
 

 

 

 

หนังสือแจ้งการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญของ 

บริษัท ยูไนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) คร้ังที ่2 (UPA-W2) 

ของ 

บริษัท ยูไนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

ใบส ำคญัแสดงสทิธิจ ำนวนไมเ่กิน 2,026,068,585  หนว่ย เสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ 
ในอตัรำสว่น 5 หุน้เดิม ตอ่ 1 หนว่ยใบส ำคญัแสดงสทิธิ โดยไมค่ิดมลูคำ่ 

โดยก ำหนดใหว้นัท่ี 15 ธนัวำคม 2564 เป็นวนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทนุ (Record Date) 
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หนังสือแจ้งการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ 

บริษัท ยไูนเต็ด เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 2 (UPA-W2) 

ส่วนที่ 1 รายละเอียดของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญ  
 

ผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ : บรษัิท ยไูนเต็ด เพำเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) 
ชื่อใบส าคัญแสดงสิทธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบริษัท ยูไนเต็ด เพำเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ำกดั 

(มหำชน) ครัง้ที่ 2 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ W2” หรอื “UPA-W2”) 
จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ : ไมเ่กิน 2,026,068,585 หนว่ย 
จ านวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ : ไม่เกิน 2,026,068,585 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท คิดเป็นจ ำนวนรอ้ยละ 

20.00 ของจ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ จ ำนวน 10,130,342,925 
หุน้ ณ วนัประชมุคณะกรรมกำรของบรษัิทที่มีมติใหอ้อกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
W2 เมื่อวนัท่ี 25 สงิหำคม 2564 

ชนิดของใบส าคัญแสดงสิทธิ : ระบช่ืุอผูถื้อ และสำมำรถโอนเปลีย่นมือได ้ 
อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ : 1 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ W2 (วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ W2 คือ วนัท่ี 

28 มกรำคม 2565 และวนัที่ครบก ำหนดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ W2 คือ วนัที่ 27 
มกรำคม 2566) โดยบริษัทฯ จะไม่ขยำยอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ  W2 และไม่มี
ขอ้ก ำหนดเรยีกใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ W2 สำมำรถใชส้ทิธิก่อนครบก ำหนด 

วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ : วนัท่ี 28 มกรำคม 2565  
วันที่ครบอายุของใบส าคัญ
แสดงสิทธิ 

: วนัท่ี 27 มกรำคม 2566  

ราคาเสนอขายใบส าคัญแสดง
สิทธิต่อหน่วย 

: 0.00 บำท (ศนูยบ์ำท) 

ราคาการใช้สิทธิ : 0.50 บำท ต่อ 1 หุน้ เวน้แต่กรณีมีกำรปรบัรำคำกำรใชส้ิทธิตำมเง่ือนไขกำรปรบัสิทธิ
ตำมที่ระบใุนขอ้ก ำหนดสทิธิ 

อัตราการใช้สิทธิ : ใบส ำคญัแสดงสทิธิ W2 1 หนว่ย มีสทิธิซือ้หุน้สำมญัได ้1 หุน้ เวน้แตม่ีกำรเปลีย่นแปลง
ภำยหลงัตำมเง่ือนไขกำรปรบัสทิธิตำมที่ระบใุนขอ้ก ำหนดสทิธิ 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะเริ่มใชส้ิทธิในวนัสดุทำ้ยของแต่ละไตรมำสของปี 2565 และ
สำมำรถใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นครัง้แรกในวนัสดุทำ้ยของไตรมำสล่ำสดุ
ของปี 2565 นบัจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ W2 กลำ่วคือ วนัที่ 31 มีนำคม 2565 
จนถึงสิน้สดุถึงวนัครบก ำหนดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ W2 ทัง้นี ้วนัก ำหนดกำรใช้
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สิทธิครัง้สุดท้ำยก ำหนดใหต้รงกับวันครบก ำหนดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ  W2 
กลำ่วคือ 1 ปีนบัจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ W2 หรอืวนัท่ี 27 มกรำคม 2566 

ในกรณีที่วนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิใดๆ ตรงกับวนัหยุดท ำกำร ใหเ้ลื่อนวนัก ำหนดใชส้ิทธิ
ครัง้ดงักลำ่วเป็นวนัท ำกำรก่อนหนำ้ (รำยละเอียดตำมที่ระบใุนขอ้ก ำหนดสทิธิ)  

ระยะเวลาการแจ้งความจ านง
ในการใช้สิทธิ 

: ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงคจ์ะใชส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัของบริษัทฯ จะตอ้ง
แจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัของบรษัิทฯ ตำมวิธีที่ระบไุวใ้นขอ้ 2.3.6 ของ
ขอ้ก ำหนดสิทธิ โดยมีระยะเวลำแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัของบรษัิทฯ 
ดงันี ้
- กำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัในแตล่ะครัง้ (ยกเวน้กำรใชส้ทิธิครัง้

สดุทำ้ย) 
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงคท์ี่จะใชส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัของบริษัทฯ 
จะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิระหวำ่ง
เวลำ 09.00 – 15.30 น. ของทุกวนัท ำกำร ภำยในระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรก่อนวนั
ก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ (“ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้
สิทธิ”) ในกรณีที่วนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของบริษัทฯ ใหเ้ลื่อน
วนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิดงักลำ่ว เป็นวนัท ำกำรสดุทำ้ยก่อนหนำ้วนัก ำหนดกำรใช้
สทิธิครัง้ดงักลำ่ว 

- กำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิกำรซือ้หุน้สำมญัครัง้สดุทำ้ย 
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงคท์ี่จะใชส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัของบริษัทฯ
จะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิระหวำ่ง
เวลำ 09.00 – 15.30 น. ของทุกวันท ำกำร ภำยในระยะเวลำ 15 วันก่อนวัน
ก ำหนดกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย (“ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ
คร้ังสุดท้าย”) ในกรณีที่วนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิตรงกับวนัหยดุท ำกำรของบริษัทฯ 
ให้เลื่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิดังกล่ำว เป็นวันท ำกำรสุดท้ำยก่อนหน้ำวัน
ก ำหนดกำรใชส้ทิธิครัง้ดงักลำ่ว  

ทัง้นี ้กำรแจ้งข่ำวเก่ียวกับกำรใชส้ิทธิ ระยะเวลำกำรใชส้ิทธิ และระยะเวลำกำรแจง้
ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ บริษัทฯ จะแจง้รำยละเอียดดงักลำ่วอย่ำงนอ้ย 5 วนัท ำกำร
ก่อนระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ผ่ำนทำงระบบเผยแพร่
ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนของตลำดหลักทรัพย์ ส ำหรับกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย  
บริษัทฯ จะส่งจดหมำยลงทะเบียนถึงผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิอย่ำงนอ้ย 5 วนัท ำกำร
ก่อนระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย ตำมรำยช่ือที่ปรำกฏใน
สมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอน
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ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 21 วนัก่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย และตลำดหลกัทรพัย์
จะท ำกำรขึน้เครื่องหมำยหำ้มกำรซือ้ขำย (SP) ล่วงหนำ้ 2 วนัท ำกำรก่อนวนัปิดสมดุ
ทะเบียนพักกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วันแรกของกำรปิดสมุดทะเบียน
ดังกล่ำว ตรงกับวันหยุดท ำกำร ให้เลื่อนเป็นวันท ำกำรก่อนหน้ำ และในกรณีที่วัน
ก ำหนดกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ยตรงกบัวนัหยดุท ำกำร ใหเ้ลื่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิครัง้
สุดท้ำยดังกล่ำว เป็นวันท ำกำรสุดท้ำยก่อนหน้ำวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สุดทำ้ย
ดงักลำ่ว ทัง้นี ้ใบส ำคญัแสดงสิทธิจะถกูพกักำรซือ้ขำยตัง้แต่วนัแรกที่ตลำดหลกัทรพัย์
ขึน้เครือ่งหมำย SP จนถึงวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย  

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้ง
ความจ านงในการใช้สิทธิ 

: เมื่อผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้รับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิแลว้ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไม่สำมำรถยกเลิกกำรแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชส้ทิธิดงักลว่ำไดอ้ีกตอ่ไป 

ก าหนดวันปิดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุ้นหรือวันก าหนด
รายชื่อเพื่อสิทธิในการจอง
หรือได้รับใบส าคัญแสดงสิทธิ 

 

: กำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้มิไดด้  ำเนนิกำรผำ่นผูจ้ดัจ ำหนำ่ยและรบัประกนักำร
จดัจ ำหนำ่ยหลกัทรพัย ์เนื่องจำกเป็นกำรจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ ตำมสดัสว่น
กำรถือหุน้ โดยไม่คิดมูลค่ำ โดยจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ที่มีช่ือปรำกฏในวัน
ก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ (Record Date) ใน
วันที่ 15 ธันวำคม 2564 ในอัตรำส่วนหุน้สำมญัเดิม 5 หุน้ ต่อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 
หนว่ย  

วิธีการจัดสรร : จดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ W2 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ที่มีช่ือปรำกฏในวนัก ำหนด
รำยช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่  
15 ธนัวำคม 2564 ในอตัรำสว่นหุน้สำมญัเดิม 5 หุน้ ตอ่ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย  

ในกำรค ำนวณสิทธิของผูถื้อหุน้แต่ละรำยที่จะไดร้บักำรจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ W2 
หำกมีเศษหุน้สำมญัจำกกำรค ำนวณตำมอตัรำส่วนกำรจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิของ 
ผูถื้อหุน้แตล่ะรำย ใหปั้ดเศษหุน้สว่นที่เหลอืทิง้ทัง้จ ำนวน 

ในกรณีที่มีเศษของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เกิดจำกกำรค ำนวณตำมอตัรำส่วนกำรจัดสรร
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ ใหปั้ดเศษดงักลำ่วทิง้ทัง้จ ำนวน  และในกรณีที่มีใบส ำคญัแสดงสทิธิ
คงเหลือภำยหลงักำรจัดสรร บริษัทฯ จะด ำเนินกำรยกเลิกใบส ำคญัแสดงสิทธิในส่วนที่
เหลอืดงักลำ่วตอ่ไป 

ก าหนดวันจองซื้อและวิธีการ
ช าระเงินค่าจองซื้อใบส าคัญ
แสดงสิทธิ 

: เนื่องจำกกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิในครัง้นีเ้ป็นกำรจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ
บริษัทฯ ตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ โดยไม่คิดมลูค่ำ จึงไม่มีกำรก ำหนดวนัและวิธีกำรจอง
และกำรช ำระเงินคำ่จองซือ้ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
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การปรับสิทธิของใบส าคัญ
แสดงสิทธิ 

: บริษัทฯ ตอ้งด ำเนินกำรปรบัรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิ ตลอดอำยุของ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ เมื่อเกิดเหตกุำรณใ์ดเหตกุำรณห์นึง่ ดงัตอ่ไปนี ้ทัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์
เพื่อรกัษำผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิไมใ่หด้อ้ยไปกวำ่เดิม 

(ก) เมื่อบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมลูค่ำที่ตรำไวข้องหุน้บริษัทอนัเป็นผลมำจำกกำรรวม
หรอืกำรแบง่แยกหุน้ท่ีไดอ้อกแลว้ของบรษัิทฯ 

(ข) เมื่อบรษัิทฯ จ่ำยเงินปันผลทัง้หมดหรอืบำงสว่นเป็นหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 

(ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขำยหุน้ที่ออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือประชำชนทั่วไป 
และ/หรือบุคคลในวงจ ำกดั ในรำคำที่ต  ่ำกว่ำรอ้ยละ 90 ของรำคำตลำดของหุน้
สำมญัของบรษัิทฯ 

(ง) เมื่อบริษัทฯ เสนอขำยหุ้นกู้แปลงสภำพหรือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดย
ก ำหนดรำคำหรือค ำนวณรำคำของหุน้ที่ออกใหม่ เพื่อรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภำพหรือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวต ่ำกว่ำรอ้ยละ 90 ของรำคำตลำดของหุน้สำมญัของ
บรษัิทฯ 

(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ำยเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกวำ่อตัรำรอ้ยละ 80 ของก ำไรสทุธิตำม
งบกำรเงินรวม หลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล และเงินส ำรองตำมขั้นตอนที่
กฎหมำยก ำหนด 

(ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลกัษณะเดียวกบั ขอ้ (ก) ถึง (จ) ที่ท ำใหผ้ลประโยชนต์อบแทน
ใด ๆ ที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิจะไดร้บัเมื่อมีกำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ดอ้ยไปกวำ่เดิม  

ทัง้นี ้รำยละเอียดกำรปรบัสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงกำรปรบัรำคำกำรใช้
สิทธิ และอัตรำกำรใชส้ิทธิในกรณีต่ำง ๆ ดังกล่ำวขำ้งตน้ ตลอดจนสูตรและวิธีกำร
ค ำนวณ มีรำยละเอียดดงัที่ปรำกฎตำมขอ้ก ำหนดสทิธิ 

ตลาดรองของใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

: บริษัทฯ จะน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) 

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ 

: ตลำดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ 

นายทะเบียนของใบส าคัญ
แสดงสิทธิ 

: บริษัท ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด หรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมกำร
บรษัิทแตง่ตัง้ใหเ้ป็นนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
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ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้น : 1. กำรลดลงของสดัสว่นกำรถือหุน้ (Control Dilution) 
ภำยหลงักำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุท่ีเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำม
สดัส่วนจ ำนวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรำยถืออยู ่(Rights Offering) และกำรออกและ
จดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิ W2 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เดิม
ทกุรำยใชส้ิทธิจองซือ้หุน้เพิ่มทนุตำมสิทธิที่มีอยูค่รบทัง้จ ำนวน (ทัง้สิทธิจองซือ้หุน้
เพิ่มทนุตำม Rights Offering และสทิธิในกำรซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ ตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ W2) จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิกำรออกเสียงของผูถื้อหุน้
บรษัิทฯ (Control Dilution) และในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ W2 ไมใ่ชส้ทิธิใน
กำรซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เลย บริษัทฯ จะด ำเนินกำรลดทนุจดทะเบียน
ของบริษัทฯ โดยกำรตัดหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่รองรับกำรใช้สิทธิของ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ W2 ที่ไมไ่ดร้บักำรใชส้ทิธิทิง้ 
แตใ่นกรณีที่ผูถื้อหุน้เลอืกที่จะไมใ่ชส้ทิธิจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุตำมสทิธิที่ตนมีอยู่
เลย (ทัง้สิทธิจองซือ้หุน้เพิ่มทนุตำม Rights Offering และสิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญั
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ W2)  และผูถื้อหุน้อ่ืนใชส้ิทธิจองซือ้
หุน้สำมญัเพิ่มทนุตำมสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือ จองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุเกินกว่ำสิทธิ 
(Oversubscription) จนมีกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ (Rights Offering) ครบทัง้
จ ำนวน และใช้สิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตำมใบส ำคญัแสดง
สทิธิ W2 ครบทัง้จ ำนวน จะเกิดผลกระทบตอ่สทิธิกำรออกเสยีงของผูถื้อหุน้บริษัทฯ 
(Control Dilution) ดงันี ้

Control Dilution 
1 
=  
 
= 
 
=   รอ้ยละ 33.16 

 
2. กำรลดลงของรำคำหุน้ (Price Dilution) 

ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม  (Rights Offering) และ
กำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ W2 จะมีผลกระทบจำกกำรลดลงของของรำคำหุน้ 
(Price Dilution) ดงันี ้

(จ ำนวนหุน้เพิ่มทนุ RO + จ ำนวนหุน้รองรบักำรแปลงสภำพ UPA-W2) 
(จ ำนวนหุน้ท่ีช ำระแลว้ก่อนกำรเพิ่มทนุ + จ ำนวนหุน้เพิ่มทนุ RO +  

จ ำนวนหุน้รองรบักำรแปลงสภำพ UPA-W2) 
3,000,000,000 + 2,026,068,585 

(10,130,342,925 + 3,000,000,000 + 2,026,068,585) 
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Price Dilution 
 
=     
 
=       
=      ไมม่ี Price Dilution เนื่องจำกรำคำตลำดหลงัเสนอขำยสงูกวำ่รำคำตลำดก่อน

เสนอขำย 
 

3. กำรลดลงของก ำไรตอ่หุน้ (Earnings Per Share หรอื EPS Dilution) 
ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม  (Rights Offering) และ
กำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิ W2 จะเกิดกำรลดลงของก ำไรตอ่หุน้ (EPS Dilution) 
ดงันี ้

EPS Dilution 
 
=    
=  

=     รอ้ยละ 33.16   
รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็น
ส า ห รั บ ใ ช้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ตัดสินใจลงทุนในใบส าคัญ
แสดงสิทธิ 

: ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิควรศึกษำขอ้มูลเก่ียวกับขอ้ก ำหนดสิทธิของใบส ำคญัแสดง
สทิธิ W2 ซึง่แสดงอยูใ่นสว่นท่ี 2 ของเอกสำรฉบบันีด้ว้ย 

รำคำตลำดก่อนเสนอขำย  –  รำคำตลำดหลงัเสนอขำย 
    รำคำตลำดก่อนเสนอขำย 

=     
0.34 – 0.36 

=     
ไมม่ี เนื่องจำกรำคำตลำดหลงัเสนอขำยสงูกวำ่รำคำตลำดก่อน

0.34 

(0.0058) – (0.0039) 
(0.0058) 

ก ำไรตอ่หุน้ก่อนเสนอขำย –  ก ำไรตอ่หุน้หลงัเสนอขำย 
=   ก ำไรตอ่หุน้ก่อนเสนอขำย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 ข้อก าหนดสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญ 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำทีข่องผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิและ 
ผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุน้สำมัญของ 

บริษัท ยูไนเตด็ เพำเวอร ์ออฟ เอเชยี จ ำกัด (มหำชน)  
คร้ังที ่2 (UPA-W2) 
ส ำหรับผู้ถอืหุน้เดมิ 



ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิและผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญ
ของ บริษัท ยไูนเต็ด เพำเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ำกดั (มหำชน) คร้ังที่ 2 (UPA-W2) ส ำหรับผู้ถอืหุน้เดิม 

 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบริษัท ยไูนเต็ด เพำเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 2 ส  ำหรบัผูถื้อ

หุน้เดิม (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ”) จ ำนวน 2,026,068,585 หน่วย (สองพนัยี่สิบหกลำ้นหกหมื่นแปดพนัหำ้รอ้ยแปดสิบหำ้
หน่วย) ออกโดย บริษัท ยไูนเต็ด เพำเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ”) 
ตำมมติที่ประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 5 พฤศจิกำยน 2564 เพื่อออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ซึ่งจะจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมลูค่ำ ในอตัรำสว่น 5 หุน้
เดิม ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ กรณีมีเศษของใบส ำคญัแสดงสิทธิใหปั้ดทิง้ โดยมีอตัรำกำรใชส้ิทธิ คือ ใบส ำคญั
แสดงสทิธิ 1 หนว่ย มีสทิธิซือ้หุน้สำมญัของบรษัิทฯ (มลูคำ่ที่ตรำไว ้หุน้ละ 0.50 บำท) ได ้1 หุน้ (เวน้แตใ่นกรณีที่มีกำรปรบั
อตัรำกำรใชส้ิทธิตำมเง่ือนไขกำรปรบัสิทธิ) และก ำหนดรำคำกำรใชส้ิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิในรำคำ 0.50 บำทตอ่หุน้ 
(เวน้แตใ่นกรณีที่มีกำรปรบัรำคำกำรใชส้ทิธิตำมเง่ือนไขกำรปรบัสทิธิ) รำยละเอียด และเง่ือนไขปรำกฏตำมขอ้ก ำหนดสิทธิ 
(ตำมควำมหมำยที่ไดก้ ำหนดไวใ้นค ำจ ำกดัควำม) 

ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ (ตำมควำมหมำยท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นค ำจ ำกัดควำม) จะไดร้บัสิทธิตำมที่ไดก้ ำหนดไว้ ใน
ขอ้ก ำหนดสิทธิโดยผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งผกูพนัตำมขอ้ก ำหนดสิทธิทุกประกำร 
และใหถื้อว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บัทรำบและเขำ้ใจขอ้ก ำหนดตำ่ง ๆ ในขอ้ก ำหนดสิทธิเป็นอย่ำงดีแลว้ รวมทัง้ให้
เห็นชอบกบักำรแตง่ตัง้นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ตำมควำมหมำยที่ไดก้ ำหนดไวใ้นค ำจ ำกดัควำม) และขอ้ก ำหนด
ตำ่ง ๆ ในสญัญำกำรแตง่ตัง้นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ  

ทัง้นี ้ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิจะจดัใหม้ีกำรเก็บรกัษำส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิและส ำเนำของสญัญำกำรแต่งตัง้นำย
ทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิไว ้ณ ส ำนกังำนใหญ่ของผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิและส ำนกังำนของนำยทะเบียนใบส ำคญั
แสดงสิทธิ เพื่อใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิขอตรวจสอบส ำเนำขอ้ก ำหนดสทิธิไดใ้นวนัและเวลำท ำกำรของผูอ้อกใบส ำคญั
แสดงสิทธิ ณ ส ำนกังำนใหญ่ เลขที่ 127 อำคำรเกษร ทำวเวอร ์ชัน้ที่ 28 หอ้งเลขที่ เอ,บี,ดี ถนนรำชด ำริห ์แขวงลมุพินี  
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 และส ำนกังำนของนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
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1. ค ำจ ำกัดควำม 

ค ำและขอ้ควำมตำ่ง ๆ ที่ใชอ้ยูใ่นขอ้ก ำหนดสทิธิใหม้ีควำมหมำยดงัตอ่ไปนี  ้

ขอ้ก ำหนดสทิธิ : ขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหนำ้ท่ีของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ และผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิส ำหรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบรษัิท 
ยไูนเต็ด เพำเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 2 (UPA-W2) ส ำหรบัผู้
ถือหุน้เดิม (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) (ถำ้มี) 

บรษัิทฯ หรอื ผูอ้อกใบส ำคญั
แสดงสทิธิ 

: บรษัิท ยไูนเต็ด เพำเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ำกดั (มหำชน) 

ใบส ำคญัแสดงสทิธิ : ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สำมญัของ บริษัท ยูไนเต็ด เพำเวอร ์ออฟ 
เอเชีย จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 2 (UPA-W2) ชนิดระบช่ืุอผูถื้อและสำมำรถโอน
เปลีย่นมือได ้

ใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ : ใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ท่ีออกให้โดยบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อใชแ้ทนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของ
บรษัิท ยไูนเต็ด เพำเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 2 (UPA-W2) 

นำยทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธิ : บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด หรือบุคคลอื่นใดที่
คณะกรรมกำรบรษัิทแตง่ตัง้ใหเ้ป็นนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ : ผู้ที่ปรำกฏรำยช่ือในทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็นเจ้ำของหรือผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ และใหร้วมถึงผูถื้อใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ : บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด หรือบุคคล หรือ 
นิติบคุคลอื่นที่ด  ำเนินกิจกำรรบัฝำกหลกัทรพัยไ์ดต้ำมกฎหมำยซึ่งเขำ้รบัท ำ
หนำ้ที่แทน 

หุน้รองรบั : หุน้สำมญัออกใหมข่อง บรษัิท ยไูนเต็ด เพำเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ำกดั (มหำชน) 
จ ำนวน 2,026,068,585 หุน้ (สองพันย่ีสิบหกลำ้นหกหมื่นแปดพันหำ้รอ้ย
แปดสิบหำ้หุน้) มลูค่ำหุน้ที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท ท่ีจดัไวเ้พื่อรองรบักำรใช้
สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ (Rights 
Offering) รวมทัง้หุน้สำมญัที่ออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีที่มีกำรปรบัสิทธิตำม
เง่ือนไขท่ีก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิซึ่งมีจ ำนวนไม่เกินรอ้ยละ 50 ของ
จ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหนำ่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ 

วนัท ำกำร : วนัที่ธนำคำรพำณิชยโ์ดยทั่วไปเปิดท ำกำรตำมปกติในกรุงเทพมหำนคร ซึ่ง
มิใช่วนัเสำรห์รือวนัอำทิตย ์หรือวนัอื่นใดที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยประกำศ
ใหเ้ป็นวนัหยดุของธนำคำรพำณิชย ์และไมเ่ป็นวนัหยดุท ำกำรของบรษัิทฯ 
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ประกำศ ทจ. 34/2551  : ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที่ ทจ. 34/2551 เรือ่ง กำรขออนญุำต
และกำรอนญุำตใหเ้สนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุน้ที่ออกใหม่และ
หุน้ท่ีออกใหมเ่พื่อรองรบัใบส ำคญัแสดงสทิธิ (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) 

ส ำนกังำน ก.ล.ต. : ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

ตลำดหลกัทรพัย ์  : ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

สมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญั 
แสดงสทิธิ 

: สมุดทะเบียนหรือแหล่งขอ้มูลทำงทะเบียนซึ่งบันทึกรำยละเอียดเก่ียวกับ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีเก็บรักษำโดยนำย
ทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ เช่น ช่ือและที่อยู่ของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
กำรโอน กำรจ ำน ำ กำรอำยัด กำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิใหม่ ตำม
หลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และ
ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้ง 

สทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิ : สิทธิทัง้ปวงในใบส ำคญัแสดงสิทธิอนัรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเฉพำะสิทธิที่จะซือ้
หุน้สำมญัออกใหม่ของบริษัทฯ สิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุม สิทธิในกำรออก
ลงคะแนนเสียงในกำรประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ และสิทธิในกำรไดร้บั
คำ่เสยีหำยในกรณีที่หุน้รองรบัไมเ่พียงพอ 

หุน้ : หุ้นสำมัญที่ออกใหม่ของ บริษัท ยูไนเต็ด เพำเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ำกัด 
(มหำชน)  

2. ลักษณะส ำคัญของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

2.1 รำยละเอียดเก่ียวกบัใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

ประเภทหลกัทรพัยท์ี่เสนอ
ขำย 

: ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของ บริษัท ยไูนเต็ด เพำเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ำกดั 
(มหำชน) ครัง้ที่ 2  

ชนิด : ระบช่ืุอผูถื้อ และสำมำรถโอนเปลีย่นมือได ้

จ ำนวนที่ออกและเสนอขำย : 2,026,068,585 หนว่ย (สองพนัยี่สบิหกลำ้นหกหมื่นแปดพนัหำ้รอ้ยแปดสบิหำ้หนว่ย) 

จ ำนวนหุน้ท่ีออกเพื่อรองรบั
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

: 2,026,068,585 หุ้น (สองพันยี่สิบหกล้ำนหกหมื่นแปดพันห้ำร้อยแปดสิบห้ำหุ้น)  
มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท คิดเป็นรอ้ยละ 20 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้
ทัง้หมดของบริษัทฯ จ ำนวน 10,130,342,925 หุน้ ณ วนัประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
ครัง้ที่ 9/2564 ซึ่งมีมติใหอ้อกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ เมื่อวนัที่ 25 สิงหำคม 
2564 

วิธีกำรจดัสรร : จัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิจ ำนวน 2,026,068,585 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ 
บริษัทฯ ที่มีช่ือปรำกฏในวนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บักำรจัดสรรใบส ำคัญ
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แสดงสทิธิ (Record Date) ในวนัท่ี 15 ธนัวำคม 2564 ในอตัรำสว่นหุน้สำมญัเดิม 5 หุน้ 
ตอ่ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย  

ในกำรค ำนวณสทิธิของผูถื้อหุน้แต่ละรำยที่จะไดร้บักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ หำก
มีเศษหุน้สำมัญจำกกำรค ำนวณตำมอัตรำส่วนกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิของ 
ผูถื้อหุน้แตล่ะรำย ใหปั้ดเศษหุน้สว่นท่ีเหลอืทิง้ทัง้จ ำนวน 

ในกรณีที่มีเศษของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เกิดจำกกำรค ำนวณตำมอัตรำสว่นกำรจดัสรร
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใหปั้ดเศษดงักล่ำวทิง้ทัง้จ ำนวน  และในกรณีที่มีใบส ำคญัแสดง
สิทธิคงเหลือภำยหลงักำรจดัสรร บริษัทฯ จะด ำเนินกำรยกเลิกใบส ำคญัแสดงสิทธิใน
สว่นท่ีเหลอืดงักลำ่วตอ่ไป 

รำคำเสนอขำยตอ่หนว่ย : 0.00 บำท (ศนูยบ์ำท) 

วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ : 28 มกรำคม 2565 

อำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ : 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ (วันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 28 
มกรำคม 2565 และวนัที่ครบก ำหนดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ คือ วนัที่ 27 มกรำคม 
2566 ในกรณีที่ตรงกบัวนัหยดุใหเ้ลือ่นเป็นวนัท ำกำรก่อนหนำ้ ทัง้นี ้ใบส ำคญัแสดงสทิธิ
จะพน้สภำพจำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในวนัถัดไป) โดยบริษัทฯ จะไม่ขยำย
อำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีข้อก ำหนดเรียกให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ
สำมำรถใชส้ทิธิก่อนครบก ำหนด 

อตัรำกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญั : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สำมญัได ้1 หุน้ เวน้แต่กรณีมีกำรปรบัอตัรำ
กำรใชส้ทิธิตำมเง่ือนไขกำรปรบัสทิธิ 

รำคำกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญั : 0.50 บำท (หำ้สิบสตำงค)์ ต่อ 1 หุน้สำมญัใหม่ เวน้แต่กรณีมีกำรปรบัรำคำกำรใชส้ทิธิ
ตำมเง่ือนไขกำรปรบัสทิธิ 

วนัใชส้ทิธิ : ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะเริ่มใชส้ิทธิในวนัสดุทำ้ยของแต่ละไตรมำสของปี 2565 และ
สำมำรถใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้แรกในวนัสดุทำ้ยของไตรมำสลำ่สดุของปี 
2565 นับจำกวันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ กล่ำวคือ วันที่ 31 มีนำคม 2565 จนถึง
สิน้สดุถึงวนัครบก ำหนดอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้วนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิครัง้
สดุทำ้ยก ำหนดใหต้รงกบัวนัครบก ำหนดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิกลำ่วคือ 1 ปีนบั
จำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ หรอืวนัท่ี 27 มกรำคม 2566 

ในกรณีที่วนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิใด ๆ ตรงกับวนัหยดุท ำกำร ใหเ้ลื่อนวนัก ำหนดใชส้ิทธิ
ครัง้ดงักลำ่วเป็นวนัท ำกำรก่อนหนำ้ (รำยละเอียดในขอ้ 2.3 วิธีกำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญั
แสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้)  
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ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนง
ในกำรใชส้ทิธิ 

: ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงคจ์ะใชส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัของบริษัทฯ จะตอ้ง
แจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยในระยะเวลำ  5 
วนัท ำกำรก่อนวนัใชส้ิทธิในแตล่ะครัง้ ในกรณีที่วนัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิตรงกบั
วนัหยดุท ำกำร ใหเ้ลือ่นวนัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิดงักลำ่วเป็นวนัท ำกำรสดุทำ้ย
ก่อนหนำ้วนัก ำหนดใชส้ิทธิครัง้ดงักลำ่ว ยกเวน้กำรแสดงควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิครัง้
สดุทำ้ย ใหแ้สดงควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิภำยในระยะเวลำ  15 วนัก่อนวนัใชส้ิทธิครัง้
สดุทำ้ยตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 2.3.3 

ตลำดรองของใบส ำคญัแสดง
สทิธิ 

: บริษัทฯ จะน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 

ตลำดรองของหุน้สำมญัที่เกิด
จำกกำรใชส้ทิธิ 

: บริษัทฯ จะน ำหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ออกและเสนอ
ขำยในครัง้นี ้เขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 

ผลกระทบตอ่ผูถื้อหุน้  
(Dilution Effect) 

: 1. กำรลดลงของสดัสว่นกำรถือหุน้ (Control Dilution) 
ภำยหลงักำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุท่ีเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำม
สดัสว่นจ ำนวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้ แต่ละรำยถืออยู่ (Rights Offering) และกำรออกและ
จดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิ W2 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เดิม
ทกุรำยใชส้ิทธิจองซือ้หุน้เพิ่มทนุตำมสิทธิที่มีอยูค่รบทัง้จ ำนวน (ทัง้สิทธิจองซือ้หุน้
เพิ่มทนุตำม Rights Offering และสทิธิในกำรซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ ตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ W2) จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิกำรออกเสียงของผูถื้อหุน้
บรษัิทฯ (Control Dilution) และในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ W2 ไมใ่ชส้ทิธิใน
กำรซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เลย บริษัทฯ จะด ำเนินกำรลดทนุจดทะเบียน
ของบริษัทฯ โดยกำรตัดหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ท่ีรองรับกำรใช้สิทธิของ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ W2 ที่ไมไ่ดร้บักำรใชส้ทิธิทิง้ 

แตใ่นกรณีที่ผูถื้อหุน้เลอืกที่จะไมใ่ชส้ทิธิจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุตำมสทิธิที่ตนมีอยู่
เลย (ทัง้สิทธิจองซือ้หุน้เพิ่มทนุตำม Rights Offering และสิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญั
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ W2)  และผูถื้อหุน้อื่นใชส้ิทธิจองซือ้
หุน้สำมญัเพิ่มทนุตำมสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือ จองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุเกินกว่ำสิทธิ 
(Oversubscription) จนมีกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ (Rights Offering) ครบทัง้
จ ำนวน และใช้สิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตำมใบส ำคญัแสดง
สทิธิ W2 ครบทัง้จ ำนวน จะเกิดผลกระทบตอ่สทิธิกำรออกเสยีงของผูถื้อหุน้บริษัทฯ 
(Control Dilution) ดงันี ้



 
 

  หนำ้ 5 จำก 38 

Control Dilution 
1 
=  

 
= 

 
=   รอ้ยละ 33.16 

 

2. กำรลดลงของรำคำหุน้ (Price Dilution) 

ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม  (Rights Offering) และ
กำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ W2 จะมีผลกระทบจำกกำรลดลงของของรำคำหุน้ 
(Price Dilution) ดงันี ้

Price Dilution 
 
=     
 
=       

=      ไม่มี Price Dilution เน่ืองจำกรำคำตลำดหลงัเสนอขำยสงูกวำ่รำคำตลำดก่อนเสนอขำย 
 

3. กำรลดลงของก ำไรตอ่หุน้ (Earnings Per Share หรอื EPS Dilution) 

ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม  (Rights Offering) และ
กำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิ W2 จะเกิดกำรลดลงของก ำไรตอ่หุน้ (EPS Dilution) 
ดงันี ้

EPS Dilution 
 

=    

=  

=     รอ้ยละ 33.16   

 

 

(จ ำนวนหุน้เพิ่มทนุ RO + จ ำนวนหุน้รองรบักำรแปลงสภำพ UPA-W2) 
(จ ำนวนหุน้ท่ีช ำระแลว้ก่อนกำรเพิ่มทนุ + จ ำนวนหุน้เพิ่มทนุ RO +  

จ ำนวนหุน้รองรบักำรแปลงสภำพ UPA-W2) 

3,000,000,000 + 2,026,068,585 
(10,130,342,925 + 3,000,000,000 + 2,026,068,585) 

  

รำคำตลำดก่อนเสนอขำย  –  รำคำตลำดหลงัเสนอขำย 
    รำคำตลำดก่อนเสนอขำย 

=     0.34 – 0.36 =     0.34 

(0.0058) – (0.0039) 
(0.0058) 

ก ำไรตอ่หุน้ก่อนเสนอขำย –  ก ำไรตอ่หุน้หลงัเสนอขำย 
=   ก ำไรตอ่หุน้ก่อนเสนอขำย 



 
 

  หนำ้ 6 จำก 38 

2.2 ใบส ำคญัแสดงสทิธิ สมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิและผูท้รงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

2.2.1 นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิมีหนำ้ที่ท่ีจะตอ้งออกใบส ำคญัแสดงสทิธิใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิฯ ทุกรำย โดยในส่วนของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีฝำกไวก้บัศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์จะระบุช่ือ 
“ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย”์ เป็นผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิแทนในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
นัน้ นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือออกใบแทนใบส ำคญัแสดง
สทิธิ ตำมแบบที่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิก ำหนดใหแ้ก่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย  ์

2.2.2 นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิมีหนำ้ที่ตำมสญัญำแต่งตัง้นำยทะเบียนที่จะตอ้งจดัท ำและเก็บ
รกัษำสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ไวจ้นกว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธิทัง้หมดจะมีกำรใชส้ทิธิ
ซือ้หุน้สำมญัของบรษัิทฯ หรอืจนกวำ่ครบก ำหนดอำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิ (แลว้แตก่รณี) 

2.2.3 ผูท้รงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ 

-  ผูท้รงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิกรณีทั่วไป  

สิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตกไดแ้ก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรำกฏช่ือเป็นเจำ้ของใบส ำคญั
แสดงสทิธิจ ำนวนดงักลำ่วที่ระบอุยูใ่นสมดุทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ ในขณะนัน้ ๆ หรอืในวนั
ก่อนวนัแรกของกำรปิดสมดุทะเบียนในกรณีที่มีกำรปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดง
สิทธิฯ เวน้แต่จะไดม้ีกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งสำมำรถใชย้นักบัผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ไดต้ำมขอ้ 2.3.6 เกิดขึน้แลว้ในวนัปิดสมดุทะเบียนที่เก่ียวขอ้งขำ้งตน้ ซึ่งสิทธิในใบส ำคญัแสดง
สทิธิจะตกไดแ้ก่ผูร้บัโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

-   ผูท้รงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิกรณีที่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยเ์ป็นผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิแทน  

สิทธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิจะตกไดแ้ก่บคุคลหรือนิติบคุคลที่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ไดร้บัแจง้เป็นหนงัสือจำกศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยว์ำ่เป็นผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิจ ำนวน
ดงักล่ำวที่ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยจ ำนวนดงักล่ำวจะตอ้งไม่
เกินกว่ำจ ำนวนรวมของใบส ำคญัแสดงสิทธิในช่ือของศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยท์ี่ระบุอยู่ในสมดุ
ทะเบียนในขณะนัน้ ๆ หรอืในวนัก่อนวนัแรกของกำรปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดง
สทิธิในกรณีที่มีกำรปิดสมดุทะเบียน 

2.2.4 เม่ือศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยแ์จง้ต่อนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดง
สิทธิมีหนำ้ท่ีที่จะตอ้งออกใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ฝำกไวก้บั
ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยแ์ละลงทะเบียนใหผู้ท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิรำยดงักล่ำวเป็นผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมจ ำนวนท่ีไดร้บัแจง้จำกศนูยร์บั
ฝำกหลักทรัพย์ ทั้งนี ้เมื่อได้มีกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนดังกล่ำวแลว้ นำย
ทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะแก้ไขจ ำนวนรวมของใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีลงทะเบียนในสมุด
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ทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไวใ้นช่ือของศนูยร์ับฝำกหลกัทรพัย ์โดยหกัจ ำนวนใบส ำคญัแสดง
สิทธิที่ไดแ้ยกไปลงทะเบียนไวใ้นช่ือของผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิออก สว่นจ ำนวนรวมของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ออกใหแ้ก่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยน์ัน้ หำกนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ไม่ไดท้  ำกำรแกไ้ข (ไม่วำ่ดว้ยเหตใุดก็ตำม) ใหถื้อว่ำมีจ ำนวนลดลงตำมจ ำนวนของใบส ำคญัแสดง
สิทธิท่ีไดแ้ยกไปออกใบส ำคญัแสดงสิทธิและลงทะเบียนไวใ้นช่ือของผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดง
สทิธิดงักลำ่ว 

2.3 วิธีกำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้ 

2.3.1 วนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิ 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะเริ่มใชส้ิทธิได้ในวนัสดุทำ้ยของแต่ละไตรมำสของปี 2565 และสำมำรถใช้
สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้แรกในวนัสดุทำ้ยของไตรมำสล่ำสดุของปี 2565 นบัจำกวนัที่ออก
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ กลำ่วคือ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 จนถึงวนัครบก ำหนดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
ทัง้นี ้วนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ยก ำหนดใหต้รงกับวนัครบก ำหนดอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิ
กลำ่วคือ 1 ปีนบัจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ หรอืวนัท่ี 27 มกรำคม 2566 

ในกรณีที่วนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิใด ๆ ตรงกบัวนัหยดุท ำกำร ใหเ้ลื่อนวนัก ำหนดใชส้ิทธิครัง้ดงักลำ่วเป็น
วนัท ำกำรก่อนหนำ้ โดยบริษัทฯ จะไม่ขยำยอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ และไม่มีขอ้ก ำหนดเรียกใหผู้้
ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถใชส้ทิธิก่อนครบก ำหนด 

2.3.2 กำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญั 

ในกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัของบรษัิทฯ แตล่ะครัง้ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญั
ทัง้หมดหรือบำงส่วนก็ได ้ส  ำหรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ไดใ้ชส้ิทธิภำยในวนัก ำหนดกำร  
ใช้สิทธิครัง้สุดทำ้ย บริษัทฯ จะถือว่ำผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงคจ์ะใช้สิทธิตำมใบส ำคัญ  
แสดงสทิธิดงักลำ่ว และใหถื้อวำ่ใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้ ๆ สิน้สภำพโดยไมม่ีกำรใชส้ทิธิ 

เมื่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิแลว้ ผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิจะไมส่ำมำรถยกเลกิกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิดงักลำ่วไดอ้ีกตอ่ไป 

2.3.3 ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิซึง่ประสงคจ์ะใชส้ทิธิในกำรซือ้หุน้สำมญัของบรษัิทฯ จะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงใน
กำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัของบรษัิทฯ ตำมวิธีที่ระบไุวใ้นขอ้ 2.3.6 โดยมีระยะเวลำแจง้ควำมจ ำนงในกำร
ใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัของบรษัิทฯ ดงันี ้

- กำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัในแตล่ะครัง้ (ยกเวน้กำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย) 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซึง่ประสงคท์ี่จะใชส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัของบริษัทฯ จะตอ้งแจง้ควำม  
จ ำนงในกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิระหวำ่งเวลำ 09.00 – 15.30 น. ของทกุ
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วนัท ำกำร ภำยในระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรก่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้ (“ระยะเวลำกำร
แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ”) ในกรณีท่ีวันก ำหนดกำรใช้สิทธิตรงกับวันหยุดท ำกำรของ 
บริษัทฯ ใหเ้ลื่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิดงักลำ่ว เป็นวนัท ำกำรสดุทำ้ยก่อนหนำ้วนัก ำหนดกำรใช้
สทิธิครัง้ดงักลำ่ว 

- กำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิกำรซือ้หุน้สำมญัครัง้สดุทำ้ย 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซึง่ประสงคท์ี่จะใชส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัของบริษัทฯ จะตอ้งแจง้ควำม  
จ ำนงในกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิระหวำ่งเวลำ 09.00 – 15.30 น. ของทกุ
วนัท ำกำร ภำยในระยะเวลำ 15 วนัก่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย (“ระยะเวลำกำรแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย”) ในกรณีที่วนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิตรงกบัวนัหยดุท ำกำร
ของบริษัทฯ ใหเ้ลื่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิดงักลำ่ว เป็นวนัท ำกำรสดุทำ้ยก่อนหนำ้วนัก ำหนดกำร
ใชส้ทิธิครัง้ดงักลำ่ว  

ทัง้นี ้กำรแจง้ข่ำวเก่ียวกบักำรใชส้ิทธิ ระยะเวลำกำรใชส้ิทธิ และระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำร 
ใชส้ิทธิ บริษัทฯ จะแจง้รำยละเอียดดงักลำ่วอยำ่งนอ้ย 5 วนัท ำกำรก่อนระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนง
ในกำรใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ผ่ำนทำงระบบเผยแพรข่อ้มูลของบริษัทจดทะเบียนของตลำดหลกัทรพัย์  
ส ำหรบักำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย บรษัิทฯ จะสง่จดหมำยลงทะเบียนถึงผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิอยำ่งนอ้ย 
5 วนัท ำกำรก่อนระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย ตำมรำยช่ือที่ปรำกฏในสมดุ
ทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ จะปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 21 
วนัก่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย และตลำดหลกัทรพัยจ์ะท ำกำรขึน้เครือ่งหมำยหำ้มกำรซือ้
ขำย (SP) ลว่งหนำ้ 2 วนัท ำกำรก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในกรณีที่วนั
แรกของกำรปิดสมดุทะเบียนดงักลำ่ว ตรงกับวนัหยดุท ำกำร ใหเ้ลื่อนเป็นวนัท ำกำรก่อนหน้ำ และใน
กรณีที่วันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สุดทำ้ยตรงกับวันหยุดท ำกำร ใหเ้ลื่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้
สุดท้ำยดังกล่ำว เป็นวันท ำกำรสุดท้ำยก่อนหนำ้วันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำยดังกล่ำว ทั้งนี ้
ใบส ำคญัแสดงสิทธิจะถกูพกักำรซือ้ขำยตัง้แต่วนัแรกที่ตลำดหลกัทรพัยข์ึน้ เครื่องหมำย SP จนถึงวนั
ก ำหนดกำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย  

2.3.4 นำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

บรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ชัน้ 1 ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
Tower B (ขำ้งสถำนทตูจีน) เลขที่ 93 ถนนรชัดำภิเษก 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศพัท ์0-2009-9000  
โทรสำร 0-2009-9991 
Website : www.tsd.co.th 
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(1) นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิจะรบัผิดชอบตอ่กำรปิดสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ ซึง่
ในสมุดทะเบียนจะตอ้งประกอบดว้ย ช่ือและนำมสกุลจริง สญัชำติ และท่ีอยู่ของผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิ และรำยละเอียดอื่น ๆ ที่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยก์ ำหนด ทัง้นี ้บริษัทฯ จะถือว่ำขอ้มลูท่ี
ปรำกฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นขอ้มลูที่ถกูตอ้ง ดงันัน้ ผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิมีหนำ้ท่ีในกำรแจง้กำรเปลี่ยนแปลงขอ้มูล หรือแกไ้ขขอ้ผิดพลำดในรำยละเอียดในกำรลง
บนัทกึในสมดุทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิตอ่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิโดยตรง  

(2) นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิมีหน้ำท่ีจะต้องออกใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ฝำกไวก้บัศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์และจะตอ้งลงช่ือศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย์
เป็นผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิแทนในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้ และนำยทะเบียนจะ
ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือออกใบรบัเพื่อใชแ้ทนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมแบบท่ีนำยทะเบียน
ก ำหนดใหแ้ก่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์

(3) นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิมีหนำ้ที่ตำมสญัญำกำรแต่งตัง้นำยทะเบียนที่จะตอ้งจดัท ำและ
เก็บรกัษำสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไวจ้นกว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธิทัง้หมดจะมีกำรใช้
สทิธิซือ้หุน้รองรบัของบรษัิทฯ หรอืจนกวำ่ครบก ำหนดอำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิ (แลว้แตก่รณี) 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิในกำรเปลีย่นนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ โดยแจง้ใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 30 วัน โดยแจง้ผ่ำนทำงระบบเผยแพร่
ขอ้มลูของบรษัิทจดทะเบียนของตลำดหลกัทรพัยแ์ละแจง้ใหส้  ำนกังำน ก.ล.ต. ทรำบลว่งหนำ้ไม่นอ้ย
กวำ่ 30 วนั เช่นกนั  

2.3.5 สถำนท่ีติดตอ่ในกำรใชส้ทิธิ 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ สำมำรถติดตอ่บรษัิทฯ เพื่อใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิได ้ตำมระยะเวลำ
กำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิที่ระบไุวใ้นขอ้ 2.3.3 ณ สถำนท่ีตำมที่อยูด่งัตอ่ไปนี ้

เลขำนกุำรบรษัิท 
บรษัิท ยไูนเต็ด เพำเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ำกดั (มหำชน)  
127 อำคำรเกษร ทำวเวอร์ ชั้นที่ 28 ห้องเลขท่ี เอ,บี,ดี ถนนรำชด ำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหำนคร 10330  
โทรศพัท ์ 0-2677-7151 
โทรสำร 0-2677-7152 

ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่ติดต่อในกำรใชส้ิทธิ บริษัทฯ จะแจง้รำยละเอียดใหก้ับ  
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบโดยแจง้ผ่ำนทำงระบบเผยแพร่ขอ้มูลของบริษัทจดทะเบียนของตลำด
หลกัทรพัยต์อ่ไป 
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2.3.6 วิธีกำรและขัน้ตอนกำรใชส้ทิธิ 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถขอรบัใบแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ
ซือ้หุน้สำมญัไดท้ี่บริษัทฯ หรือดำวนโ์หลดจำกเว็บไซตข์องบริษัทฯ (www.unitedpowerofasia.com) ใน
ระหวำ่งระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ หรอืระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิครัง้
สดุทำ้ย 

2.3.6.1 ในกรณีที่ใบส ำคญัแสดงสิทธิอยูใ่นระบบใบหุน้ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชใ้บส ำคญั
แสดงสทิธิเป็นหลกัฐำนในกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิไดท้นัที 

2.3.6.2 ในกรณีที่ใบส ำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไรใ้บหุน้ (Scripless) ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิที่
ตอ้งกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัตอ้งแจง้ควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอ เพื่อขอถอนใบส ำคญั
แสดงสทิธิ หรอืเพื่อใหอ้อกใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตำมที่ตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด โดยยื่น
ต่อบริษัทหลกัทรพัยท์ี่ท  ำหนำ้ที่เป็นนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัย ์(Broker) ของตน และบริษัท
หลกัทรพัยด์งักลำ่ว จะด ำเนินกำรแจง้กบัศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์เพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ส ำหรบัน ำไปใชเ้ป็นหลกัฐำนประกอบกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้
สำมญักบับรษัิทฯ เพื่อด ำเนินกำรใชส้ทิธิตำมที่ระบไุวข้ำ้งตน้ 

2.3.6.3 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ที่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญั
จะต้องปฏิบัติตำมเง่ือนไขและภำยในระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิหรือ
ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย โดยด ำเนินกำรและส่งเอกสำร 
ดงัตอ่ไปนีใ้หแ้ก่บรษัิทฯ ตำมสถำนท่ีติดตอ่ที่ระบไุวใ้นขอ้ 2.3.5 ขำ้งตน้ 

(ก) ใบแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัท่ีไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้ง ชัดเจน และ
ครบถว้นทกุรำยกำร พรอ้มลงนำมโดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ และสง่ใหแ้ก่บริษัทฯ ใน
กำรใช้สิทธิ ในช่วงระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิ หรือระยะเวลำกำรแจง้
ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย ทัง้นี ้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถขอรบัแบบ
แสดงควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัได ้ณ สถำนที่ติดต่อในกำรใชส้ิทธิ หรือดำวน์
โหลดจำกเว็บไซตข์องบริษัทฯ (www.unitedpowerofasia.com) ในระหว่ำงระยะเวลำ
แจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ หรอืระยะเวลำแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย  

(ข) ใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ตำมแบบที่ตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด 
ซึ่งผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิลงลำยมือช่ือผูโ้อนดำ้นหลงั ตำมจ ำนวนที่ระบอุยู่ในใบแจง้
ควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมัญ และหนังสือมอบอ ำนำจใหผู้อ้ื่นมำรบัใบส ำคัญ
แสดงสทิธิฉบบัใหม ่ส ำหรบัใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ยงัไมไ่ดใ้ชส้ทิธิ (ถำ้มี) 

(ค) ช ำระเงินตำมจ ำนวนในกำรใชส้ิทธิ ตำมท่ีระบุในใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้
สำมญั โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ ที่ประสงคจ์ะใชส้ทิธิ
ซือ้หุน้สำมญัจะตอ้งช ำระเป็นเงินเป็นเช็ค หรือดรำฟทธ์นำคำรที่สำมำรถเรียกเก็บไดใ้น
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เขตกรุงเทพมหำนคร ไม่นอ้ยกว่ำ 2 วนัท ำกำร ก่อนวนัใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ โดยสั่งจ่ำย 
หรอืช ำระดว้ยกำรโอนเงินสดเขำ้บญัชีดงัตอ่ไปนี ้พรอ้มน ำสง่ส ำเนำใบน ำฝำก/โอนเงิน  

ช่ือบญัชี:  “บญัชีจองซือ้หุน้เพิ่มทนุของ บมจ. ยไูนเต็ด เพำเวอร ์ออฟ เอเชีย”    
ประเภทบญัชี: กระแสรำยวนั  
ธนำคำร:  ธนำคำร ไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน)  
สำขำ: อำคำรคิวเฮำ้ส ์ลมุพินี  
เลขที่บญัชี:  227-3-01684-0  

ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะเป็นผูร้บัภำระค่ำใชจ้่ำย 
และ/หรือค่ำธรรมเนียมที่เกิดขึน้จำกกำรโอนเงิน ค่ำอำกรแสตมป์ที่เกิดขึน้ หรือภำษีอื่น
ใด (ถำ้มี) ตำมบทบญัญัติแห่งประมวลรษัฎำกรหรือขอ้บงัคบัหรือกฎหมำยต่ำง ๆ ที่ใช้
บงัคบัในกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

(ง) หลกัฐำนประกอบกำรใชส้ทิธิ 

1. บคุคลสญัชำติไทย  : ส ำเนำบตัรประชำชน หรือส ำเนำบตัรขำ้รำชกำร 
หรือส ำเนำบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจที่ยังไม่
หมดอำย ุ(ในกรณีมีกำรเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกลุ ซึ่งท ำ
ใหช่ื้อ/ช่ือสกุล ไม่ตรงกับใบส ำคญัแสดงสิทธิ ให้
แนบเอกสำรที่ออกโดยหนว่ยงำนรำชกำร เช่น ใบ
แจ้งเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล เป็นต้น) พร้อมรับรอง
ส ำเนำถกูตอ้ง 

2. บคุคลตำ่งดำ้ว : ส ำเนำใบตำ่งดำ้ว หรอืส ำเนำบตัรหนงัสอืเดินทำง
ที่ยงัไมห่มดอำย ุพรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

3. นิติบคุคลในประเทศ : ส ำเนำหนังสือรบัรองบริษัทท่ีออกโดยกระทรวง
พำณิชย ์อำยุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันที่ยื่นแบบ
แสดงควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญั พรอ้ม
รบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจที่มี
ช่ือปรำกฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้น  และ
ประทับตรำส ำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี)  และ
เอกสำรหลกัฐำนของผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือช่ือตำม 
1.  หรือ 2.  แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองส ำเนำ
ถกูตอ้ง  

4. นิติบคุคลตำ่งประเทศ : ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนจัดตัง้นิติบุคคล 
และ/หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
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หน่วยงำนของรฐัอื่นที่มีอ  ำนำจของประเทศที่นิติ
บุคคลนั้นจดทะเบียนจัดตั้ง  และรับรองโดย 
Notary Public ของประเทศที่ออกเอกสำรนัน้โดย
มีอำยุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันที่ยื่นใบแจ้งควำม
จ ำนงกำรใช้สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญ พร้อมรับรอง
ส ำเนำถูกต้องโดยกรรมกำรผู้มีอ  ำนำจ และ
เอกสำรหลกัฐำนของผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือช่ือตำม 
1.  หรือ 2.  แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองส ำเนำ
ถกูตอ้ง 

5. คสัโตเดียน (Custodian) : ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนรบัรองโดย Notary 
Public ของประเทศที่ออกเอกสำรนัน้ โดยมีอำยุ
ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันที่ยื่นใบแจ้งควำมจ ำนง
กำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญ พรอ้มหนังสือแต่งตั้ง 
คัสโตเดียน หนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) และ
เอกสำรหลกัฐำนของผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือช่ือตำม 
1.  หรือ 2.  แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองส ำเนำ
ถกูตอ้ง 

ทัง้นี ้หำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ไม่สง่มอบหลกัฐำนประกอบกำรใชส้ิทธิตำมที่กล่ำว
ขำ้งตน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะถือว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิ
ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิในครัง้นัน้ ๆ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ สำมำรถใชด้ลุพินิจในกำร
พิจำรณำให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ตำมควำม
เหมำะสม 

2.3.6.4 จ ำนวนหน่วยของใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ขอใชส้ิทธิซือ้หุน้
สำมญัจะตอ้งเป็นจ ำนวนเต็มเทำ่นัน้ โดยอตัรำกำรใชส้ิทธิเท่ำกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิหรอืใบ
แทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สำมญั 1 หุน้ เวน้แต่กรณีกำรปรบัอตัรำกำรใชส้ิทธิ
ตำมขอ้ 3.3 (เง่ือนไขกำรปรบัสทิธิของใบส ำคญัแสดงสทิธิ) 

2.3.6.5 จ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกเมื่อมีกำรใชส้ิทธิ จะค ำนวณโดยกำรน ำจ ำนวนเงินในกำรใชส้ิทธิ ซึ่ง 
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิไดช้ ำระตำมที่กลำ่วขำ้งตน้ หำรดว้ย
รำคำกำรใชส้ิทธิในขณะที่มีกำรใชส้ิทธินัน้ โดยบริษัทฯ จะออกหุน้สำมญัเป็นจ ำนวนเต็มไม่
เกินจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ คณูดว้ยอตัรำกำร 
ใชส้ิทธิ หำกมีกำรปรบัรำคำกำรใชส้ิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชส้ิทธิแลว้ ท ำใหม้ีเศษเหลืออยู่
จำกกำรค ำนวณดงักลำ่ว บรษัิทฯ จะไมน่ ำเศษดงักลำ่วมำคิดค ำนวณและจะช ำระเงินท่ีเหลือ
จำกกำรใชส้ทิธิดงักลำ่วเป็นเงินโอน หรือเช็คระบช่ืุอขีดครอ่มเฉพำะ คืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญั
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แสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยทำงไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบัภำยใน 14 
วนัท ำกำร นบัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้ โดยไมม่ีดอกเบีย้ไมว่ำ่ในกรณีใด ๆ 

ในกรณีที่ตอ้งมีกำรเปลี่ยนแปลงอตัรำกำรใชส้ิทธิตำมเกณฑก์ำรปรบัรำคำกำรใชส้ิทธิและ
อตัรำกำรใชส้ทิธิตำมที่ระบใุนเง่ือนไขกำรปรบัสทิธิ และมีเศษของจ ำนวนหุน้สำมญัที่จะไดร้บั
จำกกำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ ใหต้ดัเศษของหุน้ทิง้ 

2.3.6.6 กำรใชส้ิทธิในวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ตำมขอ้ 2.3.1 และขอ้ 2.3.3 ผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสทิธิ สำมำรถใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญั โดยจะตอ้งใชส้ทิธิในกำรซือ้หุน้สำมญัไมต่  ่ำกวำ่ 100 
หุน้ หรือทวีคณูของ 100 หุน้ ยกเวน้กรณีที่ใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวมีเศษหรือเป็นกรณี
กำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย อย่ำงไรก็ตำมในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มีสิทธิในกำรซือ้หุน้
สำมญัต ่ำกวำ่ 100 หุน้ จะตอ้งใชส้ทิธิในกำรซือ้หุน้สำมญัในครัง้เดียวทัง้จ ำนวน 

2.3.6.7 หำกบรษัิทฯ ไดร้บัหลกัฐำนใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ หรอืหลกัฐำน
ประกอบกำรใชส้ิทธิตำมขอ้ 2.3.6.3 ง) ไม่ครบถว้นหรือไม่ถกูตอ้ง หรือบริษัทฯ ตรวจสอบได้
ว่ำขอ้ควำมที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ กรอกลงในใบแจง้
ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญันัน้ ไม่ครบถว้นหรือไม่ถกูตอ้ง หรือติดอำกรแสตมป์ 
(ถ้ำมี) ไม่ครบถ้วนถูกตอ้งตำมบทบัญญัติแห่งประมวลรษัฎำกร ขอ้บังคับ หรือกฎหมำย 
ต่ำง ๆ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ตอ้งท ำกำรแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง
ภำยในระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ หรือระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนง
ในกำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย หำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ ไมท่ ำ
กำรแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภำยในระยะเวลำดงักลำ่ว บรษัิทฯ จะถือวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิแสดง
เจตนำยกเลิกกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญั และใหถื้อว่ำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิในครัง้
นัน้สิน้สภำพลงโดยไมม่ีกำรใชส้ทิธิ  

บริษัทฯ จะโอนเงินคืน หรือสั่งจ่ำยเช็คระบุช่ือขีดคร่อมเฉพำะ (แลว้แต่กรณี) และส่งมอบ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ หรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ สว่นท่ีเหลอืในกรณีที่บรษัิทฯ ถือวำ่มี
กำรใชส้ิทธิเพียงบำงส่วน คืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดง 
สิทธิฯ ภำยใน 14 วันท ำกำรนับจำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ บริษัทฯ จะไม่
รบัผิดชอบต่อดอกเบีย้และ/หรือค่ำเสียหำยอื่นใดไม่ว่ำกรณีใด ๆ อย่ำงไรก็ดี ใบส ำคญัแสดง
สิทธิ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่มีกำรใชส้ิทธิดงักลำ่ว ยงัมีผลใชต้่อไปจนถึงวนั
ก ำหนดกำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย 

ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ช ำระจ ำนวนเงินในกำร  
ใช้สิทธิไม่ครบถ้วนตำมจ ำนวนท่ีระบุไว้ในใบแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญ  
บริษัทฯ มีสิทธิที่จะด ำเนินกำรประกำรใดประกำรหนึ่งตอ่ไปนี ้ตำมที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ
หรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิเลอืกไวใ้นใบแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญั 

(ก) ถือวำ่กำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธินัน้สิน้สภำพลง โดยไมม่ีกำรใชส้ทิธิ หรอื 
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(ข) ถือว่ำจ ำนวนหุน้สำมญัที่จองซือ้มีจ ำนวนเพียงบำงส่วนเท่ำกับจ ำนวนที่จะไดร้บัตำม
จ ำนวนเงินในกำรใชส้ิทธิ ซึ่งบริษัทฯ ไดร้บัช ำระไวจ้ริงตำมรำคำกำรใชส้ิทธิในขณะนัน้ 
หรอื 

(ค) ใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ ช ำระเงินเพิ่มเติมตำมจ ำนวน
ที่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิใหค้รบถว้นภำยในระยะเวลำแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิในแตล่ะ
ครัง้ หรือระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย หำกบริษัทฯ ไม่ไดร้บั
เงินครบถว้นตำมจ ำนวนในกำรใชส้ิทธิภำยในระยะเวลำดงักลำ่ว บริษัทฯ จะถือว่ำผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิแสดงเจตนำยกเลกิกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญั และใหถื้อกำรแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชส้ทิธิในครัง้นัน้สิน้สภำพลง โดยไมม่ีกำรใชส้ทิธิ 

ในกรณีตำม (ก) และ (ค) บริษัทฯ จะโอนเงินคืน หรือสั่งจ่ำยเช็คระบุช่ือขีดคร่อมเฉพำะ 
(แลว้แตก่รณี) และสง่มอบใบส ำคญัแสดงสิทธิหรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ คืนใหแ้ก่ผูถื้อ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิภำยใน 14 วันท ำกำรนับจำกวัน
ก ำหนดกำรใชส้ิทธิในครัง้นัน้ ๆ  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อดอกเบีย้และ/หรอืคำ่เสียหำยอื่น
ใดไมว่ำ่กรณีใด ๆ 

ในกรณีตำม (ข) เวน้แต่เป็นกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย บริษัทฯ จะส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
หรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิสว่นท่ีเหลอืในกรณีที่บรษัิทฯ ถือวำ่มีกำรใชส้ทิธิเพียงบำงสว่น
คืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิทำงไปรษณียล์งทะเบียน
ตอบรับภำยใน 14 วันท ำกำรนับจำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้และ/หรือ
คำ่เสยีหำยอื่นใดไมว่ำ่กรณีใด ๆ 

อย่ำงไรก็ดี ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่มีกำรใชส้ิทธิดังกลำ่ว
ยงัมีผลใชต้อ่ไปจนถึงวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย 

กำรกระท ำใด ๆ ของบรษัิทฯ ตำมขอ้ 2.3.6.7 นี ้ใหถื้อวำ่เป็นท่ีสดุในแตล่ะครัง้ของกำรใชส้ทิธิ 

2.3.6.8 เมื่อมีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ที่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิซือ้หุน้
สำมญัไดป้ฏิบตัิตำมเง่ือนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญั กล่ำวคือ ไดส้ง่
มอบทัง้ใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใบแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ
ซือ้หุน้สำมญั พรอ้มหลกัฐำนประกอบกำรใชส้ิทธิตำมขอ้ 2.3.6.3 ง) และช ำระเงินค่ำจองซือ้
หุน้สำมญัถกูตอ้งและครบถว้นสมบรูณ ์ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดง
สิทธิจะไม่สำมำรถเพิกถอนกำรใช้สิทธิได ้เว้นแต่จะไดร้ับควำมยินยอมเป็นหนังสือจำก  
บรษัิทฯ 

2.3.6.9 เมื่อพน้ก ำหนดวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ยแลว้ แตผู่ถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ยงัมิไดป้ฏิบตัิตำมเง่ือนไขของกำรใชส้ิทธิที่ก ำหนดไวอ้ยำ่งครบถว้น ให้
ถือว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้ ๆ สิน้สภำพลง โดยไม่มีกำรใช้
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สิทธิ และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะใชส้ิทธิไมไ่ดอ้ีกเมื่อพน้
ก ำหนดกำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย 

2.3.6.10 ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สำมำรถคืนเงินสว่นที่ไม่ไดใ้ชส้ิทธิใหก้บัผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือ  
ใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ ไดภ้ำยในระยะเวลำ 14 วนั นบัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิใน 
ครัง้นัน้ ๆ ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไดร้บัอตัรำดอกเบีย้ 
รอ้ยละ 7.5 ต ่อปี  โดยค ำนวณจำกเง ินสว่นที ่ไมไ่ดร้บักำรใชส้ทิธินบัตัง้แต ่วนัที ่พน้
ก ำหนดเวลำ 14 วนัดงักลำ่ว จนถึงวนัที่ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บัคืนเงินสว่นที่ไม่ได้ 
ใชส้ิทธิ 

อย่ำงไรก็ดี หำกบริษัทฯ ไดท้ ำกำรโอนเงินคืน หรือสั่งจ่ำยเช็คระบช่ืุอขีดครอ่มเฉพำะช่ือผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทำงไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบัตำมท่ี
อยู่ที่ระบใุนใบแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัโดยถกูตอ้งแลว้โดยชอบ ใหถื้อวำ่ผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บัเงินคืนโดยชอบแลว้และจะไมม่ีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรือ
คำ่เสยีหำยใด ๆ อีกตอ่ไป โดยบรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบในควำมสญูหำยหรอืเสยีหำยอยำ่งใด 
ที่อำจเกิดขึน้เนื่องจำกกำรสง่เช็คทำงไปรษณียด์งักลำ่ว 

2.3.6.11 ในกรณีทีผู่ถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ ใชส้ทิธิซือ้หุน้รองรบัไมเ่ต็มจ ำนวนท่ีตนมีสทิธิตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิ บริษัทฯ จะออกใบส ำคญัแสดงสิทธิใบใหม่ที่ระบจุ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดง
สิทธิที่ยงัไม่ไดใ้ชส้ิทธิใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 14 วนัท ำกำรนบัแต่วนัใชส้ิทธิใน
แตล่ะครัง้ ยกเวน้ในกำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ยจะไมม่ีกำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธิใด ๆ อีก 

2.3.6.12 ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ส่งมอบใบส ำคญัแสดง
สิทธิเป็นจ ำนวนมำกกว่ำจ ำนวนท่ีประสงคจ์ะใชส้ิทธิ บริษัทฯ จะส่งใบส ำคญัแสดงสิทธิใบ
ใหม่ โดยมีจ ำนวนของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ลดลงใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิดงักล่ำว 
หำกใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้อยู่ในระบบใบหุน้ โดยทำงไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบัภำยใน 
14 วนัท ำกำรนบัจำกวนัใชส้ทิธินัน้ ๆ และจะท ำกำรยกเลกิใบส ำคญัแสดงสทิธิใบเก่ำ 

2.3.6.13 บรษัิทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุช ำระแลว้ของบรษัิทฯ ตอ่กระทรวงพำณิชยต์ำม
จ ำนวนหุน้สำมัญท่ีออกใหม่ส  ำหรบักำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ภำยใน 14 วันนับตัง้แต่วันที่
บริษัทฯ ไดร้บัช ำระค่ำหุน้ตำมจ ำนวนที่มีกำรใชส้ิทธิแต่ละครัง้ และบริษัทฯ จะด ำเนินกำร  
จดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดใ้ชส้ิทธิโดยถูกตอ้ง
สมบรูณแ์ลว้นัน้ เขำ้เป็นผูถื้อหุน้สำมญัของบริษัทฯ ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ตำมจ ำนวนหุน้
สำมญัที่ค  ำนวณไดจ้ำกกำรใชส้ทิธิในครัง้นัน้ 
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บริษัทฯ จะด ำเนินกำรยื่นค ำขอใหร้บัหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรสิทธิดงักลำ่วเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ ภำยใน 30 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิแตล่ะครัง้ 

หุน้สำมญัใหม่ที่ออกเนื่องจำกกำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถำนะเท่ำ
เทียมกับหุน้สำมัญของบริษัทฯ ท่ีไดอ้อกไปก่อนหนำ้แลว้ทุกประกำร นับตัง้แต่วันท่ีนำย
ทะเบียนหุน้ของบริษัทฯ ไดจ้ดแจง้ช่ือของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนส ำคญัแสดง
สิทธิที่ไดใ้ชส้ิทธิโดยถกูตอ้งสมบรูณแ์ลว้นัน้ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เป็นผูถื้อหุน้
ของบริษัทฯ และกระทรวงพำณิชยร์บัจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระของบริษัทฯ เรียบรอ้ยแลว้ทกุ
ประกำร อนัเนื่องมำจำกกำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

2.3.6.14 ในกรณีหุน้สำมญัท่ีส ำรองไวเ้พื่อรองรบักำรใชส้ิทธิที่ไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะด ำเนินกำรชดใช้
ค่ำเสียหำยที่เกิดขึน้ใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไม่สำมำรถใชส้ิทธิไดต้ำมขอ้ 8 อย่ำงไรก็
ตำม บริษัทฯ จะไม่ชดใชค้่ำเสียหำยใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีไม่สำมำรถใช้สิทธิได ้
ถึงแมว้่ำจะมีหุน้สำมัญเพียงพอก็ตำม (เช่น กรณีที่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิต่ำงดำ้วที่ไม่
สำมำรถใชส้ิทธิเพรำะถกูจ ำกดัสทิธิตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ตำมท่ีระบไุวใ้นขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ) 

2.3.6.15 (ก) ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่เป็นบคุคลที่มิใช่สญัชำติไทยตำมขอ้บงัคบับรษัิทฯ จะสำมำรถ
ใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ เพื่อซือ้หุน้รองรบัของบรษัิทฯ ไมว่ำ่ทัง้หมดหรอืบำงสว่น
ไดภ้ำยใตเ้ง่ือนไขวำ่ เมื่อไดใ้ชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิในวนัใชส้ทิธิในครัง้นัน้ ๆ แลว้
ตอ้งไม่ท ำใหก้ำรถือหุน้ของบริษัทฯ โดยบคุคลที่มิใช่สญัชำติไทยทัง้หมดขดัต่อขอ้บงัคบั
ของบริษัทฯ หรือกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งในเรื่องสดัสว่นกำรถือหุน้ของบคุคลที่มิใช่สญัชำติ
ไทย ซึ่ง ณ วันออกใบส ำคญัแสดงสิทธินีอ้ยู่ท่ีรอ้ยละ 49 ของจ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยได้
ทัง้หมดของบรษัิทฯ   

 (ข) อยำ่งไรก็ดี หำกขอ้จ ำกดักำรถือหุน้ของบคุคลที่มิใช่สญัชำติไทยตำม (ก) ขำ้งตน้มีผลท ำ
ให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มิใช่สัญชำติไทย ซึ่งได้ใช้สิทธิตำมวิธีกำร
ดงักลำ่วมำครบถว้น ไม่สำมำรถใชส้ิทธิไดเ้ต็มจ ำนวนที่ระบใุนหนงัสือแสดงควำมจ ำนง
ในกำรใชส้ิทธิ บริษัทฯ จะอนญุำตใหด้ ำเนินกำรใชส้ิทธิไดเ้พียงสว่นที่ไม่ขดัต่อขอ้จ ำกดั
กำรถือหุน้ขำ้งตน้ภำยใตห้ลกักำรผูแ้สดงควำมจ ำนงก่อนจะสำมำรถใช้สิทธิได้ก่อน 
(First Come, First Served) และบริษัทฯ จะคืนใบส ำคญัแสดงสิทธิและเงินสว่นที่ไม่ได้
ใชส้ิทธิโดยไม่มีดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มิใช่สญัชำติไทย
ดงักล่ำว โดยกำรโอนเงินคืน หรือสั่งจ่ำยเช็คระบุช่ือขีดคร่อมเฉพำะช่ือผูถื้อใบส ำคัญ
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทำงไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบัภำยใน 14 
วนัท ำกำร นบัแตว่นัใชส้ทิธิในครัง้นัน้ ๆ  

   หำกในวนัใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เป็นบคุคลที่มิใช่สญัชำติไทยไม่
สำมำรถใชส้ิทธิ เนื่องจำกขอ้จ ำกดัเรื่องสดัสว่นกำรถือหุน้ของผูถื้อหุน้ที่เป็นบคุคลที่มิใช่
สญัชำติไทยใหถื้อว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวหมดอำยลุง โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดง
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สิทธิที่เป็นบคุคลที่มิใช่สญัชำติไทยดงักลำ่ว ไม่มีสิทธิเรียกรอ้งค่ำเสียหำยหรือค่ำชดใช้ 
ใด ๆ จำกบรษัิทฯ และบรษัิทฯ จะไมม่ีกำรช ำระคำ่เสยีหำยหรอืคำ่ชดเชยใด ๆ ใหแ้ก่ผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิจำกกำรดงักลำ่วทัง้สิน้ 

2.3.6.16 กำรออกและส่งมอบหุน้สำมญัออกใหม่ ช่ือท่ีจะระบุในหุน้สำมญัออกใหม่จะใช้ช่ือเดียวกนั
กบัช่ือที่ปรำกฏอยู่ในใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญั โดยบริษัทฯ จะจดัสง่ใบหุน้
ไปยงัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ตำมที่อยู่ที่ไดร้ะบุไวใ้นใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้
สำมญัโดยทำงไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบัภำยใน 15 วนัท ำกำร นบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้
สิทธิแต่ละครัง้ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ อำจตกลงกับผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิล่วงหนำ้ ให้
บริษัทฯ เก็บใบหุน้สำมญั ใบส ำคญัแสดงสทิธิ ใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ และเอกสำรอื่น ๆ 
ไวท้ี่บริษัทฯ เพื่อใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือตวัแทนมำรบัไปดว้ยตวัเองก็ได ้โดยจะตอ้ง
ด ำเนินกำรตำมที่บริษัทฯ ก ำหนด บริษัทฯ อำจจะออกใบหุน้ในระบบใบหุน้ (Script) และ
ระบบไรใ้บหุน้ (Scripless) หำกบริษัทฯ จะออกหุน้สำมัญโดยระบบไรใ้บหุน้ บริษัทฯ จะ
ด ำเนินกำรเม่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ใหบ้ริษัทฯ ทรำบว่ำ ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย์
ยอมรบัเป็นนำยทะเบียนหลกัทรพัยใ์หก้บัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิแลว้ โดยบริษัทฯ จะสง่ใบ
หุน้สำมญัหรือใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้ฝำกไวก้ับศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์โดยผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิตอ้งระบช่ืุอและบญัชีของบริษัทสมำชิกของศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์โดยถกูตอ้งใน
ใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญั และบริษัทฯ จะสง่มอบหุน้สำมญั หรือใบส ำคญั
แสดงสทิธิผำ่นบญัชีฝำกหลกัทรพัยภ์ำยใน 7 วนัท ำกำรนบัจำกวนัใชส้ทิธิแตล่ะครัง้ 

2.3.6.17 ในกรณีที่กำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมัญตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิตอ้งมีภำระภำษีเงินได ้ค่ำอำกร
แสตมป์หรือภำษีอื่นใด (ถำ้มี) ตำมประมวลรษัฎำกรหรือกฎหมำยอื่นใด ผู้ถือใบส ำคญัแสดง
สทิธิที่ใชส้ทิธิถือหุน้ดงักลำ่วตอ้งเป็นผูร้บัภำระค่ำภำษีดงักลำ่วทัง้สิน้ รวมทัง้ยินยอมใหบ้ริษัทฯ 
มีสทิธิหกัภำษี ณ ที่จ่ำยไดต้ำมที่กฎหมำยก ำหนด  

2.3.7 กำรแกไ้ขวิธีกำรและขัน้ตอนกำรใชส้ทิธิ 

ในกรณีที่ตลำดหลกัทรพัย ์และ/หรือ ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ตลอดจนหน่วยงำนใดที่เก่ียวขอ้งไดอ้อก
ประกำศ ระเบียบ หรอืวิธีกำรปฏิบตัิกำรใด ๆ ท่ีมีผลท ำใหบ้รษัิทฯ ตอ้งแกไ้ขรำยละเอียดของวิธีกำรและ
ขัน้ตอนในกำรใชส้ทิธิตำมขอ้ 2.3.6 ใหบ้รษัิทฯ สำมำรถท ำกำรแกไ้ขขัน้ตอนกำรใชส้ทิธิใหส้อดคลอ้งกบั
ประกำศ ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติดังกล่ำวได ้และตอ้งแจ้งใหผู้ถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ นำยทะเบียน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์และ ส ำนกังำน ก.ล.ต. ทรำบโดยไมช่กัชำ้ 

3. หน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธิมีหนำ้ที่ท่ีจะตอ้งปฏิบตัิตลอดอำยสุญัญำของใบส ำคญัแสดงสทิธิ ดงันี  ้

 



 
 

  หนำ้ 18 จำก 38 

 

3.1. กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดสทิธิ 

ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธิจะใชค้วำมพยำยำมอยำ่งดีที่สดุ ในกำรประกอบธุรกิจใหเ้หมำะสมและมีประสทิธิภำพ 
และจะปฏิบตัิตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์และกฎหมำยอื่นที่เก่ียวขอ้ง รวมตลอดถึงกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และค ำสั่งต่ำง ๆ ที่ออกตำม
กฎหมำย และจะปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขตำ่ง ๆ ของขอ้ก ำหนดสทิธิฉบบันี โ้ดยเครง่ครดัตลอดอำยขุอง
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

3.2. สทิธิของบรษัิทฯ ในกำรเรยีกใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิใชส้ทิธิก่อนระยะเวลำที่ก ำหนดตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่บริษัทฯ ออกครัง้นีไ้ม่มีขอ้ก ำหนดใหบ้ริษัทฯ สำมำรถเรียกใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิใช้
สทิธิก่อนระยะเวลำที่ก ำหนดตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

3.3. เง่ือนไขกำรปรบัสทิธิของใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

3.3.1 บริษัทฯ ตอ้งด ำเนินกำรปรบัรำคำกำรใชส้ิทธิและอตัรำกำรใชส้ิทธิ ตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
เมื่อเกิดเหตกุำรณใ์ดเหตกุำรณห์นึง่ ดงัตอ่ไปนี ้ทัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อรกัษำผลประโยชนต์อบแทนของ
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกว่ำเดิม โดยบริษัทฯ จะแจง้ปรบัรำคำและอตัรำกำรใชส้ิทธิทนัที
หรอืก่อนวนัท่ีอตัรำและกำรใชส้ทิธิมีผลบงัคบั 

(ก) เมื่อบรษัิทฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ที่ตรำไวข้องหุน้บรษัิทฯ อนัเป็นผลมำจำกกำรรวมหรอืกำรแบง่แยก
หุน้ท่ีไดอ้อกแลว้ของบรษัิทฯ 

(ข) เมื่อบรษัิทฯ จ่ำยเงินปันผลทัง้หมดหรอืบำงสว่นเป็นหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 

(ค) เมื่อบรษัิทฯ เสนอขำยหุน้ท่ีออกใหมใ่หแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรอืประชำชนทั่วไป และ/หรอืบคุคลใน
วงจ ำกดั ในรำคำที่ต  ่ำกวำ่รอ้ยละ 90 ของรำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษัิทฯ 

(ง) เมื่อบริษัทฯ เสนอขำยหุน้กูแ้ปลงสภำพหรือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่โดยก ำหนดรำคำหรือ
ค ำนวณรำคำของหุน้ที่ออกใหม่ เพื่อรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภำพหรือใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักลำ่วต ่ำ
กวำ่รอ้ยละ 90 ของรำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษัิทฯ 

(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ำยเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่ำอตัรำรอ้ยละ 80 ของก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินรวม 
หลงัหกัภำษีเงินไดน้ิติบคุคล และเงินส ำรองตำมขัน้ตอนท่ีกฎหมำยก ำหนด  

(ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลกัษณะเดียวกับ ขอ้ (ก)  ถึง (จ) ที่ท  ำใหผ้ลประโยชนต์อบแทนใด ๆ ที่ผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิจะไดร้บัเมื่อมีกำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิดอ้ยไปกวำ่เดิม  

ในกรณีที่เกิดกำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธิที่จะซือ้หุน้สำมญั และกำรเปลีย่นแปลงอตัรำกำรใชส้ทิธิ
ที่จะซือ้หุน้สำมญั รวมทัง้วิธีกำรค ำนวณถึงกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวตำมที่ระบุต่อ ไปนี ้ไม่ไดท้  ำให้
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ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะไดร้บัเมื่อมีกำรใชส้ทิธิ
ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิดอ้ยไปกวำ่เดิม โดยบรษัิทฯ จะด ำเนินกำรปรบั
รำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิในกรณีต่ำง ๆ ดังกล่ำวขำ้งตน้ตำมสูตรและวิธีกำรค ำนวณ 
ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เมื่อบรษัิทฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ที่ตรำไวข้องหุน้บรษัิทฯ อนัเป็นผลมำจำกกำรรวมหรอืกำรแบง่แยก
หุน้ท่ีไดอ้อกแลว้ของบรษัิทฯ  

รำคำใชส้ิทธิและอตัรำใชส้ิทธิจะมีผลเมื่อมูลค่ำที่ตรำไวม้ีผลบงัคบัใชต้ำมที่เผยแพร่ผ่ำนระบบ
เผยแพรข่อ้มลูสือ่อิเลก็ทรอนิคสข์องตลำดหลกัทรพัยฯ์  

1. รำคำกำรใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้

]0[
]1[0Pr1Pr

Par
Pariceice   

2. อตัรำกำรใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้

]1[
]0[01

Par
ParRatioRatio   

โดยที่  0Pr ice คือ รำคำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
1Pr ice  คือ รำคำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
0Ratio คือ อตัรำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
1Ratio  คือ อตัรำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

0Par  คือ มลูคำ่ที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
1Par  คือ มลูคำ่ที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัหลงักำรเปลีย่นแปลง 

(ข) เมื่อบรษัิทฯ จ่ำยเงินปันผลทัง้หมดหรอืบำงสว่นเป็นหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 

กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใชส้ิทธิและอตัรำกำรใชส้ิทธิจะมีผลบงัคับทนัที ตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้
สำมญัไมม่ีสทิธิในกำรรบัหุน้ปันผล (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรพัยข์ึน้เครือ่งหมำย XD) 

1. รำคำกำรใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้

][
][0Pr1Pr
BA

Aiceice


  

2. อตัรำกำรใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้

][
][01

A
BARatioRatio 

  

โดยที่  0Pr ice คือ รำคำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
1Pr ice  คือ รำคำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
0Ratio คือ อตัรำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
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1Ratio  คือ อตัรำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
A  คือ จ ำนวนหุน้สำมญัที่ไดเ้รียกช ำระเต็มมูลค่ำแลว้ ณ วันก่อนปิดสมุด

ทะเบียนผูถื้อหุน้สำมญัเพื่อสทิธิกำรรบัหุน้ปันผล  
B  คือ จ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกใหมใ่นรูปแบบของหุน้สำมญัปันผล 

“รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบริษัทฯ” และฐำนของมูลค่ำที่ตรำไว ้ซึ่งจะใชเ้ปรียบเทียบใหใ้ช ้
และมีควำมหมำยเช่นเดียวกบั รำยละเอียดในขอ้ (ค) ดำ้นลำ่ง 

“วนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไมไ่ดร้บัสทิธิในเงินปันผล 

(ค) เมื่อบรษัิทฯ เสนอขำยหุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรอืประชำชนทั่วไป และ/หรอืบคุคลใน
วงจ ำกดั ในรำคำทีต่  ่ำกวำ่รอ้ยละ 90 ของรำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษัิทฯ 

กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใชส้ิทธิและอตัรำกำรใชส้ิทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้
สำมัญจะไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขึน้
เครื่องหมำย XR) ส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) และ/หรือ 
วันแรกของกำรเสนอขำยหุน้สำมญัท่ีออกใหม่แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ำกัด 
แลว้แตก่รณี 

“รำคำเฉลีย่ของหุน้สำมญัที่ออกใหม่” ค ำนวณไดจ้ำก จ ำนวนเงินทัง้สิน้ท่ีบรษัิทฯ จะไดร้บัจำกกำร
เสนอขำยหุน้ หกัดว้ยคำ่ใชจ้่ำยที่เกิดจำกกำรเสนอขำยหลกัทรพัยท์ี่ออกนัน้ (ถำ้มี) หำรดว้ยจ ำนวน
หุน้สำมญัทัง้สิน้ท่ีออกใหมใ่นครัง้นัน้  

“รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบริษัทฯ” ไดก้ ำหนดไวเ้ท่ำกบั “รำคำตลำดถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัต่อ
หุน้ของหุน้สำมญัของบริษัทฯ” โดยที่ “รำคำตลำดถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัต่อหุน้ของหุน้สำมญัของ
บริษัทฯ” หมำยถึง มลูค่ำกำรซือ้ขำยหุน้สำมญัทัง้หมดของบริษัทฯ หำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัของ
บรษัิทฯ ที่ท ำกำรซือ้ขำยทัง้หมดในตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ ในระหวำ่งระยะเวลำ 14 วนัท ำกำร 
(วนัท่ีเปิดท ำกำรซือ้ขำยของตลำดหลกัทรพัย)์ ติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ  

ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบริษัทฯ” เนื่องจำกหุน้สำมญัของบริษัทฯ 
ไม่มีกำรซือ้ขำยในช่วงระยะเวลำดงักล่ำว บริษัทฯ จะท ำกำรก ำหนดรำคำยุติธรรมเพื่อใชใ้นกำร
ค ำนวณแทน 

“วนัที่ใชใ้นกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไมไ่ดร้บัสิทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญั
ที่ออกใหม ่(วนัแรกที่ตลำดหลกัทรพัยข์ึน้เครือ่งหมำย XR) ส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหก้ับผู้
หุน้เดิม (Rights Offering) และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำยหุน้สำมญัที่ออกใหม่แก่ประชำชน
ทั่วไป ส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยตอ่ประชำชนทั่วไป และ/หรอื กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่
บคุคลในวงจ ำกดั แลว้แตก่รณี  

อนึง่ ในกรณีที่เมื่อมีกำรเสนอขำยหุน้สำมญัที่ออกใหมพ่รอ้มกนัมำกกวำ่ 1 รำคำกำรเสนอขำย ใน
เง่ือนไขท่ีจะตอ้งจองซือ้หุน้ดงักล่ำวดว้ยกนั ใหน้ ำรำคำเสนอขำยของทุกรำคำ และจ ำนวนหุน้ที่
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ออกใหม่ทัง้หมดมำค ำนวณรำคำเฉลี่ยต่อหุน้ของหุน้สำมญัที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่กำรเสนอขำย
พรอ้มกนัดงักลำ่วไม่อยู่ภำยในเง่ือนไขที่ตอ้งจองซือ้ดว้ยกัน ใหน้ ำจ ำนวนหุน้และรำคำเสนอขำย
เฉพำะของหุน้สำมญัที่ออกใหม่ซึ่ง “รำคำเฉลี่ยของหุน้สำมญัที่ออกใหม่” ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 90 ของ 
"รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษัิทฯ" มำค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงเทำ่นัน้ 

ในกรณีที่กำรเสนอขำยดงักลำ่วไม่อยู่ภำยใตเ้ง่ือนไขที่จะตอ้งจองซือ้ดว้ยกนั ใหน้ ำเฉพำะรำคำ
เสนอขำยที่ต  ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ” มำค ำนวณกำร
เปลีย่นแปลงเทำ่นัน้ 

1. รำคำกำรใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้

)]([
])[(0Pr1Pr

BAMP
BXMPAiceice




  

2. อตัรำกำรใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้

])[(
)]([01

BXMPA
BAMPRatioRatio



  

โดยที่  0Pr ice คือ รำคำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
1Pr ice  คือ รำคำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
0Ratio คือ อตัรำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
1Ratio  คือ อตัรำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

 MP  คือ “รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษัิทฯ” 
A  คือ จ ำนวนหุน้สำมญัที่ไดเ้รียกช ำระเต็มมูลค่ำแลว้ ณ วันก่อนปิดสมุด

ทะเบียนผูถื้อหุน้ เพื่อสิทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญัที่ออกใหม่ กรณี
เสนอขำยหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ วนัก่อนวนัแรกของ
กำรเสนอขำยหุน้สำมญัที่ออกใหม่ กรณีเสนอขำยหุน้สำมญัใหแ้ก่
ประชำชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขำยหุน้สำมญัใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ำกดั แลว้แตก่รณี 

B   คือ  จ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกใหม่ ทัง้ที่เสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/
หรือ เสนอขำยให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ำกัด 
แลว้แตก่รณี 

BX  คือ จ ำนวนเงินท่ีไดร้บัภำยหลงัจำกกำรหกัคำ่ใชจ้่ำย (ถำ้มี) จำกกำรออก
หุน้สำมญัที่ออกใหม่ที่เสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ เสนอ
ขำยให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บุคคลใน
วงจ ำกดั แลว้แตก่รณี 
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(ง) เมื่อบริษัทฯ เสนอขำยหุน้กูแ้ปลงสภำพหรือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่โดยก ำหนดรำคำหรือ
ค ำนวณรำคำของหุน้ที่ออกใหม่ เพื่อรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภำพหรือใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักลำ่ว ต ่ำ
กวำ่รอ้ยละ 90 ของ “รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษัิทฯ” 

กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใชส้ิทธิและอตัรำกำรใชส้ิทธิ จะมีผลบงัคบัทนัที ตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้
สำมญัจะไม่ไดร้บักำรใชส้ิทธิในกำรจองซือ้หลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ใด ๆ ที่ใหส้ิทธิที่จะแปลงสภำพ/
เปลีย่นเป็นหุน้สำมญั (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมำย XW) ส  ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอ
ขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) และ/หรอื วนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่
ใด ๆ ที่ใหส้ทิธิที่จะแปลงสภำพ/เปลีย่นเป็นหุน้สำมญัแก่ประชำชนทั่วไป และ/หรอื ที่เป็นกำรเสนอ
ขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั แลว้แตก่รณี 

“รำคำเฉลี่ยตอ่หุน้ของหุน้สำมญัที่ออกใหม”่ ค ำนวณไดจ้ำกจ ำนวนเงินที่บริษัทฯ จะไดร้บัจำกกำร
ออกหลกัทรพัยใ์ด ๆ ที่มีสิทธิในกำรแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สำมญั รวมกบัเงินท่ีไดร้บัจำกกำร
ใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญันัน้ หกัดว้ยคำ่ใชจ้่ำยที่เกิดจำกกำรเสนอขำยหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม ่(ถำ้มี) หำร
ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัทัง้หมดที่ตอ้งออกใหมเ่พื่อรองรบักำรใชส้ทิธินัน้ 

“รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบริษัทฯ” และฐำนของมูลค่ำที่ตรำไว ้ซึ่งจะใชเ้ปรียบเทียบใหใ้ช้ 
และมีควำมหมำยเช่นเดียวกบั รำยละเอียดในขอ้ (ค) ขำ้งตน้ 

“วนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในกำรจองซือ้หลกัทรพัย์
ที่ออกใหม่ใด ๆ ท่ีใหส้ิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สำมญั (วนัแรกท่ีตลำดหลกัทรพัยข์ึน้
เครื่องหมำย XW) ส  ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) และ/หรือ 
วันแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรพัยท่ี์ออกใหม่ใด ๆ ท่ีใหส้ิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุน้
สำมญัแก่ประชำชนทั่วไป ส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยหลกัทรพัยด์งักลำ่วต่อประชำชนทั่วไป 
และ/หรอื ที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั แลว้แตก่รณี 

อนึ่ง ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหลกัทรพัยท์ี่ออกใหมท่ี่มีสิทธิแปลงสภำพพรอ้มกนัมำกกวำ่ 1 รำคำ
กำรเสนอขำย ในเง่ือนไขที่จะตอ้งจองซือ้หลกัทรพัยด์งักลำ่วดว้ยกนั ใหค้  ำนวณกำรเปลี่ยนแปลง
จำก หลกัทรพัยท์ี่ออกใหมท่ี่มีสทิธิแปลงสภำพทัง้หมด แตใ่นกรณีที่กำรเสนอขำยพรอ้มกนัดงักลำ่ว
ไมอ่ยูภ่ำยในเง่ือนไขที่ตอ้งจองซือ้ดว้ยกนั ใหค้  ำนวณกำรเปลีย่นแปลงจำก หลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ที่
มีสิทธิแปลงสภำพ ซึ่ง “รำคำเฉลี่ยตอ่หุน้ของหุน้สำมญัที่ออกใหม่” ต ่ำกวำ่รอ้ยละ 90 ของ “รำคำ
ตลำดของหุน้สำมญัของบรษัิทฯ” เทำ่นัน้  

1. รำคำกำรใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้
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2. อตัรำกำรใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้
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โดยที่  0Pr ice คือ รำคำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
1Pr ice  คือ รำคำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
0Ratio คือ อตัรำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
1Ratio  คือ อตัรำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

 MP  คือ “รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษัิทฯ” 
A  คือ จ ำนวนหุน้สำมญัที่ไดเ้รียกช ำระเต็มมูลค่ำแลว้ ณ วันก่อนปิดสมุด

ทะเบียนผูถื้อหุน้ เพื่อกำรจองซือ้หลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะ
แปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สำมญัได ้กรณีเสนอขำยใหผู้ถื้อหุน้เดิม 
และ/หรือ ก่อนวนัแรกของระยะเวลำกำรเสนอขำยหลกัทรพัยท์ี่ออก
ใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สำมญัไดต้อ่ประชำชน
ทั่วไป และ/หรอื บคุคลในวงจ ำกดั แลว้แตก่รณี 

B   คือ  จ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกใหม่ เพื่อรองรบักำรใชส้ิทธิของหลกัทรพัย์ 
ใด ๆ ซึ่งสำมำรถแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สำมญัที่จะเสนอขำย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ เสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป และ/
หรอื เสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั  แลว้แตก่รณี  

BX  คือ จ ำนวนเงินที่บริษัทฯ จะไดร้บัภำยหลงัจำกกำรหกัค่ำใชจ้่ำย (ถำ้มี) 
จำกกำรออกหลกัทรพัยใ์ด ๆ ที่มีสิทธิในกำรแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็น
หุน้สำมัญที่เสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ เสนอขำยใหแ้ก่
ประชำชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั รวมกบั
เงินท่ีไดร้บัจำกกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญั 

(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ำยเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่ำอตัรำรอ้ยละ 80 ของก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินรวม 
หลงัหกัภำษีเงินไดน้ิติบคุคลและเงินส ำรองตำมขัน้ตอนท่ีกฎหมำยก ำหนด 

กำรค ำนวณอตัรำรอ้ยละของเงินปันผลที่จ่ำยใหก้บัผูถื้อหุน้ ใหค้  ำนวณโดยน ำเงินปันผลที่จ่ำยออก
จริงจำกผลกำรด ำเนินงำนหรือก ำไรสะสม (แลว้แต่กรณี) ในรอบระยะเวลำบัญชีในแต่ละปี
ดงักลำ่ว หำรดว้ยก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีเงินได้นิติบคุคลของผลกำรด ำเนินงำนตำมงบกำรเงินรวม 
(ที่ไดม้ีกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ) ของรอบระยะเวลำบัญชีนัน้  และเงินส ำรอง
ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใชส้ิทธิจะมีผลบังคบัใชต้ัง้แต่วนัแรกท่ีผูซ้ือ้หุน้
สำมญัไมม่ีสทิธิในกำรรบัเงินปันผลนัน้ (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรพัยข์ึน้เครือ่งหมำย XD) 

1. รำคำกำรใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้
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2. อตัรำกำรใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้
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โดยที่  0Pr ice คือ รำคำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
1Pr ice  คือ รำคำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
0Ratio คือ อตัรำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
1Ratio  คือ อตัรำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

MP  คือ “รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษัิทฯ” 
D  คือ เงินปันผลตอ่หุน้ท่ีจ่ำยจรงิแก่ผูถื้อหุน้ 
R  คือ เงินปันผลต่อหุน้ ที่จะจ่ำยในอตัรำรอ้ยละ 80 โดยค ำนวณจำกก ำไร

สทุธิหลงัหกัภำษี หำรดว้ยจ ำนวนหุน้ทัง้หมดที่มีสทิธิไดร้บัเงินปันผล 

“รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบริษัทฯ” และฐำนของมูลค่ำที่ตรำไว ้ซึ่งจะใชเ้ปรียบเทียบใหใ้ช ้
และมีควำมหมำยเช่นเดียวกบั รำยละเอียดในขอ้ (ค) ขำ้งตน้ 

“วนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไมไ่ดร้บัสทิธิในเงินปันผล 

(ฉ) ในกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ (ก) ถึง (จ) ท่ีท ำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด  ๆ ที่ผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไดร้บัเมื่อมีกำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกวำ่เดิม  ใหบ้ริษัทฯ 
พิจำรณำก ำหนดเง่ือนไขและรำยละเอียดอื่น ๆ ที่ เก่ียวขอ้งกบักำรปรบัหรือพิจำรณำก ำหนดกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำกำรใชส้ิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชส้ิทธิใหม่อย่ำงเป็นธรรม และไม่ท ำใหผู้ถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บัผลประโยชนด์อ้ยไปจำกเดิม โดยใหถื้อ
ว่ำผลกำรพิจำรณำนัน้เป็นท่ีสดุ และใหบ้ริษัทฯ แจง้ใหส้  ำนกังำน ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรพัย ์และ
นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทรำบถึงรำยละเอียดดงักล่ำวดว้ยโดยทนัทีหรือก่อนวนัที่เกิด
เหตกุำรณท์ี่ตอ้งด ำเนินกำรเปลีย่นแปลงกำรใชส้ทิธิดงักลำ่ว 

3.3.2 กำรค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใชส้ิทธิและอตัรำกำรใชส้ิทธิตำมขอ้ (ก) ถึง (ฉ) เป็นอิสระตอ่กนั
และจะค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงตำมล ำดบัเหตกุำรณต์ำ่ง ๆ ก่อนหลงัเปรยีบเทียบกบั “รำคำตลำดของ
หุน้สำมญัของบริษัทฯ” ส  ำหรบักรณีที่เหตกุำรณต์่ำง ๆ เกิดขึน้พรอ้มกนั ใหค้  ำนวณกำรเปลี่ยนแปลง
เรยีงตำมล ำดบั ดงันี ้คือ (ก) (จ) (ข) (ค) (ง) และ (ฉ) โดยในแตล่ะล ำดบัครัง้ที่ค  ำนวณกำรเปลีย่นแปลง 
ใหค้งสภำพของรำคำกำรใชส้ทิธิเป็นทศนิยม 4 ต ำแหนง่ และอตัรำกำรใชส้ทิธิเป็นทศนิยม 4 ต ำแหนง่  

“รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ” ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบใหใ้ช้และมีควำมหมำยเช่นเดียวกับ
รำยละเอียดในขอ้ (ค) ขำ้งตน้ 

3.3.3 กำรค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใชส้ิทธิและอัตรำกำรใชส้ิทธิตำมขอ้ (ก) ถึง (ฉ) จะไม่มีกำร
เปลีย่นแปลง ซึง่ท ำใหร้ำคำกำรใชส้ทิธิใหมส่งูขึน้ และ/หรอื อตัรำกำรใชส้ทิธิลดลง เวน้แตก่รณีกำรรวม
หุน้ ในกรณีที่หุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชส้ทิธิตำมจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส ำคญัแสดง
สิทธิของกำรแสดงควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ (ทศนิยม 4 ต ำแหน่ง ของอตัรำกำรใชส้ิทธิใหม่
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หลงักำรเปลี่ยนแปลง) ค ำนวณออกมำเป็นเศษของหุน้ใหต้ดัเศษของหุน้นัน้ทิง้ และหำกรำคำกำรใช้
สิทธิหลงักำรเปลีย่นแปลง (ทศนิยม 4 ต ำแหน่ง) คณูกบัจ ำนวนหุน้สำมญั ในกำรแสดงควำมจ ำนงกำร
ใชส้ทิธิในรอบนัน้ ค ำนวณไดเ้ป็นเศษของบำทใหต้ดัเศษของบำททิง้ 

3.3.4 ในกรณีที่มีกำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธิจนเป็นผลท ำใหร้ำคำกำรใชส้ทิธิใหมม่ีรำคำต ่ำกวำ่มลูคำ่ที่
ตรำไวข้องหุน้สำมญัของบริษัทฯ (Par Value) ก็ใหใ้ชร้ำคำกำรใชส้ิทธิใหมเ่ท่ำกบัมลูคำ่ที่ตรำไวข้องหุน้
สำมญัของบริษัทฯ  ส ำหรบัอตัรำกำรใชส้ิทธิใหม่ ใหใ้ชอ้ตัรำกำรใชส้ิทธิที่ค  ำนวณไดต้ำมขอ้ (ก) ถึง (ฉ) 
เช่นเดิม 

3.3.5 สถำนภำพของใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่อยูร่ะหวำ่งวนัท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิแสดงควำมจ ำนงใชส้ิทธิ และวันก่อนท่ีกระทรวงพำณิชยจ์ะรบั  
จดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแลว้ อนัเนื่องมำจำกกำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญั
แสดงสทิธิจะมีสถำนภำพและสทิธิเช่นเดียวกบัใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ ที่ยงั
ไมไ่ดแ้สดงควำมจ ำนงใชส้ทิธิ และสถำนภำพจะสิน้สดุลงในวนัท่ีกระทรวงพำณิชยไ์ดร้บัจดทะเบียนเพิม่
ทนุช ำระแลว้ อนัเนื่องมำจำกกำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิขำ้งตน้
แลว้ 

ในกรณีบริษัทฯ มีกำรปรบัรำคำกำรใชส้ิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชส้ิทธิ ในช่วงที่บริษัทฯ ยงัไม่ไดน้  ำหุน้
สำมญัที่เกิดจำกกำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ เขำ้จดทะเบียนกบั
กระทรวงพำณิชย ์ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ที่ไดท้  ำกำรใชส้ิทธิแลว้จะ
ไดร้บักำรปรบัสทิธิยอ้นหลงั โดยบรษัิทฯ จะด ำเนินกำรออกหุน้สำมญัใหมเ่พิ่มเติมใหแ้ก่ใบส ำคญัแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยเร็วที่สดุตำมจ ำนวนที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ สมควรจะไดร้บั หำกรำคำที่ปรบัใหมน่ัน้มีผลบงัคบัใชโ้ดยหุน้สำมญัส่วนที่เพิ่มเติม 
อำจไดร้บัชำ้กวำ่หุน้สำมญัที่ไดร้บัก่อนหนำ้นีแ้ลว้ แตไ่มเ่กิน 45 วนัท ำกำร นบัจำกวนัท่ีมีกำรปรบัสทิธิ 

3.3.6 บริษัทฯ อำจท ำกำรปรบัรำคำกำรใชส้ิทธิควบคู่กับกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนกำรปรบั
อตัรำกำรใชส้ิทธิก็ได ้ทัง้นี ้หำกบริษัทฯ ตอ้งออกหุน้รองรบัเพิ่มเติม ใหถื้อว่ำบริษัทฯ ไดร้บัอนญุำตให้
เสนอขำยหุน้รองรบัดงักล่ำวเมื่อไดย้ื่นมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ที่อนุมตัิใหอ้อกหุน้เพิ่มเติมเพื่อรองรบักำร
ปรบัสิทธินัน้อยำ่งเพียงพอตอ่ส ำนกังำน ก.ล.ต. ก่อนกำรปรบัสิทธิ จึงจะถือวำ่บริษัทฯ ไดร้บัอนญุำตให้
เสนอขำยหุน้รองรบั 

3.3.7 หุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชส้ิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและ
ได้รับผลประโยชน์อันพึงได้เหมือนหุ้นสำมัญเดิมที่ออกและเรียกช ำระเต็มมูลค่ำแลว้ของบริษัทฯ  
ทกุประกำร เมื่อกระทรวงพำณิชยไ์ดร้บัจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแลว้ของบรษัิทฯ 

3.3.8 กำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธิและอตัรำกำรใชส้ทิธิ ตำมเง่ือนไขที่ (ก) ถึง (ฉ) บรษัิทฯ จะด ำเนินกำร
แจง้ผลกำรเปลี่ยนแปลง โดยแจง้ถึงรำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณและเหตุผลท่ีตอ้งมีกำรเปลี่ยนแปลง
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ดงักล่ำว ใหส้  ำนกังำน ก.ล.ต. ทรำบ ส ำหรบัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ และตลำดหลกัทรพัย ์บริษัทฯ 
จะแจง้ผ่ำนทำงระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลำดหลกัทรพัย ์โดยแจง้ทนัทีหรือก่อนวนัท่ีอตัรำหรอืรำคำใช้
สิทธิแปลงสภำพมีผลบงัคบัใช ้โดยบริษัทฯจะไม่ท ำกำรเวนคืนใบส ำคญัแสดงสิทธิ แต่ผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสทิธิเดิมจะไดร้บัสทิธิในกำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ิทธิ และอตัรำกำรใชส้ทิธิทกุประกำร 

3.3.9 บริษัทฯ จะไม่ขยำยอำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิฯ และจะไม่แกไ้ขเปลี่ยนแปลงรำคำและอตัรำกำรใชส้ิทธิ 
เวน้แตจ่ะมีกำรปรบัสทิธิตำมเง่ือนไขกำรปรบัสทิธิที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 3.3 นี ้

4. สถำนะของหุ้นสำมัญใหม่ที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

สิทธิของหุน้สำมญัที่ออกตำมกำรใชส้ิทธิของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้จะมีสิทธิและสภำพเหมือนหุน้
สำมญัเดิมของบริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหนำ้นีแ้ลว้ทุกประกำร รวมทัง้สิทธิในกำรรบัเงินปันผลหรือประโยชนอ์ื่นใด ที่
บริษัทฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สำมญั ทัง้นี ้นบัตัง้แตว่ันที่นำยทะเบียนหุน้สำมญัของบรษัิทฯ ไดจ้ดแจง้ช่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สทิธิเป็นผูถื้อหุน้ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ และกระทรวงพำณิชยร์บัจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแลว้ 

5. รำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

5.1 จ ำนวนหุน้สำมัญที่ออกเพ่ือรองรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ เท่ำกับ 2,026,068,585 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นี ้

5.2 มลูคำ่ที่ตรำไวต้อ่หุน้ เทำ่กบั 0.50 บำทตอ่หุน้ 

5.3 รำคำกำรใชส้ทิธิ เทำ่กบั 0.50 บำทตอ่หุน้ 

5.4 อตัรำกำรใชส้ทิธิ เทำ่กบั 1 หนว่ย ใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตอ่ 1 หุน้สำมญั 

ตลำดรองของหุ้นสำมัญที่รองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิ ได้แก่ ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยบริษัทฯ จะ
ด ำเนินกำรย่ืนขออนุญำตน ำหุน้สำมญัที่ออกใหม่จำกกำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ เขำ้จดทะเบียนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัสดุทำ้ยของระยะเวลำกำรใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ หรือวนัสดุทำ้ย
ของระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย ทัง้นี ้เพื่อใหหุ้น้สำมญัดงักลำ่ว สำมำรถท ำกำรซือ้
ขำยในตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ ไดเ้ช่นเดียวกบัหุน้สำมญัเดิมของบรษัิทฯ 

6. ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ 

6.1 กำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

บริษัทฯ ไม่มีขอ้จ ำกดักำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ เวน้แต่กำรโอนเกิดขึน้ในช่วงปิดสมดุทะเบียนใบส ำคญัแสดง
สิทธิ เพื่อพกักำรโอนสิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิในกรณีกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย ซึ่งบริษัทฯ จะปิดสมดุทะเบียน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ เพื่อพกักำรโอนหรือกำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 21 วนั ก่อนวนัครบก ำหนดกำรใช้
สิทธิ และตลำดหลกัทรพัยจ์ะท ำกำรขึน้เครื่องหมำย SP (หำ้มกำรซือ้ขำย) ลว่งหนำ้ 2 วนัท ำกำรก่อนวนัปิดสมดุ
ทะเบียน (ในกรณีที่วนัปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของตลำดหลกัทรพัย์
ใหเ้ลือ่นเป็นวนัท ำกำรสดุทำ้ยก่อนหนำ้) 
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6.1.1 กำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ ท่ีมิไดฝ้ำกไวก้บัศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์ดงันี  ้

- กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิระหว่ำงผูโ้อนและผูร้บัโอน กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะสมบรูณเ์มื่อ 
ผู้โอนใบส ำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นผู้ท่ีสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิระบุช่ือเป็นเจ้ำของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิในจ ำนวนที่จะท ำกำรโอน หรือผูร้บัโอนคนสดุทำ้ยโดยมีกำรสลกัหลงัแสดงกำร
โอนต่อเนื่องครบถว้นจำกผูท้ี่ปรำกฏช่ือดงักลำ่ว (แลว้แต่กรณี) ไดส้ง่มอบใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่
ผูร้บัโอนโดยลงลำยมือช่ือสลกัหลงัแสดงกำรโอนไวด้ว้ย 

- ผลกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิระหว่ำงผูร้บัโอนกบับริษัทฯ กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะใชย้นักบั
บริษัทฯ ไดก็้ต่อเมื่อนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บัค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดง
สิทธิ พรอ้มทัง้ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ท่ีผูร้บัโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิไดล้งลำยมือช่ือเป็นผูร้บัโอนใน
ดำ้นหลงัของใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้ครบถว้นแลว้ 

- ผลของกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิระหวำ่งผูร้บัโอนกบับคุคลภำยนอก กำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
จะใช้ยันกับบุคคลภำยนอกได้ก็ต่อเม่ือนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิไดล้งทะเบียนกำร โอน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิเรยีบรอ้ยแลว้ 

- กำรขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะตอ้งกระท ำ ณ ส ำนกังำนใหญ่ของนำยทะเบียน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิในวนัและเวลำท ำกำรของนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ และจะตอ้งท ำตำม
แบบและวิธีกำรที่นำยทะเบียนก ำหนด โดยผูข้อลงทะเบียนจะตอ้งสง่มอบใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ลง
ลำยมือช่ือครบถว้นตำมหลกัเกณฑข์ำ้งตน้ พรอ้มทัง้หลกัฐำนอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงควำมถูกตอ้งและ
ควำมสมบรูณข์องกำรโอนและกำรรบัโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิ พรอ้มทัง้ใบส ำคญัแสดงสิทธิ และหลกัฐำนอื่น ๆ ที่จะตอ้งสง่มอบครบถว้นเรียบรอ้ยแลว้ตำมที่
นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิก ำหนด อย่ำงไรก็ดี นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธ
ไม่รบัค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ หำกนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิเห็นวำ่กำร
โอนใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้ไมช่อบดว้ยกฎหมำย 

6.1.2 ส ำหรบักำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ฝำกไวก้บัศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบัของตลำด
หลกัทรพัย ์ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์และหนว่ยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.2 บคุคลที่ไมใ่ช่สญัชำติไทย 

6.2.1 บริษัทฯ จะไม่ออกหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูใ้ชส้ิทธิที่ไม่ใช่สญัชำติไทย ซึ่งไดด้  ำเนินกำรใชส้ิทธิตำมวิ ธีกำรใชส้ทิธิ
จนท ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของคนท่ีไม่ใช่สัญชำติไทยมีจ ำนวนเกินกว่ำรอ้ยละ 49 ตำมที่ระบุไว้ใน
ขอ้บงัคบัหรอืตำมสดัสว่นท่ีอำจมีกำรแกไ้ขในขอ้บงัคบัในอนำคต 

6.2.2 หำกขอ้จ ำกดักำรโอนดงักลำ่วขำ้งตน้ มีผลท ำใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ที่ไมใ่ช่สญัชำติไทยที่ไดด้  ำเนินกำรใชส้ิทธิตำมวิธีกำรใชส้ิทธิ ไมส่ำมำรถใชส้ทิธิไดต้ำมจ ำนวนที่ระบใุนใบ
แจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญั ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงสว่น ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะสำมำรถ
เลอืกใหบ้รษัิทฯ ด ำเนินกำรอยำ่งใดอยำ่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
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ก) ใหบ้ริษัทฯ คืนใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ และคืนเงินที่เหลือตำมรำคำใช้
สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในสว่นที่ไมส่ำมำรถใชส้ิทธิได ้โดยไมม่ี
ดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ที่ไม่ใช่สญัชำติไทยดงักลำ่ว 
โดยกำรโอนเงินคืน หรือสั่งจ่ำยเช็คระบุช่ือขีดคร่อมเฉพำะช่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ ทำงไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบัภำยใน 14 วนัท ำกำรนบัจำกวนัท่ีใชส้ทิธิในครัง้
นัน้ ๆ 

ข) ใหบ้ริษัทฯ เป็นผูถื้อใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิ ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดง
สิทธิ และเงินตำมจ ำนวนกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญั
แสดงสิทธิที่มิใช่สญัชำติไทย ไดย้ื่นควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิในสว่นที่ยงัไม่ไดใ้ชส้ิทธิเอำไวต้ำมล ำดบั
ก่อนหลงั เพื่อด ำเนินกำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ ในสว่นท่ียงั
มิไดม้ีกำรใชส้ทิธิดงักลำ่ว เมื่อกำรเขำ้ถือหุน้ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ดงักลำ่ว ไมข่ดัตอ่ขอ้จ ำกดัทัง้จ ำนวนหรอืบำงสว่น 

 ทัง้นี ้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชำติไทย จะตอ้งแสดงควำม
จ ำนงที่จะใหบ้ริษัทฯ ด ำเนินกำรตำมขอ้ ก) หรือ ข) ขำ้งตน้ โดยระบใุนใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธิ
ซือ้หุน้สำมญั ณ วนัแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้ 

6.2.3 บริษัทฯ จะอนุญำตใหม้ีกำรด ำเนินกำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดง
สิทธิ ในส่วนที่ยังมิไดร้บักำรใช้สิทธิตำมขอ้ 6.2.2 ข) บำงส่วนหรือทัง้หมดในวนัใชส้ิทธิวันแรกที่
สำมำรถกระท ำไดโ้ดยไม่ขดัต่อขอ้จ ำกดั อย่ำงไรก็ดี หำกมีจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่รอกำรใชส้ิทธิ ณ วนัใชส้ิทธิดงักลำ่วมำกกว่ำจ ำนวนหุน้สำมญัที่อนญุำตใหใ้ช้
สทิธิไดโ้ดยไมข่ดัตอ่ขอ้จ ำกดักำรโอนหุน้ เรือ่งสดัสว่นกำรถือครองหลกัทรพัยข์องผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิที่มิใช่สญัชำติไทย บรษัิทฯ จะด ำเนินกำรใชส้ิทธิ ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิหรอืใบแทนใบส ำคญั
แสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชำติไทย ตำมล ำดบักำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สทิธิที่ครบถว้นสมบรูณต์ำมขอ้ก ำหนดในกำรใชส้ทิธิในครัง้นี ้

6.2.4 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชำติไทยจะไม่ไดร้บักำรชดเชยไม่
วำ่รูปแบบใดจำกบรษัิทฯ ในกรณีที่ไมส่ำมำรถด ำเนินกำรใชส้ทิธิได ้โดยมีสำเหตมุำจำกขอ้จ ำกดัเรือ่ง
สดัส่วนกำรถือครองหลกัทรพัยข์องผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มิใช่
สญัชำติไทย 

6.2.5 หำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ แสดงควำมจ ำนงใหบ้ริษัทฯ ด ำเนิน
ตำมขอ้ 6.2.2 ข) และ ณ วนัใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย ใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ดงักลำ่วไมส่ำมำรถใชส้ทิธิได ้เนื่องจำกขอ้จ ำกดัเก่ียวกบักำรถือครองหุน้ของใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอื
ใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใหถื้อว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำว
หมดอำยลุง โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักลำ่วไมม่ีสิทธิเรียกรอ้ง
คำ่เสยีหำยใด ๆ ตอ่บรษัิทฯ และบรษัิทฯ จะไมด่  ำเนินกำรชดใชค้ำ่เสยีหำยที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ 
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7. กำรจอง กำรจ ำหน่ำย และกำรจัดสรร 

7.1 วิธีกำรเสนอขำยหลกัทรพัย ์

กำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิในครัง้นีไ้ม่ผ่ำนผูจ้ัดจ ำหน่ำยและรบัประกันกำรจ ำหน่ำย เนื่องจำกเป็นกำร
เสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 

7.2 ผูจ้ดัจ ำหนำ่ยหลกัทรพัย ์

- ไมม่ี - 

7.3 วนัและวิธีกำรจอง และกำรช ำระเงินคำ่จองซือ้ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

เนื่องจำกใบส ำคญัแสดงสิทธิออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมโดยไม่คิดมลูค่ำ ดงันัน้ จึงไม่มีวนั วิธีกำรจอง และกำรช ำระ
เงินคำ่จองซือ้ใบส ำคญัแสดงสทิธิ  

7.4 วิธีกำรสง่มอบใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

บรษัิทฯ จะด ำเนินกำรสง่มอบใบส ำคญัแสดงสทิธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ ที่มีรำยช่ือ ณ วนัก ำหนดรำยช่ือผู้
ถือหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บักำรจัดสรร UPA-W2 ตำมสดัส่วนจ ำนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรำยถืออยู่ (Record Date) ใน
วนัท่ี 15 ธนัวำคม 2564 โดยบรษัิทฯ จะด ำเนินกำรออกและสง่มอบใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตำมรำยละเอียด ดงันี ้

7.4.1 กรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมไมม่ีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยก์บับรษัิทหลกัทรพัยห์รอืศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์

ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยใ์นฐำนะนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ จะส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิตำม
จ ำนวนที่ไดร้บัจดัสรรใหแ้ก่ผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรทำงไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบั ตำมช่ือที่อยูท่ี่ระบใุนสมดุ
ทะเบียนผูถื้อหุน้ภำยใน 15 วนัท ำกำร นบัแต่วนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในกรณีนี  ้ผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรร
จะไมส่ำมำรถขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ไดร้บักำรจดัสรรในครัง้นีใ้นตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ ได ้จนกวำ่
จะไดร้บัใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่งอำจไดร้บัภำยหลงัจำกที่ใบส ำคญัแสดงสิทธิของบริษัทฯ เริ่มซือ้ขำยใน
ตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 

7.4.2 กรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมมีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยก์บับรษัิทหลกัทรพัย ์

ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยใ์นฐำนะนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิฝำกไวก้ับ 
“บรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผูฝ้ำก” และศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอด
บัญชีจ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีบริษัทหลักทรัพย์นั้นฝำกหลักทรัพย์อยู่ ในขณะเดียวกันบริษัท 
หลกัทรพัยน์ัน้ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ผูไ้ดร้บัจดัสรรฝำกไว ้และออกหลกัฐำน
กำรฝำกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีไดร้บักำรจดัสรรภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ ในกรณี
นีผู้ท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรจะสำมำรถขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิในตลำดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ ไดท้นัทีที่ตลำด
หลกัทรพัยอ์นญุำตใหใ้บส ำคญัแสดงสทิธิของบรษัิทฯ ท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ 
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ทัง้นี ้ช่ือของผูถื้อหุน้ที่ไดร้บักำรจัดสรรจะตอ้งตรงกับช่ือเจำ้ของบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่ผูท้ี่ไดร้บักำร
จัดสรรประสงคท์ี่จะฝำกใบส ำคญัแสดงสิทธิไว ้มิฉะนัน้แลว้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรออก
ใบส ำคญัแสดงสทิธิใหแ้ก่ผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรตำมขอ้ 7.4.1 แทน 

7.4.3 กรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมมีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยก์บัศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยส์มำชิกเลขที่ 600 

ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยใ์นฐำนะนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิฝำกไวก้บัศนูย์
รบัฝำกหลกัทรพัย ์และศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชีจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมจ ำนวน
ที่ไดร้บักำรจดัสรรไวใ้นบญัชีของบญัชีผูอ้อกหลกัทรพัยส์มำชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่
ผูท้ี่ไดร้บักำรจัดสรรภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ เมื่อผูถื้อหุน้ท่ีไดร้บักำร
จดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิตอ้งกำรขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อหุน้ดงักลำ่วจะตอ้งถอนใบส ำคญัแสดง
สิทธิออกจำกบญัชี 600 ดงักลำ่ว โดยตอ้งติดตอ่ผ่ำนบริษัทหลกัทรพัยท์ั่วไป ซึ่งอำจจะมีคำ่ธรรมเนียมใน
กำรด ำเนินกำรตำมที่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์และ/หรือ บรษัิทหลกัทรพัยน์ัน้ ๆ ก ำหนด ดงันัน้ ในกรณีนี ้  
ผูถื้อหุน้ที่ไดร้บัจดัสรรจะสำมำรถขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิในตลำดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ ไดท้นัทีที่ตลำด
หลกัทรพัยอ์นุญำตใหใ้บส ำคญัแสดงสิทธิของบริษัทฯ ท ำกำรซือ้ขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ 
และผูถื้อหุน้ที่ไดร้บักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิไดด้  ำเนินกำรถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิออกจำกบัญชี 
600 ดงักลำ่วแลว้ 

7.5 กำรสง่มอบหุน้สำมญัออกใหมท่ี่เกิดจำกกำรใชส้ทิธิของใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

ในกำรใช้สิทธิซือ้หุน้สำมัญของบริษัทฯ ตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญั สำมำรถเลือกใหบ้ริษัทฯ ด ำเนินกำรในกรณีใดกรณี
หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

7.5.1 ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้สำมญั โดยใหอ้อกใบ
หุน้ในนำมของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยใ์นฐำนะนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดง
สทิธิจะสง่มอบใบหุน้ตำมจ ำนวนท่ีใชส้ทิธิแก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิทำงไปรษณียล์งทะเบียนตอบ
รบั ตำมช่ือที่อยู่ที่ระบไุวใ้นสมดุทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัจำกวนัครบ
ก ำหนดกำรใชส้ิทธิแต่ละครัง้ ในกรณีนี ้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิซือ้หุน้สำมญั จะไม่
สำมำรถขำยหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชส้ทิธิในตลำดหลกัทรพัย  ์เอ็ม เอ ไอ ไดจ้นกวำ่จะไดร้บัใบหุน้ 
ซึ่งอำจจะไดร้บัภำยหลงัจำกที่หุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชส้ิทธิไดร้บัอนญุำตใหเ้ขำ้ท ำกำรซือ้ขำยใน
ตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 

7.5.2 ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับกำรจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสำมัญ แต่
ประสงคจ์ะใชบ้ริกำรของศนูยร์บัฝำกหลกัทรัพยโ์ดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิประสงคท์ี่จะฝำกหุน้
สำมญัที่เกิดจำกกำรใชส้ิทธิไวใ้นบญัชีของบริษัทหลกัทรพัย ์ซึ่งผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซือ้
ขำยหลกัทรพัยอ์ยู ่ในกรณีนี ้ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะด ำเนินกำรน ำหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชส้ทิธิ
ฝำกไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพ่ือผู้ฝำก” และศูนย์รับฝำก
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หลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวนหุ้นสำมัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝำกหุ้นสำมัญอยู่ ใน
ขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรพัยน์ัน้ก็จะบนัทกึยอดบญัชีจ ำนวนหุน้สำมญัที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัฝำกไวแ้ละออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูใ้ชส้ิทธิจองซือ้หุน้สำมญัภำยใน 7 วนั
ท ำกำร นบัจำกวนัครบก ำหนดกำรใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้ ในกรณีนีผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ไดใ้ชส้ทิธิ
ซือ้หุน้สำมญั จะสำมำรถขำยหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชส้ทิธิในตลำดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ ไดท้นัที
ที่ตลำดหลกัทรพัยอ์นญุำตใหหุ้น้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชส้ิทธิท ำกำรซือ้ขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัย์ 
เอ็ม เอ ไอ 

ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญั เลือกใหบ้ริษัทฯ ด ำเนินกำรตำมขอ้ 7.5.2 
ช่ือของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับกำรจัดสรรหุ้น จะต้องตรงกับช่ือเจ้ำของบัญชีซือ้ขำย
หลกัทรพัยท์ี่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิประสงคท่ี์จะฝำกหุน้สำมัญไวใ้นบัญชีหลกัทรพัยด์งักล่ำว 
มิฉะนัน้แลว้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิที่จะด ำเนินกำรออกใบหุน้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ไดร้บักำร
จดัสรรหุน้ตำมขอ้ 7.5.1 แทน 

7.5.3 ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ ไมป่ระสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แตป่ระสงคจ์ะใช้
บริกำรของศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิประสงคท์ี่จะฝำกหุน้สำมญัไวใ้น
บญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้บริษัทฯ จะด ำเนินกำรน ำหุน้สำมญัที่
เกิดจำกกำรใชส้ทิธิฝำกไวก้บัศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์และศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชี
จ ำนวนหุน้สำมญัตำมจ ำนวนที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดใ้ชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัไวใ้นบญัชีผูอ้อก
หลกัทรพัย ์สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดใ้ชส้ทิธิ
ซือ้หุน้สำมญัภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัจำกวนัครบก ำหนดกำรใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ เมื่อตอ้งกำรขำย
หุน้ จะตอ้งด ำเนินกำรถอนหุน้ออกจำกบญัชี 600 ดงักล่ำว โดยตอ้งติดต่อผ่ำนบริษัทหลกัทรพัย์
ทั่วไป ซึ่งอำจจะมีค่ำธรรมเนียมในกำรด ำเนินตำมท่ีศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัท
หลกัทรพัยน์ั้น ๆ ก ำหนด ดังนัน้ในกรณีนี ้ผูท่ี้ไดร้บักำรจัดสรรหุน้จะสำมำรถขำยหุน้ท่ีไดร้บักำร
จดัสรรในตลำดหลกัทรพัย  ์เอ็ม เอ ไอ ไดท้นัทีที่ตลำดหลกัทรพัยอ์นญุำตใหหุ้น้ของบริษัทฯ ท ำกำร
ซือ้ขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ และผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ไดด้  ำเนินกำรถอนหุน้ออกจำก
บญัชี 600 ดงักลำ่วแลว้ 

8. กำรชดใช้ค่ำเสียหำย กรณีที่บริษัทฯ ไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นสำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ 

บรษัิทฯ จะชดใชค้ำ่เสยีหำยใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตำมรำยละเอียด ดงันี  ้

8.1. บริษัทฯ จะชดใชค้ำ่เสียหำยใหเ้ฉพำะใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ที่มำแจง้ควำมจ ำนงที่
จะใชส้ิทธิในวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิแต่ละครัง้ ซึ่งบริษัทฯ ไม่สำมำรถจดัใหม้ีหุน้สำมญัเพื่อรองรบักำรใชส้ิทธิ หรือ
ใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิไดอ้ยำ่งเพียงพอ ยกเวน้กรณีตำมที่ระบไุวใ้นขอ้จ ำกดัในกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
ตำมขอ้ 6  
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บริษัทฯ จะจดัใหม้ีกำรปิดสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ เพื่อพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 30 
วนั นบัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิที่บริษัทฯ ไม่สำมำรถจดัใหม้ีหุน้สำมญัเพื่อรองรบักำรใชส้ิทธิไดอ้ย่ำงเพียงพอ 
ทัง้นีเ้พื่อท ำกำรตรวจสอบรำยช่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิเทำ่นัน้ ซึง่กำรปิดสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
จะไมม่ีผลกระทบตอ่รำคำซือ้ขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิแตอ่ยำ่งใด 

กำรชดใชค้่ำเสียหำยตำมขอ้ 8.1 บริษัทฯ จะช ำระเป็นเงินโอน หรือใหเ้ป็นเช็คระบุช่ือขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะ 
(แลว้แต่กรณี) และจะจดัสง่ทำงไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบัตำมที่อยู่ที่ระบใุนใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิซือ้
หุน้สำมญัภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิขำ้งตน้ และใหถื้อวำ่ผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสทิธิไดร้บัเงินคำ่เสยีหำยคนืแลว้โดยชอบและไมม่ีสทิธิเรยีกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรอืคำ่เสยีหำยใด ๆ อีกตอ่ไป 

8.2 กำรค ำนวณคำ่เสยีหำยที่บรษัิทฯ จะชดใชใ้หผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ หรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมขอ้ 8.1 
มีสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้

คำ่เสยีหำยตอ่ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย  = A x [MP – EP] 

โดยที่  A คือ   จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ไม่สำมำรถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึน้ตำมอัตรำกำรใช้สิทธิที่
เปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ 1 หนว่ย  

 MP คือ รำคำเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัของหุน้สำมญัของบริษัทฯ ในวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิในแต่ละ
รอบ ซึ่งผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ มำแสดงควำมจ ำนง
ในกำรใชส้ิทธิ (รำคำเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัของหุน้สำมญัของบริษัทฯ) ค ำนวณจำก มลูคำ่
ซือ้ขำยหุน้สำมญัทัง้หมดของบริษัทฯ หำรดว้ย จ ำนวนหุน้สำมญัของบริษัทฯ ที่มีกำร
ซือ้ขำยทัง้หมดในตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ) 

 EP  คือ รำคำกำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือรำคำกำรใชส้ิทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับ
สทิธิ หำกมีกำรปรบัรำคำกำรใชส้ทิธิ และ/หรอื อตัรำกำรใชส้ทิธิ  

8.3 กำรชดใชค้ำ่เสยีหำยตำมขอ้นีใ้หถื้อเป็นท่ีสดุ 

อนึ่ง ในกรณีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซึง่เป็นคนต่ำงดำ้ว (ทัง้บคุคลธรรมดำและนิติบคุคล) ไม่สำมำรถใชส้ิทธิได ้
เนื่องจำกขอ้จ ำกดัในเรื่องอตัรำสว่นกำรถือหุน้ของคนต่ำงดำ้ว ซึ่งขอ้บงัคบับริษัทฯ ก ำหนดว่ำกำรถือหุน้ของคน
ต่ำงดำ้วจะตอ้งไม่เกินกว่ำรอ้ยละ 49 ของจ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยไดท้ัง้หมดของบริษัทฯ ในกรณีเช่นนี ้บริษัทฯ จะ
ไม่ชดเชยค่ำเสียหำยหรือด ำเนินกำรอื่นใดใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่ำงดำ้ว และผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสทิธิซึง่เป็นคนตำ่งดำ้วไมม่ีสทิธิเรยีกรอ้งคำ่เสยีหำยหรอืเรยีกรอ้งใหบ้รษัิทฯ ชดใชใ้ด ๆ ทัง้สิน้  

9. ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขำย 

บรษัิทฯ จะน ำใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นี ้เขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย  ์เอ็ม เอ ไอ ภำยใน 30 วนั นบัจำก
วนัท่ีบรษัิทฯ ไดด้  ำเนินกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิแลว้เสรจ็ 
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10. ตลำดรองของหุน้สำมัญที่เกดิจำกกำรใช้สทิธิของใบส ำคัญแสดงสทิธิ 

บริษัทฯ จะน ำหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ออกเสนอขำยในครัง้นี ้เขำ้จดทะเบียนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ ภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิแต่ละครัง้ ทัง้นี ้
เพื่อใหหุ้น้สำมญัดงักล่ำวสำมำรถท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ ไดเ้ช่นเดียวกับหุน้สำมญัเดิมของ
บรษัิทฯ 

11. กำรด ำเนินกำรหำกบริษัทฯ ไม่สำมำรถหำตลำดรองให้กับใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ มีควำมเช่ือมั่นว่ำใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวมีคุณสมบัติตำมขอ้บังคบัตลำดหลกัทรพัยฯ์ เรื่อง กำรรบั
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน กำรเปิดเผยสำรสนเทศ และกำรเพิกถอนหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน “ตลำดหลกัทรพัยเ์อ็มเอไอ” 
พ.ศ. 2563 (รวมทัง้ที่แกไ้ขเพิ่มเติม) โดยไม่มีขอ้ก ำหนดอื่นที่ต่ำงไปจำกใบส ำคญัแสดงสิทธิทั่วไป (รวมทัง้ที่แกไ้ข
เพิ่มเติม) อยำ่งไรก็ตำม หำกบรษัิทฯ ไมส่ำมำรถหำตลำดรองได ้บรษัิทฯ จะเป็นตวักลำงใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่
ไดร้บัจดัสรรมำเสนอขำยตอ่ผูส้นใจลงทนุในรำคำเสนอซือ้และเสนอขำยที่พอใจกนัทัง้ 2 ฝ่ำย 

12. กำรด ำเนินกำรหำกมีหุ้นสำมัญที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

หำกมีหุน้สำมญัที่เหลอืจำกกำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้คณะกรรมกำรบรษัิทฯ จะเสนอตอ่ที่ประชุมผู้
ถือหุน้ของบรษัิทฯ เพื่อพิจำรณำด ำเนินกำรลดทนุในสว่นของหุน้สำมญัที่เหลอืจำกกำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ต่อไป ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนด เง่ือนไข และวิธีกำรที่เก่ียวขอ้งตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ที่แกไ้ขเพิ่มเติม) ประกำศของตลำดหลกัทรพัย ์และส ำนกังำน ก.ล.ต.   

13. จ ำนวนหุ้นสำมัญที่รองรับเม่ือรวมกับจ ำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้ 

 จ ำนวนหุน้ท่ีมีอยูเ่ดิม 

 หุน้ท่ีจ ำหนำ่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ 

 

จ ำนวน  10,130,342,925 หุน้ 

 หุน้ที่จัดสรรไว ้เพ่ือรองรบักำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญั
เพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) 

จ ำนวน    3,000,000,000 หุน้ 

 จ ำนวนหุน้ที่จัดสรรไว ้เพื่อรองรบักำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสทิธิที่ออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ 

จ ำนวน    2,026,068,585 หุน้ 

ดังนั้น จ ำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครัง้ นี  ้ 
จึงคิดเป็นรอ้ยละ 201 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ จ ำนวน 10,130,342,925 หุน้ ณ วนัประชมุ
คณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 9/2564 ซึ่งมีมติใหอ้อกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ เมื่อวนัที่ 25 สิงหำคม 2564 
ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไมม่ีหุน้สำมญัซึง่ออกเพื่อรองรบัใบส ำคญัแสดงสทิธิอื่นอีก 

                                                           
1 ((จ ำนวนหุน้รองรบั warrant ท่ีเสนอขำยในครัง้นี)้ +  
(จ ำนวนหุน้รองรบั CD หรือ warrant ท่ีเสนอขำยในครัง้อ่ืน ซึง่ไม่รวมหุน้ท่ีจดัไวร้องรบั ESOP-CD หรือ ESOP-warrant)) 
(จ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ  ซึง่รวมจ ำนวนหุน้ท่ีจะออกใหม่อ่ืนท่ีบรษัิทฯ จะเสนอขำยควบคูก่บั warrant ในครัง้นี)้ 
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14. กำรออกใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ในกรณีท่ีใบส ำคญัแสดงสิทธิสญูหำย ถกูขโมย ถกูท ำลำย ฉีกขำด หรือเลอะเลือน ใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิน ำมำ
ยื่นใหแ้ก่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิก่อนที่จะมีกำรออกใบแทนให ้ณ ส ำนกังำนของนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดง
สิทธิ โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งรบัผิดชอบส ำหรบัค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ และตำมที่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดง
สทิธิ และบรษัิทฯ จะไดก้ ำหนดไวต้ำมสมควร 

15. กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิ 

15.1 กำรแกไ้ขสว่นท่ีมิใช่สำระส ำคญัหรอืที่ตอ้งด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 

กำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิ ในเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิที่มิใช่สำระส ำคญัของผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สทิธิ เช่น แกไ้ขขัน้ตอนกำรใชส้ทิธิ หรอืเรือ่งที่เห็นไดว้ำ่จะเป็นประโยชนต์อ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยชดัแจง้ 
หรือในส่วนซึ่งไม่ท ำใหส้ิทธิของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิด้อยลง หรือเพ่ือให้เป็นไปตำมบทบัญญัติ หรือ
หลักเกณฑท์ี่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์หรือกฎหมำยอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้ง 
กฎระเบียบ ขอ้บังคับ หรือค ำสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกำศ หรือขอ้บังคับของ ส ำนักงำน ก.ล.ต. ที่
เก่ียวขอ้ง ใหบ้ริษัทฯ กระท ำโดยไมต่อ้งไดร้บัควำมยินยอมจำกที่ประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยหลงัจำก
ที่ไดแ้จง้ใหส้  ำนกังำน ก.ล.ต. ไดท้รำบแลว้ ทัง้นี ้กำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิดงักลำ่วจะตอ้งไม่เป็น
กำรขยำยอำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิหรือกำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงรำคำหรืออตัรำกำรใชส้ิทธิ ยกเวน้กำรปรบัสิทธิ
ตำมเง่ือนไขกำรปรบัสทิธิที่ระบไุวใ้นขอ้ 3.3 

15.2 กำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงที่เป็นสำระส ำคญั 

กำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธินอกจำกกรณีขอ้ 15.1 ตอ้งไดร้บัควำมยินยอมจำกบริษัทฯ และมติที่
ประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิแลว้แตก่รณี และไดแ้จง้ใหส้  ำนกังำน ก.ล.ต. ทรำบแลว้ 

15.3 กำรแจง้ขอ้ก ำหนดสทิธิที่แกไ้ขเปลีย่นแปลง 

ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะแจง้ใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบผ่ำนทำงระบบเผยแพร่ขอ้มูลของบริษัทจด
ทะเบียนของตลำดหลกัทรพัย ์โดยทนัที หลงัจำกท่ีมีกำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้ก ำหนดสทิธิ และจะจดัสง่ขอ้ก ำหนด
สิทธิที่แกไ้ขเปลี่ยนแปลงใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ เมื่อไดร้บักำรรอ้งขอภำยใน 15 วนั นบัจำกวนัที่มีกำรรอ้ง
ขอ โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถแจง้ควำมประสงคท์ี่จะขอรบัขอ้ก ำหนดสิทธิที่แกไ้ขเพิ่มเติมต่อผูอ้อก
ใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมที่อยู่ที่ปรำกฏอยู่ในข้อ 2.3.5 นอกจำกนัน้ บริษัทฯ จะจัดส่งขอ้ก ำหนดสิทธิที่แก้ไข
เปลี่ยนแปลงใหน้ำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ และ ส ำนกังำน ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีมีกำรแกไ้ข
เปลีย่นแปลงขอ้ก ำหนดสทิธิ 
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15.4 กำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้ก ำหนดสทิธิตอ้งไมข่ดัตอ่กฎหมำย 

กำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิไม่ว่ำกรณีใด ๆ ตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์รวมตลอดทัง้ขอ้ก ำหนดแห่งประกำศ ทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑใ์ดของส ำนกังำน ก.ล.ต. 
รวมทัง้ที่จะเพิ่มเติมภำยหลงัจำกที่บรษัิทฯ ไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. ใหอ้อกและเสนอขำยใบส ำคญั
แสดงสทิธิแลว้ 

16. กำรประชุมผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

16.1 ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิมีสิทธิเรียกประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดไ้ม่วำ่ในเวลำใด ๆ อย่ำงไรก็ตำม กำร
เรียกประชุมจะตอ้งไม่ใช่เพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก ำหนดสิทธิเรื่องกำรขยำยอำยุใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือกำร
เปลีย่นแปลงรำคำหรอือตัรำกำรใชส้ทิธิ ยกเวน้กำรปรบัสทิธิตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 3.3 

16.2 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ไดใ้ชส้ิทธิหรือใชส้ิทธิไปแลว้บำงส่วนรวมกนัแลว้ไม่
นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 25 ของจ ำนวนหน่วยทัง้หมดของใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ียังมิไดใ้ช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแลว้
บำงสว่น ณ ขณะนัน้ อำจรอ้งขอใหผู้อ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิเรียกประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้ 
ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งเรียกประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยเรว็ ซึ่งตอ้งไมเ่กิน 30 วนันบัแตว่นัท่ี
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดใ้ชส้ิทธิมีค  ำขอเป็นหนงัสือใหผู้อ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิเรียกประชุมผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสทิธิ หรอืนบัแตว่นัท่ีเกิดกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) หำกมีกำรเสนอขอแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก ำหนดสทิธิในสำระส ำคญัตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 15.2 ขำ้งตน้ 

(ข) หำกมีเหตกุำรณส์ ำคญัซึง่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ที่ยงัมิไดใ้ชส้ทิธิหรอืใชส้ทิธิไป
แลว้บำงส่วนรวมกนัแลว้ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 25 ของจ ำนวนหน่วยทัง้หมดของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ที่ยงั
มิไดใ้ชส้ิทธิหรือใชส้ิทธิไปแลว้บำงส่วน ณ ขณะนัน้ เห็นว่ำอำจกระทบต่อส่วนไดเ้สียของผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสทิธิ หรอืควำมสำมำรถของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธิในกำรปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดสทิธิ 

ในกรณีที่ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ ไม่เรียกประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมวรรคก่อน ใหผู้ถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิที่ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ท่ียังมิได้ใช้สิท ธิหรือใช้สิทธิไปแลว้บำงส่วนรวมกันแลว้ไม่น้อยกว่ำ 
รอ้ยละ 25 ของจ ำนวนหนว่ยทัง้หมดของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิไดใ้ชส้ิทธิหรือใชส้ิทธิไปแลว้บำงส่วน ณ 
ขณะนัน้ ด ำเนินกำรเรยีกประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิได ้

16.3 ในกรณีที่มีกำรจดัประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ บรษัิทฯ จะด ำเนินกำรปิดสมดุทะเบียนเพื่อก ำหนดสทิธิของ
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิในกำรเขำ้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในกำรประชมุดงักลำ่วภำยใน 21 
วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

16.4 ในกำรเรียกประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ว่ำจะเป็นกำรเรียกประชุมเนื่องจำก ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่
ยงัมิไดใ้ชส้ิทธิหรือท่ีใชส้ิทธิไปแลว้บำงสว่นรอ้งขอ หรือคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติใหเ้รียกประชมุ ใหบ้ริษัทฯ 
จดัท ำหนงัสอืนดัประชมุ โดยระบ ุสถำนที่ วนั เวลำ ผูท้ี่ขอใหเ้รียกประชมุและเรื่องที่พิจำรณำในที่ประชุม และ
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จดัสง่ใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิไดใ้ชส้ิทธิหรือใชส้ิทธิไปแลว้บำงสว่นแต่ละรำยตำมรำยช่ือและที่อยู่ที่
ปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิในวนัปิดสมุดทะเบียน เพ่ือก ำหนดสิทธิในกำรเขำ้ร่วม
ประชมุไมน่อ้ยกวำ่ 7 วนั ก่อนวนัประชมุในแตล่ะครัง้  

16.5 ในกำรประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ยงัมิไดใ้ชส้ทิธิหรอืใชส้ทิธิไปแลว้บำงสว่นซึง่มี
สิทธิในกำรเขำ้ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขำ้ประชมุและออกเสียงแทน
ตนก็ได ้โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักลำ่วจะตอ้งยื่นหนงัสือมอบฉันทะตำมแบบที่นำยทะเบียนใบส ำคญั
แสดงสทิธิก ำหนดตอ่ประธำนท่ีประชมุหรอืผูท้ี่ประธำนที่ประชมุมอบหมำยก่อนเริม่กำรประชมุ 

16.6 ในกำรออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ ำนวนหน่วยของใบส ำคัญ  
แสดงสิทธิที่ถืออยู่ โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิหนึง่หน่วยมีหนึง่เสยีง ผูเ้ป็นประธำนในที่ประชุมไมม่ีสิทธิออกเสยีง
ลงคะแนนนอกจำกสทิธิที่ตนมีอยูใ่นฐำนะผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

16.7 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มีสว่นไดเ้สียในขอ้พิจำรณำอนัใด ซึ่งที่ประชมุจะพิจำรณำและลงมติ ไม่มีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนนในขอ้พิจำรณำนัน้ ๆ  

16.8 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ที่มีสทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ หมำยถึง ผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สทิธิที่ยงัไมไ่ดใ้ชส้ทิธิหรอืใชส้ทิธิไปแลว้บำงสว่น ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ โดยไมร่วมถึง
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่มีสว่นไดเ้สยีซึง่จะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในขอ้พิจำรณำขอ้นัน้ 

16.9 ในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จัดขึน้โดยบริษัทฯ ใหป้ระธำนกรรมกำรบริษัทฯ หรือบุคคลที่ไดร้บั
มอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรบริษัทฯ ท ำหนำ้ที่เป็นประธำนที่ประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผูจ้ดัประชมุ ประธำนในที่ประชุมอำจจะมำจำกบคุคลที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิลง
มติเห็นชอบคัดเลือก นอกเหนือไปจำกประธำนกรรมกำรบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีประธำนกรรมกำรบริษัทฯ 
มอบหมำย โดยประธำนท่ีประชมุไมม่ีสทิธิออกเสยีงชีข้ำด 

16.10 องคป์ระชุมในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ย ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิไดใ้ช้
สิทธิหรือใชส้ิทธิไปแลว้บำงสว่น และ/หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะมำประชมุ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิรวมกนัไดไ้มน่อ้ย
กวำ่รอ้ยละ 25 ของจ ำนวนหนว่ยทัง้หมดของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ยงัมิไดใ้ชส้ทิธิหรอืใชส้ทิธิไปแลว้บำงสว่นจึง
ครบเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมครัง้ใด เมื่อลว่งเวลำนดัไปแลว้ 45 นำที ยงัมีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้รว่ม
ประชุมยงัไมค่รบเป็นองคป์ระชมุ ใหถื้อวำ่กำรประชมุเป็นอนัระงบัไป หำกกำรประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ
นัน้ เป็นกำรเรียกนดัโดยมติคณะกรรมกำรบริษัทฯ ใหน้ัดประชุมใหม่ภำยในระยะเวลำ 30 วัน นับจำกวนั
ก ำหนดประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิในครัง้แรก และใหบ้ริษัทฯ ด ำเนินกำรจดัสง่หนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทกุรำยตำมรำยละเอียดและวิธีกำรที่ระบไุวข้ำ้งตน้ ซึ่งในกำรประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบั
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วำ่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ สว่นกรณีที่กำรประชมุดงักลำ่วจดัขึน้โดยกำรรอ้งขอของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ ใน
กรณีนีบ้รษัิทฯ ไมจ่ ำเป็นตอ้งเรยีกประชมุใหมแ่ละใหถื้อวำ่ไมม่ีกำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้ก ำหนดสทิธิ 

16.11 มติที่ประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วย
ของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิไดใ้ชส้ิทธิ หรือใชส้ิทธิไปแลว้บำงส่วนทัง้หมด ณ ขณะนัน้ ซึ่งถือโดยผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิซึง่มำประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และไดอ้อกเสยีงลงคะแนนในมตินัน้  

16.12 มติโดยชอบซึ่งที่ประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดล้งมติไปแลว้นัน้ ใหถื้อว่ำมีผลผูกพนัผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สทิธิทกุรำย ไมว่ำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้จะไดเ้ขำ้รว่มประชมุดว้ยหรอืไมก็่ตำม 

16.13 ภำยหลงัจำกบริษัทฯ ด ำเนินกำรจัดประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งมติของท่ีประชุมผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบผ่ำนทำงระบบเผยแพรข่อ้มลูของบริษัทจดทะเบียนของ
ตลำดหลกัทรพัย ์โดยเรว็ 

16.14 บรษัิทฯ จะด ำเนินกำรจดัท ำและบนัทกึรำยงำนกำรประชมุ และเก็บรกัษำบนัทกึดงักลำ่วไวท่ี้ส ำนกังำนใหญ่ของ
บริษัทฯ รำยงำนกำรประชมุที่ไดล้งลำยมือช่ือโดยประธำนใหถื้อวำ่เป็นหลกัฐำนอนัสมบรูณข์องกิจกำรทั้งหลำย
ที่ไดป้ระชมุกนันัน้ และใหถื้อวำ่กำรประชมุกิจกำรที่ประชมุและมติทัง้หลำยไดก้ระท ำโดยถกูตอ้ง และบรษัิทฯ จะ
จดัสง่รำยงำนกำรประชุมดงักลำ่วใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยในระยะเวลำ 15 วนั นบัจำกวนัท่ีบริษัทฯ 
ไดร้บักำรรอ้งขอรบัทรำบรำยงำนกำรประชมุดงักลำ่วเป็นหนงัสอืจำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิรำยดงักลำ่ว  

16.15 ในกำรประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ บริษัทฯ หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยจำกบริษัทฯ และที่ปรกึษำของบรษัิทฯ 
มีสิทธิที่จะเขำ้รว่มประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ เพ่ือแสดงควำมคิดเห็นหรือใหค้  ำอธิบำยในที่ประชุมผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิได ้

16.16 บรษัิทฯ จะเป็นผูช้  ำระคำ่ใชจ้่ำยตำมสมควรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

16.17 กรณีที่บริษัทฯ ไม่สำมำรถจดัประชมุไดท้นัภำยในอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยไดป้ฏิบตัิตำมเง่ือนไขใด ๆ 
ที่เก่ียวขอ้งในขอ้ก ำหนดสิทธิแลว้ ใหถื้อว่ำกำรด ำเนินกำรใด ๆ ที่ เก่ียวขอ้งกบักำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สทิธิยตุิลงและใหถื้อวำ่ไมไ่ดม้ีกำรจดัประชมุในครัง้นัน้ 
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17. ผลบังคับของข้อก ำหนดสิทธิและกฎหมำยที่ใช้บังคับ 

ขอ้ก ำหนดสิทธินี ้จะมีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิไปจนถึงวนัใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย โดยขอ้ก ำหนด
สิทธินีจ้ะใชบ้งัคบัและตีควำมตำมกฎหมำยไทย และหำกมีขอ้ควำมใด ๆ ในขอ้ก ำหนดสิทธินีข้ดัหรอืแยง้กบักฎหมำย
หรอืประกำศใด ๆ ท่ีมีผลบงัคบัตำมกฎหมำยกบัใบส ำคญัแสดงสทิธิ ใหใ้ชข้อ้ควำมตำมกฎหมำยหรอืประกำศดงักลำ่ว
บงัคบักบัใบส ำคญัแสดงสทิธิแทนขอ้ควำมของขอ้ก ำหนดสทิธิเฉพำะสว่นท่ีขดัหรอืแยง้กนันัน้ 

 
ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

บรษัิท ยไูนเต็ด เพำเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ำกดั (มหำชน) 

 
_______________________                             _______________________ 
    (นำยกวิน เฉลมิโรจน)์                 (นำยวชิญ ์สวุรรณศรี) 
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