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- สรุปข้อสนเทศ - 

ลักษณะ เงื่อนไข และสาระส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ 
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (IVL-W2) 

วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เมื่อวนัท่ี 3 กนัยายน 2557 (เร่ิมซือ้ขายวนัท่ี 3 กนัยายน 2557) 

ประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั 
(มหาชน) ครัง้ที่ 2 (IVL-W2) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ”) 

ตลาดรอง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) 

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ 370,314,284 หนว่ย 

หมายเหตุ เมื่อวนัท่ี 6 สงิหาคม 2557 ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 ของ 
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ 
ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิจ านวนไมเ่กิน 370,327,480 หนว่ย ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือ หุ้น (Rights Offering) โดยไมค่ิดมลูคา่ ในอตัรา
การจดัสรรท่ี 13 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ ทัง้นี ้ในการค านวณ
สทิธิของผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายที่ได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ บริษัทฯ ได้ปัดเศษ
จากการค านวณตามอตัราการจดัสรรทิง้ โดยเมื่อวนัท่ี 25 สงิหาคม 2557 บริษัทฯ ได้
ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิจ านวน 370,314,284 หนว่ย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมี
รายช่ือในวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ (Record 
Date) ในวนัท่ี 15 สงิหาคม 2557 และวนัรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 
ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม ) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นและพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี   
18 สงิหาคม 2557 (“ผู้ถอืใบส าคัญแสดงสิทธิ ”) ตามอตัราการจดัสรรดงักลา่ว
ข้างต้น 

จ านวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ 370,314,284 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

ผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 

สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ 1 หุ้น ในราคาการใช้สทิธิ
ที่ 43.00 บาทตอ่หุ้น เว้นแตก่รณีมีการปรับอตัราการใช้สทิธิ และ/หรือ ราคาการใช้
สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

ชนิดของใบส าคัญแสดงสิทธิ ระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปลีย่นมือได้ 

อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ 4 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ ทัง้นี ้ภายหลงัการออกใบส าคญัแสดงสทิธิ 
บริษัทฯ จะไมข่ยายอายใุบส าคญัแสดงสิ ทธิ (วนัออกใบส าคญัแสดงสทิธิ  คือวนัท่ี 25 
สงิหาคม 2557 วนัครบก าหนดและวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย  คือวนัท่ี 24 
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สงิหาคม 2561 ซึง่ใบส าคญัแสดงสทิธิจะพ้นสภาพจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
วนัถดัไป) 

ราคาใบส าคัญแสดงสิทธิ 0 บาท (ไมค่ิดมลูคา่) 

การกระจายการถอืใบส าคัญ
แสดงสิทธิ 

ณ วนัท่ี 25 สงิหาคม 2557 

 จ านวนราย จ านวน
ใบส าคัญ 
แสดงสิทธิ 

ร้อยละของ
ใบส าคัญแสดง
สิทธิที่จด

ทะเบียนในครัง้
นี ้

1 ผู้ถอืใบส าคัญแสดงสิทธิที่เป็น: 
1.1  กรรมการ ผู้จดัการ และผู้บริหาร รวมถึง  

ผู้ที่เก่ียวข้องและบคุคลที่มีความสมัพนัธ์  11 246,151,512 66.47 
1.2 ผู้ ถือหุ้นท่ีถือใบส าคญัแสดงสทิธิ > 5 % โดย 

นบัรวมผู้ที่เก่ียวข้องด้วย  
- - - 

1.3  ผู้มีอ านาจควบคมุ  - - - 
2.  ผู้ถอืใบส าคัญแสดงสิทธิรายย่อยที่ถอืไม่ต ่ากว่า 1 

หน่วยการซือ้ขาย  
18,848  123,884,891  33.45 

3.  ผู้ถอืใบส าคัญแสดงสิทธิต ่ากว่า 1 หน่วยการซือ้ขาย 5,349 277,881 0.08 
 รวมผู้ถอืใบส าคัญแสดงสิทธิทัง้สิน้  24,208 370,314,284 100.00  

หมายเหต ุ: ก าหนดให้ 1 หนว่ยการซือ้ขาย เทา่กบั 100 หลกัทรัพย์  

ผู้ถอืใบส าคัญแสดงสิทธิรายใหญ่ ณ วนัท่ี 25 สงิหาคม 2557 

ชื่อ 
 

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ 
 

 ร้อยละของใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

ที่ยื่นจดทะเบียนในครัง้นี ้
1. กลุม่นายอาลก โลเฮีย1 245,849,105  66.39 
2. ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 17,706,226  4.78 
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 16,436,433  4.44 
4. กลุม่จฬุางกรู2 8,669,737   2.34 
5. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 4,308,984  1.16 
6. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 3,545,777  0.96 
7. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE 

LTD-UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT 
NRBS 

1,830,076  0.49 

8. STATE STREET BANK AND TRUST 
COMPANY 

1,669,457  0.45 
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ชื่อ 
 

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ 
 

 ร้อยละของใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

ที่ยื่นจดทะเบียนในครัง้นี ้
9. GIC PRIVATE LIMITED - C 1,659,154  0.45 
10. กองทนุเปิดดชันีธรุกิจพลงังานและธุรกิจปิโตร

เคมีและเคมีภณัฑ์ 
1,487,638  0.40 

รวม 303,162,587  81.86 
 

 
หมายเหต ุ: 
1 กลุม่นายอาลก โลเฮีย ประกอบด้วย (1) นายอาลก โลเฮีย ถือใบส าคญัแสดงสทิธิผา่นนิติบคุคลที่ถือหุ้นมากกวา่ร้อยละ 30 
ช่ือ บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จ ากดั จ านวน 235,849,105 หนว่ย และนิติบคุคลที่ถือหุ้นมากกวา่ร้อยละ 30 ช่ือ Canopus 
International Limited อีกจ านวน 10,000,000 หนว่ย (โดยไมไ่ด้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิในช่ือตนเอง) และ (2) นายอานชุ โล
เฮีย ซึง่ไมไ่ด้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ  
 
2 ผู้กลุม่จฬุางกรู ประกอบด้วย (1) นายทวีฉตัร จฬุางกรู ถือใบส าคญัแสดงสทิธิจ านวน 5,864,061 หนว่ย (2) นายณฐัพล 
จฬุางกรู ถือใบส าคญัแสดงสทิธิจ านวน 2,728,753 หนว่ย และ (3) นางหทยัรัตน์ จฬุางกรู ถือใบส าคญัแสดงสทิธิจ านวน 
76,923 หนว่ย  
 
นายทะเบียนใบส าคัญ
แสดงสิทธิ 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) 

ผู้รับช าระเงนิค่าจองซือ้
หุ้นสามัญตามสิทธิของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้ให้ “บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)” (“ตัวแทนรับแจ้งความจ านง
ในการใช้สิทธิ”) ท าหน้าที่เป็นตวัแทนของบริษัทฯ ในการรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิและรับ
ช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสทิธิ ทัง้นี  ้ ในการใช้สทิธิตามใบส าคญั
แสดงสทิธิ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถติดตอ่ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิตาม
รายละเอียด ดงันี ้ 

บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
ฝ่ายปฏิบตัิการ 
ชัน้ 29 อาคารสลีมคอมเพลก็ซ์  
191 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500  
โทรศพัท์: 0-2618-1140, 0-2618-1143 และ 0-2618-1147 
โทรสาร: 0-2618-1120 

ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ และ/หรือสถานท่ีที่ติดตอ่ใน
การใช้สทิธิ บริษัทฯ จะแจ้งการเปลีย่ นแปลงดงักลา่วให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิทราบผา่นสือ่
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อิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ 

การใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

1. วันก าหนดการใช้สิทธิ 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ตามใบส าคญั
แสดงสทิธิได้ในวนัท าการสดุท้ายของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตลุาคม 
ภายหลงัจาก วนัครบก าหนด 3 ปีนบั จากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิเป็นต้นไป  
(“วันก าหนดการใช้สิทธิ”) 

ทัง้นี ้วนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้แรก คือ วนัท าการสดุท้ายของเดือนตลุาคม 2560 ซึง่จะ
ตรงกบัวนัท่ี 31 ตลุาคม 2560 และวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุ ท้าย คือ วนัท่ีใบส าคญั
แสดงสทิธิมีอายคุรบ 4 ปี นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ ซึง่จะตรงกบัวนัท่ี 24 
สงิหาคม 2561 โดยหากวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายไมต่รงกบัวนัท าการ ให้เลือ่นวนั
ก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายดงักลา่วเป็นวนัท าการถดัไป 

หมายเหต ุ“วันท าการ” หมายถึง วนัที่ตลาดหลกัทรัพย์เปิดท าการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึง่มิใช่
วนัเสาร์หรือวนัอาทิตย์ หรือวนัที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศให้เป็นวนัหยดุท าการของ
ธนาคารพาณิชย์ 

2. การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ผู้ ถือใบส าคญัแสดง สทิธิสามารถใช้สทิธิ
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่ตนถืออยูท่ัง้หมดหรือบางสว่นก็ได้ ส าหรับ
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่เหลอืและไมไ่ด้ใช้สทิธิภายในวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 
บริษัทฯ จะถือวา่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิไมป่ระสงค์จะใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ
ดงักลา่ว และให้ถือวา่ใบส าคญัแสดงสทิธินัน้ ๆ สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใช้สทิธิ 

3. ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิซึง่ประสงค์ที่จะใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
จะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสทิธิ ระหวา่ง
เวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิในแตล่ะ
ครัง้ (“ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ”) ยกเว้นการแสดงความจ านงในการ
ใช้สทิธิครัง้สดุท้าย ให้แจ้งความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดง
สทิธิ ระหวา่งเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการ
ใช้สทิธิครัง้สดุท้าย (“ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย”) 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะไมม่ีการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิเพื่อพกัการโอนใบส าคญั
แสดงสทิธิ ยกเว้นในกรณีการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย ซึง่จะมีการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธิเพื่อพกัการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิ 21 วนั ก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 
โดยตลาดหลกัทรัพย์จะขึน้เคร่ืองหมาย SP เพื่อห้ามการซือ้ขายใบส าคญัแสดงสทิธิลว่งหน้า 
3 วนัท าการก่อนปิดสมดุทะเบียน ในกรณีที่วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิเพื่อ
พกัการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิวนัแรกตรงกบัวนัหยดุท าการของตลาดหลกัทรัพย์ ให้เลือ่น
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วนัปิดสมดุทะเบียนวนัแรกดงักลา่วเป็นวนัท าการก่อนหน้า 

บริษัทฯ จะแจ้งขา่วเตือน และรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัวนัก าหนดการใช้สทิธิ ระยะเวลา
การแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 
อตัราการใช้สทิธิ ราคาการใช้สทิธิ รายละเอียดบญัชีธนาคาร เพื่อการจองซือ้และใช้สทิธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิ การเปลีย่นแปลงตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ (ถ้ามี) และ/
หรือ การ เปลีย่นแปลงสถานท่ีที่ติดตอ่ในการใช้สทิธิ (ถ้ามี ) ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ของ  
ตลาดหลกัทรัพย์ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิทราบอยา่งน้อย 7 วนัท าการก่อนระยะเวลาการ
แจ้งความจ านงในการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ ส าหรับวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย บริษัทฯ 
จะสง่รายละเอียดดงัก ลา่วให้กบัผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่มีรายช่ือปรากฏตามสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย 

วิธีการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

1. ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถขอรับใบแจ้งความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้
ที่ตวัแท นรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.indoramaventures.com) และแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้
ที่ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ โดยจะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิตาม
ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ 

ในกรณีที่ใบส าคญัแสดงสทิธิอยูใ่นระบบไร้ใบหลกัทรัพย์ (Scripless) ผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิที่ต้องการใช้สทิธิต้องแจ้งความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดง
สทิธิออกจากระบบไร้ใบหลกัทรัพย์  หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิตามที่  
ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 

(ก) ในกรณีที่ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของตนอยู ่โดย
ใบส าคญัแสดงสทิธิ อยูใ่นบญัชี “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์  
(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ต้องการใช้สทิธิต้อง
แจ้งความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสทิธิ ออกจาก
ระบบไร้ใบหลกัทรัพย์  หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิตามที่ตลาด
หลกัทรัพย์ก าหนด โดยยื่นตอ่บริษัทหลกัทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
(Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่วจะด าเนินการแจ้งกบัศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์เพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสทิธิจากบญัชี “บริษัท ศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย ) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก ” โดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะ
ด าเนินการออกใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิเพื่อใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้
สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 

(ข) ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิไมม่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ โดยใบส าคญัแสดง
สทิธิอยูก่บัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ใน “บญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ ”  
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ต้องการใช้สทิธิต้องแจ้งความจ านงและกรอกแบบค า
ขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสทิธิออกจากระบบไร้ใบหลกัทรัพย์ หรือเพื่อให้ออก
ใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด โดยยื่นตอ่ศนูย์รับฝาก
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หลกัทรัพย์เพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสทิธิจาก  “บญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ ” 
โดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะด าเนินการออกใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิเพื่อใช้
เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 

 

2. ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ (ทัง้ที่ถือเป็นใบ ส าคญัแสดงสทิธิและในระบบไร้ใบหลกัทรัพย์ 
(Scripless)) ที่ประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ จะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขการแจ้ง
ความจ านงในการใช้สทิธิ โดยด าเนินการและยื่นเอกสารแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ
ภายในระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ ดงันี ้

(ก) ยื่นใบแจ้งความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีได้กรอกข้อความถกูต้อง
ชดัเจนและครบถ้วนทกุรายการพร้อมลงนามโดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ให้แก่
ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจ านงใน
การใช้สทิธิ 

(ข) น าสง่ใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิต ามจ านวนที่ระบใุน
ใบแจ้งความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ตวัแทนรับแจ้งความ
จ านงในการใช้สทิธิ  

(ค) ช าระเงินตามจ านวนในการใช้สทิธิตามที่ระบใุนใบแจ้งความจ านงการใช้สทิธิซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ โดยผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ ที่ประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจะต้องช าระเป็น
เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรุงเทพมหานคร
ภายในวนัท าการ ถดัไป  และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ บัว
หลวง จ ากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หลักทรัพย์ 2” หรือ ช าระโดยวิธี การ
การโอนเงินเข้าบญัชี “บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) เพื่อการ

จองซือ้หลักทรัพย์ 2” พร้อมน าสง่ส าเนาหลกัฐานการโอนเงินให้แก่ ตวัแทนรับ
แจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ 

ทัง้นี ้การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วจะสมบรูณ์ตอ่เมื่อบริษัทฯ หรือ
ตวัแทนรับแจ้ง ความจ านงในการใช้สทิธิ เรียกเก็บเงินจ านวนดงักลา่วได้แล้ว
เทา่นัน้ หากบริษัทฯ หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ ไมส่ามารถ
เรียกเก็บเงินไมว่า่ในกรณีใด ๆ ที่ไมไ่ด้เกิดจากความผิดของบริษัทฯ หรือตวัแทน
รับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ บริษัทฯ จะถือวา่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิแสดง
เจตนายกเลกิการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นัน้ ๆ โดยบริษัทฯ และ /หรือ 
ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ จะจดัสง่ใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบ
แทนใบส าคญัแสดงสทิธิพร้อมกบัเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ที่เรียกเก็บเงิน
ไมไ่ด้คืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแ สดงสทิธิภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการใช้
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สทิธิในครัง้นัน้ ๆ ทัง้นี ้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถแจ้งความจ านงการใช้
สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ใหมใ่นวนัก าหนดการใช้สทิธิในครัง้ตอ่ ๆ ไป เว้นแต่
การใช้สทิธิครัง้นัน้จะเป็นการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย บริษัทฯ จะถือวา่ ใบส าคญั
แสดงสทิธินัน้ ๆ สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใช้สทิธิ ซึง่บริษัทฯ และตวัแทนรับแจ้ง
ความจ านงในการใช้สทิธิ จะไมรั่บผิดชอบตอ่ดอกเบีย้ และ /หรือ คา่เสยีหายอื่น
ใดไมว่า่ในกรณีใด ๆ 

(ง) หลกัฐานประกอบการใช้สทิธิ 

1) บคุคลธรรมดา
สญัชาติไทย 

: ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนา
บัตรข้าราชการ /ส าเนาบตัรพนกังาน
รัฐวิสาหกิจที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมส าเนา
ทะเบียนบ้าน (ในกรณีที่มีการเปลีย่นช่ือ /ช่ือ
สกลุ ซึง่ท าให้ช่ือ /ช่ือสกลุไมต่รงกบัใบส าคญั
แสดงสทิธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหนว่ยงาน
ราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหยา่ ใบแจ้ง
เปลีย่นช่ือ /ช่ือสกลุ เป็นต้น ) พร้อมลงลายมือ
ช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

2) บคุคลธรรมดา
สญัชาติตา่งด้าว 

: ส าเนาใบตา่งด้าวหรือหนงัสอืเดินทางที่ยงัไม่
หมดอาย ุพร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนา
ถกูต้อง 

3) นิติบคุคลสญัชาติ
ไทย 

: 3.1) ส าเนาหนงัสอืรับรองที่กระทรวงพาณิชย์
ออกให้ไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนั
ก าหนดการใช้สทิธิในครัง้นัน้ ๆ พร้อมลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มี
อ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และ
ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 
และ 

3.2) ส าเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) 
(แล้วแตก่รณี ) ของผู้มีอ านาจลงนามที่
ได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องใน
เอกสารตามข้อ 3.1) 

 

4) นิติบคุคลสญัชาติ
ตา่งด้าว 

: 4.1) ส าเนาหนงัสอืส าคญัการจดัตัง้นิติบคุคล 
และ /หรือ หนงัสอืรับรองของนิติบคุคล 
พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง
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โดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ 
และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล 
(ถ้ามี) และ 

4.2) ส าเนาหนงัสอืเดินทางของผู้มีอ านาจลง
นามที่ได้ลงล ายมือช่ือรับรองส าเนา
เอกสารตามข้อ 4.1) ที่ยงัไมห่มดอาย ุ
พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

เอกสารตามข้อ 4.1) และ 4.2) ซึง่ผู้มีอ านาจลง
นามลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องแล้ว 
จะต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดย Notary 
Public และมีอายไุมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนั
ก าหนดการใช้สทิธิในครัง้นัน้  ๆ

ทัง้นี ้หากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิไมส่ง่มอบหลกัฐานประกอบการใช้สทิธิ
ตามที่กลา่วข้างต้น บริษัทฯ และ /หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้
สทิธิ ขอสงวนสทิธิที่จะถือวา่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิไมป่ระสงค์จะใช้สทิธิ
ตามใบส าคญัแสดงสทิธิในครัง้นั ้ น ๆ อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ และ /หรือ 
ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ สามารถใช้ดลุยพินิจในการ
พิจารณาให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิได้ตาม
ความเหมาะสม 

(จ) ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคา่อากรแสตมป์ หรือภาษีอื่นใด 
(ถ้ามี) ตามบทบญัญตัิแหง่ประมวลรัษฎากร หรือข้อบงัคบั หรือกฎหมายตา่ง ๆ 
ที่ใช้บงัคบักบัการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 

3. จ านวนหนว่ยของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ขอใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจะต้องเป็นจ านวน
เต็มเทา่นัน้ โดยอตัราการใช้สทิธิเทา่กบัใบส าคญัแสดงสทิธิหนึง่หนว่ยตอ่หุ้นสามั ญเพิ่ม
ทนุหนึง่หุ้น เว้นแตก่รณีมีการปรับอตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

4. หากตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ ได้รับเอกสารแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ 
ตามข้อ 2. ไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง หรือตรวจสอบได้วา่ข้อความที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิกรอกลงในใบแจ้งความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุนัน้ไมค่รบถ้วนหรือไม่
ถกูต้อง หรือติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี ) ไมค่รบถ้วนถกูต้องตามบทบญัญตัิแหง่ประมวล
รัษฎากร ข้อบงัคบั หรือกฎหมายตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิจะต้องท า
การแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจ านง ในการใช้สทิธิ หากผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิไมท่ าการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทฯ จะถือวา่
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิแสดงเจตนายกเลกิการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นัน้ ๆ 
โดยบริษัทฯ และ /หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ จะจดัสง่ใบส าคญัแสด ง
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สทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ และเงินท่ีได้รับไว้คืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ
ดงักลา่วโดยไมม่ีดอกเบีย้ภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการใช้สทิธิในครัง้นัน้ ๆ ทัง้นี ้
ตามวิธีการและเง่ือนไขที่ก าหนดโดยบริษัทฯ และ /หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการ
ใช้สทิธิ อยา่งไรก็ตาม ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ใหมใ่นวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้ตอ่ ๆ ไป เว้นแตก่ารใช้สทิธิครัง้นัน้
จะเป็นการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย ให้ถือวา่ใบส าคญัแสดงสทิธินัน้ ๆ สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการ
ใช้สทิธิ โดยบริษัทฯ และตั วแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ จะไมรั่บผิดชอบตอ่
ดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสยีหายอื่นใดไมว่า่ในกรณีใด ๆ 

ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิช าระจ านวนเงินในการใช้สทิธิไมค่รบถ้วนหรือมีการ
ช าระเงินเกินจ านวนในการใช้สทิธิ บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้
สิทธิ มีสทิธิที่จะด าเนินการประการใดประการหนึง่ตอ่ไปนี ้ตามที่บริษัทฯ และ /หรือ 
ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ จะเห็นสมควร 

(ก) ถือวา่การแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิมีจ านวนเทา่กบั (1) จ านวนหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุท่ีพงึจะได้รับตามสทิธิ หรือ (2) จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ี พงึได้รับตาม
จ านวนเงินในการใช้สทิธิ ซึง่บริษัทฯ หรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ 
ได้รับช าระไว้จริงตามราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิในขณะนัน้ แล้วแต่
จ านวนใดจะน้อยกวา่ หรือ 

(ข) ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิช าระเงินเพิ่มเติมตามจ านวนที่ประสงค์จะใช้สทิธิให้
ครบถ้วนภายในระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ หากบริษัทฯ หรือ
ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ ไมไ่ด้รับเงินครบตามจ านวนการใช้สทิธิ
ภายในระยะเวลาดงักลา่ว ให้ถือวา่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิแสดงเจตนายกเลกิ
การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นัน้ ๆ เฉพาะสว่นท่ี ผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิช าระจ านวนเงินในการใช้สทิธิไมค่รบถ้วน ทัง้นี ้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ
สามารถแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ใหมใ่นวนั
ก าหนดการใช้สทิธิครัง้ตอ่ ๆ ไป เว้นแตเ่ป็นการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย ให้ถือวา่
ใบส าคญัแสดงสทิธินัน้ ๆ สิน้ส ภาพลงโดยไมม่ีการใช้สทิธิ โดยบริษัทฯ และ
ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ จะไมรั่บผิดชอบตอ่ดอกเบีย้ และ /หรือ 
คา่เสยีหายอื่นใดไมว่า่ในกรณีใด ๆ 

ในกรณีตามข้อ (ก) หรือ (ข) หากมีกรณีต้องสง่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ 
บริษัทฯ และ /หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ า นงในการใช้สทิธิ จะสง่เงินท่ีเหลอืจากการใช้
สทิธิหรือเงินท่ีได้รับไว้คืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิโดยไมม่ีดอกเบีย้ภายใน 14 วนั
นบัจากวนัก าหนดการใช้สทิธิในครัง้นัน้ ๆ ทัง้นี ้ตามวิธีการและเง่ือนไขที่ก าหนดโดย
บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ  

อยา่งไรก็ดี ไมว่า่กรณีใด ๆ หากได้มีการสง่มอบเช็คคืนเงินท่ีเหลอืจากการใช้สทิธิหรือเงิน
ที่ได้รับไว้โดยไมม่ีการใช้สทิธิหรือไมส่ามารถใช้สทิธิ โดยได้สง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
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ตามที่อยูท่ี่ระบไุว้ในใบแจ้งความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุโดยถกูต้องแล้ว ให้
ถือวา่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบ และผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิไมม่ี
สทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสยีหายใด ๆ อีกตอ่ไป 

5. ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสง่มอบใบส าคญัแสดงสทิธิเป็นจ านวนมากกวา่จ านวน
ที่ประสงค์จะใช้สทิธิ บริษัทฯ จะสง่ใบส าคญัแสดงสทิธิใบใหม ่โดยระบจุ านวน หนว่ยของ
ใบส าคญัแสดงสทิธิสว่นท่ีเหลอืให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่วภายใน 15 วนันบั
จากวนัก าหนดการใช้สทิธิในครัง้นัน้ ๆ และจะท าการยกเลกิใบส าคญัแสดงสทิธิใบเก่า 

6. จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีออกให้เมื่อมีการใช้สทิธิ จะค านวณโดยการน าจ านวนเงินใน
การใช้สทิธิซึง่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิได้ช าระตามที่กลา่วมาข้างต้น หารด้วยราคาการใช้
สทิธิ โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุเป็นจ านวนเต็มไมเ่กินจ านวนหนว่ยของ
ใบส าคญัแสดงสทิธิคณูด้วยอตัราการใช้สทิธิ หากมีการปรับราคาการใช้สทิธิ และ /หรือ 
อตัราการใช้สทิธิ แล้วท าให้มีเศษหุ้นเหลอือยูจ่ากการค านวณดงักลา่ว บริ ษัทฯ จะไมน่ า
เศษหุ้นดงักลา่วมาคิดค านวณ โดยจะตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้ และจะช าระคืนเงินท่ีเหลอื
จากการใช้สทิธิดงักลา่วโดยไมม่ีดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิภายใน 14 วนันบั
จากวนัก าหนดการใช้สทิธิในครัง้นัน้ ๆ ทัง้นี ้ตามวิธีการและเง่ือนไขที่ก าหนดโดยบริษัทฯ 
และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ  

อยา่งไรก็ดี ไมว่า่กรณีใด ๆ หากได้มีการสง่มอบเช็คคืนเงินท่ีเหลอืจากการใช้สทิธิหรือเงิน
ที่ได้รับไว้โดยไมม่ีการใช้สทิธิหรือไมส่ามารถใช้สทิธิได้ โดยได้สง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามที่อยูท่ี่ระบไุว้ในใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุโดยถกูต้องแล้ว ให้
ถือวา่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบ และผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิไมม่ี
สทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสยีหายใด ๆ อีกตอ่ไป 

7. เมื่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ปฏิบั ติตาม
เง่ือนไขการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามข้อ 2 อยา่งครบถ้วน
ถกูต้อง กลา่วคือ ได้สง่มอบทัง้ใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ และ
ใบแจ้งความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ พร้อมหลกัฐานประกอบการใช้สทิธิ 
และช าระเงินในการใช้สิ ทธิถกูต้องและครบถ้วนสมบรูณ์ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิจะไม่
สามารถเพิกถอนการใช้สทิธิได้ เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสอืจากบริษัทฯ 

8. เมื่อพ้นระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายแล้ว แตผู่้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธิยงัไมไ่ด้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการแจ้งความจ า นงในการใช้สทิธิตามข้อ 2 อยา่ง
ครบถ้วน ให้ถือวา่ใบส าคญัแสดงสทิธินัน้ ๆ สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใช้สทิธิ และผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิจะใช้สทิธิไมไ่ด้อีก 

การเปลี่ยนแปลงราคา
การใช้สิทธิและอัตรา

บริษัทฯ จะด าเนินการปรับราคาการใช้สทิธิ และ /หรือ อตัราการใช้สิ ทธิในการซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ เมื่อเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ทัง้นี ้การ
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การใช้สิทธิ ปรับสทิธิดงักลา่วจะต้องเป็นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ
ไมใ่ห้ด้อยไปกวา่เดิม 

(ก) เมื่อมีการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ข องหุ้นสามญัของบริษัทฯ อนัเป็นผลมาจาก
การรวมหุ้นหรือแบง่แยกหุ้น ซึง่การเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิ 
จะมีผลบงัคบัทนัทีนบัตัง้แตว่นัท่ีได้มีการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ของหุ้นสามญั
ของบริษัทฯ 

1) ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

Price 1   =    Price 0 x Par 1 
                            Par 0 

2) อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

Ratio 1   =   Ratio 0 x Par 0 
                           Par 1 

โดยที ่

Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

Par 1 คือ มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัหลงัการเปลีย่นแปลง 

Par 0 คือ มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัก่อนการเปลีย่นแปลง 

(ข) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ /หรือ ประชาชนทัว่ไป และ /
หรือบคุคลในวงจ ากดั ในราคาสทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหมค่ านวณได้ต ่ากวา่
ร้อยละ 90 ของราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

การเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สิทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรก
ที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไมไ่ด้รับสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหมก่รณีที่เป็นการเสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญั
ที่ออกใหมก่รณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอ
ขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (แล้วแตก่รณี) 

“ราคาสทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม่ ” ค านวณได้จากจ านวนเงินทัง้สิน้ท่ีบริษัทฯ 
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จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญั หกัด้วยคา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการออกหลกัทรัพย์นัน้ 
(ถ้ามี) หารด้วยจ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่ทัง้หมด 

“ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ” หมายถึง มลูคา่การซือ้ขายหุ้นสามญั
ของบริษัทฯ ทัง้หมดหารด้วยจ านวนหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่มีการซือ้ขายทัง้หมดใน
ตลาดหลกัทรัพย์ในระหวา่งระยะเวลา 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใช้ในการ
ค านวณ 

“วนัท่ีใช้ในการค านวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จะไมไ่ด้รับสทิธิ
ในการจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหมก่รณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights 
Offering) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหมก่รณีที่เป็นการเสนอ
ขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ /หรือ กรณีที่เป็น การเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 
(แล้วแตก่รณี) 

ในกรณีที่ไมส่ามารถหาราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ เนื่องจากหุ้น
สามญัไมม่ีการซือ้ขายในช่วงเวลาดงักลา่ว บริษัทฯ จะด าเนินการก าหนดราคายตุิธรรม
ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการค านวณแทน 

อนึง่ ในกรณีที่มีการ เสนอขายหุ้นสามญัพร้อมกนัมากกวา่หนึง่ราคาเสนอขาย ภายใต้
เง่ือนไขที่ต้องจองซือ้ด้วยกนั ให้ใช้ราคาเสนอขายทกุราคามาค านวณราคาสทุธิตอ่หุ้น
ของหุ้นสามญัที่ออกใหม ่แตใ่นกรณีที่การเสนอขายดงักลา่วไมอ่ยูภ่ายใต้เง่ือนไขที่
จะต้องจองซือ้ด้วยกนั ให้น าเฉพาะราคาเสนอขายที่ต ่า กวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด
ตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ มาค านวณการเปลีย่นแปลงเทา่นัน้ 

1) ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

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

2) อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

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

โดยที่ 

Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
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Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

MP คือ ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

A คือ จ านวนหุ้นสามญัที่ได้เรียกช าระเต็มมลูคา่แล้ว ณ วนั
ก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อสทิธิในการจองซือ้
หุ้นสามญัที่ออกใหมก่รณีเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วนัก่อนวนัแรกของการเสนอขาย
หุ้นสามญัที่ออกใหมก่รณีเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่
ประชาชนทัว่ไป และ /หรือ กรณีเสนอขายหุ้นสามญั
ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (แล้วแตก่รณี) 

B คือ จ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหมท่ัง้การเสนอขายให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่ วไป และ /
หรือ เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 

BY คือ จ านวนเงินท่ีได้รับหกัด้วยคา่ใช้จ่าย (ถ้ามี ) จากหุ้น
สามญัที่ออกใหมท่ัง้การเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
และ /หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ /หรือ 
เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 

(ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลกัทรัพย์ออกใ หมใ่ด ๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ /หรือ ประชาชน
ทัว่ไป และ /หรือ บคุคลในวงจ ากดั โดยที่หลกัทรัพย์นัน้ให้สทิธิที่จะแปลงสภาพ /
เปลีย่นเป็นหุ้นสามญั หรือให้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญั (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั ) โดยที่ราคาสทุธิตอ่หุ้นขอ งหุ้นสามญัที่ออกใหม่
เพื่อรองรับสทิธิดงักลา่วต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของ
บริษัทฯ 

การเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรก
ที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ไมไ่ด้รับสทิธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ ใด ๆ ที่ให้
สทิธิที่จะแปลงสภาพ/เปลีย่นเป็นหุ้นสามญั หรือให้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญั กรณีที่เป็น
การเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขาย
หลกัทรัพย์ออกใหมใ่ด ๆ ที่ให้สทิธิที่จะแปลงสภาพ /เปลีย่นเป็นหุ้นสามญั หรือให้สทิธิ
ในการซือ้หุ้นสามญั กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ /หรือ กรณีที่
เป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (แล้วแตก่รณี) 

“ราคาสทุธิตอ่หุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหมเ่พื่อรองรับสทิธิ” ค านวณได้จากจ านวนเงินท่ี
บริษัทฯ จะได้รับจากการขายหลกัทรัพย์ที่ให้สทิธิที่จะแปลงส ภาพ /เปลีย่นเป็นหุ้น
สามญั หรือให้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญั หกัด้วยคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการออก
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หลกัทรัพย์นัน้ (ถ้ามี) รวมกบัเงินท่ีจะได้รับจากการแปลงสภาพ /เปลีย่นเป็นหุ้นสามญั 
หรือใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญันัน้ หารด้วยจ านวนหุ้นสามญัทัง้สิน้ท่ีต้องออกใหมเ่พื่อรองรั บ
การใช้สทิธินัน้ 

“ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ” หมายถึง มลูคา่การซือ้ขายหุ้นสามญั
ของบริษัทฯ ทัง้หมดหารด้วยจ านวนหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่มีการซือ้ขายทัง้หมดใน
ตลาดหลกัทรัพย์ในระหวา่งระยะเวลา 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใช้ในการ
ค านวณ 

“วนัท่ีใช้ในการค านวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จะไมไ่ด้รับสทิธิ
ในการจองซือ้หลกัทรัพย์ออกใหมใ่ด ๆ ที่ให้สทิธิที่จะแปลงสภาพ/เปลีย่นเป็นหุ้นสามญั 
หรือให้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญักรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights 
Offering) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหมใ่ด ๆ ที่ให้สทิธิที่จะ
แปลงสภาพ /เปลีย่นเป็นหุ้นสามญั หรือให้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัส าหรับกรณีที่เป็น
การเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ /หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลใน
วงจ ากดั (แล้วแตก่รณี) 

1) ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

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

2) อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

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

โดยที ่

Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

MP คือ ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

A คือ จ านวนหุ้นสามญัที่ได้ เรียกช าระเต็มมลูคา่แล้ว ณ วนั
ก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อสทิธิในการจองซือ้
หลกัทรัพย์ที่ออกใหมท่ี่ให้สทิธิที่จะแปลงสภาพ /
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เปลีย่นเป็นหุ้นสามญั หรือให้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญั
กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ /หรือ วนัก่อนวนั
แรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่อ อกใหมท่ี่ให้สทิธิที่
จะแปลงสภาพ /เปลีย่นเป็นหุ้นสามญั หรือให้สทิธิใน
การซือ้หุ้นสามญั กรณีเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป 
และ /หรือ กรณีเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 
(แล้วแตก่รณี) 

B คือ จ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหมเ่พื่อรองรับการใช้สทิธิของ
หลกัทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สทิธิที่จะแ ปลงสภาพ /เปลีย่นเป็น
หุ้นสามญั หรือให้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัตามที่เสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ /หรือ เสนอขายให้แก่
ประชาชนทัว่ไป และ /หรือ เสนอขายให้แก่บคุคลใน
วงจ ากดั 

BY คือ จ านวนเงินท่ีได้รับหกัด้วยคา่ใช้จ่าย (ถ้ามี ) จากการ
ออกหลกัทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สทิธิที่จ ะแปลงสภาพ /
เปลีย่นเป็นหุ้นสามญั หรือให้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญั 
ส าหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอ
ขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ /หรือ เสนอขายให้แก่
บคุคลในวงจ ากดั รวมกบัเงินท่ีจะได้รับจากการใช้สทิธิ
แปลงสภาพ /เปลีย่นเป็นหุ้นสามญั หรือใช้สทิธิซือ้หุ้ น
สามญั 

(ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึง่
การเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรก
ที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จะไมม่ีสทิธิรับหุ้นปันผล (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้
เคร่ืองหมาย XD)   

1) ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

Price 1   =   Price 0 x A  

                      (A + B) 

2) อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

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

โดยที ่

Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

A คือ จ านวนหุ้นสามญัที่ได้เรียกช าระเต็มมลูคา่แล้ว ณ วนั
ก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อสทิธิในการรับหุ้นปัน
ผล 

B คือ จ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นสามญั
ปันผล 

(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่ร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิของบริษัทฯ ส าหรับ
การด าเนินงานในระยะเวลาบญัชีใดๆ 

ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุ ทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ ของแตล่ะรอบ
ระยะเวลาบญัชีนัน้ จะไมค่ านงึวา่เวลาที่มีการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วออกจริง จะ
เกิดขึน้ในหรือภายหลงัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีนัน้ ๆ 

การเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกที่
ผู้ซือ้หุ้นสามั ญของบริษัทฯ จะไมม่ีสทิธิรับเงินปันผล (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้
เคร่ืองหมาย XD) 

“ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ” หมายถึง มลูคา่การซือ้ขายหุ้นสามญั
ของบริษัทฯ ทัง้หมดหารด้วยจ านวนหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่มีการซือ้ขายทัง้หมดใน
ตลาดหลกัทรัพย์ในระหวา่งระยะเ วลา 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใช้ในการ
ค านวณ 

“วนัท่ีใช้ในการค านวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จะไมไ่ด้รับสทิธิ
ในเงินปันผล (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD) 

1) ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

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

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

โดยที ่

Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

MP คือ ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

D คือ เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ายแก่ผู้ ถือหุ้น 

R คือ เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีค านวณในอตัราร้อยละ 90 ของก าไร
สทุธิของบริษัทฯ ส าหรับการด าเนินงานในระยะเวลา
บญัชีใดๆ  หารด้วยจ านวนหุ้นทัง้หมดที่มีสทิธิได้รับเงิน
ปันผล 

(ฉ) ในกรณีที่มีเหตกุารณ์ใด ๆ อนัท าให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิเสยีสทิธิและผลประโยชน์
อนัพงึได้ โดยที่เหตกุารณ์ใด ๆ นัน้ไมไ่ด้ก าหนดอยูใ่นข้อ (ก) – (จ) บริษัทฯ มีสทิธิจะ
พิจารณาเพื่อก าหนดการเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิ และ/หรือ อตัราการใช้สทิธิใหม ่
(หรือปรับจ านวนหนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิแทนอตัราการใช้สทิธิ ) อยา่งเป็นธรรม โดย
ไมท่ าให้สทิธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิด้อยไปกวา่เดิม ทัง้นี ้ให้ถือวา่ผลการ
พิจารณานัน้เป็นท่ีสดุ 

(ช) การค านวณการเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิ และ /หรือ อตัราการใช้สทิธิตามข้อ (ก) 
ถึงข้อ (ฉ) เป็นอิสระตอ่กนั ส าหรับในกรณีที่เหตกุารณ์ตา่ง ๆ เกิดขึน้พร้อมกนั ให้
ค านวณการเปลีย่นแปลงเรียงล าดบัดงันีค้ือ ข้อ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) และ  (ฉ) ตามล าดบั 
โดยในแตล่ะล าดบัครัง้ที่ค านวณการเปลีย่นแปลง ให้คงสภาพของราคาการใช้สทิธิและ
อตัราการใช้สทิธิเป็นทศนิยม 3 ต าแหนง่ 

(ซ) การค านวณการเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิ และ /หรือ อตัราการใช้สทิธิตามข้อ (ก) 
ถึงข้อ (ฉ) จะไมม่ีการเปลีย่นแปลงซึง่ท าให้ราคาการใช้สทิธิใหมส่งูขึน้ และ /หรือ อตัรา
การใช้สทิธิลดลง เว้นแตก่รณีการรวมหุ้น 

ส าหรับการค านวณจ านวนเงินจากการใช้สทิธิ จะค านวณจากราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงั
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การเปลีย่นแปลง (ทศนิยม 3 ต าแหนง่) คณูกบัจ านวนหุ้นสามญั โดยจ านวนหุ้นสามญั
ค านวณได้จากอตัราการใช้สทิธิใหม ่ (ทศนิยม 3 ต าแหนง่ ) คณูกบัจ านวนใบส าคญั
แสดงสทิธิที่แสดงความจ านงการใช้สทิธิ เมื่อค านวณได้จ านวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้น 
ให้ตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้ ในกรณีที่มีเศษของบาทจากการค านวณจ านวนเงินจากการใช้
สทิธิ ให้ตดัเศษของบาททิง้ 

ส าหรับกรณีการเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิแล้วมีผลท าให้ราคาการใช้สทิธิใหมต่ ่า
กวา่มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ข องหุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้ใช้มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ของหุ้นสามญั
ของบริษัทฯ เป็นราคาการใช้สทิธิใหมแ่ทน 

(ฌ) การเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิ และ /หรือ อตัราการใช้สทิธิตามข้อ (ก) ถึงข้อ (ฉ) 
บริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งผลการเปลีย่นแปลง โดยระบรุายละเอียดวิธีการค านวณและ
เหตผุลที่ต้ องมีการเปลีย่นแปลง ตลอดจนข้อก าหนดสทิธิที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ตลาด
หลกัทรัพย์ ส านกังาน กลต. และนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสทิธิทราบภายใน 15 
วนันบัแตว่นัท่ีการเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิ และ/หรือ อตัราการใช้สทิธิ มีผลบงัคบั
ใช้ และบริษัทฯ จะแจ้งผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิถึงผลการเปลีย่นแปลงดงักลา่วผา่นทาง
สือ่อิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ในวนัเดียวกนักบัท่ีบริษัทฯแจ้งส านกังาน กลต . 
ตลาดหลกัทรัพย์ และนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสทิธิ และจะจดัสง่ข้อก าหนด
สทิธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิเมื่อได้รับการร้องขอภายใ น 15 วนั
นบัแตว่นัท่ีได้รับการร้องขอเป็นหนงัสอืจากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ และจะจดัให้มีการ
เก็บรักษาส าเนาข้อก าหนดสทิธิที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ ส านกังานใหญ่ของบริษัทฯ และ
ส านกังานใหญ่ของตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ เพื่อให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิสามารถขอตรวจสอบ ส าเนาข้อก าหนดสทิธิที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ในวนัและเวลาท า
การของสถานที่ดงักลา่ว 

การออกและส่งมอบหุ้น
สามัญออกใหม่ 

เนื่องจากหุ้นสามญัของบริษัทฯ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  ดงันัน้หุ้นสามญั
ที่ออกใหมเ่นื่องจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิจะสามารถเข้าท าก ารซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์ ได้ภายหลงัจากที่บริษัทฯ ด าเนินการจดทะเบียนหุ้นสามญัที่ออกใหมด่งักลา่วเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แล้ว โดยบริษัทฯ จะด าเนินการยื่นขออนญุาตน าหุ้น
สามญัที่ออกใหมจ่ากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนตอ่ ตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 30 วนันบัแตว่นัก าหนดการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ ทัง้นี ้
เพื่อให้หุ้นสามญัดงักลา่วสามารถท าการซือ้ขายใน ตลาดหลกัทรัพย์ ได้เช่นเดียวกบัหุ้นสามญั
เดิมของบริษัทฯ 

ในกรณีที่บริษัทฯ  
ไม่สามารถจัดให้มีหุ้น
สามัญเพื่อรองรับการใช้
สิทธิของใบส าคญัแสดง
สิทธิ 

1. บริษัทฯ จะชดใช้คา่เสยีหายให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ตอ่เมื่อผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิได้แจ้งความจ านงในการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการแจ้งความจ านงการใช้สทิธิ และ
บริษัทฯ ไมส่ามารถจดัให้มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดง
สทิธิได้อยา่งครบถ้วน โดยคา่เสยีหายที่บริษัทฯ จะชดใช้ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ
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ดงักลา่วสามารถค านวณได้ตามที่ก าหนดในข้อ 3. 

2. บริษัทฯ จะชดใช้คา่เสยีหายตามข้อ 1. ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิภายใน 30 วนันบั
จากวนัก าหนดการใช้สทิธิในครัง้นัน้ ๆ ทัง้นี ้ตามวิธีการและเง่ือนไขที่ก าหนด โดย  
บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ  

อยา่งไรก็ดี ไมว่า่กรณีใด ๆ หากได้มีการสง่มอบเช็คเงินคา่เสยีหายโดยได้สง่ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ี่ระบไุว้ในใบแจ้งความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุโดยถกูต้องแล้ว ให้ถือวา่ผู้ ถือใบส าคญัแสด งสทิธิได้รับเงินคา่เสยีหายแล้วโดยชอบ 
และผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ /หรือ คา่เสยีหายใด ๆ อีก
ตอ่ไป 

3. การค านวณคา่เสยีหายที่บริษัทฯ จะชดใช้ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิตามข้อ 1. มีสตูร
การค านวณ ดงันี ้

คา่เสยีหายตอ่ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย  =  B x (MP – EP) 

โดยที ่

B คือ จ านวนหุ้นสามญัที่ไมส่ามารถจดัให้มี และ /หรือ เพิ่มขึน้
ได้ตามอตัราการใช้สทิธิที่เปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ ตอ่ 1 
หนว่ย 

MP คือ ราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั ของหุ้นสามญัของบริษัท
ฯ ซึง่ค านวณโดยน ามลูคา่การซือ้ขายหุ้นสามญัของ
บริษัทฯ ทัง้หมดห ารด้วยจ านวนหุ้นสามญัของบริษัทฯ  
ที่มีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ในระหวา่ง
ระยะเวลา 5 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัก าหนดการใช้
สทิธิในครัง้นัน้ ๆ ซึง่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิได้แจ้งความ
จ านงในการใช้สทิธิ 

EP คือ ราคาการใช้สทิธิ หรือราคาการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดง
สทิธิที่เปลีย่นแปลงแล้วตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

ข้อจ ากัดในการโอน
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ ไมม่ีข้อจ ากดัในการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิ  

ระยะเวลาห้ามจ าหน่าย
หุ้น 

-ไมม่-ี 

อื่น ๆ ที่ส าคัญ -ไมม่-ี 

ที่ปรึกษาทางการเงนิ  บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
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จัดท าโดย บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 

ลงช่ือ  ผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัทฯ 

 (นายอาลก โลเฮีย)  

   

ลงช่ือ  ผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัทฯ 

 (นายซาชิ ปรากาซ ไคตาน)  
 


