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ข้อก าหนดว่าดว้ยสทิธแิละหนา้ที่ของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธ ิและผู้ถอื

ใบส าคญัแสดงสิทธสิ าหรับใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุ้นสามญัของบรษัิทฯ 

รุ่นที ่4 (“RS-W4”)  
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ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำทีข่องผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิและผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือ
หุ้นสำมญัของบริษทั อำร์เอส จ ำกดั (มหำชน) รุ่นที ่4 (“RS-W4”) 

 
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 4  ออกโดยบริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 
(“บริษทัฯ”) ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2564 

  

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามท่ีได้ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ โดยผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งผกูพนัตามขอ้ก าหนดสิทธิฉบบัน้ีทุกประการ และให้ถือวา่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดรั้บทราบ
และเขา้ใจขอ้ก าหนดต่างๆ ในขอ้ก าหนดสิทธิเป็นอย่างดีแลว้ รวมทั้ งได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้ งนายทะเบียน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ และขอ้ก าหนดต่างๆ ในสญัญาแต่งตั้งนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิดว้ย  ทั้งน้ี ผูอ้อกใบส าคญัแสดง
สิทธิจะจดัใหมี้การเก็บรักษาส าเนาขอ้ก าหนดสิทธิและส าเนาสญัญาแต่งตั้งนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิไว ้ณ ส านกังาน
ใหญ่ของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ และส านักงานใหญ่ของนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ เพื่อให้ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิขอตรวจสอบส าเนาขอ้ก าหนดสิทธิไดใ้นวนัและเวลาท าการของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

1. ค ำจ ำกดัควำม 

 ค าและขอ้ความต่างๆ ท่ีใชอ้ยูใ่นขอ้ก าหนดสิทธิฉบบัน้ีใหมี้ความหมายดงัต่อไปน้ี 

“ข้อก ำหนดสิทธิ” หมายถึง ขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดง
สิทธิและผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของ
บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) รุ่นท่ี 4 ตามมติท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2564 
 

“ใบส ำคญัแสดงสิทธิ” หมายถึง ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษทั อาร์เอส 
จ ากัด (มหาชน) รุ่นท่ี 4 (“RS-W4”) ซ่ึงมีรายละเอียดตามท่ี
ระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 
 

“ใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ” หมายถึง ใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท     
อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 4 ท่ีออกให้โดยบริษทั ศูนยรั์บ
ฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 

“บริษัท”  หรือ “ผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ” หมายถึง บริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
 

“ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ” หมายถึง ผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท         
อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) รุ่นท่ี 4 (“RS-W4”) ในใบส าคัญ
แสดงสิทธิแต่ละหน่วย และให้รวมถึงผูถื้อใบแทนใบส าคญั
แสดงสิทธิ 
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“สมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ” 
หรือ “สมุดทะเบียน” 

หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียน ซ่ึงบันทึก
รายละเอียดเก่ียวกับใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิ ท่ีเก็บรักษาโดยนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 

“สิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิ” หมายถึง สิทธิทั้ งปวงในใบส าคญัแสดงสิทธิ  ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดั
เฉพาะสิทธิในการจองซ้ือหุ้นรองรับสิทธิในการเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิ สิทธิในการไดรั้บค่าเสียหายในกรณีหุน้รองรับไม่
เพียงพอ 
 

“หุ้นรองรับ” หมายถึง หุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัท อาร์เอส จ ากัด  (มหาชน)
จ านวนไม่เกิน 191,499,266  หุ้น  ท่ีจดัไวเ้พื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ  รวมทั้งหุน้สามญัท่ีจะออกใหม่
เพ่ิมเติมในกรณีการปรับสิทธิภายใตข้อ้ก าหนดสิทธิ 
 

“วนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ” หมายถึง วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2564 
  

“วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ” หมายถึง วนัท าการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม และพฤศจิกายน 
ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ตลอดอายุของใบส าคญั
แสดงสิทธิ โดยวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังแรก คือ วนัท่ี 30 
พฤศจิกายน 2564   
 

“วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย” หมายถึง วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2567 
 

“นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ” หรือ  
“นำยทะเบียน” 

หมายถึง นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงไดแ้ก่บริษทั ศูนยรั์บ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือบุคคลอ่ืนใดท่ี
คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้ งให้เป็นนายทะเบียนใบส าคัญ
แสดงสิทธิ 
 

“ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์” หมายถึง บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 

“ส ำนักงำน ก .ล. ต.” หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์
 

“ตลำดหลกัทรัพย์” หมายถึง ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

“วนัท ำกำร” 
 

หมายถึง วนัท่ีธนาคารพาณิชยเ์ปิดท าการตามปกติในกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงไม่ใช่วนัเสาร์ หรือวนัอาทิตย ์ หรือวนัอ่ืนใดท่ีธนาคาร
แห่งประเทศไทย  ประกาศให้เป็นวันหยุดของธนาคาร
พาณิชย ์
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2. รำยละเอยีดของหลกัทรัพย์ที่เสนอขำย 

บริษทัฯ จะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 191,499,266 หน่วย 
โดยจัดสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ ได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น 
(Record Date) ท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 27 เมษายน 2564  
ในอตัราส่วนหุน้สามญัเดิม 5 หุน้ ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คดิมูลค่ำ ซ่ึงมีลกัษณะส าคญัของหลกัทรัพยท่ี์
เสนอขาย ดงัต่อไปน้ี  

2.1     ลกัษณะส ำคัญของหลกัทรัพย์ที่เสนอขำย 

ประเภทหลกัทรัพย์ทีเ่สนอขำย   : 
 

ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษทั อาร์เอส 
จ ากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 4 (“RS-W4”) 

 

ชนิดของใบส ำคญัแสดงสิทธิ : ชนิดระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือได ้

 

จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิทีอ่อกและเสนอขำย : ไม่เกิน 191,499,266  หน่วย (หน่ึงร้อยเกา้สิบเอ็ดลา้นส่ีแสน
เกา้หม่ืนเกา้พนัสองสองหกสิบหกหน่วย) 

 

จ ำนวนหุ้นสำมญัทีจ่ดัสรรไว้เพือ่รองรับกำร
ใช้สิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

: ไม่เกิน 191,499,266 หุ้น (มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท)   
ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 19.69 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษทัฯ  ณ วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2564 

  

วธีิกำรเสนอขำย : จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น
บริษทัฯ ไดก้ าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บ
การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ 
ณ วนัท่ี 27 เมษายน 2564 ในอตัราส่วนหุ้นสามญัเดิม 5 หุ้น
ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย  
 

ทั้ งน้ี ในกรณีท่ีมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิเหลือจากการ
ค านวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ
ดงักล่าว ใหต้ดัเศษดงักล่าวท้ิงทั้งจ านวน   
 

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท)  
 

วนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ : วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2564 

 

อำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิ  :  3 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ  

 

อตัรำกำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1  หน่วย สามารถซ้ือหุ้นสามญัใหม่ได้     
1 หุ้น (เวน้แต่จะมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการ
ปรับสิทธิในขอ้ 4.2) 
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รำคำกำรใช้สิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสำมญั : หุน้ละ 29  บาท (ยีสิ่บเกา้บาท)  (เวน้แต่จะมีการปรับราคาการ
ใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิในขอ้  4.2) ทั้งน้ี  หากมีการ
ปรับราคาการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิจะต้องไม่ต ่ ากว่า       
มูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้ของบริษทัฯ ณ ขณะนั้นๆ 

 

ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทัฯ ได้ในวนัท าการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม และ
พฤศจิกายน  ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ตลอดอายุ
ของใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยก าหนดวนัท่ีสามารถใช้สิทธิ
คร้ังแรก (“วันก าหนดการใช้สิทธิคร้ังแรก”) คือ ว ันท่ี               
30 พฤศจิกายน 2564 และวันสุดท้ายของการใช้สิท ธิ            
(“วนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย”) คือ วนัท่ี 23 พฤษภาคม 
2567 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.ตลอดอายุของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ส าหรับวนัก าหนดการใชสิ้ทธิใชสุ้ดทา้ย
ตรงกบัวนัท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายุครบก าหนด 3 ปี นับ
แต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีวนัก าหนดใชสิ้ทธิ
ไม่ตรงกบัวนัท าการ ให้เล่ือนวนัก าหนดใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง 
เป็นวนัท าการสุดทา้ยก่อนหนา้วนัก าหนดใชสิ้ทธิดงักล่าว 
ตามรายละเอียดท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 3.1 ของขอ้ก าหนดสิทธิ 

ระยะเวลำแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิคร้ัง
สุดท้ำย 

: ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั ก่อนวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 
 
 

ตลำดรองของใบส ำคญัแสดงสิทธิ : บริษทัฯ จะน าใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขายใน
คร้ังน้ี ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์(“ตลาดหลกัทรัพย”์) 
 

ตลำดรองของหุ้นสำมญัทีเ่กดิจำกกำรใช้สิทธิ : บริษทัฯ จะน าหุน้สามญัท่ีเกิดจากใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิ ท่ีออกและเสนอขายค ร้ั ง น้ี  เข้าจดทะเ บียนเ ป็น
หลักท รัพย์จดทะ เ บียนในตลาดหลักท รัพย์  (“ตลาด
หลกัทรัพย”์) 
 

นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“ศูนยรั์บ
ฝากหลกัทรัพย”์) 
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3. กำรใช้สิทธิและเงื่อนไขกำรใช้สิทธิ 

3.1  วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ไดใ้นวนัท าการสุดทา้ยของเดือนพฤษภาคม 
และพฤศจิกายน ระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยวนัก าหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังแรก คือ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564  และวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย คือ วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2567 ซ่ึง
เป็นวนัท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบก าหนด 3 ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีวนัก าหนดการ
ใชสิ้ทธิไม่ตรงกบัวนัท าการ ใหเ้ล่ือนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิเป็นวนัท าการสุดทา้ยก่อนหนา้วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ
นั้นๆ 

3.2  ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ  จะตอ้งแจง้ความจ านงในการใช้
สิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ตามสถานท่ีและวิธีการท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3.4 และขอ้ 3.5 ในระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 
15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง (“ระยะเวลาแจง้ความจ านงในการ
ใชสิ้ทธิ”) เวน้แต่การแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังสุดทา้ย ก าหนดให้
แสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิในช่วงระยะเวลา 15 วนัก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย (“ระยะเวลาแจง้
ความจ านงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย”) 

บริษทัฯ จะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ เวน้แต่เป็นการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย บริษทัฯ 
จะปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 21 วนัก่อนและรวมวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ในกรณี
วนัเร่ิมปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ใช่วนัท าการให้เล่ือนวนัเร่ิมปิดสมุดทะเบียนเป็นวนัท า
การก่อนหน้า และตลาดหลกัทรัพยจ์ะท าการข้ึนเคร่ืองหมายห้ามการซ้ือขายชัว่คราว (SP) ล่วงหน้า 2 วนัท าการ
ก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ีใบส าคญัแสดงสิทธิ จะพกัการซ้ือขายจนถึงวนั
ก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย  

ทั้งน้ี บริษทัฯ จะแจง้ข่าวเก่ียวกบัระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ อตัราการใชสิ้ทธิ ราคาการใชสิ้ทธิ พร้อม
ทั้ งสถานท่ีใช้สิทธิผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลักทรัพย ์เพื่อแจ้งให้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทราบ
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 5 วนัท าการก่อนระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง  

ส าหรับการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย นอกเหนือไปจากการแจง้ข่าวผา่นทางระบบเผยแพร่ขอ้มูลเอกสารตลาดหลกัทรัพย์
ซ่ึงจะแจง้ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั ก่อนระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยแลว้ บริษทัฯ จะด าเนินการ
ใหน้ายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิตามรายช่ือท่ีปรากฏในสมุด
ทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน  3 วนัท าการนบัจากวนั
ปิดสมุดทะเบียน 
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3.3  นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย”์) 
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท:์ 02-009-9000 โทรสาร:  0-2009-9991 
Website: www.set.or.th/tsd 

นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ มีหนา้ท่ีตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะตอ้งจดัท าและ
เก็บรักษาสมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไวจ้นกว่าใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งหมดจะมีการใช้สิทธิซ้ือหุ้น
รองรับของบริษทัฯ หรือจนกวา่ครบก าหนดอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ (แลว้แต่กรณี) 

นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงในสมุดทะเบียน      
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ยช่ือและนามสกุลเต็ม สัญชาติ และท่ีอยูข่องผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
และรายละเอียดอ่ืนๆ ตามท่ีศูนยฝ์ากหลกัทรัพยจ์ะก าหนด ในกรณีท่ีขอ้มูลไม่ตรงกันจะถือว่าขอ้มูลในสมุด
ทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 

นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิมีหนา้ท่ีจะตอ้งออกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
ฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และจะตอ้งลงช่ือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์ป็นผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแทนใน
สมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธินั้น และบริษทัฯ จะออกใบส าคญัแสดงสิทธิตามแบบท่ีนายทะเบียน
ใบส าคญัแสดงสิทธิก าหนดใหแ้ก่ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมีหนา้ท่ีในการแจง้การเปล่ียนแปลง หรือแจง้ขอ้ผิดพลาดในรายละเอียดของการลงบนัทึก
ในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิโดยนายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิจะเปล่ียนแปลงหรือแก้ไข
ขอ้ผิดพลาดดงักล่าวใหถู้กตอ้ง 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยจะแจง้การเปล่ียนแปลงดงักล่าว
ให้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทราบผา่นระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพย ์ โดยเร็วและแจง้ใหส้ านกังาน 
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั   

3.4  สถำนที่ตดิต่อในกำรใช้สิทธิ 
ส่วนงานเลขานุการบริษทั 
บริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
เลขท่ี 27 อาคารอาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ เอ ชั้น G 
ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร  
กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศพัท:์ 02-037-8888 ต่อ 8122 
โทรสาร:  ไม่มี 

3.5  วธีิกำรใช้สิทธิและขั้นตอนกำรใช้สิทธิ 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคใ์ชสิ้ทธิ จะตอ้งแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิภายในระยะเวลาแจง้ความจ านง
ในการใชสิ้ทธิตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 3.2 ขา้งตน้ โดยมีวธีิปฏิบติัดงัน้ี 

http://www.set.or.th/tsd
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3.5.1   ขั้ นตอนการใช้สิทธิส าหรับใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีอยู่ในระบบใบหุ้น (Script) และระบบไร้ใบหุ้น 
(Scripless) จะมีความแตกต่างตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ในกรณีของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีอยู่ในระบบใบหุ้น (Script) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้
ใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นหลกัฐานในการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัไดท่ี้บริษทัฯ โดย
จะตอ้งแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิตามระยะเวลาแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิตามท่ีระบุขา้งตน้ 

(ข) ในกรณีท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีมีความ
ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั ตอ้งแจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอเพ่ือขอถอนใบส าคญัแสดง
สิทธิหรือเพ่ือออกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามท่ีตลาดหลักทรัพย์ก าหนด โดยยื่นต่อบริษทั
หลกัทรัพยท่ี์ท าหนา้ท่ีเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์(Broker) ของตนและบริษทัหลกัทรัพยด์งักล่าว 
จะด าเนินการแจง้กบัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์พ่ือขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิหรือเพ่ือออกใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับน าไปใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิของ
บริษทัฯ ต่อไป 

3.5.2    ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั
ได ้ตามเง่ือนไขการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ โดยด าเนินการและส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่บริษทัฯ 
ตามสถานท่ีติดต่อในการใชสิ้ทธิท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3.4  

(ก) แบบแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั (“แบบแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิ”) ท่ีกรอก
ขอ้ความถูกตอ้งชดัเจน และครบถว้นทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ี         
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถขอรับแบบแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิได ้ณ สถานท่ีติดต่อใน
การใชสิ้ทธิ ในช่วงระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ 

(ข) ใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิลงลายมือช่ือผูโ้อนดา้นหลงั หรือใบแทนใบส าคญั
แสดงสิทธิตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด ตามจ านวนท่ีระบุในแบบแสดงความจ านงในการใช้
สิทธิ และหนงัสือมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นมารับใบส าคญัแสดงสิทธิฉบบัใหม่ส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ (ถา้มี) 

(ค) ช าระเงินตามจ านวนท่ีระบุในใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั โดยผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นจะตอ้งช าระเป็นเช็ค ดราฟต ์ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือค าสั่งจ่ายเงิน
ธนาคาร ท่ีสามารถเรียกเก็บไดใ้นเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วนัท าการนบัจากวนัก าหนดการใช้
สิทธิแต่ละคร้ัง  โดยขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ “บริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)” หรือโอนเงินสดเขา้
บญัชีเงินฝาก  
 

ช่ือบัญชี  “บัญชีจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน บริษัท อำร์เอส จ ำกัด (มหำชน)”             
เลขทีบ่ัญชี 128-4-09990-8  ประเภทบัญชีสะสมทรัพย์ ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั 
(มหำชน) สำขำถนนดนิแดง พร้อมน ำส่งส ำเนำใบน ำฝำก 
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ทั้งน้ี การใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือบริษทัฯ ไดเ้รียกเก็บเงินดงักล่าวได้
แลว้เท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ไดด้ว้ยเหตุผลใดๆ ท่ีมิไดเ้กิดจากบริษทัฯ  ให้ถือว่าผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริษทัฯ ตกลงใหถื้อเป็นการยกเลิกการขอใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น ทั้งน้ี 
บริษทัฯ จะน าส่งใบส าคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการ
ใชสิ้ทธิ โดยจะไม่มีการค านวณดอกเบ้ียไม่วา่ในกรณีใดๆ และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถยื่น
ความจ านงขอใชสิ้ทธิใหม่ไดใ้นวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังต่อไป เวน้แต่เป็นการยกเลิกการใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ย ใหถื้อวา่หมดสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวอีกต่อไป   

(ง) หลกัฐานประกอบการจองซ้ือหุน้สามญัรองรับการใชสิ้ทธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ  

 บุคคลสัญชำตไิทย          : ส าเนาบตัรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 บุคคลต่ำงด้ำว : ส าเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 นิตบุิคคลใน
ประเทศ        

: ส าเนาหนังสือรับรองบริษทั ท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 
เดือนก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิ พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง  และ
เอกสารหลกัฐานของผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือตาม  (ก) หรือ (ข) พร้อม
รับรองส าเนาถูกตอ้ง  

 นิตบุิคคล
ต่ำงประเทศ      

: ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตั้งบริษทั หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบั 
และหนังสือรับรองท่ีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิ 
ซ่ึงรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง และเอกสาร
หลกัฐานของผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง  

3.6  เงือ่นไขอื่นเกีย่วกบักำรใช้สิทธิ 

3.6.1   จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั จะตอ้ง
เป็นจ านวนเต็มเท่านั้น โดยอตัราการใชสิ้ทธิเท่ากบัใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ
หน่ึงหน่วยต่อหุน้สามญัหน่ึงหุน้ เวน้แต่การปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

3.6.2   ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นบุคคลต่างดา้วหรือบุคคลท่ีไม่มีสัญชาติไทยจะสามารถใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้น
สามญัใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนได ้ก็ต่อเม่ือในวนันั้นถา้ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัแลว้ไม่ท าใหอ้ตัราการถือหุน้
ของบุคคลต่างดา้วหรือบุคคลท่ีไม่มีสญัชาติไทยขดัต่อขอ้บงัคบัขอ้  6  ของบริษทัฯ ซ่ึงเก่ียวกบัสิทธิการถือ
หุ้นของบุคคลต่างดา้วหรือบุคคลท่ีไม่มีสัญชาติไทย ดงันั้น บริษทัฯ สงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการออกหุ้น
สามญัใหม่ใหแ้ก่บุคคลต่างดา้วหรือบุคคลท่ีไม่มีสญัชาติไทยท่ีใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ หากการใช้
สิทธิดงักล่าวขดัต่อขอ้บงัคบัขอ้ 6 ของบริษทัฯ   โดยบริษทัฯ ไม่จ าเป็นตอ้งจ่ายค่าเสียหาย หรือค่าชดเชย  
ใด ๆ ต่อผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นบุคคลต่างดา้วหรือบุคคลท่ีไม่มีสญัชาติไทยในกรณีดงักล่าว 

            บริษทัฯ จะส่งเงินท่ีไดรั้บไวแ้ละใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิในส่วนท่ีไม่สามารถ
ใชสิ้ทธิได ้โดยไม่มีดอกเบ้ียให้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นบุคคลต่างดา้วหรือบุคคลท่ีไม่มีสัญชาติ
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ไทยดงักล่าวทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นๆ ท่ีครบถว้น
สมบูรณ์ตามท่ีก าหนดในการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง 

ทั้งน้ี บริษทัฯ จะพิจารณาการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นบุคคล
ต่างดา้วหรือบุคคลท่ีไม่มีสญัชาติไทยตามล าดบัการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ 

หากในวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นบุคคลต่างดา้วหรือบุคคลท่ีไม่มี
สญัชาติไทยไม่สามารถใชสิ้ทธิเน่ืองจากขอ้บงัคบัขอ้  6 ของบริษทัฯ ซ่ึงเก่ียวกบัสิทธิการถือหุน้ของคนตา่ง
ดา้วหรือบุคคลท่ีไม่มีสัญชาติไทย ให้ถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวหมดอายุลง โดยผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีเป็นบุคคลต่างดา้วหรือบุคคลท่ีไม่มีสัญชาติไทยดงักล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือ
ค่าชดเชยใดๆ ต่อบริษทัฯ และบริษทัฯจะไม่ด าเนินการชดใชค้่าเสียหายหรือค่าชดเชยท่ีเกิดข้ึนจากการ
ดงักล่าวทั้งส้ิน 

3.6.3 จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกให้เม่ือมีการใช้สิทธิจะค านวณโดยการน าจ านวนเงินในการใช้สิทธิ  ซ่ึงผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิไดช้ าระตามท่ีกล่าวขา้งตน้ หารดว้ยราคาการใชสิ้ทธิ
ในขณะท่ีมีการใชสิ้ทธินั้น โดยบริษทัฯ จะออกหุน้สามญัเป็นจ านวนเตม็ไม่เกินจ านวนหน่วยของใบส าคญั
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ คูณดว้ยอตัราการใชสิ้ทธิ หากมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิ และ/
หรืออัตราการใช้สิทธิแล้วท าให้มีเศษหุ้นเหลืออยู่จากการค านวณดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่น าเศษหุ้น
ดงักล่าวมาค านวณ และจะช าระเงินท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวคืนทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 
วนันบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง โดยไม่มีการคิดดอกเบ้ียไม่วา่ในกรณีใดๆ 

ในกรณีท่ีตอ้งมีการเปล่ียนแปลงอตัราการใชสิ้ทธิตามเกณฑก์ารปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ
ตามท่ีระบุในเง่ือนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจ านวนหุน้สามญัท่ีจะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ ใหต้ดัเศษของหุน้ท้ิง 

3.6.4 หากบริษทัฯ ไดรั้บหลกัฐานใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่ครบตามจ านวนท่ี
ระบุไวใ้นแบบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิ หรือบริษทัฯ ตรวจสอบไดว้่า ขอ้ความท่ีผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ กรอกลงในแบบแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิไม่ครบถว้น
หรือไม่ถูกตอ้ง ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ จะตอ้งท าการแกไ้ขให้ถูกตอ้ง
ภายในระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิในคร้ังนั้น หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ท าการแกไ้ขให้ถูกตอ้งภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษทัฯ จะถือว่าการแจง้ความ
จ านงในการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษทัฯ จะจดัส่งเงินท่ีไดรั้บ และ
ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิคืนให้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน ภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิ โดยไม่มีการค านวณดอกเบ้ียไม่วา่ในกรณีใด ๆ 

3.6.5 ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ ช าระจ านวนเงินในการใช้สิทธิ            
ไม่ครบถว้น บริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะด าเนินการประการใดประการหน่ึงต่อไปน้ี 

(ก) ถือวา่การแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ หรือ 
(ข) ถือวา่จ านวนหุ้นสามญัท่ีจองซ้ือมีจ านวนเท่ากบัจ านวนท่ีจะไดรั้บตามจ านวนเงินในการใชสิ้ทธิ ซ่ึง

บริษทัฯ ไดรั้บช าระไวจ้ริงตามราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิในขณะนั้น หรือ 
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(ค) ใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ช าระเงินเพ่ิมเติมตามจ านวนท่ีประสงค์
จะใชสิ้ทธิใหค้รบถว้น ภายในระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น หากบริษทัฯ ไม่ได้
รับเงินครบตามจ านวนในการใชสิ้ทธิภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษทัฯ จะถือวา่การแจง้ความจ านง
ในการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ 

หมายเหตุ: ในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย บริษทัฯ จะด าเนินการตามขอ้ (ข) ขา้งตน้ 

ในกรณีตามข้อ (ก) และ (ค) บริษัทฯ จะส่งเงินท่ีได้รับไวแ้ละใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงบริษทัฯ ถือวา่ไม่มีการใชสิ้ทธิดงักล่าว คืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือ
ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิโดย
ไม่มีดอกเบ้ีย  

ในกรณีขอ้ (ข) บริษทัฯ จะส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือ
ในกรณีท่ีบริษทัฯ ถือวา่มีการใชสิ้ทธิเพียงบางส่วน คืนให้กบัผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนันับจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละ
คร้ัง พร้อมเงินส่วนท่ีเหลือ (ถา้มี) โดยไม่มีดอกเบ้ีย อย่างไรก็ดี ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่มีการใชสิ้ทธิดงักล่าว ยงัมีผลใชสิ้ทธิต่อไปจนถึงวนัก าหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ย 

3.6.6 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบคา่อากรแสตมป์หรือภาษี
อ่ืนใด (ถา้มี) ตามบทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎากรหรือขอ้บงัคบั หรือกฎหมายต่างๆ ท่ีใชบ้งัคบัในการใช้
สิทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

3.6.7 เม่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั ไดป้ฏิบติั
ตามเง่ือนไขการแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั กล่าวคือ ไดส่้งมอบทั้งใบส าคญัแสดงสิทธิหรือ
ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ แบบแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั และช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้น
สามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์  ผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิจะ               
ไม่สามารถเพิกถอนการใชสิ้ทธิได ้ 

3.6.8 เม่ือพน้ก าหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยแลว้ แต่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิยงั
มิไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขของการใชสิ้ทธิท่ีก าหนดไวอ้ย่างครบถว้น ให้ถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบส าคญัแสดงสิทธินั้นๆ ส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิจะใชสิ้ทธิไม่ไดอี้ก 

3.6.9 ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิเป็น
จ านวนมากกวา่จ านวนท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิ บริษทัฯ จะส่งใบส าคญัแสดงสิทธิใบใหม่ โดยมีจ านวนของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีลดลงให้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว หากใบส าคญัแสดงสิทธินั้นอยู่ใน
ระบบใบหุน้ โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธินั้นๆ และจะ
ท าการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิใบเก่า 

3.6.10 บริษทัฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ ต่อกระทรวงพาณิชย ์ตามจ านวนหุน้
สามญัท่ีออกใหม่ส าหรับการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ังภายใน 14 วนันบัตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บช าระค่าหุ้น
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ตามจ านวนท่ีมีการใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง และบริษทัฯ จะด าเนินการจดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีได้
ใชสิ้ทธินั้นเขา้เป็นผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัฯ ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ตามจ านวนหุน้สามญัท่ีค านวณได้
จากการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น รวมทั้งบริษทัฯ จะด าเนินการยื่นขอน าหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิดงักล่าว
เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีมีการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง 

3.6.11 การออกและส่งมอบหุน้สามญัออกใหม่ ช่ือท่ีจะระบุในหุ้นสามญัท่ีออกใหม่จะใชช่ื้อเดียวกบัช่ือท่ีปรากฎ
อยู่ในแบบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิ โดยบริษทัฯ จะจัดส่งใบหุ้นไปยงัผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
ตามท่ีอยูท่ี่ไดร้ะบุไว ้ในแบบแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับภายใน 15 
วนัท าการนบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ อาจตกลงกบัผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิล่วงหนา้ใหบ้ริษทัฯ เก็บใบหุน้สามญันั้นไวท่ี้บริษทัฯ เพื่อใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือตวัแทนมา
รับไปดว้ยตนเองก็ได ้โดยจะตอ้งด าเนินการตามท่ีทางบริษทัฯ ก าหนด  

นอกจากน้ี ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอาจใชบ้ริการของบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
เพื่อฝากหุ้นในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ก็ได้ โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิตอ้งระบุช่ือและบญัชีของ
บริษทัสมาชิกของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์โดยถูกตอ้งในแบบแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิ และบริษทัฯ
จะส่งมอบหุ้นสามญัหรือใบส าคญัแสดงสิทธิผ่านบัญชีฝากหลกัทรัพยภ์ายใน 7 วนัท าการนับจากวนั
ก าหนดการใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง  

3.6.12 ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินส่วนท่ีไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้ภายใน
ระยะเวลา 14 วนันบัแต่วนัก าหนดการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นๆ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะไดรั้บดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงินส่วนท่ีไม่ได้ใช้สิทธินับแต่วนัท่ีพน้ก าหนด 14 วนั
ดงักล่าว จนถึงวนัท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดรั้บคืนเงินส่วนท่ีไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ 

อยา่งไรก็ตาม หากบริษทัฯ ด าเนินการส่งเช็ค ดราฟต ์ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือค าสัง่จ่ายเงินของธนาคารซ่ึง
ขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะช่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ระบุในแบบแสดง
ความจ านงในการใชสิ้ทธิโดยถูกตอ้งแลว้ ให้ถือวา่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดรั้บเงินส่วนท่ีไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ
คืนแลว้โดยชอบ และไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ีย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป 

3.6.13 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญัไม่ต ่ากวา่ 100 
หุ้นสามญั โดยจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัจะตอ้งเป็นจ านวนเต็ม
เท่านั้น เวน้แต่ 

(ก) ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีมีสิทธิในการซ้ือหุน้ต ่ากวา่ 100 
หุน้สามญั จะตอ้งใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญัในคร้ังเดียวทั้งจ านวน 

(ข) กรณีท่ีเป็นการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถ
ท่ีจะใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัในจ านวนเท่าใดก็ได ้

3.6.14 การค านวณการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ จะไม่มีการเปล่ียนแปลงซ่ึงท าใหร้าคา
การใชสิ้ทธิใหม่สูงข้ึน และ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิลดลง เวน้แต่กรณีการรวมหุ้น และจะใชร้าคาการใช้
สิทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) คูณกบัจ านวนหุ้นสามญั (จ านวนหุ้นสามญัค านวณ
ไดจ้ากอตัราการใชสิ้ทธิใหม่ คูณกบัจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิ เม่ือค านวณ
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ไดจ้ านวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตดัเศษของหุ้นนั้นท้ิง) ส่วนในกรณีท่ีการเปล่ียนแปลงราคาการใช้
สิทธิดงักล่าวมีผลท าใหร้าคาการใชสิ้ทธิใหม่มีราคาซ่ึงต ่ากวา่มูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทัฯ  ให้
ใชมู้ลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทัฯ เป็นราคาการใชสิ้ทธิใหม่ 

3.6.15 ในกรณีท่ีหุน้สามญัท่ีส ารองไวเ้พ่ือรองรับการใชสิ้ทธิมีไม่เพียงพอ บริษทัฯ จะด าเนินการชดใชค้่าเสียหาย
ท่ีเกิดข้ึนใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิได ้อยา่งไรก็
ตามบริษทัฯ จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี        
ไม่สามารถใชสิ้ทธิได ้ถึงแมว้า่จะมีหุ้นสามญัเพียงพอก็ตาม กล่าวคือ ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
เป็นบุคคลต่างดา้วหรือบุคคลท่ีไม่มีสญัชาติไทยไม่สามารถใชสิ้ทธิได ้เพราะถูกจ ากดัสิทธิตามสดัส่วนการ
ถือหุน้ท่ีระบุในขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  

3.6.16 ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ แสดงความจ านงใช้
สิทธิโดยถูกตอ้งสมบูรณ์แลว้ จนถึงก่อนวนัท่ีนายทะเบียนหุ้นของบริษทัฯ จดแจง้ช่ือของผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิดังกล่าว เป็นผูถื้อหุ้นในสมุดทะเบียนรายช่ือผูถื้อหุ้นของ  
บริษทัฯ  และกระทรวงพาณิชยไ์ดรั้บจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้อนัเน่ืองมาจากการใชสิ้ทธินั้น บริษทัฯ
จะถือวา่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว มีสิทธิและสภาพเช่นเดียวกบั    
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดแ้สดงความจ านงใชสิ้ทธิ แต่ทั้งน้ี นบั
แต่วนัท่ีนายทะเบียนหุน้ของบริษทัฯ ไดจ้ดแจง้ช่ือของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีได้แสดงความจ านงในการใช้สิทธิโดยถูกตอ้งสมบูรณ์แลว้ในสมุดทะเบียนรายช่ือผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ  และกระทรวงพาณิชยไ์ดรั้บจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้อนัเน่ืองมาจากการใชสิ้ทธินั้น บริษทัฯ
จะถือว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิมีฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ โดย
สมบูรณ์ 

 

4. มำตรกำรคุ้มครองผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

4.1 สิทธิของบริษัทฯ ในกำรเรียกให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนระยะเวลำที่ก ำหนดตำมใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ 

 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีบริษทัฯ ออกคร้ังน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดให้บริษทัฯ สามารถเรียกให้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิใช้
สิทธิก่อนระยะเวลาท่ีก าหนดตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

4.2 เงือ่นไขกำรปรับสิทธิ 
การปรับสิทธิมีวตัถุประสงคเ์พ่ือปรับผลประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ีราคาการใชสิ้ทธิ
จะถูกปรับในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ต่างๆ ตามท่ีก าหนด และอตัราการใชสิ้ทธิจะถูกปรับให้สอดคลอ้งกบัการปรับ
ราคาการใชสิ้ทธิ   ทั้งน้ี  โดยมีหลกัการพ้ืนฐานท่ีจะรักษามูลค่าแห่งสิทธิตลอดอายใุบส าคญัแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ย
ค่าลง 

มูลค่าแห่งสิทธิ  หมายถึง  ผลลพัธ์ของผลคูณระหวา่งราคาการใชสิ้ทธิ กบั อตัราการใชสิ้ทธิ 
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ทั้งน้ี เพ่ือรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ให้ดอ้ยไปกว่าเดิม บริษทัฯ จะด าเนินการ
ปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ เม่ือเกิด
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงดงัต่อไปน้ี  

(ก) เม่ือบริษทัฯ มีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทัฯ อนัเป็นผลมาจากการรวม
หรือการแบ่งแยกหุน้สามญัท่ีไดอ้อกแลว้ของบริษทัฯ 

(ข) เม่ือบริษทัฯ เสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ให้แก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือบุคคลใดๆ โดยราคาเฉล่ียต่อ
หุน้ของหุน้สามญัท่ีออกใหม่ต ำ่กว่ำร้อยละ 90 ของ“ราคาตลาดของหุน้สามญับริษทัฯ” 

(ค) เม่ือบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือบุคคลใดๆ โดยท่ี
หลกัทรัพยน์ั้นให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัหรือให้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญั เช่น หุ้นกู้
แปลงสภาพ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั โดยราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่
เพ่ือรองรับสิทธิดงักล่าวต ำ่กว่ำร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้สามญับริษทัฯ” 

(ง) เม่ือบริษทัฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
(จ) เม่ือบริษทัฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่ำอัตรำร้อยละ 90  ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดข้อง

บริษทัฯ ส าหรับการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ ตลอดอายใุบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใน
คร้ังน้ี  

(ฉ) ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใดๆ อนัท าให้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิเสีย
สิทธิและผลประโยชน์ใดๆ อนัพึงได ้โดยท่ีเหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ไดก้ าหนดอยูใ่นขอ้ (ก) ถึง (จ) 

การด าเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิในกรณีต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ เป็นไปตามสูตร
และวธีิการค านวณดงัต่อไปน้ี 

(ก) เม่ือบริษทัฯ มีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทัฯ อนัเป็นผลมาจากการรวม
หุน้หรือแบ่งแยกหุน้สามญัท่ีไดอ้อกแลว้ของบริษทัฯ  

ซ่ึงการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัที นบัตั้งแต่วนัท่ีมีการจด
ทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทัฯ กบักระทรวงพาณิชย ์

(1) ราคาการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
 

             Price 1 = Price 0 x (Par 1) 
                   Par 0 

 
(2) อตัราการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

 
               Ratio 1 = Ratio 0 x (Par 0) 

                   Par 1 

โดยท่ี  
Price 1 คือ       ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
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Price 0 คือ        ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
Ratio 1       คือ        อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Ratio 0       คือ        อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
Par 1          คือ        มูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัหลงัการเปล่ียนแปลง 
Par 0         คือ        มูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัก่อนการเปล่ียนแปลง 

(ข) เม่ือบริษทัฯ เสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ให้แก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือบุคคลใดๆ โดยราคาเฉล่ียต่อ
หุน้ของหุน้สามญัท่ีออกใหม่ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้สามญับริษทัฯ”  

ซ่ึงการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้
สามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศข้ึน
เคร่ืองหมาย XR) ส าหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวนัแรก
ของการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ใหแ้ก่บุคคลใดๆ แลว้แต่กรณี  

“รำคำเฉลีย่ต่อหุ้นของหุ้นสำมญัทีอ่อกใหม่” ค  านวณไดจ้ากจ านวนเงินทั้งหมดท่ีบริษทัฯ จะไดรั้บจาก
การเสนอขายหุ้นสามญั หักดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการเสนอขายหุ้น หารดว้ยจ านวนหุ้นสามญัท่ี
ออกใหม่ทั้งหมดในคร้ังนั้น 

ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่พร้อมกนัในราคาเสนอขายท่ีแตกต่างกนัภายใตเ้ง่ือนไข
ท่ีจะตอ้งจองซ้ือหุ้นดงักล่าวด้วยกัน ให้น าราคาหุ้นดังกล่าวและจ านวนหุ้นท่ีออกใหม่ทั้งหมดมา
ค านวณราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุน้สามญัท่ีออกใหม่ แต่ในกรณีท่ีการเสนอขายพร้อมกนัดงักล่าวไม่อยู่
ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีจะตอ้งจองซ้ือดว้ยกนั ให้น าจ านวนหุ้นและราคาเสนอขายท่ีต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ 
“ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทัฯ ” มาค านวณการเปล่ียนแปลงเท่านั้น 

“รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ” ก าหนดไวเ้ท่ากบั “ราคาตลาดเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัต่อหุ้นของ
หุน้สามญับริษทัฯ ” โดยท่ี “ราคาตลาดเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัต่อหุน้ของหุน้สามญับริษทัฯ” หมายถึง มูลค่า
การซ้ือขายหุ้นสามญัทั้ งหมดของบริษทัฯ  หารด้วยจ านวนหุ้นสามญัของบริษทัฯ ท่ีมีการซ้ือขาย
ทั้งหมดในตลาดหลกัทรัพยใ์นระยะเวลา 10 วนัท าการ (วนัท่ีเปิดท าการซ้ือขายของตลาดหลกัทรัพย)์ 
ติดต่อกนัก่อนวนัท่ีใชใ้นการค านวณ 

“วันที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้สามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัท่ี
ออกใหม่ (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศข้ึนเคร่ืองหมาย XR) ส าหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Issue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ ส าหรับกรณี
ท่ีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลใดๆ  แลว้แต่กรณี 

ในกรณีท่ีไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทัฯ” เน่ืองจากหุ้นสามญัไม่มีการซ้ือขาย
ในช่วงเวลาดงักล่าว บริษทัฯ จะด าเนินการก าหนดราคายติุธรรมเพ่ือใชใ้นการค านวณแทน 

(1) ราคาการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดงัน้ี 
 

                  Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX] 
                        [MP (A+B)] 
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(2)     อตัราการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดงัน้ี 
 

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

 
โดยท่ี  
Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Price 0    คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
MP            คือ    ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทัฯ ตามความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดใน

ขอ้ 1.6.2 (ข) ขา้งตน้ 
A               คือ จ านวนหุ้นสามญัท่ีเรียกช าระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้

เพ่ือสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือก่อนวนั
แรกของการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ ใหแ้ก่บุคคลใดๆ แลว้แต่กรณี 

B               คือ จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขาย
ใหแ้ก่บุคคลใดๆ แลว้แต่กรณี 

BX            คือ จ านวนเงินท่ีบริษทัฯ จะได้รับทั้ งส้ิน หลังหักค่าใช้จ่ายจากการเสนอขายหุ้น
สามญัท่ีออกใหม่ (ถา้มี) ทั้ งในกรณีการเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ
เสนอขายบุคคลใดๆ แลว้แต่กรณี 

(ค) เม่ือบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือบุคคลใดๆ โดยท่ี
หลกัทรัพยน์ั้นให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญั เช่น หุ้นกู้
แปลงสภาพ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั โดยราคาเฉล่ียต่อหุน้ของหุน้สามญัท่ีออกใหม่เพ่ือ
รองรับสิทธิดงักล่าวต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้สามญับริษทัฯ”  

การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้น
สามญัไม่ไดรั้บสิทธิในการซ้ือหลกัทรัพยใ์ดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัหรือให้สิทธิ
ในการซ้ือหุน้สามญั (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศข้ึนเคร่ืองหมาย XR หรือ XW) ส าหรับกรณีท่ี
เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Issue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพยอ์อก
ใหม่ใดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัหรือให้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญั กรณีท่ีเป็นการ
เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่
กรณี 

“รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหม่เพื่อรับรองกำรใช้สิทธิ” ค  านวณจากจ านวนเงินท่ีบริษทัฯ
จะไดรั้บจากการขายหลกัทรัพยท่ี์ให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซ้ือหุ้น
สามัญ รวมกับเงินท่ีจะได้รับจากการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญนั้ น ถ้ามีการใช้สิทธิทั้ งหมด หักด้วย
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ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ หารดว้ยจ านวนหุ้นทั้งส้ินท่ีตอ้งออกใหม่
เพ่ือรองรับกบัการใชสิ้ทธินั้น 
รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ มีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในขอ้ 4.2 (ข) ขา้งตน้ 
“วนัทีใ่ช้ในกำรค ำนวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้สามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซ้ือหลกัทรัพยท่ี์
ออกใหม่ใดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญั (วนัแรกท่ี
ตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศข้ึนเคร่ืองหมาย XR หรือ XW )  ส าหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพย์
ดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Issue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ใดๆ 
ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัหรือให้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัให้แก่บุคคลใดๆ แลว้แต่
กรณี 

(1)  ราคาการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดงัน้ี 
 

          Price 1        = Price 0 x  [(A x MP) + BX] 
                                      [MP(A+B)] 
 
  (2)  อตัราการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดงัน้ี 

 

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

โดยท่ี  
Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

 Ratio 0      คือ         อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
MP           คือ ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทัฯ ตามความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดใน

ขอ้   1.6.2 (ข) ขา้งตน้ 
A              คือ         จ านวนหุ้นสามญัท่ีเรียกช าระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ 

เพ่ือการจองซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ 
หรือให้สิทธิในการซ้ือหุน้สามญักรณีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือก่อน
วนัแรกของการเสนอขายหลักทรัพยท่ี์ออกใหม่ท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้น
สามญั หรือให้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญักรณีเสนอขายให้แก่บุคคลใดๆ แลว้แต่
กรณี 

B              คือ จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของหลกัทรัพยใ์ดๆ ท่ีให้
สิทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัท่ีจะเสนอ
ขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือเสนอขายใหแ้ก่บุคคลใดๆ แลว้แต่กรณี 

BX           คือ จ านวนเงินท่ีบริษัทฯ จะได้รับทั้ งส้ินหลังหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออก
หลกัทรัพยใ์ดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซ้ือ
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หุ้นสามญั ส าหรับการเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายให้แก่
บุคคลใดๆ รวมกบัเงินท่ีจะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั หรือ
ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั   

(ง) เม่ือบริษทัฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  
การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้น
สามญัไม่มีสิทธิรับหุน้ปันผล (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยข้ึ์นเคร่ืองหมาย XD)  

(1)    ราคาการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดงัน้ี 
 

            Price       =  Price 0 x A  
                   (A+B) 

(2) การใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดงัน้ี 
 

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

                                     โดยท่ี   
Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Ratio 0      คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
A คือ จ านวนหุ้นสามญัท่ีเรียกช าระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้

เพื่อสิทธิในการรับหุน้สามญัปันผล 
B               คือ       จ านวนหุน้สามญัท่ีออกใหม่ในรูปแบบของหุน้สามญัปันผล 

(จ) เม่ือบริษทัฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดข้อง
บริษทัฯ ส าหรับการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออก
ในคร้ังน้ี การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ี   
ผูซ้ื้อหุน้สามญัไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศข้ึนเคร่ืองหมาย XD)  

ทั้งน้ี อตัราร้อยละของเงินปันผลท่ีจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ ค  านวณโดยน าเงินปันผลท่ีจ่ายออกจริงจากผล
การด าเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หารด้วยก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการ
ด าเนินงานของรอบระยะเวลาบญัชีปีเดียวกนั โดยท่ีเงินปันผลท่ีจ่ายออกจริงดงักล่าวให้รวมถึงเงิน
ปันผลท่ีจ่ายระหวา่งกาลในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีดงักล่าวดว้ย 

รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ ใหใ้ชแ้ละมีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในขอ้ 4.2 (ข) 
ขา้งตน้ 

“วนัทีใ่ช้ในกำรค ำนวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีซ้ือหุน้สามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในเงินปันผล (วนัแรกท่ี
ตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศข้ึนเคร่ืองหมาย XD) 
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(1) ราคาการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดงัน้ี 
 

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

(2) อตัราการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดงัน้ี 
 

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

 
โดยท่ี  
Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง  
Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

 Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
MP คือ ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทัฯ มีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในขอ้   

4.2 (ข) ขา้งตน้ 
D คือ เงินปันผลต่อหุน้ท่ีจ่ายจริงใหผู้ถื้อหุน้ 
R คือ เงินปันผลต่อหุ้นท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได ้หาร

ดว้ยจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

(ฉ) ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใดๆ อนัท าให้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิเสีย
สิทธิและผลประโยชน์ใดๆ อนัพึงได ้โดยท่ีเหตุการณ์ใดๆ นั้น ไม่ไดก้ าหนดไวใ้นขอ้ 4.2 (ก) ถึง 4.2 
(จ) ดงักล่าวขา้งตน้ ให้บริษทัฯ พิจารณาเพ่ือก าหนดการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ
อตัราการใชสิ้ทธิ (หรือปรับจ านวนหน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิแทนอตัราการใชสิ้ทธิ) ใหม่อยา่งเป็น
ธรรม และไม่ท าให้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดรั้บผลประโยชน์ดอ้ยไปจากเดิม โดยให้ถือวา่ผลการ
พิจารณานั้นเป็นท่ีสุด และให้บริษทัฯ แจง้ให้ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย ์และนายทะเบียน
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวด้วยภายใน 15 วนั นับแต่วนัท่ีมีเหตุให้ตอ้ง
ด าเนินการเปล่ียนแปลงการใชสิ้ทธิดงักล่าว 

(ช) การค านวณการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ 4.2 (ก) ถึงขอ้ 4.2 (ฉ) เป็น
อิสระต่อกนั และจะค านวณการเปล่ียนแปลงตามล าดบัเหตุการณ์ก่อนหลงัของการเปรียบเทียบกบั
ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทัฯ  ในกรณีท่ีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดข้ึนพร้อมกนั ให้ค  านวณการ
เปล่ียนแปลงเรียงล าดบัดงัน้ีคือ ขอ้ 4.2 (ก) ขอ้ 4.2 (จ) ขอ้ 4.2 (ง) ขอ้ 4.2 (ข) ขอ้ 4.2 (ค) และขอ้ 4.2 
(ฉ) โดยในแต่ละล าดบัคร้ังท่ีค  านวณการเปล่ียนแปลง ใหค้งสภาพของราคาการใชสิ้ทธิเป็นทศนิยม 3 
ต าแหน่ง  และอตัราการใชสิ้ทธิเป็นทศนิยม 3 ต  าแหน่ง 
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ทั้งน้ี ในการค านวณการปรับสิทธิของเหตุการณ์ในล าดบัใด ให้น าค่าตวัแปรท่ีผ่านการค านวณการ
ปรับสิทธิของล าดบัก่อนหนา้ (ถา้มี) มาเป็นค่าตวัแปรก่อนการเปล่ียนแปลง ในการค านวณการปรับ
สิทธิล าดบันั้น 

(ซ) การค านวณการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ 4.2 (ก) ถึงขอ้ 4.2 (ฉ) จะ
ไม่มีการเปล่ียนแปลงซ่ึงท าให้ราคาการใชสิ้ทธิใหม่สูงข้ึน และ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิลดลง เวน้แต่
กรณีการรวมหุน้ ส าหรับการค านวณจ านวนเงินจากการใชสิ้ทธิ จะค านวณจากราคาการใชสิ้ทธิใหม่
หลงัการเปล่ียนแปลง (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) คูณกบัจ านวนหุ้นสามญั (จ านวนหุ้นสามญัค านวณจาก
อตัราการใชสิ้ทธิใหม่ คูณกบัจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิ เม่ือค านวณ
ไดจ้ านวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตดัเศษของหุ้นนั้นท้ิง) ในกรณีจ านวนเงินท่ีค านวณไดจ้ากการ
ใชสิ้ทธิ มีเศษของบาทใหต้ดัเศษของบาทท้ิง  

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิดงักล่าวมีผลท าให้ราคาการใชสิ้ทธิใหม่มีราคาต ่า
กว่ามูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทัฯ  ให้ใชมู้ลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทัฯ เป็น
ราคาการใชสิ้ทธิใหม่ ส่วนอตัราการใชสิ้ทธิใหม่ให้ใชอ้ตัราการใชสิ้ทธิท่ีค  านวณไดต้ามขอ้ 4.2 (ก) 
ถึงขอ้ 4.2 (ฉ)  เช่นเดิม 

(ฌ) การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ 4.2  )ก ( ถึงขอ้ 4.2  )ฉ ( บริษทัฯ จะ
ด าเนินการแจ้งผลการเปล่ียนแปลง โดยระบุรายละเอียด  วิธีการค านวณ และเหตุผลท่ีตอ้งมีการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวให้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลส่ืออิเล็คทรอนิคส์
ของตลาดหลกัทรัพย ์ภายใน 15 วนันบัแต่จากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการ
ใชสิ้ทธิดงักล่าว  

 

5. กำรแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก ำหนดสิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

5.1  กำรแก้ไขส่วนที่มใิช่สำระส ำคัญหรือที่ต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย  

 การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิ ในเร่ืองท่ีจะกระทบต่อสิทธิท่ีมิใช่สาระส าคญัของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
เช่น แกไ้ขขั้นตอนการใชสิ้ทธิ หรือเร่ืองท่ีเห็นไดว้า่จะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิโดยชดัแจง้ หรือ
ในส่วนซ่ึงไม่ท าให้สิทธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิดอ้ยลง หรือเพ่ือใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติัหรือหลกัเกณฑท่ี์
ก าหนดในกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั 
หรือค าสั่งท่ีมีผลบงัคบัทัว่ไป หรือประกาศ หรือขอ้บงัคบัของส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน และ/หรือตลาดหลกัทรัพย ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ให้บริษทัฯ กระท าโดยไม่ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากท่ีประชุมผู ้
ถือใบส าคัญแสดงสิทธิภายหลังจากท่ีได้แจ้งให้ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว ทั้ งน้ี การแก้ไขเปล่ียนแปลง
ขอ้ก าหนดสิทธิจะตอ้งไม่เป็นการขยายอายใุบส าคญัแสดงสิทธิหรือการเปล่ียนแปลงราคาหรืออตัราการใชสิ้ทธิ 
ยกเวน้การปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิท่ีระบุไวใ้นขอ้ 4.2  

5.2 กำรแก้ไขเปลีย่นแปลงที่เป็นสำระส ำคัญ 

 การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธินอกจากกรณีขอ้ 5.1 ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากบริษทัฯ และมติท่ีประชุม   
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแลว้แต่กรณี และไดแ้จง้ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. ทราบแลว้  
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5.3 กำรแจ้งข้อก ำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลีย่นแปลง 

 ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิจะแจง้ใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทราบผา่นระบบเผยแพร่ขอ้มูลส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ของ
ตลาดหลกัทรัพยโ์ดยทนัที ณ วนัท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก าหนดสิทธิ และจะจดัส่งขอ้ก าหนดสิทธิท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม
ให้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเม่ือไดรั้บการร้องขอภายใน 15 วนั นับจากวนัท่ีมีการร้องขอ โดยผู ้ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิสามารถแจง้ความประสงค์ท่ีจะขอรับขอ้ก าหนดสิทธิท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมต่อผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ
ตามท่ีอยูท่ี่ปรากฏในขอ้ 3.4 นอกจากนั้น บริษทัฯ จะจดัส่งขอ้ก าหนดสิทธิท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมใหน้ายทะเบียนใบส าคญั
แสดงสิทธิ และส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก าหนดสิทธิ 

5.4 กำรแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก ำหนดสิทธิต้องไม่ขัดต่อกฎหมำย 

 การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิไม่วา่กรณีใดๆ ตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์รวมทั้งขอ้ก าหนดแห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีออกใหม่ และหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับใบส าคญัแสดง
สิทธิ ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 รวมทั้งขอ้แกไ้ขเพ่ิมเติมหรือการเปล่ียนแปลงใดๆ ตลอดจนกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง (ถา้มี) 

 

6. กำรชดใช้ค่ำเสียหำย กรณบีริษัทฯ ไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นสำมัญเพือ่รองรับกำรใช้สิทธิขำยใบส ำคัญแสดง
สิทธิได้ 

บริษทัฯ จะชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดดงัน้ี 

6.1 บริษทัฯ จะชดใชค้่าเสียหายใหเ้ฉพาะผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ท่ีแจง้ความจ านงท่ี
จะใชสิ้ทธิ ในวนัก าหนดการใชสิ้ทธิแต่ละคร้ังอยา่งถูกตอ้งและครบถว้นแลว้ ซ่ึงบริษทัฯ ไม่สามารถจดัให้มีหุ้น
สามญัเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได้อย่างเพียงพอ ยกเวน้ กรณีตามท่ีระบุไวใ้นขอ้จ ากัด
ใบส าคญัแสดงสิทธิและหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิ ในขอ้ 15 

ค่าเสียหายท่ีบริษทัฯ จะชดใชใ้หแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ จะค านวณตามสูตร
การค านวณ ดงัน้ี 

 
                              ค่าเสียหายต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย  =    B x [MP – EP]  

 
โดยท่ี B      คือ จ านวนหุน้สามญัท่ีไม่สามารถจดัใหมี้ และ/หรือ เพ่ิมข้ึนไดต้ามอตัราการใชสิ้ทธิท่ี

เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนต่อ 1 หน่วย 
                                     MP คือ ราคาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัของบริษทัฯ ในวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่

ละคร้ัง  ซ่ึงผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ มาแสดงความ
จ านงในการใชสิ้ทธิ (ราคาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุน้สามญัของบริษทัฯ ค านวณจาก
มูลค่าการซ้ือขายหุ้นสามญัทั้ งหมดของบริษทัฯ หารด้วยจ านวนหุ้นสามญัของ
บริษทัท่ีมีการซ้ือขายทั้งหมดในตลาดหลกัทรัพย)์ 
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EP คือ ราคาการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือราคาการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการ
ปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิ 

ในกรณีท่ีไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทัฯ” เน่ืองจากหุ้นสามญัของบริษทัฯ ไม่มีการซ้ือขาย
ในช่วงเวลาดงักล่าว บริษทัฯ จะด าเนินการก าหนดราคายติุธรรมเพ่ือใชใ้นการค านวณแทน 

6.2 การชดใชค้่าเสียหายตามขอ้ 6.1 บริษทัฯ จะช าระเป็นเช็คระบุช่ือขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ และจะจดัส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับภายใน 41 วนันบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น โดยไม่มีดอกเบ้ีย  

 

7. กำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

7.1 กำรเรียกประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษทัฯ ตอ้งเรียกประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเพ่ือขอมติในการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงโดยเร็ว ภายใน 30 
วนั นบัแต่เกิดเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี  

(ก) หากมีการเสนอขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิในสาระส าคญัไม่ว่าโดยบริษทัฯ หรือผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิ ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 5.2 หรือตามท่ีจะกล่าวต่อไปใน (ข) 

ทั้งน้ี ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและ/หรือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิท่ีจะเสนอให้แกไ้ขขอ้ก าหนด
สิทธิในเร่ืองการขยายอายุใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือการเปล่ียนแปลงราคา หรืออตัราการใชสิ้ทธิ หรือการ
แก้ไขเปล่ียนแปลงใดๆ อนัจะเป็นผลกระทบในด้านลบต่อสิทธิ และ/หรือส่วนได้เสียของผูถื้อหุ้นของ    
บริษทั ฯ หรือท่ีผิดไปจากเง่ือนไขท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ไดล้งมติไว ้เวน้แต่การปรับสิทธิตามท่ีระบุ
ไวใ้นขอ้ 4.2 

(ข) หากมีเหตุการณ์ส าคญัท่ีอาจกระทบต่อส่วนไดเ้สียของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอยา่งเป็นนัยส าคญั หรือต่อ
ความสามารถของบริษทัฯ ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอ้ก าหนดสิทธิ 

ในกรณีท่ีผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ด าเนินการเรียกประชุมภายในระยะเวลา 30 วนั นับจากวนัท่ีเกิด
เหตุการณ์ดงักล่าวในขอ้ (ก) หรือ ขอ้ (ข) ขา้งตน้ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีถือใบส าคญัแสดงสิทธิรวมกนัไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของจ านวนหน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดมี้การใชสิ้ทธิสามารถท่ีจะร้องขอใหผู้อ้อก
ใบส าคญัแสดงสิทธิให้ด าเนินการจัดการประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิได้ และผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ
จะตอ้งจัดประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 30 วนั นับจากวนัท่ีได้รับการร้องขอจากผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 

ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษทัฯ อาจท าการปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิเพ่ือก าหนดสิทธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมดงักล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 วนัก่อน(และรวม) วนัประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 

7.2  หนังสือเชิญประชุม 

ในการเรียกประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ใหบ้ริษทัฯ ส่งหนงัสือเรียกประชุม ซ่ึงระบุสถานท่ี วนัและเวลา และ
เร่ืองท่ีจะพิจารณาในท่ีประชุม ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิตามสมุดทะเบียนผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิทุกรายท่ียงัสามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได ้และมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียน ณ 
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วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ  เพ่ือก าหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในท่ีประชุมไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 

7.3  กำรมอบฉันทะ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอาจแต่งตั้งผูรั้บมอบฉันทะใหเ้ขา้ร่วมประชุม และ/หรือออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม    
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิคราวใดๆ ก็ได ้โดยผูรั้บมอบฉนัทะดงักล่าวจะตอ้งยืน่หนงัสือมอบฉนัทะ (ซ่ึงท าตามแบบ
ท่ีบริษทัฯ และ/หรือนายทะเบียนก าหนด และได้จัดส่งให้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิพร้อมกับหนังสือเรียก
ประชุมแลว้) ต่อประธานท่ีประชุมหรือบุคคลท่ีประธานกรรมการมอบหมายก่อนเร่ิมการประชุม 

7.4  องค์ประชุม 

ท่ีประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งมีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิ (ถา้มี) ซ่ึงถือใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของจ านวนหน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงั
ไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ เขา้ร่วมประชุมจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีไดมี้การเรียกประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมงแต่จ านวนผู ้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุม ในกรณีท่ีการประชุมดงักล่าวจดัข้ึนโดยบริษทัฯ 
ใหบ้ริษทัฯ นดัใหมี้การประชุมใหม่ภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีก าหนดเป็นวนัประชุมคราวก่อน โดยปฏิบติัตามขอ้ 
7.2 โดยในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม และในกรณีท่ีการประชุมดงักล่าวจดัข้ึนโดย
การร้องขอของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิในกรณีน้ีบริษทัฯ ไม่จ าเป็นตอ้งเรียกประชุมใหม่ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ หมายถึง ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้บางส่วนของบริษทัฯ ในขณะนั้น โดยไม่รวมถึงผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิคน
ใดท่ีมีส่วนไดเ้สียในการพิจารณาอนัใดซ่ึงท่ีประชุมจะพิจารณาลงมติ โดยหา้มมิใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิคนนั้น
ออกเสียงลงคะแนนในขอ้พิจารณาขอ้นั้น  

ผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีมีส่วนได้เสียในข้อน้ี หมายถึง  ผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีมีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ในเร่ืองท่ีท่ีประชุมจะพิจารณาลงมติ 

7.5  ประธำนในที่ประชุม 

ในการประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจัดข้ึนโดยบริษทัฯ ให้ประธานกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากประธานคณะกรรมการบริษทั ท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ  ในกรณีท่ี    
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นผูจ้ดัประชุม ประธานในท่ีประชุมอาจจะมาจากบุคคลท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิลง
มติเห็นชอบคดัเลือก นอกเหนือไปจากประธานกรรมการหรือบุคคลท่ีประธานกรรมการมอบหมาย โดยท่ีทั้งสอง
กรณี ประธานท่ีประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงช้ีขาด 

7.6  กำรออกเสียงลงคะแนน 

ให้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีถืออยู่ในขณะนั้นๆ โดย
ใบส าคญัแสดงสิทธิหน่ึงหน่วยมีหน่ึงเสียง ผูเ้ป็นประธานในท่ีประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากสิทธิ
ท่ีตนมีอยูใ่นฐานะเป็นผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
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7.7  มตทิี่ประชุม 

มติของท่ีประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วยใบส าคญัแสดง
สิทธิทั้งหมดของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และให้มตินั้นมี
ผลผกูพนัผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งหมดไม่วา่จะไดเ้ขา้ร่วมประชุมหรือไม่ 

ทั้งน้ี  ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนของใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีถืออยู ่โดยใบส าคญัแสดงสิทธิหน่ึงหน่วยมีหน่ึงเสียง ผูเ้ป็นประธานในท่ีประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
นอกจากสิทธิท่ีตนมีอยูใ่นฐานะเป็นผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 

7.8  รำยงำนกำรประชุม 

บริษทัฯ จะจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วนั นบัจากวนัประชุม    
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยให้ประธานท่ีประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังนั้นๆ เป็นผูล้งนามรับรอง
รายงานการประชุม ทั้งน้ี ให้จดัเก็บรายงานการประชุมไวก้บับริษทัฯ รายงานดงักล่าวซ่ึงลงนามโดยประธานท่ี
ประชุมในแต่ละคร้ัง ให้ถือวา่ถูกตอ้งและมตินั้นผกูพนัผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทุกรายไม่วา่จะไดเ้ขา้ร่วมประชุม
ดว้ยหรือไม่ และบริษทัฯ จะจดัส่งรายงานการประชุมดงักล่าวใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ละส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 14 วนันบัจากวนัประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ  นอกจากน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
ร้องขอ บริษัทฯ จะต้องจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิรายท่ีร้องขอด้วย โดยผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบในค่าใชจ่้ายนั้นๆ   

7.9  ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม 

บริษทัฯ จะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายตามสมควรทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนจากการประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทุกคร้ัง 

7.10 มตเิป็นหนังสือแทนกำรประชุม 

ในกรณีท่ีจะตอ้งมีการประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเพ่ือลงมติไม่ว่าในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดตามท่ีก าหนดไวใ้น
ขอ้ก าหนดสิทธิน้ี บริษทัฯ อาจขอใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท าความตกลงกนัเป็นมติโดยการท าหนงัสือแทนการ
ประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเพ่ือลงมติในเร่ืองดงักล่าวได ้แต่มติดงักล่าวจะตอ้งมีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึง
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นจ านวนไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนหน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ
ทั้งหมดลงลายมือช่ือใหค้วามเห็นชอบไวเ้ป็นหลกัฐานในหนงัสือฉบบัเดียวกนัหรือหลายฉบบัก็ไดแ้ละส่งมอบให้
ประธานกรรมการบริษทัหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นผูเ้ก็บรักษาไว ้

การลงมติตามวธีิการท่ีก าหนดในขอ้ 7.10 น้ี ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่สามารถยกเลิกหรือเพิกถอนมติท่ีส่งมาได ้
เวน้แต่จะไดรั้บความยนิยอมเป็นหนงัสือจากบริษทัฯ 

มติดงักล่าวจะมีผลใชบ้งัคบัและผกูพนัผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทุกราย ไม่วา่จะลงลายมือช่ือใหค้วามเห็นชอบใน
มติดงักล่าวหรือไม่ 

 

8. สถำนะของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 

สถานะของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีอยูร่ะหวา่งวนัท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิ และวนัก่อน
วนัท่ีกระทรวงพาณิชยจ์ะรับจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้ อนัเน่ืองมาจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิจะมี
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สถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดแ้สดงความจ านงใชสิ้ทธิ และสถานภาพจะส้ินสุดลงใน
วนัท่ีกระทรวงพาณิชยไ์ดรั้บจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้ อนัเน่ืองมาจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิขา้งตน้
แลว้ 

ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีการปรับราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิในช่วงท่ีบริษทัฯ ยงัไม่ไดน้ าหุ้นสามญัท่ีเกิด
จากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไดท้ าการใช้
สิทธิแลว้จะไดรั้บการปรับสิทธิยอ้นหลงั โดยบริษทัฯ จะด าเนินการออกหุ้นสามญัใหม่เพ่ิมเติมให้แก่ผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิโดยเร็วท่ีสุดตามจ านวนท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสมควรจะไดรั้บหากราคาท่ีไดป้รับใหม่นั้นมีผลบงัคบัใช ้
โดยหุ้นสามญัส่วนท่ีเพ่ิมใหม่อาจไดรั้บชา้กว่าหุ้นสามญัท่ีไดรั้บก่อนหน้าน้ีแลว้ แต่ไม่เกิน 15 วนันับจากวนัท่ีมีการ
ปรับสิทธิ 

 

9. สถำนะของหุ้นสำมัญใหม่ทีเ่กดิจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

สิทธิของหุน้สามญัท่ีออกตามการใชสิ้ทธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ี จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกนั
กบัหุ้นสามญัเดิมของบริษทัฯ ท่ีออกและเรียกช าระมูลค่าแลว้ไปก่อนหนา้น้ีทุกประการ รวมทั้งสิทธิในการรับเงินปัน
ผลหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีบริษทัฯ ให้แก่ผูถื้อหุน้สามญั ทั้งน้ี นบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนหุน้สามญัของบริษทัฯ ไดจ้ดแจง้
ช่ือ    ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นผูถื้อหุน้ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  และกระทรวงพาณิชยรั์บจดทะเบียน
เพ่ิมทุนช าระแลว้ ดงันั้น หากบริษทัฯ ประกาศวนัก าหนดสิทธิในเงินปันผลหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ก่อน
วนัท่ีบริษทัฯ ได้จดแจ้งช่ือของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ท่ีกระทรวงพาณิชยจ์ดทะเบียน
เรียบร้อยแลว้ทุกประการ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้น 

 

10. ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสำมัญ 

บริษทัฯ จะน าใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ีเขา้จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน 30 วนั
นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ  

 

11. วธีิกำรส่งมอบหลักทรัพย์ 

บริษทัฯ จะด าเนินการส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษทัฯ ได้
ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 
27 เมษายน 2564  โดยบริษัทฯ จะด าเนินการออกและส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดและขั้นตอน 
ดงัต่อไปน้ี   

11.1 ในกรณีผูถื้อหุน้เดิมไม่มีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยก์บับริษทัหลกัทรัพยห์รือบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั  
บริษทัฯ จะด าเนินการให้นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิออกและจดัส่งใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ี
ไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิการจองซ้ือทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นสมุดทะเบียนผูถื้อ
หุน้ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ  
 

ในกรณีน้ี ผูถื้อหุน้ท่ีไดรั้บการจดัสรรจะไม่สามารถขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์
ได้จนกว่าจะไดรั้บใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงอาจจะไดรั้บภายหลงัจากท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษทัฯ ได้รับ
อนุญาตใหเ้ขา้ท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์
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11.2 ในกรณีผูถื้อหุน้เดิมมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยก์บับริษทัหลกัทรัพย ์  

บริษทัฯ จะด าเนินการให้นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ น าใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับจัดสรรฝากไวก้ับ 
“บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผูฝ้าก” ภายใน  7  วนัท าการนบัจากวนัท่ีออกใบส าคัญ
แสดงสิทธิ และศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีบริษทัหลกัทรัพยน์ั้นฝาก
หลกัทรัพยอ์ยู ่ในขณะเดียวกนั บริษทัหลกัทรัพยน์ั้นจะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีผูฝ้ากไดรั้บ
การจัดสรรฝากไว ้และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผูท่ี้ได้รับการจดัสรรภายใน 7 วนัท าการนับจากวนัท่ีออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ  
 

ในกรณีน้ี ผูถื้อหุ้นท่ีได้รับการจัดสรรจะสามารถขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรรได้ทันทีท่ีตลาด
หลักทรัพย์รับใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและให้ท าการซ้ือขายได้ในตลาด
หลกัทรัพย ์
 

ทั้งน้ีช่ือของผูถื้อหุ้นท่ีไดรั้บการจดัสรรจะตอ้งตรงกบัช่ือเจา้ของบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ผูถื้อหุ้นท่ีไดรั้บการ
จดัสรรประสงคท่ี์จะฝากใบส าคญัแสดงสิทธิไว ้มิฉะนั้นแลว้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะด าเนินการออกใบส าคญั
แสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีไดรั้บการจดัสรรตามขอ้ 11.1 แทน 
 

11.3 ในกรณีผูถื้อหุน้เดิมมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยก์บับริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  สมาชิกเลขท่ี  
600 
บริษทัฯ จะด าเนินการใหน้ายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ น าใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บจดัสรรฝากไวก้บัศูนยรั์บ
ฝากหลกัทรัพย ์ภายใน  7  วนัท าการนับจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ และบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนท่ีไดรั้บจดัสรรไวใ้นบญัชีของ
บริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยส์มาชิกเลขท่ี  600 และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรภายใน 7 วนัท าการ
นบัจากวนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ  

เม่ือผูถื้อหุ้นท่ีไดรั้บจดัสรรตอ้งการขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อหุ้นดงักล่าวจะตอ้งถอนใบส าคญัแสดงสิทธิออก
จากบญัชี 600 ดงักล่าว โดยตอ้งติดต่อผ่านบริษทัหลกัทรัพยท์ัว่ไป ซ่ึงอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการด าเนินการ
ตามท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และ/หรือบริษทัหลกัทรัพยน์ั้นๆ ก าหนด ดังนั้น ในกรณีน้ี ผูถื้อหุ้นท่ีไดรั้บการ
จดัสรรจะสามารถขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรรไดท้นัทีท่ีตลาดหลกัทรัพยรั์บใบส าคญัแสดงสิทธิ
ของบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและใหท้ าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์และผูถื้อหุน้ท่ีไดรั้บการจดัสรร
ไดด้ าเนินการถอนใบส าคญัแสดงสิทธิออกจากบญัชี 600 ดงักล่าวแลว้ 
 

12.   กำรด ำเนินกำรของบริษัทฯ หำกไม่สำมำรถหำตลำดรองให้กบัใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษทัฯ มีความเช่ือมัน่วา่ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีคุณสมบติัตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยเร่ือง การจด
ทะเบียนและการเพิกถอนการจดทะเบียนหลกัทรัพย ์โดยไม่มีขอ้ก าหนดอ่ืนท่ีแตกต่างจากใบส าคญัแสดงสิทธิทัว่ไป 
อย่างไรก็ตาม หากบริษทัฯ ไม่สามารถหาตลาดรองได ้บริษทัฯ จะเป็นตวักลางให้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บ
จดัสรรเสนอขายต่อผูต้ดัสินใจลงทุน ในราคาซ้ือและเสนอขายท่ีพอใจกนัทั้ง 2 ฝ่าย 
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13. กำรออกใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
ในกรณีท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิสูญหาย ถูกขโมย ถูกท าลาย ฉีกขาด หรือเลอะเลือน ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอาจขอออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิใหม่ได ้โดยน าใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี ฉีกขาดหรือเลอะเลือน น ามายื่นให้แก่นายทะเบียนใบส าคญั
แสดงสิทธิก่อนท่ีจะมีการออกใบแทนให ้ณ ส านกังานของนายทะเบียน โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งรับผิดชอบ
ส าหรับค่าใชจ่้ายต่างๆ และตามท่ีนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิและบริษทัฯ จะไดก้ าหนดไวต้ามสมควร 

 

14. มติทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นและจ ำนวนหุ้นทีอ่อกใหม่เพือ่รองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2564 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียน โดย
การออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 191,499,266  หุ้น มุลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ รุ่นท่ี 4  จ านวน  191,499,266 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ โดยไม่
คิดมูลค่า ท าใหทุ้นจดทะเบียนของบริษทัฯ เพ่ิมจาก 972,496,946 บาท เป็น 1,163,996,212 บาท  

รำยละเอยีดเกีย่วกบัหุ้นสำมญัทีอ่อกใหม่เพือ่รองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

หุ้นสำมญั : หุน้สามญัของบริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 
 

   

จ ำนวนหุ้นทีร่องรับกำรใช้สิทธิ  : ไม่เกิน 191,499,266 หุน้ 
 

   

มูลค่ำทีต่รำไว้ต่อหุ้น                            :   1.00 บาท 
 

   

รำคำใช้สิทธิต่อหุ้น  : 29 บาท เวน้แต่จะมีการปรับสิทธิ    
หุ้นทีส่ ำรองไว้เพือ่รองรับกำรใช้สิทธิคดิเป็น 
ร้อยละ 

 : ร้อยละ 19.69  ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษทัฯ  ณ วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2564 
 

   

ตลำดรองของหุ้นสำมญั 
 
 
 
 

: บริษทัฯ จะด าเนินการยื่นค าขอให้รับหุ้นสามญัท่ีเกิด
จากการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัในแต่ละคร้ังเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเขา้ซ้ือ
ขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน   30 
วนั นบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังนั้นๆ 

   

15. ข้อจ ำกดักำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสำมัญทีเ่กดิจำกกำรใช้สิทธิ 

15.1  กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ  

บริษทัฯ ไม่มีขอ้จ ากดัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ เวน้แต่ การโอนเกิดข้ึนในช่วงปิดสมุดทะเบียนใบส าคญัแสดง
สิทธิเพื่อพกัการโอนหรือการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 21 วนัก่อนวนัครบก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 
และตลาดหลกัทรัพยจ์ะท าการข้ึนเคร่ืองหมาย SP (ห้ามการซ้ือขาย) ล่วงหน้า 2 วนัท าการก่อนวนัปิดสมุด
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ทะเบียน (ในกรณีท่ีวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิตรงกับวนัหยุดท าการของตลาด
หลกัทรัพยใ์หเ้ล่ือนเป็นวนัท าการก่อนหนา้) 
 

15.2  กำรโอนหุ้นสำมัญที่เกดิจำกกำรใช้สิทธิ  

หุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิ สามารถโอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดั เวน้แต่การโอนหุน้ดงักล่าว เป็นเหตุให้
มีบุคคลต่างดา้วหรือบุคคลท่ีไม่มีสญัชาติไทยถือหุน้ในบริษทัฯ เกินกวา่สดัส่วนการถือหุน้ท่ีระบุในขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ กล่าวคือ มีจ านวนมากกวา่ร้อยละ 49 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ 

 

16. กฎหมำยทีใ่ช้บังคับ 

ขอ้ก าหนดสิทธิฉบบัน้ีจะมีผลใชบ้งัคบัในวนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ  ไปจนถึงวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย โดย
ขอ้ก าหนดสิทธิน้ีจะใชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีขอ้ความใดๆ ในขอ้ก าหนดสิทธิน้ีขดัแยง้กบั
กฎหมายหรือประกาศใดๆ ท่ีมีผลใช้บงัคบัตามกฎหมายกับใบส าคญัแสดงสิทธิ  ให้ใช้ขอ้ความตามกฎหมายหรือ
ประกาศดงักล่าวบงัคบักบัใบส าคญัแสดงสิทธิแทนขอ้ความของขอ้ก าหนดสิทธิเฉพาะในส่วนท่ีขดัแยง้กนันั้น 

 
                                                               ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

     บริษัท อำร์เอส จ ำกดั (มหำชน)  
 
 

  โดย                                                                      

                                                                                    
                                                                     (นายสุรชยั เชษฐโชติศกัด์ิ)              (นายวทิวสั เวชชบุษกร)                                                                      
                                                                                                                กรรมการ                                     กรรมการ    

                                                 
                                                                           

 

 


