหนดวันใช้สิทธิวันสุดท้ำย คือวันท ำกำรสุดท้ำยก่อน 
  วันครบก ำหนดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
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 ในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญทั้งหมดหรือบำงส่วนได้ 
ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีเหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภำยในก ำหนด บริษัทจะถือว่ำผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ
ตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำว และให้ถือว่ำใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวส้ินสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ 

 
1.2.2   ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 
 1.2.2.1 กำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญในแต่ละครั้ง (ยกเว้นกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย) 
 ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท จะต้องแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธซิือ้

หุ้นสำมัญตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิระหว่ำงเวลำ 9.00-16.00 น. ในวันท ำกำรของบริษทั ภำยในระยะเวลำ 5 วันท ำกำร
ก่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้ง พร้อมทั้งสถำนท่ีที่ใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ต่อไปนี้เรียกว่ำ “ระยะเวลำแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใช้สิทธิ”) 
 
ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งข่ำวเกีย่วกบักำรใช้สิทธิ อัตรำกำรใช้สิทธิ รำคำที่จะซื้อหุ้นสำมัญ และระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนง
ในกำรใช้สิทธิพร้อมทั้งสถำนที่ที่ใช้สิทธิ โดยผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ ให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ
ทรำบอย่ำงน้อย 5 วันท ำกำรก่อนระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้ง 

        
 1.2.2.2 กำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญครั้งสุดท้ำย 
 ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท จะต้องแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธซิือ้
 หุ้นสำมัญของบริษัท ระหว่ำงเวลำ 9.00-16.00 น. ในวันท ำกำรของบริษัท ภำยในระยะเวลำ 15 วันก่อนวันครบ
 ก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย (ต่อไปน้ีเรียกว่ำ “ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย”) 
 
 ทั้งนี้ บริษัทจะไม่มีกำรปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นในกรณีกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยจะมี
 กำรปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนวันครบก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย และจะท ำกำร
 แจ้งต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอพักกำรซื้อขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ (หรือกำรขึ้นเครื่องหมำย SP) 
 ล่วงหน้ำ 2 วันท ำกำรก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ จนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย ในกรณีที่
 วันปิดสมุดทะเบียนดังกล่ำวตรงกับวันหยุดท ำกำรของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เล่ือนวันปิดสมุด
 ทะเบียนดังกล่ำวเป็นวันท ำกำรก่อนหน้ำ 
  
 ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งข่ำวเกี่ยวกับระยะเวลำแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ อัตรำกำรใช้สิทธิ รำคำที่จะซื้อหุ้นสำมัญพร้อม
 ทั้งสถำนท่ีที่ใช้สิทธิ โดยผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิคส์ของตลำดหลักทรัพย์ ให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบอย่ำงน้อย 7 วัน
 ท ำกำรก่อนระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย ส ำหรับกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยบริษัทจะส่งจดหมำย
 ลงทะเบียนถึงผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมรำยชื่อที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุด
 ทะเบียนพักกำรโอนสิทธิครั้งสุดท้ำยและจะแจ้งข่ำวเกี่ยวกับกำรใช้สิทธิ โดยผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิคส์ของตลำด
 หลักทรัพย์ ให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบอย่ำงน้อย 7  วันท ำกำรก่อนระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิครั้ง
 สุดท้ำย 

 
 1.2.2.3 กำรเรียกให้ใช้สิทธิก่อนก ำหนด (call warrant)  
 ไม่มี 
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 1.2.3   ผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
 
 (ก)   ผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิกรณีทั่วไป 

สิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรำกฏชื่อเป็นเจ้ำของใบส ำคัญแสดงสิทธิจ ำนวน
ดังกล่ำวในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิในขณะนั้น ๆ หรือในวันแรกของกำรปิดสมุดทะเบียน ในกรณีท่ี
มีกำรปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่จะได้มีกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิซึ่งสำมำรถใช้
ยันกับบริษัทได้ตำมข้อ 13.1 (ก) เกิดขึ้นแล้วในวันปิดสมุดทะเบียนท่ีเกี่ยวข้องข้ำงต้น ซึ่งสิทธิในใบส ำคัญแสดง
สิทธิจะตกได้แก่ผู้รับโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 
(ข)    ผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิกรณีที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิแทน 
 สิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิได้รับแจ้งเป็น

หนังสือจำกศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ว่ำเป็นผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิจ ำนวนดังกล่ำว  ที่ลงทะเบียนในสมุด
ทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไว้ในชือ่ของศนูย์รับฝำกหลักทรัพย์ในขณะนั้น ๆ หรือในวันแรกของกำรปิดสมดุ
ทะเบียน  ในกรณีท่ีมีกำรปิดสมุดทะเบียน ในกรณีท่ีมีกำรปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 
1.2.4  นำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
          บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
          93 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
         ถนนรัชดำภิเษก  แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400 
          โทรศัพท์  :  0 2009 9000 
          โทรสำร    :  0 2009 9001 
          TSD Call Center : 0 2009 9999 
         Website : http:// www.tsd.co.th 
          E-mail : TDCallCenter@set.or.th 

 
นำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อกำรปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุด
ทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยชื่อเต็ม สัญชำติ  และที่อยู่ของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ  และ
รำยละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตำมที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะก ำหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกัน บริษัทจะถือว่ำสมุด
ทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลถูกต้อง 
 
ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิมีหน้ำที่ในกำรแจ้งกำรเปล่ียนแปลง  หรือข้อผิดพลำดในรำยละเอียดในกำรลงบันทึกในสมุด
ทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ และนำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิจะเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลำด
ดังกล่ำว 
 
บริษัทขอสงวนสิทธิในกำรเปล่ียนแปลงนำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยจะท ำกำรแจ้งให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดง
สิทธทิรำบถึงกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวผ่ำนทำงส่ืออิเล็กทรอนิคส์ของตลำดหลักทรัพย์ 

 

http://www.tsd.co.th/
mailto:TSDCallCenter@set.or.th
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1.2.5   สถำนที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิ 
 ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถติดต่อเพื่อใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ ตำมระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงใน

กำรใช้สิทธทิีร่ะบุไว้ในข้อ 1.2.2 ณ สถำนท่ีตำมที่อยู่ดังต่อไปนี้ 
 
 บริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จ ำกัด (มหำชน) 
 เลขที่ 3 / 4 หมู่ 9 ถนนบำงนำ-ตรำด กม.18 ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 
 โทรศัพท์ 02-3126955,02-3126699 โทรสำร 0-2312-6748 
 

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมีกำรเปล่ียนแปลงสถำนท่ีติดต่อในกำรใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรำยละเอียดให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดง
สิทธิทรำบถึงกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ต่อไป 

 
1.2.6   เงื่อนไขกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ 
 ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถรับใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญได้ ณ สถำนที่ที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิ

หรือดำวน์โหลดจำกเว็บไซด์ของบริษัท (www.tcjasia.com) และแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญได้ตำมที่อยู่
ในข้อ 1.2.5 โดยจะต้อง แจ้งควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิตำมระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิตำมที่ระบุไวใ้น
ข้อ 1.2.2 ข้ำงต้น ในกรณีที่ใบส ำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์  (Scriptless System) ศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์จะออกใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิให้กับผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมรำยชื่อที่บริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่ง
แจ้งรำยชื่อต่อศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ว่ำ  เป็นผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะจัดส่งใบ
แทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ไปยังบริษัทหลักทรัพย์ที่แจ้งชื่อนั้น ๆ เพื่อให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิน ำไปใช้เป็นหลักฐำน
ประกอบกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทต่อไป  ดังนั้น ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ต้องกำรจะใช้สิทธิ ในกรณีนี้
จะต้องแจ้งบริษัทหลักทรัพย์ที่ท ำหน้ำที่เป็นนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ (“Broker”) ของตนและกรอกแบบค ำขอเพื่อให้
ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อด ำเนินกำรตำมขั้นตอนดังกล่ำว 

 
 ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ จะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ 

โดยด ำเนินกำรและยื่นเอกสำรแจ้งควำมจ ำนวนกำรใช้สิทธิดังนี้ 
 

(ก) ยื่นใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญที่ได้กรอกข้อควำมถูกต้องชดัเจนและครบถ้วนทุกรำยกำรพร้อมลง
นำมโดยผู้ใบส ำคัญแสดงสิทธิให้แก่บริษัทตำมที่อยู่ในข้อ 1.2.5 ในช่วงระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธ ิ

 
 (ข)   น ำส่งใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมแบบที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ก ำหนด ตำมจ ำนวน

ที่ระบุในใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญให้แก่บริษัทตำมที่อยู่ในข้อ 1.2.5 
 
(ค)   ช ำระเงินตำมจ ำนวนในกำรใช้สิทธิตำมที่ระบุไว้ในใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญให้บริษัท โดยผู้ถือ

ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญจะต้องช ำระเป็นเงินโอน เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดรำฟต์ ที่
สำมำรถเรียกเก็บเงินได้ในกรุงเทพมหำนครภำยใน 2 วันท ำกำร และขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำย   

http://www.tcjasia.com/
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“บัญชีกำรจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนบริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จ ำกัด (มหำชน)” ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
สำขำ ถนนบำงนำ-ตรำด กม.18    บัญชีกระแสรำยวัน เลขที ่450-1-01104-0          

   
ในกรณีที่ช ำระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดรำฟต์ ต้องลงวันที่หรือก ำหนดวันใช้เงินตำมตรำสำร ก่อนวันก ำหนดใช้
สิทธิไม่น้อยกว่ำ 2 วันท ำกำร และส่งมอบให้แก่บริษัทพร้อมเอกสำรตำม (ก), (ข) และหลักฐำนประกอบกำรใช้
สิทธิตำม (ง) ก่อนเวลำ 11.00 น. ของวันท่ีลงในเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดรำฟต์ดังกล่ำว 
 
ทั้งนี้ กำรใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสำมัญดังกล่ำวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทเรียกเก็บเงินจ ำนวนดังกล่ำวได้แล้วเท่ำนั้น  
หำกบริษัทไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินไม่ว่ำกรณีใด ๆ ที่มิได้เกิดจำกควำมผิดของบริษัท บริษัทจะถือว่ำกำรแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิส้ินสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ 

 
(ง)   หลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิ 
 1) บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย : ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร / ส ำเนำบัตร

พนักงำนรัฐวิสำหกิจที่ยังไม่หมดอำยุ พร้อมส ำเนำทะเบียนบ้ำน (ในกรณี 
 ที่มีกำรเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งท ำให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับใบส ำคัญแสดง 
 สิทธิ ให้แนบเอกสำรที่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น ทะเบียนสมรส ใบ 
 หย่ำ ใบแจ้งเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
2) บุคคลธรรมดำซึ่งเป็นคนต่ำงด้ำว : ส ำเนำใบต่ำงด้ำวหรือหนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุพร้อมรับรองส ำเนำ

ถูกต้อง 
3) นิติบุคคลสัญชำติไทย : 3.1  ส ำเนำหนังสือรับรองที่กระทรวงพำณิชย์ออกให้ไม่เกิน 3 เดือนก่อน 

 วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ ซึ่งผู้มีอ ำนำจลงนำมลงลำยมือชื่อรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง พร้อมประทับตรำส ำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) และ 

 3.2  ส ำเนำเอกสำรตำมข้อ 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี ของผู้มีอ ำนำจลง
นำมที่ได้รับรองส ำเนำถูกต้องในเอกสำรตำมข้อ 3.1 

4) นิติบุคคลซึ่งเป็นคนต่ำงด้ำว : 4.1  ส ำเนำหนังสือส ำคัญกำรจัดตั้งนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และ/
หรือหนังสือรับรองของนิติบุคคล พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง
โดยผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้น และประทับตรำส ำคัญของ
นิติบุคคล (ถ้ำมี) และ 

 4.2   ส ำเนำหนังสือเดินทำงของผู้มีอ ำนำจลงนำมที่ได้รับรองส ำเนำ
เอกสำร 

 ตำมข้อ 4.1 ที่ยังไม่หมดอำยุพร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องส ำเนำ
เอกสำรประกอบกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญของนิติบุคคลซึ่งเป็นคนต่ำงด้ำว
ตำมข้อ 4.1 และ  4.2 ข้ำงต้น ซึ่งผู้มีอ ำนำจลงนำมลงลำยมือชื่อรับรอง
ส ำเนำถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับกำรรับรองลำยมือชื่อโดย Notary Public 
และรับรองโดยเจ้ำหน้ำที่สถำนทูตไทย หรือสถำนกงสุลไทยในประเทศที่
เอกสำรดังกล่ำวได้จัดท ำหรือรับรองควำมถูกต้อง และมีอำยุไม่เกิน 1 ปี
ก่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิ 
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ทั้งนี้ หำกผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิตำมที่กล่ำวข้ำงต้น บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะ
ถือว่ำผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีออกในครั้งนี้ 

 
(จ)   ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำอำกรแสตมป์ หรือภำษีอื่นใด (ถ้ำมี) ตำมบทบัญญัติแห่ง

ประมวลรัษฎำกรหรือข้อบังคับ หรือกฎหมำยต่ำง ๆ ที่ใช้บังคับกับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
 

1.2.7   จ ำนวนหน่วยของใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญจะต้องเป็นจ ำนวนเต็ม
เท่ำนั้น โดยอัตรำกำรใช้สิทธิเท่ำกับใบส ำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหุ้นสำมัญหนึ่งหุ้น เว้นแต่กรณีมีกำรปรับอัตรำ
กำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิตำมที่ระบุไว้ในข้อ 2. 

           
1.2.8  หำกบริษัทได้รับหลักฐำนใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือจ ำนวน

เงินที่บริษัทได้รับช ำระไม่ครบตำมจ ำนวนที่ระบุไว้ในใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ หรือบริษัทตรวจสอบ
ได้ว่ำข้อควำมที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่
ถูกต้อง หรือติดอำกรแสตมป์ (ถ้ำมี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตำมข้อบังคับและกฎหมำยต่ำง ๆ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ
จะต้องท ำกำรแก้ไขให้ถูกต้องภำยในระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ หำกผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่ท ำ
กำรแก้ไขให้ถูกต้องภำยในระยะเวลำดังกล่ำว บริษัทจะถือว่ำกำรแจ้งจ ำนงในกำรใช้สิทธิส้ินสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้
สิทธิ และบริษัทจะจัดส่งเงินท่ีได้รับคืนให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิภำยใน 14 วันนับจำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิโดย
ไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่ำในกรณีใด ๆ 

  
 อย่ำงไรก็ตำมในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิช ำระจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิไม่ครบถ้วนหรือมีกำรช ำระเงินเกิน

จ ำนวนในกำรใช้สิทธิ บริษัทมีสิทธิท่ีจะด ำเนินกำรประกำรใดประกำรหนึ่งต่อไปน้ีตำมที่บริษัทจะเห็นสมควร 
 

ก) ถือว่ำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิมีจ ำนวนเท่ำกับ (1) จ ำนวนหุ้นสำมัญที่พึงจะได้รับตำมสิทธิ หรือ (2) 
จ ำนวนหุ้นสำมัญที่พึงได้รับตำมจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิ  ซึ่งบริษัทได้รับช ำระไว้จริงตำมรำคำกำรใช้สิทธิและ
อัตรำกำรใช้สิทธิในขณะนั้น (แล้วแต่จ ำนวนใดจะน้อยกว่ำ) หรือ 

 
ข)  ให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิช ำระเงินเพิ่มเติมตำมจ ำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภำยในระยะเวลำกำรแจ้ง

ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ หำกบริษัทไม่ได้รับเงินครบตำมจ ำนวนกำรใช้สิทธิภำยในระยะเวลำดังกล่ำว บริษัทจะ
ถือว่ำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิส้ินสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธ ิ

 
ในกรณีตำมข้อ (ก) หรือ (ข) บริษัทจะส่งเงินที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิหรือเงินได้รับไว้ โดยไม่มีดอกเบี้ยคืนให้แก่ผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 วันนับจำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิ เว้นแต่ จ ำนวนเงินที่บริษัท
จะส่งคืนดังกล่ำวมีจ ำนวนน้อยกว่ำ 100 บำท ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องติดต่อขอรับเงินดังกล่ำวคืนด้วยตนเอง 
ณ ที่ท ำกำรของบริษัท 
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1.2.9   จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกให้เมื่อมีกำรใช้สิทธิจะค ำนวณโดยกำรน ำจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิ ซึ่งผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ
ได้ช ำระตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้น หำรด้วยรำคำกำรใช้สิทธิ โดยบริษัทจะออกหุ้นสำมัญเป็นจ ำนวนเต็มไม่เกินจ ำนวน
หน่วยของใบส ำคัญแสดงสิทธิคูณด้วยอัตรำกำรใช้สิทธิ หำกมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิ
แล้ว ท ำให้มีเศษหุ้นเหลืออยู่จำกกำรค ำนวณดังกล่ำว บริษัทจะไม่น ำเศษหุ้นดังกล่ำวมำคิดค ำนวณ และจะช ำระเงินท่ี
เหลือจำกกำรใช้สิทธิดังกล่ำว โดยไม่มีดอกเบี้ยคืนให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิโดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 
14 วันนับจำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิ  เว้นแต่ จ ำนวนเงินที่บริษัทจะส่งคืนดังกล่ำวมีจ ำนวนน้อยกว่ำ 100 บำท ผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องติดต่อขอรับเงินดังกล่ำวคืนด้วยตนเอง ณ ที่ท ำกำรของบริษัท 

 
1.2.10 เมื่อผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซื้อ

หุ้นสำมัญตำมข้อ 1.2.6 กล่ำวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิและใบแจ้งควำม
จ ำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ พร้อมหลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิ และช ำระเงินในกำรใช้สิทธิถูกต้องและครบถ้วน
สมบูรณ์ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะไม่สำมำรถเพิกถอนกำรใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมเป็นหนังสือจำก
บริษัท 

 
1.2.11 เมื่อพ้นระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิแล้ว แต่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิยังมิได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรแจ้ง

ควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิตำมข้อ 1.2.6 อย่ำงครบถ้วน ให้ถือว่ำใบส ำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ ส้ินสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้
สิทธิ และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะใช้ไม่ได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 

 
1.2.12  บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพำณิชย์ตำมจ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่

ตำมกำรใช้สิทธิภำยใน 14 วันนับแต่วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ และบริษัทจะด ำเนินกำรให้นำยทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท
จดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธินั้นเข้ำเป็นผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตำมจ ำนวนหุ้น
สำมัญที่ค ำนวณได้จำกกำรใช้สิทธิ บริษัทจะด ำเนินกำรยื่นค ำขอให้รับหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้ำซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ภำยใน 30 วันนับแต่วัน
ก ำหนดกำรใช้สิทธิ 

 
1.2.13 ในกรณีท่ีหุ้นสำมัญที่ส ำรองไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษัทจะด ำเนินกำรชดใช้ค่ำเสียหำยที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้

ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ตำมข้อ 5. 
 

1.2.14 บริษัทจะไม่ชดใช้ค่ำเสียหำยใด ๆ  ให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่ำงด้ำว (ทั้งบุคคลธรรมดำและนิติบุคคล) 
ที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้เนื่องมำจำกข้อจ ำกัดในเรื่องอัตรำส่วนกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำว ซึ่งข้อบังคับบริษัทก ำหนดว่ำ
กำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำวจะต้องไม่เกินกว่ำร้อยละ 30 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่จะ
เป็นไปตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท 

 
2.   เงื่อนไขกำรปรับสิทธิใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทจะด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญตลอดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิด
เหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่ให้
น้อยไปกว่ำเดิม 
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ก)   เมื่อมีกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัท อันเป็นผลมำจำกกำรรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้นของบริษัท ซึ่ง

กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่ได้มีกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำที่ตรำ
ไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัท  

 
1) รำคำกำรใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณดังนี้             
 

Price 1  =     Price 0 x Par 1 
    Par 0 

2)  อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณดังนี้ 
Ratio 1 = Ratio 0 x Par 0 
    Par 1 

โดยที ่
Price 1 คือ รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Par 1 คือ มูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญหลังกำรเปล่ียนแปลง 
Par 0 คือ มูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
 

ข)  เมื่อบริษัทได้เสนอขำยหุ้นสำมัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชำชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ำกัด โดยรำคำเฉล่ีย
ต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ ค ำนวณต่ ำกว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท” ซึ่งกำร
เปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้รับสิทธิในกำร
จองซื้อหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมำย XR) ส ำหรับกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิม (Right Issues) และ/หรือ วันแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชน
ทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด แล้วแต่กรณี 
 
“รำคำต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่” ค ำนวณได้จำกจ ำนวนเงินทั้งส้ินที่บริษัทจะได้รับจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ หัก
ด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรเสนอขำยหุ้น หำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ทั้งหมด 
 
ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่พร้อมกันในรำคำเสนอขำยที่แตกต่ำงกันภำยใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหุ้น
ดังกล่ำวด้วยกัน ให้น ำรำคำหุ้นดังกล่ำวและจ ำนวนหุ้นท่ีออกใหม่ทั้งหมดมำค ำนวณรำคำเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออก
ใหม่ แต่ในกรณีที่กำรเสนอขำยพร้อมกันดังกล่ำวไม่อยู่ภำยใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้น ำจ ำนวนหุ้นและรำคำ
เสนอขำยที่ต่ ำกว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท” มำค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงเท่ำนั้น 
 
“รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท” ได้ก ำหนดไว้เท่ำกับ “รำคำเฉล่ียถ่วงน้ ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท” 
โดยที่ “รำคำตลำดเฉล่ียถ่วงน้ ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท” เท่ำกับมูลค่ำกำรซื้อขำยหุ้นสำมัญของบริษัทท้ังหมด
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หำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญของบริษัทท่ีมีกำรซื้อขำยทั้งหมดในตลำดหลักทรัพย์ในระหว่ำงระยะเวลำ 15 วันท ำกำร (วันที่
เปิดท ำกำรซื้อขำยของตลำดหลักทรัพย์) ติดต่อกัน ก่อนวันที่ใช้ในกำรค ำนวณ  
 
“วันท่ีใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสำมัญจะไม่รับสิทธิในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลำด
หลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมำย XR) ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issues) และ/หรือ วันแรกของ
กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นวันแรกของ
กำรเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด แล้วแต่กรณี” 
 
ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำ  “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท” เนื่องจำกหุ้นสำมัญไม่มีกำรซื้อขำยในช่วงเวลำ
ดังกล่ำวบริษัทจะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำยุติธรรมเพื่อใช้ในกำรค ำนวณแทน 
 
อนึ่ง ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญพร้อมกันมำกกว่ำ 1 รำคำเสนอขำย ภำยใต้เงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้ใช้
รำคำเสนอขำยทุกรำคำมำค ำนวณ “รำคำต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่” แต่ในกรณีที่กำรเสนอขำยดังกล่ำวไม่อยู่
ภำยใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้น ำเฉพำะรำคำเสนอขำยที่ต่ ำกว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้น
สำมัญของบริษัท” มำค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงเท่ำนั้น 
 
1)  รำคำกำรใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณดังนี้ 

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

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

              [(A x MP) + BY] 
โดยที ่
Price 1 คือ รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
MP คือ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท” ตำมควำมหมำยเช่นเดียวกับรำยละเอียดในข้อ 
  (ข) ข้ำงต้น 
A คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิใน 
 กำรจองซื้อหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขำยหุ้นสำมัญให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ กรณี

เสนอขำยหุ้นสำมัญให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด แล้วแต่กรณี 
B คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ทั้งกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขำยให้แก่

ประชำชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด แล้วแต่กรณี 
BY   คือ จ ำนวนเงินท่ีได้รับจำกหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ทั้งกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอ

ขำยให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด แล้วแต่กรณี 
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ค)  เมื่อบริษัทเสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชำชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ำกัด 
โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภำพ 
หรือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญ) โดยที่รำคำเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิดังกล่ำว
ต่ ำกว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท” กำรเปล่ียนแปลงรำคำใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธจิะ
มีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสำมัญไม่ได้รับสิทธิกำรจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ข้ำงต้นที่ใช้สิทธิท่ีจะแปลง
สภำพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญ (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมำย  XR หรือ XW) ส ำหรับกรณีที่เป็น
กำรเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issues) และ/หรือ วันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะ
แปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญ กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/
หรือ กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด แล้วแต่กรณี  
 
“รำคำต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหมเ่พื่อรองรับสิทธิ” ค ำนวณได้จำกจ ำนวนเงินท่ีบริษทัจะได้รับจำกกำรขำยหลักทรัพยท์ี่
ให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญ รวมกับเงินท่ีจะได้รับจำกกำรแปลงสภำพ/
เปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญนั้น หักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ หำร
ด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญทั้งสิ้นท่ีต้องออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิน้ัน 
 
“รำคำตลำดต่อหุ้นสำมัญของบริษัท” ให้ใช้และมีควำมหมำยเช่นเดียวกับรำยละเอียดในข้อ (ข) ข้ำงต้น 
 
“วันที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่
ตลำดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมำย XR) ส ำหรับกรณีท่ีเป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issues) และ/หรือ วันแรก
ของกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นวันแรก
ของกำรเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด แล้วแต่กรณี” 
 
1)  รำคำกำรใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณดังนี้ 

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

 
2)  อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณดังนี้ 

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

โดยที ่
Price 1 คือ รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง  
Ratio 1 คือ อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
MP คือ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท” ตำมควำมหมำยเช่นเดียวกับรำยละเอียดในข้อ 
  (ข) ข้ำงต้น 
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A คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิใน
กำรจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิ 
ในกำรซื้อหุ้นสำมัญ กรณีเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันก่อนวันแรกของกำรเสนอ                               
ขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิในกำร   
ซื้อหุ้นสำมัญ กรณีเสนอขำยให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขำยให้แก่บุคคลใน
วงจ ำกัด แล้วแต่กรณี 

B คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลง
สภำพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญตำมที่เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 
และ/หรือ เสนอขำยให้แก่แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด  
แล้วแต่กรณี 

BY   คือ จ ำนวนเงินที่ได้รับหักด้วยค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) จำกกำรออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลง
สภำพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญ ส ำหรับกำรเสนอขำยให้แก่ ผู้ถือ
หุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขำยให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด
รวมกับเงินที่จะได้รับจำกกำรใช้สิทธิแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญหรือใช้สิทธิซื้อหุ้น
สำมัญ 

 
ง)  เมื่อบริษัทจ่ำยปันผลทั้งหมดหรือบำงส่วนเป็นหุ้นสำมัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและ   

 อัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสำมัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมำย XD) 
 

1)  รำคำกำรใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณดังนี้ 
Price 1   =     Price 0 x A 

            (A + B) 
2)  อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณดังนี้ 

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

      โดยที ่
Price 1 คือ รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
A คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิใน

กำรรับหุ้นปันผล 
B คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสำมัญปันผล 

 
จ)   เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่ำอัตรำร้อยละ 80 ของก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินรวมหลังหักเงินส ำรองต่ำง ๆ ทุก

ประเภทที่กฎหมำยและบริษัทได้ก ำหนดไว้ ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำบัญชีใด ๆ ในระหว่ำงอำยุของ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้น
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สำมัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมำย  XD) ทั้งนี้ อัตรำร้อยละของเงินปันผลที่จ่ำย
ให้กับผู้ถือหุ้น ค ำนวณโดยน ำเงินปันผลที่จ่ำยออกจริงจำกผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละรอบบัญชี หำรด้วยก ำไรสุทธิรวม
หลังหักเงินส ำรองต่ำง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมำยและบริษัทได้ก ำหนดไว้ ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำบัญชีปี
เดียวกัน 

 
 “รำคำตลำดต่อหุ้นสำมัญของบริษัท” ให้ใช้และมีควำมหมำยเช่นเดียวกับรำยละเอียดในข้อ (ข) ข้ำงต้น 

 
“วันที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์
ขึ้นเครื่องหมำย XD) 

 
1)  รำคำกำรใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณดังนี้ 

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

2)  อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณดังนี้ 
Ratio 1    =   Ratio 0 x MP 

         MP - (D - R) 
โดยที ่
Price 1 คือ รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
MP คือ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท” ตำมควำมหมำยเช่นเดียวกับรำยละเอียดในข้อ 
  (ข) ข้ำงต้น 
D คือ เงินปันผลต่อหุ้นท่ีจ่ำยแก่ผู้ถือหุ้น 
R คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ำย หำกน ำก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินรวมของบริษัทหลังภำษีเงินได้ในอัตรำ

ร้อยละ 80 มำค ำนวณจำกจ ำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล 
 

ฉ)   ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ใด ๆ อันท ำให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุกำรณ์ใด ๆ นั้น
ไม่ได้ก ำหนดอยู่ในข้อ (ก) – (จ) ดังกล่ำวข้ำงต้น บริษัทจะร่วมกันพิจำรณำเพื่อก ำหนดกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ 
และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจ ำนวนหน่วยใบส ำคัญแสดงสิทธิแทนอัตรำกำรใช้สิทธิ) อย่ำงเป็นธรรม โดยไม่
ท ำให้สิทธิของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่ำเดิม ท้ังนี้ ให้ถือว่ำผลกำรพิจำรณำนั้นเป็นที่สุด 

 
ช)   กำรค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ (ก) ถึง ข้อ (ฉ) เป็นอิสระต่อกัน ส ำหรับในกรณี

ที่เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้ค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงเรียงล ำดับดงันี้ คือ ข้อ (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ) โดยใน
แต่ละล ำดับครั้งที่ค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงให้คงสภำพของรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ต ำแหน่ง 
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ซ)   กำรค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ (ก) ถึงข้อ (ฉ) จะไม่มีกำรเปล่ียนแปลงซึ่งท ำให้
รำคำกำรใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีกำรรวมหุ้นและจะใช้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลัง
กำรเปล่ียนแปลง  (ทศนิยม 3 ต ำแหน่ง) คูณกับจ ำนวนหุ้นสำมัญ (จ ำนวนหุ้นสำมัญค ำนวณได้จำกอัตรำกำรใช้สิทธิใหม่ 
คูณกับจ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่แสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ เมื่อค ำนวณได้จ ำนวนหุ้นออกมำเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษ
หุ้นนั้นทิ้ง) ส่วนในกรณีที่กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิดังกล่ำว มีผลท ำให้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่มีรำคำซึ่งต่ ำกว่ำมูล
ค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัท ให้ใช้มูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัทเป็นรำคำกำรใช้สิทธิใหม่ 

 
ฌ)   กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ (ก) ถึงข้อ (ฉ) บริษัทจะด ำเนินกำรแจ้งผลกำรเปล่ียนแปลง 

โดยบอกถึงรำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณและเหตุผลที่ต้องมีกำรเปล่ียนแปลงและข้อก ำหนดสิทธิที่ได้รับกำรแก้ไขดังกล่ำว
ให้ตลำดหลักทรัพย์  ส ำนักงำน ก.ล.ต. และนำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบภำยใน  15  วันนับจำกวันที่ มีผล
บังคับใช้ต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิ และบริษัทจะแจ้งผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิถึงผลกำร
เปล่ียนแปลงดังกล่ำวผ่ำนทำงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ ในวันเดียวกันกับที่บริษัทแจ้งส ำนักงำน ก.ล.ต. 
ตลำดหลักทรัพย์  และนำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิ และจะจัดส่งข้อก ำหนดสิทธิที่ได้รับกำรแก้ไขให้แก่ผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิเมื่อได้รับกำรร้องขอภำยใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับกำรร้องขอเป็นหนังสือจำกผู้ถือใบส ำคัญแสดง
สิทธิ และจะจัดให้มีกำรเก็บรักษำส ำเนำข้อก ำหนดสิทธิที่ได้รับกำรแก้ไข ณ ส ำนักงำนใหญ่ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบส ำเนำข้อก ำหนดสิทธิที่ได้รับกำรแก้ไขได้ในวันและเวลำท ำกำรสถำนที่ดังกล่ำว (แล้วแต่
กรณี) 

 
3.    กำรแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิและเงื่อนไขของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

3.1   กำรแก้ไขในส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้งหรือที่ต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม
กฎหมำย 
กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อก ำหนดสิทธิในเรื่องที่เห็นได้ว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้งหรือใน
ส่วนซึ่งไม่ท ำให้สิทธิของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิด้อยลง  หรือเพื่อให้เป็นไปตำมบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดใน
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรือกฎหมำยอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบหรือข้อบังคับหรือค ำส่ังที่มีผล
บังคับท่ัวไปหรือประกำศหรือข้อบังคับของส ำนักงำน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง ให้บริษัทกระท ำได้โดยไม่ต้องได้รับควำมยินยอม
จำกที่ประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 
3.2   กำรแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีอื่น 

กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธินอกจำกกรณีตำมข้อ 3.1 ต้องได้รับควำมยินยอมจำกบริษัท  และมติที่ประชุมผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธ ิแล้วแต่กรณี กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมที่ก ำหนดในข้อ 3.3 ยกเว้น
กำรปรับสิทธิตำมที่ระบุไว้ในข้อ 2 จะต้องได้รับควำมยินยอมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิซึ่งเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
         
ทั้งนี้ บริษัทจะด ำเนินกำรแจ้งให้ส ำนักงำน ก.ล.ต. ตลำดหลักทรัพย์ และนำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบถึงกำร
แก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิและจะจัดส่งข้อก ำหนดสิทธิที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่ำวภำยใน 15 วันนับจำกวันที่มีกำร
แก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิตำมข้อ 3.1 หรือ 3.2 แล้วแต่กรณี 
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3.3   เงื่อนไขกำรด ำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิ 
กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิไม่ว่ำในกรณีใด ๆ จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก ำหนดตำมประกำศ ทจ.34/2551 หรือ
กฎเกณฑ์ใด ๆ ของส ำนักงำน ก.ล.ต. รวมทั้งที่จะมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมภำยหลัง เว้นแต่จะได้รับกำรผ่อนผัน 
 
บริษัทจะแจ้งผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิถึงกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิดังกล่ำวในข้อ 3.1 หรือ 3.2 ผ่ำนทำงส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ ในวันเดียวกันกับที่บริษัทแจ้งส ำนักงำน ก.ล.ต. ตลำดหลักทรัพย์ และนำยทะเบียน
ของใบส ำคัญแสดงสิทธิ และจะจัดส่งข้อก ำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเมื่อได้รับกำรร้องขอ
ภำยใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับกำรร้องขอเป็นหนังสือจำกผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ และจะจัดให้มีกำรเก็บรักษำส ำเนำ
ข้อก ำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ ส ำนักงำนใหญ่ของบริษัท  เพื่อให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบส ำเนำ
ข้อก ำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ในวันและเวลำท ำกำรของสถำนที่ดังกล่ำว (แล้วแต่กรณี) 

 
4.    กำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

    กำรเรียก และ/หรือ กำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ให้เป็นไปตำมวิธีกำรดังต่อไปนี้ 
(ก)   บริษัทมีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ไม่ว่ำในเวลำใด ๆ แต่บริษัทจะต้องเรียกประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดง

สิทธิเพื่อขอมติในกำรด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงโดยเร็วภำยใน 30 วันนับแต่วันท่ีบริษัททรำบว่ำเกิดเหตุกำรณ์อย่ำงใด
อย่ำงหน่ึงดังต่อไปนี้ 

 
1)   หำกมีกำรเสนอแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อก ำหนดสิทธิในสำระส ำคัญไม่ว่ำโดยบริษัทหรือผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมที่

ก ำหนดไว้ในข้อ 3.  ทั้งนี้ บริษัท และ/หรือ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอให้แก้ไขข้อก ำหนดสิทธิในเรื่อง
อัตรำกำรใช้สิทธิหรือรำคำกำรใช้สิทธิอันจะเป็นผลกระทบในด้ำนลบต่อสิทธิ และ/หรือ ส่วนได้เสียของผู้ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิในกำรขอเสนอแก้ไขเรื่องดังกล่ำว หรือ 

2)  หำกมีเหตุกำรณ์ส ำคัญที่อำจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิอย่ำงเป็นนัยส ำคัญหรือควำมสำมำรถ
ของบริษัทในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมข้อก ำหนดสิทธิ 

 
ในกรณีที่บริษัทไม่ด ำเนินกำรจัดกำรประชุมภำยใน 30 วันนับจำกวันที่บริษัททรำบว่ำเกิดเหตุกำรณ์ดังกล่ำวในข้อ 1)   
หรือ 2) ข้ำงต้น ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของจ ำนวนหน่วยทั้งหมด
ของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น อำจร่วมกันเข้ำชื่อท ำหนังสือร้องขอให้บริษัทด ำเนินกำรจัดประชุมผู้
ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ โดยระบุเหตุผลในกำรท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่ำว และบริษัทจะต้องจัด
ประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิภำยในระยะเวลำ 30 วันนับจำกวันที่ได้รับกำรร้องขอจำกผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่ำวนั้น  หำกบริษัทไม่ได้จัดกำรประชุมภำยในก ำหนดดังกล่ำว ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถจัดประชุมผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิได้เอง 
ในกรณีที่มีกำรจัดประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะท ำกำรปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ  เพื่อก ำหนด
สิทธิของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมดังกล่ำวเป็นระยะเวลำไม่
เกิน 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 
(ข)   ในกำรเรียกประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุมเนื่องจำกผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิร้องขอหรือ

คณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้เรียกประชุม ให้บริษัทจัดท ำหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถำนท่ี วัน เวลำ ผู้ที่ขอให้เรียกประชมุ 
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และเรื่องที่จะพิจำรณำในท่ีประชุมและจดัส่งให้ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิแต่ละรำยตำมรำยชื่อและท่ีอยู่ที่ปรำกฏอยู่ในสมดุ
ทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิและแจ้งผ่ำนทำงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ ไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนกำร
ประชุม (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) 

 
(ค)  ในกำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิซึ่งมีสิทธิเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนจะมอบฉันทะ

ให้บุคคลอื่นเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวจะต้องจัดท ำหนังสือมอบ
ฉันทะตำมแบบที่บริษัทก ำหนด และให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธำนที่ประชุมหรือผู้ที่ประธำนที่ประชุมมอบหมำย
ก่อนเริ่มกำรประชุม 

 
ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ หมำยถึง ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิของ
บริษัทซึ่งปรำกฏรำยชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อ
ก ำหนดสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุม โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิคนใดที่มีส่วนได้เสียในข้อพิจำรณำอันใดซึ่งที่
ประชุมจะพิจำรณำและลงมติ 

 
ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียตำมข้อนี้ หมำยถึง ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ใน
เรื่องที่ที่ประชุมพิจำรณำลงมติ 

 
(ง) ในกำรออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ำกับหน่วยของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่ โดย

ใบส ำคัญแสดงสิทธิหน่ึงหน่วยมีหนึ่งเสียง ผู้เป็นประธำนในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกจำกสิทธิที่ตนมีอยู่
ในฐำนะเป็นผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 
(จ) ในกำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจัดขึ้นโดยบริษัท ให้ประธำนกรรมกำรบริษัทหรือรองประธำนกรรมกำรบริษัทหรือ

บุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรบริษัทท ำหน้ำที่เป็นประธำนที่ประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผู้
ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้จัดกำรประชุมประธำนในที่ประชุมอำจจะมำจำกบุคคลที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิลงมติ
เห็นชอบคัดเลือกก็ได้ โดยที่ท้ังสองกรณี ผู้เป็นประธำนท่ีประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขำด 

 
(ฉ) องค์ประชุมในกำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ

มำประชุมรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของจ ำนวนหน่วยทั้งหมดของใบส ำคัญแสดงสิทธิ  จึงจะครบเป็นองค์ประชุม  
และหำกปรำกฏว่ำกำรประชุมครั้งใด เมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้ว 60 นำที ยังมีผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเข้ำร่วมประชุม ยังไม่
ครบเป็นองค์ประชุม ให้ถือว่ำกำรประชุมในครั้งนั้นไม่ครบองค์ประชุม ในกรณีที่ไม่ครบเป็นองค์ประชุม หำกกำรประชุมผู้
ถือใบส ำคัญแสดงสิทธนิั้นเป็นกำรเรียกโดยมติคณะกรรมกำรบริษัท ให้นัดประชุมใหม่ภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน 
แต่ไม่เกิน 14 วันนับจำกวันก ำหนดประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก และให้บริษัทด ำเนินกำรจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมไปยังผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทุกรำยและตลำดหลักทรัพย์ตำมรำยละเอียดและวิธีกำรที่ระบุไว้ข้ำงต้น  ในกำร
ประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่ำจะต้องครบองค์ประชุม กล่ำวคือ มีผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิมำประชุมใด ถือว่ำเป็นองค์
ประชุม 
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อย่ำงไรก็ตำม หำกผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีไม่ครบเป็นองค์
ประชุมให้ถือว่ำกำรประชุมเป็นอันระงับไป โดยจะไม่มีกำรเรียกประชุมใหม่อีก 

 
(ช)   มติที่ประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวำ่กึ่งหน่ึงของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ 
  ใบส ำคัญแสดงสิทธิซึ่งเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
(ซ)   มติใด ๆ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนั้น ให้ถือว่ำมีผลผูกพันผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิให้ผู้ถือ

ใบส ำคัญแสดงสิทธิทุกรำย ไม่ว่ำผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิน้ันจะได้เข้ำร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตำม                       
 

(ฌ) ภำยหลังจำกบริษัทได้ด ำเนินกำรจัดประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะแจ้งมติของที่ประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดง
สิทธิให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์โดยเร็ว 

 
(ญ) บริษัทจะด ำเนินกำรจัดท ำและบันทึกรำยงำนกำรประชุมและเก็บรักษำบันทึกดังกล่ำวไว้ที่ส ำนักงำนใหญ่ของบริษัท  

รำยงำนกำรประชุมที่ได้ลงลำยมือชื่อโดยประธำนที่ประชุม ให้ถือเป็นหลักฐำนอันสมบูรณ์ของกิจกำรท้ังหลำยที่ได้ประชุม
กันนั้น และให้ถือว่ำกำรประชุมและมติทั้งหลำยได้กระท ำโดยถูกต้อง และบริษัทจะจัดส่งรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว
ให้แก่ตลำดหลักทรัพย์และส ำนักงำน ก.ล.ต. ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 14 วันนับจำกวันประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 
(ฎ)  ในกำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ บริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัท และที่ปรึกษำกฎหมำยของบริษัทมสิีทธทิี่

จะเข้ำร่วมประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อแสดงควำมคิดเห็นหรือให้ค ำอธิบำยในท่ีประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ 
  
(ฏ)   บริษัทจะเป็นผู้ช ำระค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท้ังหมด 

 
(ฐ) บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิตำมมติที่ประชุมผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธินับตั้งแต่วนัท่ีที่ประชุมได้ลงมติ และบริษัท

จะแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ส ำนักงำน ก.ล.ต. ตลำดหลักทรัพย์ และนำยทะเบียนของ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบภำยใน 15 วันนับแต่วันที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ
ทรำบผ่ำนทำงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ในวันเดียวกันกับที่บริษัทแจ้งส ำนักงำน ก.ล.ต. ตลำดหลักทรัพย์ 
และนำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิและปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในข้อ 3. 

(ฑ)   กรณีไม่สำมำรถจัดประชุมได้ทันภำยในอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ  ให้ถือว่ำกำรด ำเนินกำรประชุมส้ินสุดลงและไม่ได้มี
กำรจัดประชุมในครั้งนั้น                                                                                  

 
 
5.    กำรชดใช้ค่ำเสียหำย กรณีบริษัทไม่สำมำรถจัดให้มหีุ้นสำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ 

5.1   บริษัทจะชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ต่อเมื่อผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ
ตำมเงื่อนไขกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิตำมข้อ 1.2.6 และบริษัทไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นสำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ
ตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิได้อย่ำงครบถ้วน ยกเว้นกรณีตำมที่ระบุไว้ในข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิและข้อจ ำกัด
กำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมข้อ 14 โดยค่ำเสียหำยที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำว
สำมำรถค ำนวณได้ตำมที่ก ำหนดในข้อ 1.2.13 
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 กำรค ำนวณค่ำเสียหำยที่บริษัทจะชดใช้ให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมข้อ 5.1 มีสูตรกำรค ำนวณดังนี้ 

   ค่ำเสียหำยต่อใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย = BX[MP - EP] 
โดยที ่
B คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ไม่สำมำรถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึ้นได้ตำมอัตรำกำรใช้สิทธิที่เปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้น                                                

ต่อ 1 หน่วย 
MP คือ รำคำถัวเฉล่ียถ่วงน้ ำหนักของหุ้นสำมัญของบริษัท 15 วันท ำกำรติดต่อกัน ก่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิ ซึง่                 

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิมำแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ (รำคำถัวเฉล่ียถ่วงน้ ำหนักเท่ำกับมูลค่ำกำรซื้อ
ขำยหุ้นท้ังหมดของบริษัทหำรด้วยจ ำนวนหุ้นของบริษัทที่มีกำรซื้อขำยทั้งหมด) 

EP  คือ รำคำกำรใช้สิทธิ หรือรำคำกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เปล่ียนแปลงแล้วตำมเงื่อนไขกำรปรับ
สิทธิ (ถ้ำมี) 

 
ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท” ได้ เนื่องจำกหุ้นสำมัญของบริษัทไม่มีกำรซื้อขำยในวัน
ก ำหนดกำรใช้สิทธิ บริษัทจะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำยุติธรรมเพื่อใช้ในกำรค ำนวณแทน 

 
อนึ่ง ในกรณีผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิซึง่เป็นคนต่ำงด้ำว (ทั้งบุคคลธรรมดำและนิติบุคคล) ที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้เนื่องจำก
ข้อจ ำกัดในเรื่องอัตรำส่วนกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำว ซึ่งข้อบังคับบริษัทก ำหนดวำ่ กำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำวจะต้องไม่เกนิ
กว่ำร้อยละ 30 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่จะเป็นไปตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในข้อบังคับ
บริษัท ในกรณีเช่นนี้ บริษัทจะไม่ชดใช้ค่ำเสียหำย หรือ ด ำเนินกำรอื่นใดให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่ำงด้ำว 
และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่ำงด้ำวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำย หรือเรียกร้อง ให้บริษัทชดใช้ใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
5.2   กำรชดใช้ค่ำเสียหำยตำมข้อ 5.1 บริษัทจะช ำระให้เป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมส่ังจ่ำยเฉพำะ และจะจัดส่งทำงไปรษณีย์

ลงทะเบียนภำยใน 14 วันท ำกำรนับจำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 
6.    สถำนภำพของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่ำงกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ 

สถำนะของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่ำงวันที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ และวันก่อนวันที่
กระทรวงพำณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้ว อันเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิจะมีสถำนภำพและสิทธิ
เช่นเดียวกับใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ียังไม่ได้แจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ และสถำนภำพดังกล่ำวนี้จะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพำณชิย์
ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้วอันเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวแล้ว 
 

ในกรณีท่ีบริษัทมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยังไม่ได้น ำหุ้นสำมัญที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้
สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนทุนช ำระแล้วกับกระทรวงพำณิชย์ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้ท ำกำรใช้สิทธิแล้วจะ
ได้รับกำรปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทจะด ำเนินกำรออกหุ้นสำมัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุ ดตำม
จ ำนวนที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้รับหำกรำคำที่ได้ปรับใหม่นั้น มีผลบังคับใช้โดยหุ้นสำมัญส่วนเพิ่มอำจได้รับช้ำกว่ำ
หุ้นสำมัญที่ได้รับก่อนหน้ำนี้แล้ว แต่ไม่เกิน 45 วันนับจำกวันท่ีมีกำรปรับสิทธิ 
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7.  สิทธิของหุ้นสำมัญใหม่ที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ       

สิทธิของหุ้นสำมัญที่ออกตำมกำรใช้สิทธิของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีออกในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภำพเหมือนหุ้นสำมัญเดิม
ของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้ำนี้แล้ว รวมทั้งสิทธิในกำรรับเงินปันผลหรือประโยชน์อื่นใดที่บริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นับแต่วันที่นำย
ทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทได้จดแจ้งชื่อผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และกระทรวง
พำณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้ว หำกบริษัทได้ประกำศวันก ำหนดให้สิทธิในเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้น
ก่อนวันที่นำยทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทได้จดแจ้งของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทและ
กระทรวงพำณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวจะไม่มีสิทธิได้รับ เงินปันผลหรือ
ผลประโยชน์อื่นนั้น 
 
8.    ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ 

ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิ  บริษัทจะด ำเนินกำรยื่นค ำขออนุญำตให้ตลำดหลักทรัพย์พิจำรณำรับใบส ำคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่บริษัทได้ด ำเนินกำร
จัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิเสร็จสิ้นลง 

 
ตลำดรองของหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ บริษัทจะน ำหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิเข้ำจด

ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์ภำยใน 30 วัน นับแต่วันท่ีมีกำรใช้สิทธิ 
 

9. วิธีกำรส่งมอบหลักทรัพย์ 
9.1 ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ 
 บริษัทจะด ำเนินกำรส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ใช้สิทธิกำรจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนและ

ได้รับกำรจัดสรรตำมที่มีรำยชื่อปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24 มีนำคม 2560 (Record Date)  
9.1.1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิของซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนและได้รับกำรจัดสรรประสงค์จะขอรับใบส ำคัญแสดง

สิทธิในชื่อของผู้ถือหุ้นเดิม (Script) บริษัทจะออกใบส ำคัญแสดงสิทธิและมอบหมำยให้ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
ส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมจ ำนวนที่ได้รับกำรจัดสรรให้แก่ผู้ที่ได้รับกำรจัดสรรทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับ ตำมชื่อและที่อยู่ที่ระบุในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24 มีนำคม 2560 (Record Date) ภำยใน 14 
วันท ำกำร นับแต่วันท่ีออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 
 ในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่สำมำรถขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ได้ จนกว่ำจะ

ได้รับใบส ำคัญแสดงสิทธิแล้ว 
9.1.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิของซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนและได้รับกำรจัดสรรไม่ประสงค์จะขอรับใบส ำคัญแสดง

สิทธิ บริษัทจะออกใบส ำคัญแสดงสิทธิและมอบหมำยให้ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิ
ตำมจ ำนวนที่ได้รับกำรจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับกำรจัดสรร โดยกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิเข้ำบัญชีซื้อขำย
หลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นที่ได้รับกำรจัดสรรตำมที่ปรำกฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24 มีนำคม 2560 
(Record Date) โดยระบบซื้อขำยแบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) ภำยใน 7 วันท ำกำรนับจำกวันที่ออกใบส ำคัญ
แสดงสิทธ ิ
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 ในกรณีนี้ ผู้ได้รับกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิจะสำมำรถขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรรในตลำด
หลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้ใบส ำคัญแสดงสิทธิของบริษัทสำมำรถท ำกำรซื้อขำยในตลำด
หลักทรัพย์ได ้

 
9.2 หุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ 
 ในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิในแต่ละครั้ง ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถเลือกให้บริษัท

ด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
9.2.1 กรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะฝำกหุ้นสำมัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ถือใบส ำคัญแสดง

สิทธิมีบัญชีซื้อขำยอยู่ 
 นำยทะเบียนของบริษัทจะด ำเนินกำรน ำหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิฝำกไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝำก

หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผู้ฝำก” และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวนหุ้นสำมัญไว้
ที่บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขำยอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะบันทึก
ยอดบัญชีจ ำนวนหุ้นสำมัญที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับจัดสรรหุ้นฝำกไว้ และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้
ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิภำยใน 7 วันท ำกำรนับจำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิ ในกรณีนี้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะ
สำมำรถขำยหุ้นสำมัญในตลำดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้หุ้นสำมัญท ำกำรซื้อขำยได้ใน
ตลำดหลักทรัพย์ ในกรณีท่ีผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเลือกให้บริษัทด ำเนินกำรตำมข้อนี้ ชื่อ
ของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรหุ้นจะต้องตรงกับชื่อเจ้ำของบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ที่ ผู้ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝำกหุ้นสำมัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่ำว มิฉะน้ัน บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะด ำเนินกำร
ออกใบหุ้นสำมัญให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับกำรจัดสรรตำมข้อ 9.2.3 แทน 

 
9.2.2 กรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะฝำกหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 เพื่อ

ข้ำพเจ้ำ นำยทะเบียนของบริษัทจะด ำเนินกำรน ำหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิฝำกไว้กับศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวนหุ้นสำมัญตำมจ ำนวนที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดง
สิทธิได้รับกำรจัดสรรไว้ในบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิภำยใน 7 วันท ำกำรนับจำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิ เมื่อผู้ที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นต้องกำรขำย
หุ้น ผู้ที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นต้องถอนหุ้นออกจำกบัญชี 600 ดังกล่ำว โดยต้องติดต่อผ่ำนบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป 
ซึ่งอำจมีค่ำธรรมเนียมในกำรด ำเนินกำรตำมที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ ก ำหนด 
ในกรณีนี้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะสำมำรถขำยหุ้นสำมัญในตลำดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลำดหลักทรัพย์
อนุญำตให้หุ้นสำมัญท ำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ และผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้นได้ด ำเนินกำรถอนหุ้นออกจำก
บัญชี 600 แล้ว 

 
9.2.3 กรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะขอรับหุ้นสำมัญ โดยให้ออกใบหุ้นในนำมของผู้ถือใบส ำคัญแสดง

สิทธิ นำยทะเบียนของบริษัทจะด ำเนินกำรจัดส่งมอบใบหุ้นตำมจ ำนวนหุ้นสำมัญที่ใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิภำยใน 14 
วันท ำกำรนับจำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิ ในกรณีนี้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นจะไม่สำมำรถ
ขำยหุ้นสำมัญที่ได้รับกำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ได้จนกว่ำจะได้รับใบหุ้น ซึ่งผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิอำจจะ
ได้รับภำยหลังจำกที่หุ้นสำมัญได้รับอนุญำตให้เข้ำท ำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ 
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10.    มติที่ประชุมกรรมกำรเพื่ออนุมัติกำรออกหุ้นสำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2560 และที่ประชุมประชุมสำมัญประจ ำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 
20  เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2560 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสำมัญ จ ำนวนไม่เกิน 65,820,318 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 
(สิบบำทถ้วน) เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทท่ีออกในครั้งนี้ 

 
11. รำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
        ลักษณะส ำคัญของหุ้น 
 จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 43,880,212 หุ้น 
 มูลค่ำที่ตรำไว้ : หุ้นละ 10 บำท 
        รำคำกำรใช้สิทธิ   : หุ้นละ 10 บำท เว้นแต่กรณีมีกำรปรับรำคำกำรใช้สทิธิ

    ตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ 
 

เนื่องจำกหุ้นสำมัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์  ดังนั้นหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เนื่องจำกกำรใช้สิทธิ
ตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิจะสำมำรถเข้ำท ำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ได้ภำยหลังจำกที่บริษัทด ำเนินกำรจดทะเบียนหุ้นสำมัญ
ใหม่ดังกล่ำวต่อตลำดหลักทรัพย์แล้ว โดยบริษัทจะด ำเนินกำรยื่นขออนุญำตน ำหุ้นสำมัญที่ออกใหม่จำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญ
แสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลำดหลักทรัพย์ภำยใน 30 วันนับแต่วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ ทั้งนี้ เพื่อให้หุ้น
สำมัญดังกล่ำวสำมำรถท ำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกับหุ้นสำมัญเดิมของบริษัท 

 
12.    กำรด ำเนินกำรกรณีที่มีเศษหุ้น                                           

ในกรณีที่ต้องมีกำรเปล่ียนแปลงอัตรำกำรใช้สิทธิตำมเกณฑ์กำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิตำมที่ระบุใน
เงื่อนไขกำรปรับสิทธิ และมีเศษของจ ำนวนหุ้นสำมัญที่จะได้รับจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ ให้ตัดเศษของหุ้นทิ้ง 

 
13.    กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
 13.1  กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่มิได้ฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(ก) แบบกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิระหว่ำงผู้โอนและผู้รับโอน 
กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์ เมื่อผู้โอนใบส ำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดง
สิทธิระบุชื่อเป็นเจ้ำของใบส ำคัญแสดงสิทธิจ ำนวนที่จะท ำกำรโอนหรือผู้รับโอนคนสุดท้ำย โดยมีกำรสลักหลัง
แสดงกำรโอนต่อเนื่องครบถ้วนจำกผู้ที่ปรำกฏชื่อดังกล่ำว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้รับ
โอนโดยลงลำยมือชื่อสลักหลังแสดงกำรโอนให้ไว้ด้วย 

 
1)  ผลกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิระหว่ำงผู้รับโอนกับบริษัท 

กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะใช้ยืนยันกับบริษัทได้ก็ต่อเมื่อนำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิได้รับค ำขอ
ลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิพร้อมทั้งใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ผู้รับโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ลง
ลำยมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้ำนหลังของใบส ำคัญแสดงสิทธิน้ันครบถ้วนแล้ว 
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2)  ผลของกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิระหว่ำงผู้รับโอนกับบุคคลภำยนอก 
กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะใช้ยันกับบุคคลภำยนอกได้ก็ต่อเมื่อนำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิได้
ลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว 

 
(ข)  กำรขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องกระท ำ ณ ส ำนักงำนใหญ่ของนำยทะเบียนของใบส ำคัญ

แสดงสิทธิในวันและเวลำท ำกำรของนำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิ และจะต้องท ำตำมแบบและวิธีกำรที่
นำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิก ำหนด โดยนำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รับค ำขอ
ลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ หำกนำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิเห็นว่ำกำรโอนใบส ำคัญแสดง
สิทธินั้นไม่ชอบด้วยกฎหมำย โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ลงลำยมือชื่อครบถ้วนตำม
หลักเกณฑ์ในข้อ 13.1 (ก) พร้อมหลักฐำนอื่น ๆ ท่ียืนยันว่ำถึงควำมถูกต้องและควำมสมบูรณ์ของกำรโอนและกำร
รับโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมที่นำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิก ำหนดให้แก่นำยทะเบียนของใบส ำคัญ
แสดงสิทธิด้วย  ซึ่งนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิจะลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิในสมดุทะเบยีน
ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิให้แล้วเสร็จภำยใน 7 วันท ำกำรหลังจำกวันที่นำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิได้
รับค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ พร้อมทั้งใบส ำคัญแสดงสิทธิและหลักฐำนอื่น ๆ ที่จะต้องส่งมอบ
ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 

 
13.2  กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์  
 ส ำหรับกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์นั้น ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของศูนย์รับฝำก

หลักทรัพย์ 
 
14.    ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ 

14.1  กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ บริษัทไม่มีข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่ กำรโอนเกิดขึ้นในช่วงปิดสมุด
ทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักกำรโอนหรือกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนวันครบก ำหนดกำรใช้
สิทธิครั้งสุดท้ำย และตลำดหลักทรัพย์จะท ำกำรขึ้นเครื่องหมำย SP (ห้ำมกำรซื้อขำย) ล่วงหน้ำ 2 วันท ำกำรก่อนวันปิด
สมุดทะเบียน ในกรณีท่ีวันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิตรงกับวนัหยุดท ำกำรของตลำดหลักทรัพยใ์ห้
เล่ือนวันปิดสมุดทะเบียนดังกล่ำวเป็นวันท ำกำรสุดท้ำยก่อนหน้ำวันหยุดนั้น 

14.2 กำรโอนหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ  
14.2.1 หุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ สำมำรถโอนได้โดยไม่มีข้อจ ำกัด เว้นแต่ กำรโอนหุ้นดังกล่ำวเป็นเหตุให้มีบุคคล

ที่มิใช่สัญชำติไทยถือหุ้นในบริษัทเกินกว่ำสัดส่วนกำรถือหุ้นท่ีระบุในข้อบังคับของบริษัท กล่ำวคือ เกินกว่ำร้อย
ละ 30 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 

14.2.2 หำกข้อจ ำกัดหำกข้อจ ำกัดตำมข้อ 14.2.1 ข้ำงต้นมีผลท ำให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่ำงด้ำวได้
ด ำเนินกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิตำมข้อ 1.2.6 ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ตำมจ ำนวนที่
ระบุในใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน บริษัทขอสงวนสิทธิในกำรคืนเงินที่
เหลือตำมรำคำกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ ในส่วนที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้โดยไม่มีดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่ำงด้ำวดังกล่ำวทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 วันนับจำกวันก ำหนดกำรใช้
สิทธ ิ
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14.2.3 ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่ำงด้ำวจะไม่ได้รับกำรชดเชยหรือชดใช้ไม่ว่ำในรูปแบบใดจำกบริษัท ในกรณี
ที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้โดยมีสำเหตุมำจำกข้อจ ำกัดเรื่องอัตรำส่วนกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำวตำมข้อ 14.2.1 
ข้ำงต้น 

 
15.   ผลบังคับข้อก ำหนดสิทธิและกฎหมำยที่ใช้บังคับ                              

ข้อก ำหนดสิทธินี้จะมีผลบังคับในวันท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิไปจนถงึวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ โดยข้อก ำหนดสิทธินี้จะใช้บงัคบั
และตีควำมตำมกฎหมำยไทย และหำกมีข้อควำมใด ๆ  ในข้อก ำหนดสิทธินี้ขัดแย้งกับกฎหมำยหรือประกำศใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับกบั
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อควำมตำมกฎหมำยหรือประกำศดังกล่ำวบังคับกับใบส ำคัญแสดงสิทธิแทนข้อควำมของข้อก ำหนด
สิทธิน้ีเฉพำะในส่วนท่ีขัดแย้งกันนั้น 

 
 

 
                  ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญ 
                       ของบริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จ ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 2 (TCJ-W2) 
  
                                                        
 
     ลงชื่อ........................................................................ประธำนกรรมกำรบริหำร 
                                                  ( ดร.ทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ ) 
 

                                                                                 

 
     ลงชื่อ........................................................................ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
                                                  ( นำงภัณฑิรำ ฉัตรจุฑำมำส ) 
 
 


