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ท่ี IVL 010/08/2014 

15 สงิหาคม 2557 

เร่ือง นําสง่เอกสารเก่ียวกบัการจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส 
จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (IVL-W2) 

เรียน ทา่นผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ 
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1. หนงัสือแจ้งการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ บริษัท อินโดรามา เวน
เจอร์ส จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (IVL-W2) (“หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสทิธิฯ ”) 

2. ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (IVL-W2)  
(“ข้อกาํหนดสทิธิฯ ”) 

3. ใบสําคญัแสดงสิทธิ – กรณีระบบใบหลกัทรัพย์ (Scrip) หรือหนงัสือแจ้งผลการฝากหลกัทรัพย์ – 
กรณีระบบไร้ใบหลกัทรัพย์ (Scripless) (แล้วแตก่รณี) 

ตามท่ีท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 ของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน)  
(“บริษัทฯ”) เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนมุติัให้บริษัทฯ ออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (IVL-W2) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) จํานวนไม่เกิน 
370,327,480หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราการ
จดัสรรท่ี 13 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ ออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ท่ีมีรายช่ือในวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ (Record Date) ในวนัท่ี 15 
สิงหาคม 2557 และวนัรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นและพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 18 สงิหาคม 2557 นัน้ 

บริษัทฯ ขอนําส่งเอกสารดังต่อไปนี ้เพ่ือให้ท่านได้พิจารณารายละเอียดและเง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องกับ
ใบสําคญัแสดงสทิธิตอ่ไป 

1. หนงัสือแจ้งการจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิฯ ตาม สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1 

2. ข้อกําหนดสทิธิฯ ตาม สิง่ท่ีสง่มาด้วย 2 และ  

3. ใบสําคญัแสดงสิทธิ – กรณีระบบใบหลกัทรัพย์ (Scrip) หรือ หนงัสือแจ้งผลการฝากหลกัทรัพย์ – 
กรณีระบบไร้ใบหลกัทรัพย์ (Scripless) (แล้วแตก่รณี) ตาม สิง่ท่ีสง่มาด้วย 3 
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หน้า 1 
 

 

หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ 
บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (IVL-W2) 

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีช่ือเป็นภาษาองักฤษว่า Indorama Ventures Public 
Company Limited สํานกังานแห่งใหญ่ตัง้อยู่เลขท่ี 75/102 โอเช่ียนทาว์เวอร์ 2 ชัน้ 37 สขุุมวิทซอย 19 ถนนอโศก  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 ได้ออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของ บริษัท  
อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (IVL-W2) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) จํานวน 370,314,284 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราการจัดสรรท่ี 13 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย
ใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ ได้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 370,327,480 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 
บาท เพ่ือรองรับการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ โดยสาระสําคญัของใบสําคญัแสดงสทิธิสามารถสรุปได้ดงันี ้

ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) 

ช่ือใบสาํคัญแสดงสทิธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด 
(มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (IVL-W2)  

ชนิดของใบสาํคัญแสดงสิทธิ ระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ 

วิธีการจัดสรร ออกและจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ใน
อตัราการจดัสรรท่ี 13 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หนว่ยใบสําคญัแสดงสทิธิ  โดยบริษัทฯ ออกและ
จดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ท่ีมีรายช่ือในวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น
ท่ีมีสิทธิได้รับจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ (Record Date) ในวนัท่ี 15 สิงหาคม 2557 และ
วันรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้ นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นและ
พกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 18 สงิหาคม 2557  

ทัง้นี  ้ในการคํานวณสิทธิของผู้ ถือหุ้ นแต่ละรายท่ีได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ  
บริษัทฯ ได้ปัดเศษจากการคํานวณตามอตัราการจดัสรรทิง้ เชน่ ผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นจํานวน 30 
หุ้น เม่ือคํานวณตามอตัราการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิแล้วจะได้เท่ากับ 2.31 (30 หาร
ด้วย 13) ในกรณีนี ้บริษัทฯ จะปัดเศษ 0.31 ทิง้ โดยผู้ ถือหุ้นจะได้รับจดัสรรใบสําคญัแสดง
สทิธิจํานวน 2 หนว่ย 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1 



หน้า 2 
 

วันออกใบสาํคัญแสดงสิทธิ 25 สงิหาคม 2557 

วันครบกาํหนดอายุใบสาํคัญ
แสดงสิทธิ 

24 สงิหาคม 2561 

จาํนวนใบสาํคัญแสดงสิทธิ 
ที่ออก 

370,314,284 หน่วย 

ราคาเสนอขายใบสาํคัญ
แสดงสิทธิต่อหน่วย 

0 บาท (ไม่คิดมลูคา่) 

อัตราการใช้สิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับ
อตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ ตามท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ี
ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ 
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (IVL-W2) (“ข้อกาํหนดสิทธิฯ ”) 

ราคาการใช้สิทธิ 43.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ ตามท่ี
ระบไุว้ในข้อกําหนดสทิธิฯ 

อายุของใบสาํคัญ 
แสดงสิทธิ  

4 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ภายหลงัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษัทฯ 
จะไม่ขยายอายใุบสําคญัแสดงสทิธิ  

ระยะเวลาการใช้สิทธิ  ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิได้ในวันทําการสุดท้ายของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม 
ภายหลงัจากวนัครบกําหนด 3 ปีนบัจากวนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ (“วันกาํหนดการใช้
สิทธิ”) โดยวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้แรก คือ วนัทําการสดุท้ายของเดือนตลุาคม 2560 ซึง่
จะตรงกบัวนัท่ี 31 ตลุาคม 2560 และวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย คือ วนัท่ีใบสําคญั
แสดงสิทธิมีอายุครบ 4 ปีนับจากวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันท่ี 24 
สิงหาคม 2561 โดยหากวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายไม่ตรงกบัวนัทําการ ให้เล่ือนวนั
กําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายดงักลา่วเป็นวนัทําการถดัไป  

ระยะเวลาการแจ้งความจาํนง
ในการใช้สิทธิ 

ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในการซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
จะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ระหว่าง
เวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัทําการก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิในแต่
ละครัง้ ยกเว้นการแสดงความจํานงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ให้แสดงความจํานงในการใช้
สิทธิ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันทําการก่อนวัน
กําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 



หน้า 3 
 

ตัวแทนรับแจ้งความจาํนงใน
การใช้สิทธิและสถานที่ที่
ตดิต่อในการใช้สิทธิ 

บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ให้ บริษัท หลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) ทําหน้าท่ีเป็นตวัแทนของ
บริษัทฯ ในการรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิและรับชําระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยในการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สทิธิสามารถติดตอ่ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ 

การไม่สามารถยกเลิกการ
แจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิ 

เม่ือผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิแล้ว ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจํานง
ในการใช้สิทธิดงักลา่วได้อีกต่อไป  

จาํนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้
เพื่อรองรับการใช้สิทธิ 

370,327,480 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนหุ้นรองรับต่อ
จํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ เท่ากบั ร้อยละ 17.69* 

*วิธีการคํานวณสดัส่วนหุ้นรองรับ (จากข้อเท็จจริงท่ีว่าบริษัทฯ จะออกใบสําคญัแสดงสิทธิ
จํานวน 2 ชดุ (ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกในครัง้นี ้และใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (IVL-W1) (“ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ IVL-W1”)) ในคราวเดียวกนั): 

 
 
 
                              จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 

ร้อยละ 17.69    =               370,327,480 + 481,425,724  
                                                           4,814,257,245 

เหตุในการออกหุ้นใหม่เพื่อ
รองรับการปรับใช้สิทธิ 

เม่ือมีการดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขในการ
ปรับสิทธิตามท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธินี ้ซึ่งเป็นเหตุการณ์ท่ีกําหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) 
ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการ
อนญุาตให้เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นท่ีออกใหม่และหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

การปรับสิทธิใบสาํคัญ 
แสดงสิทธิ 

บริษัทฯ จะดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุตลอดอายขุองใบสําคญัแสดงสทิธิ เม่ือเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ดงัต่อไปนี ้

(ก) เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ อนัเป็นผลมา
จากการรวมหุ้นหรือแบง่แยกหุ้น  

(ข) เม่ือบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม และ/หรือ ประชาชน

จํานวนหุ้นรองรับสําหรับการใช้สทิธิ

ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ  

จํานวนหุ้นรองรับสําหรับการใช้สทิธิ

ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 + 
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ทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจํากดั ในราคาสทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่
คํานวณได้ต่ํากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ  

(ค) เม่ือบริษัทฯ เสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ 
ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด โดยท่ีหลกัทรัพย์นัน้ให้สิทธิท่ีจะ
แปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั (เช่น หุ้นกู้
แปลงสภาพ หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั) โดยท่ีราคาสทุธิต่อหุ้น
ของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิดงักล่าวต่ํากว่าร้อยละ 90 ของราคา
ตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ  

(ง) เม่ือบริษัทฯ จ่ายปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ  

(จ) เม่ือบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสุทธิของ 

บริษัทฯ สําหรับการดําเนินงานในระยะเวลาบญัชีใด ๆ 

 (ฉ) ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใด ๆ อันทําให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและ
ผลประโยชน์อนัพงึได้ โดยท่ีเหตกุารณ์ใด ๆ นัน้ไม่ได้กําหนดอยูใ่นข้อ (ก) – (จ) 
บริษัทฯ มีสิทธิท่ีจะพิจารณาเพ่ือกําหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ 
และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจํานวนหน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ
แทนอตัราการใช้สทิธิ) อย่างเป็นธรรม  

ทัง้นี ้คําจํากดัความ สตูรการคํานวณเพ่ือการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมอ่ืน ๆ 
เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดสทิธิฯ 

นายทะเบียนของใบสาํคัญ
แสดงสิทธิ 

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือผู้ ท่ีได้รับแต่งตัง้โดยชอบให้ทํา
หน้าท่ีเป็นนายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสทิธิแทน 

ตลาดรองของใบสาํคัญ 
แสดงสิทธิ 

บริษัทฯ จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกดิ
จากการใช้สิทธิตามใบสาํคัญ
แสดงสิทธิ 

บริษัทฯ จะนําหุ้ นสามัญเพิ่มทุนท่ีออกเน่ืองจากการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 
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2. การจอง การจัดจาํหน่าย และการจัดสรร 

2.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ 

การออกใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้นี ้มิได้ดําเนินการผ่านผู้ จัดจําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ 
เน่ืองจากเป็นการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมลูค่า โดยบริษัทฯ 
ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ท่ีมีรายช่ือในวันกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวนัท่ี 15 สิงหาคม 2557 และวนัรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นและ
พกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 18 สงิหาคม 2557 

2.2 วันและวิธีการจองและการชําระเงนิค่าจองซือ้หลักทรัพย์ 

เน่ืองจากการออกใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นีเ้ป็นการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยไม่คิดมลูค่า จงึไม่มีการ
กําหนดวนัและวิธีการจองและการชําระเงินคา่จองซือ้ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ทัง้นี ้รายละเอียดอ่ืน ๆ ของใบสําคญัแสดงสทิธิ เป็นไปตามข้อกําหนดสทิธิฯ 

 



 

 

 

 

 

 

ข้อกาํหนดว่าด้วยสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสาํคัญแสดงสทิธิ 
และผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ของบริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (IVL-W2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
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ข้อกาํหนดว่าด้วยสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสาํคัญแสดงสทิธิ 
และผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน  

ของบริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (IVL-W2) 

 

ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (IVL-W2) (“ใบสาํคัญ
แสดงสิทธิ”) ออกโดยบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตามท่ีท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 
1/2557 เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนมุติัให้บริษัทฯ ออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิจํานวนไม่เกิน 370,327,480 
หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราการจดัสรรท่ี 13 หุ้น
สามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามท่ีได้กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ 
(ตามคํานิยามท่ีระบดุ้านลา่ง) นี ้โดยบริษัทฯ และผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องผกูพนัตามข้อกําหนดสิทธินีท้กุประการ และ
ให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจข้อกําหนดต่าง ๆ ในข้อกําหนดสิทธินีเ้ป็นอย่างดีแล้ว ทัง้นี ้บริษัทฯ จะ
จดัให้มีการเก็บรักษาสําเนาข้อกําหนดสิทธินีไ้ว้ ณ สํานกังานใหญ่ของบริษัทฯ และสํานกังานใหญ่ของตวัแทนรับแจ้งความ
จํานงในการใช้สทิธิ  (ตามคํานิยามท่ีระบดุ้านลา่ง) เพ่ือให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิสามารถขอตรวจสอบสําเนาข้อกําหนดสิทธิ
ได้ในวนัและเวลาทําการของสถานท่ีดงักลา่ว 

คาํจาํกัดความ 

คําและข้อความตา่ง ๆ ท่ีใช้อยูใ่นข้อกําหนดสทิธินี ้ให้มีความหมายดงัตอ่ไปนี ้

ข้อกาํหนดสทิธิ หมายถงึ ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินโดรามา  
เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (IVL-W2) (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม 
(ถ้ามี)) 

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตัวแทนรับแจ้งความจาํนง
ในการใช้สทิธิ 

หมายถงึ บคุคลท่ีบริษัทฯ แตง่ตัง้โดยชอบให้เป็นตวัแทนของบริษัทฯ ในการรับแจ้ง
ความจํานงในการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ ตามข้อ 1.2.6 

นายทะเบียนของ
ใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

หมายถงึ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือผู้ ท่ีได้รับแต่งตัง้
โดยชอบให้ทําหน้าท่ีเป็นนายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสทิธิแทน 

บริษัทฯ หมายถงึ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) 

ใบแทนใบสาํคัญ 
แสดงสทิธิ 

หมายถงึ เอกสารท่ีออกโดย บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือ
ใช้แทนใบสําคญัแสดงสทิธิ 
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ใบสาํคัญแสดงสทิธิ หมายถงึ ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อินโดรามา  
เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (IVL-W2) ชนิดระบุช่ือผู้ ถือและ
สามารถโอนเปล่ียนมือได้ 

ประกาศ ทจ. 34/2551  หมายถงึ ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนญุาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นท่ีออกใหม่และหุ้นท่ี
ออกใหม่เพ่ือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2551  
(รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิ หมายถงึ ผู้ทรงสทิธิในใบสําคญัแสดงสทิธิแตล่ะหน่วยตามข้อ 1.2.4 

ระยะเวลาการแจ้งความ
จาํนงในการใช้สทิธิ 

หมายถงึ ระยะเวลาท่ีผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้ น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สามารถแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสทิธิได้ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 1.2.3  

วันกาํหนดการใช้สทิธิ หมายถงึ วนัท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิใน
การซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ได้ ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 1.2.1 

วันทาํการ หมายถงึ วนัท่ีตลาดหลกัทรัพย์เปิดทําการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมิใช่วนั
เสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็น
วนัหยดุทําการของธนาคารพาณิชย์ 

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หมายถงึ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

สมุดทะเบียนผู้ถือ
ใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

หมายถงึ สมดุทะเบียนหรือแหล่งข้อมลูทางทะเบียนซึ่งบนัทึกรายละเอียดเก่ียวกับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเก็บรักษาโดยนาย
ทะเบียนของใบสําคญัแสดงสทิธิ 

สาํนักงาน กลต. หมายถงึ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

1.  รายละเอียดของใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

บริษัทฯ ได้ออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิจํานวน 370,314,284 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราการจดัสรรท่ี 13 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วย
ใบสําคญัแสดงสิทธิ ตามมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2557 โดยมีรายละเอียด
ของใบสําคญัแสดงสทิธิ ดงันี ้
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1.1 ลักษณะสาํคัญของใบสาํคัญแสดงสทิธิที่ออก 

ช่ือผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) 

ช่ือหลักทรัพย์ : ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท อินโดรามา เวน
เจอร์ส จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 (IVL-W2)  

ชนิด : ระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปล่ียนมือได้ 

จาํนวนที่ออก : 370,314,284 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ไมคิ่ดมลูคา่) 

อัตราการใช้สทิธิ : ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ 1 หุ้น เว้น
แตก่รณีมีการปรับอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิตามท่ีระบุ
ไว้ในข้อ 5. 

ราคาการใช้สทิธิ : 43.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไข
การปรับสทิธิตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 5. 

วันออกใบสาํคัญแสดงสทิธิ : 25 สงิหาคม 2557 

วันครบกาํหนดอายุใบสาํคัญ
แสดงสทิธิ 

: 24 สงิหาคม 2561 

อายุของใบสาํคัญแสดงสทิธิ : 4 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ภายหลงัการออกใบสําคญั
แสดงสทิธิ บริษัทฯ จะไมข่ยายอายใุบสําคญัแสดงสทิธิ  

จาํนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
จัดสรรไว้เพ่ือรองรับ 

: ไม่เกิน 370,327,480 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึง่คิดเป็น
สดัส่วนหุ้นรองรับต่อจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 
เทา่กบั ร้อยละ 17.69* 

*วิธีการคํานวณสดัส่วนหุ้นรองรับ (จากข้อเท็จจริงท่ีว่าบริษัทฯ จะออก
ใบสําคญัแสดงสิทธิจํานวน 2 ชดุ (ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกในครัง้นี ้
และใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท อินโดรามา 
เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (IVL-W1) (“ใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

IVL-W1”)) ในคราวเดียวกนั): 

 
 
 
                      จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 

จํานวนหุ้นรองรับสําหรับการ 

ใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ  

จํานวนหุ้นรองรับสําหรับการใช้สทิธิ

ตามใบสําคญัแสดงสทิธิ IVL-W1 + 
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ร้อยละ 17.69    =               370,327,480 + 481,425,724 
                                                           4,814,257,245 

วธีิการจัดสรร : ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้ น  
(Rights Offering) ในอตัราการจดัสรรท่ี 13 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ท่ีมีรายช่ือในวันกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมี
สิทธิได้รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันท่ี 15 
สิงหาคม 2557 และวันรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้ นตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมี
การแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นและพกัการโอนหุ้น
ในวนัท่ี 18 สิงหาคม 2557 ทัง้นี ้ในการคํานวณสิทธิของผู้ ถือหุ้นแต่ละ
รายท่ีได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษัทฯ ได้ปัดเศษจากการ
คํานวณตามอตัราการจัดสรรทิง้ เช่น ผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นจํานวน 30 หุ้น 
เม่ือคํานวณตามอตัราการจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิแล้วจะได้เท่ากับ 
2.31 (30 หารด้วย 13) ในกรณีนี  ้บริษัทฯ จะปัดเศษ 0.31 ทิง้ โดย 
ผู้ ถือหุ้นจะได้รับจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิจํานวน 2 หน่วย 

ระยะเวลาการใช้สทิธิ : ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ในวันทําการสุดท้ายของเดือนมกราคม 
เมษายน กรกฎาคม และตลุาคม ภายหลงัจากวนัครบกําหนด 3 ปีนบัจาก
วันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (“วันกําหนดการใช้สิทธิ”)  โดยวัน
กําหนดการใช้สิทธิครัง้แรก คือ วนัทําการสดุท้ายของเดือนตลุาคม 2560 
ซึ่งจะตรงกับวนัท่ี 31 ตลุาคม 2560 และวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้
สุดท้าย คือ วันท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 4 ปี นับจากวันท่ีออก
ใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกบัวนัท่ี 24 สิงหาคม 2561 โดยหากวนั
กําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายไมต่รงกบัวนัทําการ ให้เล่ือนวนักําหนดการ
ใช้สทิธิครัง้สดุท้ายดงักลา่วเป็นวนัทําการถดัไป 

ระยะเวลาการแจ้งความจาํนง
ในการใช้สทิธิ 

: ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึง่ประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายใน
ระยะเวลา 5 วนัทําการก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ยกเว้น
การแสดงความจํานงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ให้แสดงความจํานงใน
การใช้สิทธิ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15  
วนัทําการก่อนวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 
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การไม่สามารถยกเลกิการ
แจ้งความจาํนงในการใช้สทิธิ 

: เม่ือผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้ น
สามญัเพิ่มทนุตามใบสําคญัแสดงสิทธิแล้ว ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะ
ไมส่ามารถยกเลกิการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิดงักลา่วได้อีกตอ่ไป 

ตลาดรองของใบสาํคัญ 
แสดงสทิธิ 

: บริษัทฯ จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

ตลาดรองของหุ้นสามัญ 
เพิ่มทุนที่เกดิจากการใช้สทิธิ
ตามใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

: บริษัทฯ จะนําหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีออกเน่ืองจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั 
เพิ่มทุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : เน่ืองจากใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกในครัง้นีจ้ัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จึงไม่มี
ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิ 

อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิครบถ้วนทัง้จํานวน และผู้ ใช้สิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสทิธิดงักลา่วไมใ่ช่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
จะได้รับผลกระทบ (dilution effect) ดงันี ้

1.  การลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control 
Dilution)  

หากมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนตามใบสําคญัแสดงสิทธิ
ครบทัง้จํานวน และผู้ ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จะทําให้
สทิธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้นเดิมลดลงเทา่กบัร้อยละ 7.14* 

* คํานวณจากจํานวนหุ้นรองรับสําหรับการใช้สิทธิตามใบสําคญั
แสดงสิทธิท่ีออกในครัง้นีจํ้านวน 370,327,480 หุ้น หารด้วย
ผลรวมของ (1) จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 
จํานวน 4,814,257,245 หุ้น และ (2) จํานวนหุ้นรองรับสําหรับ
การใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกในครัง้นี จํ้านวน 
370,327,480  หุ้น 

 

Control dilution  =        

                 
 

จํานวนหุ้นรองรับสําหรับ 
การใช้สทิธิตามใบสําคญั 
แสดงสทิธิ 

จํานวนหุ้นรองรับสําหรับการใช้
สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ 

จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ 
แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ  + 
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ร้อยละ 7.14 =                         370,327,480                               
   4,814,257,245 + 370,327,480 

หมายเหต ุ

หากมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ  

IVL-W1 ทัง้จํานวน 481,425,724 หน่วย และมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิม

ทุนของบริษัทฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกในครัง้นีค้รบทัง้จํานวน 

370,327,480 หน่วย และผู้ ใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 และ

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกในครัง้นีด้งักลา่วไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จะทําให้

สดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากบัร้อยละ 15.03* 

* คํานวณจากจํานวนหุ้นท่ีออกสําหรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 

IVL-W1 และใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกในครัง้นี ้ (จํานวน 481,425,724 + 

370,327,480 หุ้น)  หารด้วยผลรวมของ (1) จํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมดของบริษัทฯ จํานวน 4,814,257,245 หุ้น และ (2) จํานวนหุ้นท่ีออก

สําหรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 และใบสําคญัแสดงสิทธิ

ท่ีออกในครัง้นี ้(จํานวน 481,425,724 + 370,327,480 หุ้น) 

 

 

 

 

 

ร้อยละ 15.03       =                  481,425,724 + 370,327,480                           

                4,814,257,245 + 481,425,724+ 370,327,480 

2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)   

การออกใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้นีไ้ม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น
ของบริษัทฯ (Price Dilution) เน่ืองจากราคาการใช้สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 43.00 บาทต่อหุ้ น ซึ่งสูงกว่าราคา
ตลาด โดยราคาตลาดเทา่กบั 27.89 บาทตอ่หุ้น ซึง่เป็นราคาหุ้นถวั
เฉล่ียถ่วงนํา้หนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ท่ีทําการซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรัพย์ย้อนหลงั 7 วนัทําการติดต่อกนัก่อนวนัประชุม

Control dilution       =     
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมดของบริษัทฯ  

จํานวนหุ้นรองรับสําหรับการใช้สิทธิ

ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 

และใบสําคญัแสดงสิทธิ  

จํานวนหุ้นรองรับสําหรับการใช้สิทธิตาม 

ใบสําคญัแสดงสิทธิ IVL-W1 และ ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

+ 
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คณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2557 ซึง่มีมติให้
เสนอวาระต่อท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 (ระหว่าง
วนัท่ี 23 มิถนุายน 2557 ถึงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2557 – ข้อมลูจาก 
SETSMART)  

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่
เพ่ือรองรับการปรับสทิธิ 

: เม่ือมีการดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิ
ตามเง่ือนไขในการปรับสิทธิตามท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธินี ้ซึ่งเป็น
เหตกุารณ์ท่ีกําหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศ ทจ. 34/2551 

1.2 การใช้สทิธิและเงื่อนไขการใช้สทิธิ 

1.2.1 วันกาํหนดการใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ใน 
วนัทําการสดุท้ายของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตลุาคม ภายหลงัจากวนัครบกําหนด 3 ปีนบัจากวนัท่ี
ออกใบสําคญัแสดงสทิธิเป็นต้นไป (“วันกาํหนดการใช้สทิธิ”) 

ทัง้นี ้วนักําหนดการใช้สิทธิครัง้แรก คือ วนัทําการสดุท้ายของเดือนตลุาคม 2560 ซึ่งจะตรงกบัวนัท่ี 31 ตลุาคม 
2560 และวันกําหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย คือ วันท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 4 ปี นับจากวันท่ีออก
ใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึง่จะตรงกบัวนัท่ี 24 สิงหาคม 2561 โดยหากวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายไม่ตรงกบัวนั
ทําการ ให้เล่ือนวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายดงักลา่วเป็นวนัทําการถดัไป 

1.2.2 การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีตนถืออยู่ทัง้หมดหรือบางส่วนก็ได้ สําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภายใน
วนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย บริษัทฯ จะถือวา่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดง
สทิธิดงักลา่ว และให้ถือวา่ใบสําคญัแสดงสทิธินัน้ ๆ สิน้สภาพลงโดยไมมี่การใช้สทิธิ 

1.2.3 ระยะเวลาการแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิซึง่ประสงค์ท่ีจะใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจํานงในการ
ใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา  
5 วนัทําการก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ (“ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ”) ยกเว้นการ
แสดงความจํานงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ให้แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามใบสําคญัแสดง
สิทธิ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันทําการก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย 
(“ระยะเวลาการแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธิครัง้สุดท้าย”)  
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ทัง้นี ้บริษัทฯ จะไมมี่การปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ ยกเว้นในกรณี
การใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ซึ่งจะมีการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ 21 
วนั ก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย โดยตลาดหลกัทรัพย์จะขึน้เคร่ืองหมาย SP เพ่ือห้ามการซือ้ขายใบสําคญั
แสดงสิทธิล่วงหน้า 3 วนัทําการก่อนปิดสมดุทะเบียน ในกรณีท่ีวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือพกั
การโอนใบสําคญัแสดงสิทธิวนัแรกตรงกบัวนัหยดุทําการของตลาดหลกัทรัพย์ ให้เล่ือนวนัปิดสมดุทะเบียนวนัแรก
ดงักลา่วเป็นวนัทําการก่อนหน้า 

บริษัทฯ จะแจ้งข่าวเตือน และรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัวนักําหนดการใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจํานงใน
การใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย อตัราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ รายละเอียด
บญัชีธนาคารเพ่ือการจองซือ้และใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ การเปล่ียนแปลงตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการ
ใช้สิทธิ (ถ้ามี) และ/หรือ การเปล่ียนแปลงสถานท่ีท่ีติดต่อในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลาด
หลกัทรัพย์ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทราบอย่างน้อย 7 วนัทําการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ
ในแต่ละครัง้ สําหรับวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย บริษัทฯ จะสง่รายละเอียดดงักลา่วให้กบัผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิท่ีมีรายช่ือปรากฏตามสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ด้วย 

1.2.4 ผู้ทรงสทิธิในใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

(ก) ผู้ทรงสิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิกรณีทัว่ไป สิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลท่ีปรากฏช่ือ
เป็นเจ้าของใบสําคญัแสดงสิทธิจํานวนดงักล่าวในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิในขณะนัน้ ๆ 
หรือในวันแรกของการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิในกรณีท่ีมีการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ เว้นแต่จะได้มีการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิซึ่ง
สามารถใช้ยนักบับริษัทฯ ได้ตามข้อ 4.1(ก) เกิดขึน้แล้วในวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี
เก่ียวข้องข้างต้น ซึง่สทิธิในใบสําคญัแสดงสทิธิจะตกได้แก่ผู้ รับโอนใบสําคญัแสดงสทิธิ 

(ข) ผู้ทรงสิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิกรณีท่ีศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิแทน สิทธิใน
ใบสําคญัแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลท่ีนายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก
ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวนดังกล่าวท่ีลงทะเบียนในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไว้ในช่ือของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ในขณะนัน้ ๆ หรือในวนัแรกของ
การปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีมีการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
เพ่ือพกัการโอนใบสําคญัแสดงสทิธิ 

1.2.5 นายทะเบียนของใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั  
62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 
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โทรศพัท์ : 0-2229-2800 
โทรสาร : 0-2359-1259 
TSD Call Center  :  0-2229-2888 
Website :  http://www.tsd.co.th 
E-mail :  TSDCallCenter@set.or.th 

 
นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบการปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ  ซึ่งใน 
สมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยช่ือเต็ม สญัชาติ และท่ีอยู่ของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 
และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องตามท่ีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะกําหนด ในกรณีข้อมลูไม่ตรงกนั บริษัทฯ จะถือว่า
สมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิเป็นข้อมลูท่ีถกูต้อง 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมีหน้าท่ีในการแจ้งการเปล่ียนแปลงหรือข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบนัทึกในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ และนายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิจะเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาด
ดงักลา่ว 

1.2.6 ตัวแทนรับแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธิและสถานที่ที่ตดิต่อในการใช้สทิธิ 

บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ให้ “บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน)” ทําหน้าท่ีเป็นตวัแทนของบริษัทฯ ในการรับ
แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิและรับชําระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ในการใช้สิทธิ
ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถติดต่อตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิตาม
รายละเอียด ดงันี ้
 
บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 
ฝ่ายปฏิบติัการ  ชัน้ 29 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ 
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์ : 0-2618-1140, 0-2618-1143 และ 0-2618-1147 
โทรสาร : 0-2618-1120 

 
ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ และ/หรือสถานท่ีท่ีติดต่อในการใช้สิทธิ  
บริษัทฯ จะแจ้งการเปล่ียนแปลงดงักลา่วให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิทราบผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ 

1.2.7 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ท่ีตวัแทนรับแจ้งความ
จํานงในการใช้สทิธิ หรือดาวน์โหลดจากเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ (www.indoramaventures.com) และแจ้งความจํานงใน
การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ท่ีตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ตามรายละเอียดท่ีระบไุว้ในข้อ 1.2.6 
โดยจะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิตามระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิตามท่ีระบุในข้อ 1.2.3 
ข้างต้น 
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ในกรณีท่ีใบสําคญัแสดงสทิธิอยูใ่นระบบไร้ใบหลกัทรัพย์ (Scripless) ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีต้องการใช้สิทธิต้อง
แจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอเพ่ือขอถอนใบสําคญัแสดงสิทธิออกจากระบบไร้ใบหลกัทรัพย์ หรือเพ่ือให้ออก
ใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธิตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

(ก) ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ของตนอยู่ โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ  
อยู่ในบญัชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือผู้ฝาก” ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี
ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอเพ่ือขอถอนใบสําคญัแสดงสิทธิออกจากระบบไร้
ใบหลกัทรัพย์ หรือเพ่ือให้ออกใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์กําหนด โดยย่ืนต่อบริษัท
หลกัทรัพย์ท่ีเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่วจะดําเนินการ
แจ้งกบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เพ่ือขอถอนใบสําคญัแสดงสิทธิจากบญัชี “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือผู้ฝาก” โดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะดําเนินการออกใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธิ
เพ่ือใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ  

(ข) ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ โดยใบสําคญัแสดงสิทธิอยู่กบัศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ใน “บัญชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์” ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความ
จํานงและกรอกแบบคําขอเพ่ือขอถอนใบสําคญัแสดงสิทธิออกจากระบบไร้ใบหลกัทรัพย์ หรือเพ่ือให้ออก
ใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์กําหนด โดยย่ืนต่อศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เพ่ือขอถอน
ใบสําคญัแสดงสิทธิจาก “บญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์” โดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะดําเนินการออกใบ
แทนใบสําคญัแสดงสทิธิเพ่ือใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ (ทัง้ท่ีถือเป็นใบสําคญัแสดงสิทธิและในระบบไร้ใบหลกัทรัพย์ (Scripless)) ท่ีประสงค์
จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ จะต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ โดยดําเนินการและ
ย่ืนเอกสารแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิภายในระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ ดงันี ้

(ก) ย่ืนใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนทุก
รายการพร้อมลงนามโดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้แก่ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในช่วง
ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ 

(ข) นําส่งใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิตามจํานวนท่ีระบุในใบแจ้งความจํานงการใช้
สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ  

(ค) ชําระเงินตามจํานวนในการใช้สิทธิตามท่ีระบใุนใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่
ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทุนจะต้องชําระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรุงเทพมหานคร
ภายในวนัทําการถดัไป และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

เพ่ือการจองซือ้หลักทรัพย์ 2” หรือ ชําระโดยการโอนเงินเข้าบญัชี “บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง 

จาํกัด (มหาชน) เพ่ือการจองซือ้หลักทรัพย์ 2” พร้อมนําสง่สําเนาหลกัฐานการโอนเงินให้แก่ตวัแทน
รับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ 
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ทัง้นี ้การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าวจะสมบรูณ์ต่อเม่ือบริษัทฯ หรือตวัแทนรับแจ้งความจํานง
ในการใช้สิทธิเรียกเก็บเงินจํานวนดงักลา่วได้แล้วเท่านัน้ หากบริษัทฯ หรือตวัแทนรับแจ้งความจํานงใน
การใช้สิทธิไม่สามารถเรียกเก็บเงินไม่ว่าในกรณีใด ๆ ท่ีไม่ได้เกิดจากความผิดของบริษัทฯ หรือตวัแทน
รับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้
สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นัน้ ๆ โดยบริษัทฯ และ /หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิจะ
จดัสง่ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิพร้อมกบัเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ท่ีเรียก
เก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วนันบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ 
ทัง้นี ้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนได้ใหม่ในวัน
กําหนดการใช้สิทธิในครัง้ต่อ ๆ ไป เว้นแต่การใช้สิทธิครัง้นัน้จะเป็นการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย บริษัทฯ จะ
ถือว่าใบสําคญัแสดงสิทธินัน้ ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทฯ และตวัแทนรับแจ้งความ
จํานงในการใช้สทิธิ จะไมรั่บผิดชอบตอ่ดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสียหายอ่ืนใดไมว่า่ในกรณีใด ๆ 

(ง) หลกัฐานประกอบการใช้สทิธิ 

1) บคุคลธรรมดา 
สญัชาติไทย 

: สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรข้าราชการ/สําเนา
บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมสําเนาทะเบียน
บ้าน  ( ในกรณี ท่ี มีการ เป ล่ียน ช่ือ / ช่ื อสกุล  ซึ่ ง ทํ า ใ ห้ ช่ื อ / 
ช่ือสกุลไม่ตรงกบัใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารท่ีออกโดย
หน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปล่ียนช่ือ/
ช่ือสกลุ เป็นต้น) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

2) บคุคลธรรมดา 
สญัชาติตา่งด้าว 

: สําเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางท่ียังไม่หมดอายุ พร้อมลง
ลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

3) นิติบคุคลสญัชาติไทย : 3.1) สําเนาหนังสือรับรองท่ีกระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน  
6 เดือนก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ พร้อมลง
ลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามของ
นิติบคุคลนัน้ และประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 
และ 

3.2) สําเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของผู้ มี
อํานาจลงนามท่ีได้ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องใน
เอกสารตามข้อ 3.1) 

4) นิติบคุคลสญัชาติตา่ง
ด้าว 

: 4.1) สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตัง้ นิ ติบุคคล  และ /หรือ 
หนังสือรับรองของนิติบุคคล พร้อมลงลายมือช่ือรับรอง
สําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และ
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ประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และ 

4.2) สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ มีอํานาจลงนามท่ีได้ลง
ลายมือช่ือรับรองสําเนาเอกสารตามข้อ 4.1) ท่ียังไม่
หมดอาย ุพร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

เอกสารตามข้อ 4.1) และ 4.2) ซึ่งผู้ มีอํานาจลงนามลงลายมือช่ือ
รับรองสําเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดย 
Notary Public และมีอายไุม่เกิน 6 เดือนก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิ
ในครัง้นัน้ ๆ 

ทัง้นี ้หากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิตามท่ีกล่าวข้างต้น บริษัทฯ 
และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ขอสงวนสิทธิท่ีจะถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่
ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นัน้ ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้ง
ความจํานงในการใช้สิทธิ สามารถใช้ดลุยพินิจในการพิจารณาให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสทิธิได้ตามความเหมาะสม 

(จ) ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรือภาษีอ่ืนใด (ถ้ามี) ตามบทบญัญัติ
แห่งประมวลรัษฎากร หรือข้อบงัคบั หรือกฎหมายต่าง ๆ ท่ีใช้บงัคบักบัการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดง
สทิธิ 

1.2.8 จํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีขอใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจะต้องเป็นจํานวนเต็มเท่านัน้ โดยอตัราการ
ใช้สิทธิเท่ากบัใบสําคญัแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหุ้นสามญัเพิ่มทนุหนึ่งหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอตัราการใช้สิทธิ
ตามเง่ือนไขการปรับสทิธิตามท่ีระบไุว้ในข้อ 5. 

1.2.9 หากตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิได้รับเอกสารแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ตามข้อ 1.2.7 ไม่ครบถ้วน
หรือไม่ถกูต้อง หรือตรวจสอบได้ว่าข้อความท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ 
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุนัน้ไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง หรือติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถกูต้องตามบทบญัญัติ
แห่งประมวลรัษฎากร ข้อบงัคบั หรือกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องทําการแก้ไขให้
ถกูต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ หากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ทําการแก้ไขให้ถกูต้อง
ภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษัทฯ จะถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุในครัง้นัน้ ๆ โดยบริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิจะจดัส่งใบสําคญัแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ และเงินท่ีได้รับไว้คืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวโดยไม่มีดอกเบีย้
ภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ ทัง้นี  ้ตามวิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดโดยบริษัทฯ  
และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ อยา่งไรก็ตาม ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจํานง
ในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ใหม่ในวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้ต่อ ๆ ไป เว้นแต่การใช้สิทธิครัง้นัน้จะเป็น
การใช้สิทธิครัง้สุดท้าย ให้ถือว่าใบสําคัญแสดงสิทธินัน้ ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ โดยบริษัทฯ และ
ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิจะไมรั่บผิดชอบตอ่ดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสียหายอ่ืนใดไมว่า่ในกรณีใด ๆ 
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ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิชําระจํานวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วนหรือมีการชําระเงินเกินจํานวนในการ
ใช้สิทธิ บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิมีสิทธิท่ีจะดําเนินการประการใดประการหนึ่ง
ตอ่ไปนี ้ตามท่ีบริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิจะเหน็สมควร  

(ก) ถือว่าการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิมีจํานวนเท่ากบั (1) จํานวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีพึงจะได้รับตาม
สิทธิ หรือ (2) จํานวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีพงึได้รับตามจํานวนเงินในการใช้สิทธิ ซึง่บริษัทฯ หรือตวัแทน
รับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิได้รับชําระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิในขณะนัน้ 
แล้วแตจํ่านวนใดจะน้อยกวา่ หรือ 

(ข) ให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิชําระเงินเพิ่มเติมตามจํานวนท่ีประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ หากบริษัทฯ หรือตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ
ไม่ได้รับเงินครบตามจํานวนการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดงักล่าว ให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
แสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นัน้ ๆ เฉพาะส่วนท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
ชําระจํานวนเงินในการใช้สทิธิไมค่รบถ้วน ทัง้นี ้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจํานงในการ
ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ใหม่ในวันกําหนดการใช้สิทธิครัง้ต่อ ๆ ไป เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิครัง้
สดุท้าย ให้ถือว่าใบสําคญัแสดงสิทธินัน้ ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ โดยบริษัทฯ และตวัแทนรับ
แจ้งความจํานงในการใช้สทิธิจะไมรั่บผิดชอบตอ่ดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสียหายอ่ืนใดไมว่า่ในกรณีใด ๆ 

ในกรณีตามข้อ (ก) หรือ (ข) หากมีกรณีต้องส่งเงินคืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทน
รับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิจะส่งเงินท่ีเหลือจากการใช้สิทธิหรือเงินท่ีได้รับไว้คืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิโดยไม่มีดอกเบีย้ภายใน 14 วนันับจากวนักําหนดการใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ ทัง้นี ้ตามวิธีการและเง่ือนไขท่ี
กําหนดโดยบริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ 

อยา่งไรก็ดี ไมว่า่กรณีใด ๆ หากได้มีการสง่มอบเช็คคืนเงินท่ีเหลือจากการใช้สิทธิหรือเงินท่ีได้รับไว้โดยไม่มีการใช้
สิทธิหรือไม่สามารถใช้สิทธิ โดยได้สง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบไุว้ในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ
ซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบ และผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสทิธิไมมี่สทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสียหายใด ๆ อีกตอ่ไป  

1.2.10 ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิเป็นจํานวนมากกว่าจํานวนท่ีประสงค์จะใช้สิทธิ 
บริษัทฯ จะส่งใบสําคญัแสดงสิทธิใบใหม่ โดยระบุจํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือให้แก่ผู้ ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวภายใน 15 วันนับจากวันกําหนดการใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ และจะทําการยกเลิก
ใบสําคญัแสดงสทิธิใบเก่า 



 

หน้า 14 

1.2.11 จํานวนหุ้ นสามัญเพิ่มทุนท่ีออกให้เม่ือมีการใช้สิทธิ จะคํานวณโดยการนําจํานวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสทิธิได้ชําระตามท่ีกลา่วมาข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สิทธิ โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
เป็นจํานวนเต็มไม่เกินจํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิคณูด้วยอตัราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้
สิทธิ และ /หรือ อตัราการใช้สิทธิ แล้วทําให้มีเศษหุ้นเหลืออยู่จากการคํานวณดงักล่าว บริษัทฯ จะไม่นําเศษหุ้น
ดงักล่าวมาคิดคํานวณ โดยจะตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้ และจะชําระคืนเงินท่ีเหลือจากการใช้สิทธิดงักล่าวโดยไม่มี
ดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิภายใน 14  วนันบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ ทัง้นี ้ตามวิธีการและ
เง่ือนไขท่ีกําหนดโดยบริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ 

อยา่งไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการสง่มอบเช็คคืนเงินท่ีเหลือจากการใช้สิทธิหรือเงินท่ีได้รับไว้โดยไม่มีการใช้
สิทธิหรือไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ในใบแจ้งความจํานงการใช้
สิทธิซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบ และ 
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิไมมี่สทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสียหายใด ๆ อีกตอ่ไป 

1.2.12 เม่ือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ปฏิบติัตามเง่ือนไขการแจ้งความจํานงใน
การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามข้อ 1.2.7 อย่างครบถ้วนถกูต้อง กล่าวคือ ได้ส่งมอบทัง้ใบสําคญัแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ และใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน พร้อมหลักฐาน
ประกอบการใช้สิทธิ และชําระเงินในการใช้สิทธิถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไม่
สามารถเพิกถอนการใช้สทิธิได้ เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือจากบริษัทฯ 

1.2.13 เม่ือพ้นระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายแล้ว แต่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิยงัไม่ได้ปฏิบติั
ตามเง่ือนไขการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิตามข้อ 1.2.7 อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสําคญัแสดงสิทธินัน้ ๆ  
สิน้สภาพลงโดยไมมี่การใช้สทิธิ และผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิจะใช้สทิธิไมไ่ด้อีก 

1.2.14 บริษัทฯ จะย่ืนขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุชําระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจํานวนหุ้นสามญั
เพิ่มทุนท่ีออกใหม่ตามการใช้สิทธิภายใน 14 วันนับแต่วันกําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ และบริษัทฯ จะ
ดําเนินการให้นายทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จดทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้ใช้สิทธินัน้เข้าเป็นผู้ ถือหุ้น
สามญัของบริษัทฯ ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีได้ออกตามการใช้สิทธิตามใบสําคญั
แสดงสทิธิ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะดําเนินการย่ืนคําขอให้รับหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีออกเน่ืองจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 30 วนันบัแตว่นักําหนดการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ 

1.2.15 ในกรณีท่ีหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีสํารองไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะดําเนินการชดใช้ค่าเสียหายท่ี
เกิดขึน้ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีไมส่ามารถใช้สทิธิได้ตามข้อ 6. 
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2. การประชุมผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

การเรียก และ/หรือ การประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ ให้เป็นไปตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) บริษัทฯ มีสทิธิเรียกประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิได้ไมว่า่ในเวลาใด ๆ แต่บริษัทฯ จะต้องเรียกประชมุ
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิเพ่ือขอมติในการดําเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่โดยเร็วภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ี
บริษัทฯ ทราบวา่เกิดเหตกุารณ์อยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

1) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกําหนดสิทธิในสาระสําคัญไม่ว่าโดยบริษัทฯ หรือ 
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิตามท่ีระบไุว้ในข้อ 3. ทัง้นี ้บริษัทฯ และ/หรือ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
ไมมี่สทิธิท่ีจะเสนอให้แก้ไขข้อกําหนดสทิธิในเร่ืองอตัราการใช้สทิธิและราคาการใช้สทิธิ 

2) หากมีเหตุการณ์สําคัญท่ีอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอย่างมี
นยัสําคญัหรือความสามารถของบริษัทฯ ในการปฏิบติัหน้าท่ีตามข้อกําหนดสทิธิ 

ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไม่ดําเนินการจดัการประชมุภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีบริษัทฯ ทราบว่าเกิดเหตกุารณ์
ดงักลา่วใน 1) หรือ 2) ข้างต้น ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีถือใบสําคญัแสดงสิทธิรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 25 ของจํานวนหน่วยทัง้หมดของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไม่ได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนัน้ อาจร่วมกัน
เข้าช่ือทําหนงัสือร้องขอให้บริษัทฯ ดําเนินการจดัประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้ โดยระบเุหตผุลใน
การท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนังสือดงักล่าว และบริษัทฯ จะต้องจัดประชุมผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิภายในระยะเวลา 30 วนันบัจากวนัท่ีได้รับการร้องขอจากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว
นัน้ หากบริษัทฯ ไม่จดัการประชมุภายในกําหนดดงักล่าว ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถจดัประชมุ 
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิได้เอง 

ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะทําการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิเพ่ือกําหนดสิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมในการประชุมดงักล่าว
เป็นระยะเวลาไมเ่กิน 21 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ 

(ข) ในการเรียกประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ  ไม่ว่าจะเป็นการประชุมเน่ืองจากบริษัทฯ  หรือ  
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิร้องขอ ให้บริษัทฯ จดัทําหนงัสือนดัประชมุโดยระบสุถานท่ี วนั เวลา ผู้ ท่ีขอให้
เรียกประชุม และเร่ืองท่ีจะพิจารณาในท่ีประชมุ และจดัส่งให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิแต่ละราย ตาม
รายช่ือและท่ีอยู่ ท่ีปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ  และแจ้งผ่านทางส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ 

(ค) ในการประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิดงักลา่วจะต้องจดัทําหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีบริษัทฯ กําหนดและให้ย่ืนหนงัสือมอบฉนัทะต่อ
ประธานท่ีประชมุหรือผู้ ท่ีประธานท่ีประชมุมอบหมายก่อนเร่ิมการประชมุ 
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ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสทิธิของบริษัทฯ ซึง่ปรากฏรายช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิในวนัปิดสมดุทะเบียน
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือกําหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุม โดยไม่รวมถึงผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
คนใดท่ีมีสว่นได้เสียในข้อพิจารณาอนัใดซึง่ท่ีประชมุจะพิจารณาและลงมติ 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีมีสว่นได้เสียตามข้อนี ้หมายถึง ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ในเร่ืองท่ีท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 

(ง) ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิมีคะแนนเสียงเทา่กบัหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิ
ท่ีถืออยู ่โดยใบสําคญัแสดงสทิธิหนึง่หน่วยมีหนึง่เสียง 

(จ) ในการประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจดัขึน้โดยบริษัทฯ ให้ประธานกรรมการของบริษัทฯ หรือบคุคลท่ี
ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการของบริษัทฯ ทําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิ ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นผู้จัดการประชุม ประธานในท่ีประชุมอาจจะมาจากบุคคลท่ี 
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคดัเลือกก็ได้ โดยท่ีทัง้สองกรณี ผู้ เป็นประธานท่ีประชุมไม่มีสิทธิ
ออกเสียงชีข้าด 

(ฉ) องค์ประชุมในการประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ  
และ/หรือ ผู้ รับมอบฉันทะ มาประชุมรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วยทัง้หมดของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนัน้ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และหากปรากฏว่าการ
ประชุมครัง้ใด เม่ือล่วงเลยเวลานดัไปแล้ว 60 นาที แต่มีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าร่วมประชมุยงัไม่
ครบเป็นองค์ประชมุ ให้ถือวา่การประชมุในครัง้นัน้ไมค่รบองค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีไม่ครบเป็นองค์ประชุม หากการประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธินัน้เป็นการเรียกโดย 
บริษัทฯ ให้นดัประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วนั แต่ไม่เกินกว่า 14 วนันบัจากวนักําหนด
ประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้แรก และให้บริษัทฯ ดําเนินการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมไปยงั 
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิทกุรายและตลาดหลกัทรัพย์ตามรายละเอียดและวิธีการท่ีระบไุว้ในข้อ 2(ข) ใน
การประชมุครัง้หลงันี ้ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ กลา่วคือ มีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมาประชมุ
เทา่ใด ก็ถือวา่ครบเป็นองค์ประชมุ  

อย่างไรก็ตาม หากผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ใน
กรณีท่ีไม่ครบเป็นองค์ประชุมในวันกําหนดประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้แรก ให้ถือว่าการ
ประชมุเป็นอนัระงบัไป โดยจะไมมี่การเรียกประชมุใหมอี่ก 

(ช) มติท่ีประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิซึง่เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

(ซ) มติใด ๆ ซึ่งท่ีประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนัน้ ให้ถือว่ามีผลผูกพันผู้ ถือใบสําคัญ
แสดงสทิธิทกุราย ไมว่า่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธินัน้จะได้เข้าร่วมประชมุด้วยหรือไมก็่ตาม 
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(ฌ) ภายหลงัจากบริษัทฯ ได้ดําเนินการจัดประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งมติของท่ีประชุม 
ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์
โดยเร็ว 

(ญ) บริษัทฯ จะดําเนินการจดัทําและบนัทกึรายงานการประชมุและเก็บรักษาบนัทกึดงักลา่วไว้ท่ีสํานกังาน
ใหญ่ของบริษัทฯ รายงานการประชุมท่ีได้ลงลายมือช่ือโดยประธานท่ีประชุม ให้ถือเป็นหลกัฐานอัน
สมบรูณ์ของกิจการทัง้หลายท่ีได้ประชมุกนันัน้ และให้ถือว่าการประชมุและมติทัง้หลายได้กระทําโดย
ถกูต้อง และบริษัทฯ จะจดัส่งรายงานการประชมุดงักล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์และ สํานกังาน กลต. 
ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 14 วนันบัจากวนัประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ 

(ฎ) ในการประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ และท่ีปรึกษา
กฎหมายของบริษัทฯ มีสิทธิท่ีจะเข้าร่วมประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือแสดงความคิดเห็นหรือให้
คําอธิบายในท่ีประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิได้ 

(ฏ) บริษัทฯ จะเป็นผู้ ชําระคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิทัง้หมด 

(ฐ) บริษัทฯ จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิทธิตามมติท่ีประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธินับตัง้แต่วันท่ีท่ี
ประชุมได้ลงมติ และบริษัทฯ จะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรให้
สํานกังาน กลต. ตลาดหลกัทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิทราบภายใน 15 วนันบัแต่
วันท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมนัน้ ทัง้นี  ้บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ในวนัเดียวกนักับท่ีบริษัทฯ แจ้งสํานกังาน กลต. ตลาดหลกัทรัพย์ 
และนายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสทิธิและปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3. 

(ฑ) กรณีท่ีไม่สามารถจดัประชุมได้ทนัภายในอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้ถือว่าการดําเนินการประชุม
สิน้สดุลงและไมไ่ด้มีการจดัประชมุในครัง้นัน้ขึน้ 

3.  การแก้ไขเพิ่มเตมิข้อกาํหนดสทิธิ 

3.1 การแก้ไขในส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้งหรือที่ต้องดาํเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมายหรือกรณีการปรับสทิธิตามข้อกาํหนดสทิธินี ้

การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกําหนดสิทธิในเร่ืองท่ีเห็นได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิโดยชดัแจ้ง
หรือในสว่นซึง่ไมทํ่าให้สทิธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิด้อยลง หรือเพ่ือให้เป็นไปตามบทบญัญัติหรือหลกัเกณฑ์
ท่ีกําหนดในกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง กฎระเบียบ หรือ
ข้อบงัคบั หรือคําสัง่ท่ีมีผลบงัคบัทัว่ไป หรือประกาศ หรือข้อบงัคบัของสํานกังาน กลต. ท่ีเก่ียวข้อง หรือกรณีการ
ปรับสิทธิตามท่ีระบุไว้ในข้อ 5. ให้บริษัทฯ กระทําได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่ีประชุมผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสทิธิ 



 

หน้า 18 

3.2 การแก้ไขเพิ่มเตมิในกรณีอ่ืน 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิทธินอกเหนือจากกรณีตามข้อ 3.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ และท่ี
ประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสทิธิของใบสําคญัแสดงสิทธิตามท่ีกําหนดในข้อ 3.2 จะต้องได้รับความยินยอมจากท่ี
ประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสทิธิซึง่เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

3.3 เงื่อนไขในการดาํเนินการแก้ไขเพิ่มเตมิข้อกาํหนดสทิธิ 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกําหนดตามประกาศ 
ทจ.34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใด ๆ ของสํานกังาน กลต. รวมทัง้ท่ีจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลงั เว้นแต่จะได้รับ
การผอ่นผนั 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะดําเนินการแจ้งให้สํานกังาน กลต. ตลาดหลกัทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิ
ทราบถึงการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกําหนดสิทธิและจะจัดส่งข้อกําหนดสิทธิท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวภายใน  
15 วนันบัแต่วนัท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิทธิตามข้อ 3.1 หรือ 3.2 (แล้วแต่กรณี) และบริษัทฯ จะแจ้งให้ 
ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิทธิดังกล่าวในข้อ 3.1 หรือ 3.2 ผ่านทางส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ในวนัเดียวกนักบัท่ีบริษัทฯ แจ้งสํานกังาน กลต. ตลาดหลกัทรัพย์ และนาย
ทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิ และจะจัดส่งข้อกําหนดสิทธิท่ีแก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเม่ือ
ได้รับการร้องขอภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีได้รับการร้องขอเป็นหนงัสือจากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ และจะจดัให้มี
การเก็บรักษาสําเนาข้อกําหนดสทิธิท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ณ สํานกังานใหญ่ของบริษัทฯ และสํานกังานใหญ่ของตวัแทน
รับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ เพ่ือให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถขอตรวจสอบสําเนาข้อกําหนดสิทธิท่ี
แก้ไขเพิ่มเติมได้ในวนัและเวลาทําการของสถานท่ีดงักลา่ว 

4.  การโอนใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

4.1 การโอนใบสาํคัญแสดงสทิธิที่ไม่ได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี ้

(ก) แบบการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิระหว่างผู้ โอนและผู้ รับโอน การโอนใบสําคญัแสดงสิทธิจะสมบรูณ์เม่ือ
ผู้ โอนใบสําคญัแสดงสิทธิซึ่งเป็นผู้ ท่ีสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิระบช่ืุอเป็นเจ้าของใบสําคญั
แสดงสิทธิจํานวนท่ีจะทําการโอนหรือผู้ รับโอนคนสุดท้าย โดยมีการสลักหลงัแสดงการโอนต่อเน่ือง
ครบถ้วนจากผู้ โอนท่ีปรากฏช่ือดงักลา่ว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ รับโอนโดย
ลงลายมือช่ือสลกัหลงัแสดงการโอนให้ไว้ด้วย 

1) ผลการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิระหว่างผูร้ับโอนกบับริษัทฯ การโอนใบสําคญัแสดงสิทธิจะใช้
ยนักบับริษัทฯ ได้ก็ตอ่เม่ือนายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับคําขอลงทะเบียนการโอน
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ใบสําคญัแสดงสิทธิพร้อมทัง้ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีผู้ รับโอนใบสําคญัแสดงสิทธิได้ลงลายมือ
ช่ือเป็นผู้ รับโอนในด้านหลงัของใบสําคญัแสดงสทิธินัน้ครบถ้วนแล้ว 

2) ผลของการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกบับุคคลภายนอก การโอนใบสําคัญ
แสดงสิทธิจะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเม่ือนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิได้
ลงทะเบียนการโอนใบสําคญัแสดงสทิธิในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิเรียบร้อยแล้ว 

(ข) การขอลงทะเบียนการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ จะต้องกระทํา ณ สํานกังานใหญ่ของนายทะเบียนของ
ใบสําคญัแสดงสิทธิในวนัและเวลาทําการของนายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิ และจะต้องทําตาม
แบบและวิธีการท่ีนายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิกําหนด โดยนายทะเบียนของใบสําคญัแสดง
สิทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รับคําขอลงทะเบียนการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ หากนายทะเบียนของใบสําคญั
แสดงสิทธิเห็นว่าการโอนใบสําคญัแสดงสิทธินัน้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องส่ง
มอบใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีลงลายมือช่ือครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 4.1(ก) พร้อมทัง้หลกัฐานอ่ืน ๆ ท่ี
ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบสําคญัแสดงสิทธิตามท่ีนาย
ทะเบียนของใบสําคญัแสดงสทิธิกําหนดให้แก่นายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสทิธิด้วย  

4.2 การโอนใบสาํคัญแสดงสทิธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

สําหรับการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์นัน้ ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ 

5. เงื่อนไขการปรับสทิธิใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

บริษัทฯ จะดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตลอดอายขุอง
ใบสําคญัแสดงสิทธิ เม่ือเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ่งดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้การปรับสิทธิดงักลา่วจะต้องเป็นไปเพ่ือ
รักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิไมใ่ห้ด้อยไปกวา่เดิม 

(ก) เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือ
แบง่แยกหุ้น ซึง่การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สิทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีนบัตัง้แต่วนัท่ี
ได้มีการเปล่ียนแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

1) ราคาการใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้

Price 1   =    Price 0 x Par 1 
                            Par 0 

2) อตัราการใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้

Ratio 1   =   Ratio 0 x Par 0 
                           Par 1 
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โดยท่ี 

Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใช้สิทธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

Par 1 คือ มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัหลงัการเปล่ียนแปลง 

Par 0 คือ มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัก่อนการเปล่ียนแปลง 

(ข) เม่ือบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลใน
วงจํากดั ในราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่คํานวณได้ต่ํากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อ
หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามญั
จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหม่กรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights 
Offering) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้ นสามัญท่ีออกใหม่กรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่
ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั (แล้วแตก่รณี) 

“ราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่” คํานวณได้จากจํานวนเงินทัง้สิน้ท่ีบริษัทฯ จะได้รับจากการ
เสนอขายหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการออกหลักทรัพย์นัน้ (ถ้ามี) หารด้วยจํานวนหุ้น
สามญัท่ีออกใหมท่ัง้หมด 

“ราคาตลาดต่อหุ้ นของหุ้ นสามัญของบริษัทฯ” หมายถึง มูลค่าการซือ้ขายหุ้ นสามัญของบริษัทฯ 
ทัง้หมดหารด้วยจํานวนหุ้นสามญัของบริษัทฯ ท่ีมีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ในระหว่าง
ระยะเวลา 15 วนัทําการติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใช้ในการคํานวณ 

“วนัท่ีใช้ในการคํานวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้น
สามญัท่ีออกใหม่กรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ วนัแรกของ
การเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่กรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็น
การเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั (แล้วแตก่รณี) 

ในกรณีท่ีไมส่ามารถหาราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ เน่ืองจากหุ้นสามญัไม่มีการซือ้ขาย
ในช่วงเวลาดงักล่าว บริษัทฯ จะดําเนินการกําหนดราคายติุธรรมของหุ้นสามญัของบริษัทฯ เพ่ือใช้ใน
การคํานวณแทน 
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อนึง่ ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหุ้นสามญัพร้อมกนัมากกว่าหนึ่งราคาเสนอขาย ภายใต้เง่ือนไขท่ีต้องจอง
ซือ้ด้วยกัน ให้ใช้ราคาเสนอขายทุกราคามาคํานวณราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ แต่ใน
กรณีท่ีการเสนอขายดงักลา่วไม่อยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีจะต้องจองซือ้ด้วยกนั ให้นําเฉพาะราคาเสนอขายท่ี
ต่ํากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ มาคํานวณการเปล่ียนแปลงเทา่นัน้ 

1) ราคาการใช้สทิธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้

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

2) อตัราการใช้สทิธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้

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

โดยท่ี 

Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใช้สิทธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

MP คือ ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

A คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีได้เรียกชําระเต็มมลูค่าแล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หุ้นเพ่ือสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญท่ีออกใหม่กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วนัก่อนวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่กรณี
เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญ
ให้แก่บคุคลในวงจํากดั (แล้วแตก่รณี) 

B คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ทัง้การเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอ
ขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั 

BY คือ จํานวนเงินท่ีได้รับหกัด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ทัง้การเสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอ
ขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั 
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(ค) เม่ือบริษัทฯ เสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ 
บคุคลในวงจํากดั โดยท่ีหลกัทรัพย์นัน้ให้สทิธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการ
ซือ้หุ้นสามญั (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั) โดยท่ีราคาสทุธิต่อหุ้น
ของหุ้นสามญัท่ีออกใหมเ่พ่ือรองรับสทิธิดงักลา่วต่ํากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญั
ของบริษัทฯ 

การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามญั
ของบริษัทฯ ไมไ่ด้รับสทิธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ท่ีออกใหมใ่ด ๆ ท่ีให้สทิธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็น
หุ้ นสามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้ นสามัญ กรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม (Rights 
Offering) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/
เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั กรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป 
และ/หรือ กรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั (แล้วแตก่รณี) 

“ราคาสทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหมเ่พ่ือรองรับสทิธิ” คํานวณได้จากจํานวนเงินท่ีบริษัทฯ จะได้รับ
จากการขายหลกัทรัพย์ท่ีให้สทิธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั 
หกัด้วยคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการออกหลกัทรัพย์นัน้ (ถ้ามี) รวมกบัเงินท่ีจะได้รับจากการแปลงสภาพ/
เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญันัน้ หารด้วยจํานวนหุ้นสามญัทัง้สิน้ท่ีต้องออกใหม่เพ่ือ
รองรับการใช้สทิธินัน้ 

“ราคาตลาดต่อหุ้ นของหุ้ นสามัญของบริษัทฯ”  หมายถึง  มูลค่าการซื อ้ขายหุ้ นสามัญของ 
บริษัทฯ ทัง้หมดหารด้วยจํานวนหุ้นสามญัของบริษัทฯ ท่ีมีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ใน
ระหวา่งระยะเวลา 15 วนัทําการติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใช้ในการคํานวณ 

“วนัท่ีใช้ในการคํานวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้
หลกัทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้น
สามญักรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอ
ขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ใด ๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้
หุ้นสามญัสําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็นการเสนอขาย
ให้แก่บคุคลในวงจํากดั (แล้วแตก่รณี) 

1) ราคาการใช้สทิธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้

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

2) อตัราการใช้สทิธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้

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

Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใช้สิทธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

MP คือ ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

A คือ จํานวนหุ้ นสามัญท่ีได้เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียน 
ผู้ ถือหุ้นเพ่ือสิทธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/
เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญักรณีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิม และ/หรือ วนัก่อนวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ท่ีให้สิทธิ
ท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้ นสามัญ กรณี
เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั 
(แล้วแตก่รณี) 

B คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของหลกัทรัพย์ใด ๆ ท่ีให้สิทธิท่ี
จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัตามท่ีเสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอ
ขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั 

BY คือ จํานวนเงินท่ีได้รับหกัด้วยคา่ใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลกัทรัพย์ใด ๆ ท่ีให้สิทธิ
ท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั สําหรับ
การเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป  
และ/หรือ เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั รวมกบัเงินท่ีจะได้รับจากการใช้สิทธิ
แปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั 

(ง) เม่ือบริษัทฯ  จ่ายปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุ้ นสามัญให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ  ซึ่งการ
เปล่ียนแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัทฯ จะไมมี่สทิธิรับหุ้นปันผล (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD) 

1) ราคาการใช้สทิธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้

Price 1   =   Price 0 x A  
                      (A + B) 
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2) อตัราการใช้สทิธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้

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

โดยท่ี 

Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 

Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

A คือ จํานวนหุ้ นสามัญท่ีได้เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียน 
ผู้ ถือหุ้นเพ่ือสทิธิในการรับหุ้นปันผล 

B คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นสามญัปันผล 

(จ) เม่ือบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิของบริษัทฯ สําหรับการดําเนินงาน
ในระยะเวลาบญัชีใดๆ 

ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลจากกําไรสทุธิตามงบการเงินของบริษัทฯ ของแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีนัน้ จะ
ไม่คํานึงว่าเวลาท่ีมีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวออกจริง จะเกิดขึน้ในหรือภายหลงัสิน้รอบระยะเวลา
บญัชีนัน้ ๆ 

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามญั
ของบริษัทฯ จะไมมี่สทิธิรับเงินปันผล (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD) 

“ราคาตลาดต่อหุ้ นของหุ้ นสามัญของบริษัทฯ” หมายถึง มูลค่าการซือ้ขายหุ้ นสามัญของบริษัทฯ 
ทัง้หมดหารด้วยจํานวนหุ้นสามญัของบริษัทฯ ท่ีมีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ในระหว่าง
ระยะเวลา 15 วนัทําการติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใช้ในการคํานวณ 

“วนัท่ีใช้ในการคํานวณ” หมายถงึ วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วนั
แรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD) 

1) ราคาการใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้

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

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

โดยท่ี 

Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 

Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

MP คือ ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

D คือ เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ายแก่ผู้ ถือหุ้น 

R คือ เงินปันผลต่อหุ้นท่ีคํานวณในอตัราร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิของบริษัทฯ สําหรับ
การดําเนินงานในระยะเวลาบญัชีใดๆ หารด้วยจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีมีสิทธิได้รับ
เงินปันผล 

(ฉ) ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ใด ๆ อนัทําให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อนัพึงได้ โดยท่ี
เหตุการณ์ใด ๆ นัน้ไม่ได้กําหนดอยู่ในข้อ (ก) – (จ) บริษัทฯ มีสิทธิจะพิจารณาเพ่ือกําหนดการ
เปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจํานวนหน่วยใบสําคญัแสดง
สิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทําให้สิทธิของผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิด้อยไป
กวา่เดิม ทัง้นี ้ให้ถือวา่ผลการพิจารณานัน้เป็นท่ีสดุ 

(ช) การคํานวณการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึงข้อ (ฉ) เป็น
อิสระต่อกนั สําหรับในกรณีท่ีเหตกุารณ์ต่าง ๆ เกิดขึน้พร้อมกนั ให้คํานวณการเปล่ียนแปลงเรียงลําดบั
ดงันีคื้อ ข้อ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) และ (ฉ) ตามลําดบั โดยในแต่ละลําดบัครัง้ท่ีคํานวณการเปล่ียนแปลง 
ให้คงสภาพของราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิเป็นทศนิยม 3 ตําแหน่ง 

(ซ) การคํานวณการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึงข้อ (ฉ) จะไม่มี
การเปล่ียนแปลงซึ่งทําให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สงูขึน้ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการ
รวมหุ้น  

สําหรับการคํานวณจํานวนเงินจากการใช้สิทธิ จะคํานวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการ
เปล่ียนแปลง (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) คณูกบัจํานวนหุ้นสามญั โดยจํานวนหุ้นสามญัคํานวณได้จากอตัรา
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การใช้สทิธิใหม่ (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) คณูกบัจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีแสดงความจํานงการใช้สิทธิ 
เม่ือคํานวณได้จํานวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้ ในกรณีท่ีมีเศษของบาทจากการ
คํานวณจํานวนเงินจากการใช้สทิธิ ให้ตดัเศษของบาททิง้  

สําหรับกรณีการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิแล้วมีผลทําให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ต่ํากว่ามลูค่าหุ้นท่ี
ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้ใช้มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ เป็นราคาการใช้สิทธิ
ใหมแ่ทน  

(ฌ) การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึงข้อ (ฉ) บริษัทฯ จะ
ดําเนินการแจ้งผลการเปล่ียนแปลง โดยระบุรายละเอียดวิธีการคํานวณและเหตุผลท่ีต้องมีการ
เปล่ียนแปลง ตลอดจนข้อกําหนดสิทธิท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ให้ตลาดหลกัทรัพย์ สํานกังาน กลต. และนาย
ทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิทราบภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิ  
และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ มีผลบังคับใช้ และบริษัทฯ จะแจ้งผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิถึงผลการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ในวนัเดียวกันกับท่ีบริษัทฯแจ้ง
สํานกังาน กลต. ตลาดหลกัทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิ และจะจดัส่งข้อกําหนด
สิทธิท่ีแก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเม่ือได้รับการร้องขอภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีได้รับ
การร้องขอเป็นหนงัสือจากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ และจะจดัให้มีการเก็บรักษาสําเนาข้อกําหนดสิทธิ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ณ สํานกังานใหญ่ของบริษัทฯ และสํานกังานใหญ่ของตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการ
ใช้สทิธิ เพ่ือให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิสามารถขอตรวจสอบสําเนาข้อกําหนดสิทธิท่ีแก้ไขเพิ่มเติมได้ใน
วนัและเวลาทําการของสถานท่ีดงักลา่ว 

6.  การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพ่ือรองรับการใช้สทิธิ 

6.1 บริษัทฯ จะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ต่อเม่ือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้แจ้งความจํานงใน
การใช้สิทธิตามเง่ือนไขการแจ้งความจํานงการใช้สิทธิตามข้อ 1.2.7 และบริษัทฯ ไม่สามารถจดัให้มีหุ้นสามญั
เพิ่มทนุเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้อย่างครบถ้วน โดยค่าเสียหายท่ีบริษัทฯ จะชดใช้ให้แก่ 
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิดงักลา่วสามารถคํานวณได้ตามท่ีกําหนดในข้อ 6.3  

6.2 บริษัทฯ จะชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 6.1 ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิภายใน 30 วนันบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิ
ในครัง้นัน้ ๆ ทัง้นี ้ตามวิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดโดยบริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ 

อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการสง่มอบเช็คเงินค่าเสียหายโดยได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ี
ระบุไว้ในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
ได้รับเงินค่าเสียหายแล้วโดยชอบ และผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหาย
ใด ๆ อีกตอ่ไป  
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6.3 การคํานวณคา่เสียหายท่ีบริษัทฯ จะชดใช้ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิตามข้อ 6.1 มีสตูรการคํานวณ ดงันี ้

คา่เสียหายตอ่ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย  =  B x (MP – EP) 

โดยท่ี 

B คือ จํานวนหุ้ นสามัญท่ีไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึน้ได้ตามอัตราการใช้สิทธิท่ี
เปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ ตอ่ 1 หน่วย 

MP คือ ราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งคํานวณโดยนํามูลค่าการ 
ซือ้ขายหุ้นสามญัของบริษัทฯ ทัง้หมดหารด้วยจํานวนหุ้นสามญัของบริษัทฯ ท่ีมีการซือ้ขาย
ทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 5 วนัทําการติดต่อกนัก่อนวนักําหนดการ
ใช้สทิธิในครัง้นัน้ ๆ ซึง่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิได้แจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ 

EP คือ ราคาการใช้สิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเปล่ียนแปลงแล้วตาม
เง่ือนไขการปรับสทิธิ 

7. การดาํเนินการกรณีที่มีเศษของหุ้น 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับอตัราการใช้สิทธิตามท่ีระบใุนเง่ือนไขการปรับ
สทิธิ และมีเศษของจํานวนหุ้นสามญัท่ีจะได้รับจากการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ ให้ตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้ 

8. มตทิี่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ืออนุมัตกิารออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพ่ือรองรับการใช้สทิธิตามใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

ท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2557 มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ จํานวน 370,327,480 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญั
แสดงสทิธิ 

9.  รายละเอียดเก่ียวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพ่ือรองรับการใช้สทิธิตามใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหมเ่พ่ือรองรับ
การใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ 

: 370,327,480 หุ้น 

มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ : หุ้นละ 1.00 บาท 

ราคาการใช้สทิธิ : 43.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิ
ตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

เน่ืองจากหุ้ นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนัน้หุ้ นสามัญท่ีออกใหม่
เน่ืองจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิจะสามารถเข้าทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้ภายหลงัจากท่ี



 

หน้า 28 

บริษัทฯ ดําเนินการจดทะเบียนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ดงักล่าวเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย์แล้ว 
โดยบริษัทฯ จะดําเนินการย่ืนขออนุญาตนําหุ้นสามญัท่ีออกใหม่จากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าจด
ทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 30 วันนับแต่วันกําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ 
ทัง้นี ้เพ่ือให้หุ้นสามญัดงักลา่วสามารถทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้เช่นเดียวกบัหุ้นสามญัเดิมของบริษัทฯ 

10. สทิธิของหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่เกดิจากการใช้สทิธิตามใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

สิทธิของหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีออกตามการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกในครัง้นี ้จะมีสิทธิและสภาพ
เหมือนหุ้นสามญัเดิมของบริษัทฯ ท่ีออกไปก่อนหน้านี ้ซึง่รวมทัง้สิทธิในการรับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ี
บริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้นบัแต่วนัท่ีกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทนุชําระแล้ว และนายทะเบียนผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทฯ ได้จดแจ้งช่ือผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ หาก 
บริษัทฯ ได้ประกาศวนักําหนดให้สิทธิในเงินปันผล หรือผลประโยชน์อ่ืนใดแก่ผู้ ถือหุ้นก่อนวนัท่ีกระทรวงพาณิชย์
รับจดทะเบียนเพิ่มทนุชําระแล้ว และนายทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้จดแจ้งช่ือของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
เป็นผู้ ถือหุ้นในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนนัน้   

11. ข้อจาํกัดการโอนหุ้น 

บริษัทฯ ไมมี่ข้อจํากดัในการโอนหุ้น 

12. สถานภาพของผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิที่อยู่ระหว่างการแจ้งความจาํนงการใช้สทิธิ 

สถานะของใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีอยู่ระหว่างวนัท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิและวนั
ก่อนวนัท่ีกระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทนุชําระแล้วอนัเน่ืองมาจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 
จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกบัใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ได้แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ และสถานภาพ
ดงักลา่วนีจ้ะสิน้สดุลงในวนัท่ีกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพ่ิมทนุชําระแล้วอนัเน่ืองมาจากการใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสทิธิดงักลา่วแล้ว 

ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิในช่วงท่ีบริษัทฯ ยงัไม่ได้นําหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุท่ีเกิดขึน้จากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี
ได้ทําการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลงั โดยบริษัทฯ จะดําเนินการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่เพิ่มเติม
ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิโดยเร็วท่ีสดุตามจํานวนท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิมีสทิธิจะได้รับหากราคาการใช้สิทธิ 
และ/หรือ อตัราการใช้สทิธิ (แล้วแตก่รณี) ท่ีได้ปรับใหมน่ัน้มีผลบงัคบัใช้ อยา่งไรก็ตาม ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิอาจ
ได้รับหุ้นสามญัสว่นเพิ่มช้ากวา่หุ้นสามญัท่ีได้รับก่อนหน้านีแ้ล้ว ทัง้นีไ้มเ่กิน 45 วนันบัจากวนัท่ีมีการปรับสทิธิ 

13. ตลาดรองของใบสาํคัญแสดงสทิธิที่เสนอขาย 

บริษัทฯ จะนําใบสําคญัแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 30 วนันบั
แตว่นัออกใบสําคญัแสดงสทิธิ 
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14. ข้อจาํกัดการโอนใบสาํคัญแสดงสทิธิ และข้อจาํกัดการใช้สทิธิตามใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

บริษัทฯ ไมมี่ข้อจํากดัในการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ และข้อจํากดัการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ 

15. ผลบังคับของข้อกาํหนดสทิธิและกฎหมายท่ีใช้บังคับ 

ข้อกําหนดสิทธินีจ้ะมีผลใช้บังคับในวนัท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิไปจนถึงและรวมวันกําหนดการใช้สิทธิครัง้
สดุท้าย โดยข้อกําหนดสิทธินีจ้ะใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใด ๆ ในข้อกําหนด
สิทธินีข้ัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใด ๆ ท่ีมีผลใช้บังคับกับใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความตาม
กฎหมายหรือประกาศดงักล่าวบงัคบักบัใบสําคญัแสดงสิทธิแทนข้อความของข้อกําหนดสิทธินีเ้ฉพาะในส่วนท่ี
ขดัหรือแย้งกนันัน้ 

 

ผู้ออกใบสําคญัแสดงสทิธิ 

บริษัท อนิโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 

วนัท่ี 25 สงิหาคม 2557 

 

                                      

  (นายอาลก โลเฮีย และนายซาชิ ปรากาซ ไคตาน) 

กรรมการ 
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