
หนา้ 1 

- สรุปขอ้สนเทศ - 
ลกัษณะ เงือ่นไข และสาระส าคญั 

ใบส าคญัแสดงสทิธทิ ีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) รุน่ที ่1 (“ATP30-W1”) 
 
 
จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธ ิ 123,749,504 หุน้ 
 
จ านวนหุน้ทีร่องรบัการใชส้ทิธ ิ 123,749,504 หุน้ 
 
การจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิ บรษัิท เอทพี ี30 จ ากัด (มหาชน) โดยจัดสรรใบส าคัญแสดงสทิธใิหแ้ก่ผูถ้อื

หุน้เดมิตามสัดส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) ในอัตราส่วนหุน้สามัญเดมิ 
4 หุน้ : 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสทิธ ิโดยบรษัิทไดก้ าหนดวันก าหนดรายชือ่ผู ้
ถือหุน้ที่มีสทิธิรับใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามัญเพิม่ทุนของบรษัิท 
(Record Date) ในวันที ่16 พฤษภาคม 2560 และใหร้วบรวมรายชือ่ผูถ้อืหุน้
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนและพักการโอนหุน้ ในวันที ่17 พฤษภาคม 2560 
ในการค านวณสทิธขิองผูถ้อืหุน้แต่ละรายทีจ่ะไดร้ับการจัดสรรใบส าคัญแสดง
สทิธดัิงกลา่ว หากมเีศษของใบส าคัญแสดงสทิธทิีไ่มเ่ต็มจ านวน 1 หน่วยจาก
การค านวณใหปั้ดเศษใบส าคัญแสดงสทิธสิว่นทีเ่หลอืทิง้ทัง้จ านวน 

 
ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธริายใหญ ่ ณ วันที ่24 พฤษภาคม 2560 
 

ชือ่ 
จ านวนใบส าคญั 

แสดงสทิธ ิ
รอ้ยละของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

ทีย่ ืน่จดทะเบยีนในคร ัง้นี ้
1. กลุม่ครอบครัวพานชิชวีะ     

1.1 นาย ชาตชิาย พานชิชวีะ 16,065,000 12.98 

1.2 นาง สมหะทัย พานชิชวีะ 1,890,000 1.53 

1.3 นาย พาทศิ พานชิชวีะ 1,890,000 1.53 

1.4 นาย สารศิ พานชิชวีะ 1,890,000 1.53 

1.5 ด.ญ. อาภาพศิ พานชิชวีะ 1,890,000 1.53 

1.6 นาง จรญูลักษณ์ พานชิชวีะ 2,531,250 2.04 

รวม 26,156,250 21.14 

2. กลุม่ครอบครัวเตชากลู   

2.1 นาย ปิยะ เตชากลู 12,656,250 10.23 

2.2 นาง สายสทุธิ ์เตชากลู 12,390,721 10.01 

2.3 น.ส. อรวรรณ เตชากลู 145,000 0.12 

รวม 25,191,971 20.36 

3. กลุม่ครอบครัวกรมดษิฐ ์   

3.1 นายววัิฒน ์กรมดษิฐ ์ 11,025,000 8.91 

3.2 น.ส.วภิาว ีกรมดษิฐ ์                  155,625  0.13 

3.3 นางนติยา กรมดษิฐ ์    40,250  0.03 

3.4 น.ส.วชิยา กรมดษิฐ ์    39,515  0.03 

รวม 11,260,390 9.10 

4. บรษัิท กรมดษิฐ ์คอรป์ จ ากัด 7,372,549 5.96 

5. นาย พงษ์ชยั จงไพศาลศลิป์ 3,150,000 2.55 

6. ครอบครัวตงุคะเศรณ ี   

6.1 นายบัณฑติ ตงุคะเศรณี 2,578,125 2.08 

6.2 พ.อ.จริะเดช ตงุคะเศรณี 225,000 0.18 

รวม 2,803,125 2.26 

7. บรษัิท ไทยเอ็นวดีอีาร ์จ ากัด 2,006,740 1.62 

8. ครอบครัวจารภุราดา   

8.1 น.ส. จติตมิา จารภุราดา 1,946,700 1.57 

8.2 นายพรชยั จารภุราดา 58,500  0.05 

รวม 2,005,200 1.62 

9. ครอบครัวสนุทรัช   

9.1 นายพันเลศิ สนุทรัช 1,500,000 1.21 

9.2 นางศรนิทพิย ์สนุทรัช 478,125 0.39 

รวม 1,978,125 1.60 

10. นาย พชิติ ชนิวทิยากลุ 1,800,000 1.45 

รวม 10 ล าดบัแรก 83,724,350 67.66 

11. ผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธอิืน่ 40,025,154 32.34 

รวมท ัง้ส ิน้ 123,749,504 100.00 

 
 



หนา้ 2 

การใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ  
1. วันก าหนดการใชส้ทิธ ิ

ผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธสิามารถใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญเพิม่ทุนของบรษัิทตามใบส าคัญแสดงสทิธไิดท้ัง้สิน้ 4 ครัง้ ตลอดอายุ
ใบส าคัญแสดงสทิธ ิโดยสรปุดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 

ทัง้นีก้ าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ยก าหนดใหต้รงกับวันทีใ่บส าคัญแสดงสทิธมิอีายคุรบ 2 ปี นับแตวั่นทีอ่อกใบส าคัญแสดง
สทิธ ิคอืวันที ่23 พฤษภาคม 2562 (ในกรณีทีวั่นก าหนดการใชส้ทิธติรงกับวันหยุดท าการ ใหเ้ลือ่นวันก าหนดการใชส้ทิธดิังกล่าว 
เป็นวันท าการสดุทา้ยกอ่นหนา้วันก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้ดังกลา่ว) 

 
2. การใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญ 

ในการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญเพิม่ทนุของบรษัิทแต่ละครัง้ ผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธสิามารถใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญเพิม่ทุนทัง้หมด
หรอืบางสว่นของจ านวนใบส าคัญแสดงสทิธทิีต่นเองถอือยูไ่ด ้แตจ่ านวนใบส าคัญแสดงสทิธทิีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธติอ้งเป็นจ านวนเต็ม 
 
วธิกีารใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
1. ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธ ิ

การแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธกิารซือ้หุน้สามัญเพิม่ทนุในแตล่ะครัง้ (ยกเวน้การใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย) 
ผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธซิ ึง่ประสงคท์ีจ่ะใชส้ทิธใินการซือ้หุน้สามัญเพิม่ทนุของบรษัิท จะตอ้งแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธซิือ้

หุน้สามัญเพิม่ทุนตามใบส าคัญแสดงสทิธริะหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น.ของทุกวันท าการของบรษัิท ภายในระยะเวลา        
5 วันท าการก่อนวันก าหนดการใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ (“ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธ”ิ) ในกรณีทีวั่นก าหนดการใชส้ทิธิ
ครัง้สุดทา้ยตรงกับวันหยุดท าการ ใหเ้ลื่อนวันก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ยดังกล่าว เป็นวันท าการสุดทา้ยก่อนหนา้วันก าหนด 
การใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ยดังกลา่ว  

 
การแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธกิารซือ้หุน้สามัญครัง้สดุทา้ย 
ผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธซิ ึง่ประสงคท์ีจ่ะใชส้ทิธใินการซือ้หุน้สามัญเพิม่ทนุของบรษัิท จะตอ้งแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธซิือ้

หุน้สามัญเพิม่ทนุตามใบส าคัญแสดงสทิธริะหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. ของทุกวันท าการของบรษัิทภายในระยะเวลา 15 วัน
กอ่นวันครบก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย (“ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ย”) ในกรณีทีวั่นก าหนด การใชส้ทิธิ
ครัง้สุดทา้ยตรงกับวันหยุดท าการ ใหเ้ลือ่นวันก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ยดังกล่าว เป็นวันท าการสุดทา้ยก่อนหนา้วันก าหนด 
การใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ยดังกลา่ว 

 
การแจง้ข่าวเกีย่วกับการใชส้ทิธ ิระยะเวลาการใชส้ทิธ ิและระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธ ิบรษัิทจะแจง้รายละเอยีด

ดังกล่าวอย่างนอ้ย 5 วันท าการก่อนวันเริม่ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ในระบบเผยแพร่ขอ้มูลของ
ตลาดหลักทรัพย ์ส าหรับการใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ย บรษัิทจะส่งจดหมายลงทะเบยีนถงึผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธติามรายชือ่ทีป่รากฏ   
ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธ ิณ วันปิดสมุดทะเบยีนพักการโอนใบส าคัญแสดงสทิธคิรัง้สุดทา้ย 21 วันก่อนวันครบ
ก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ย และตลาดหลักทรัพยจ์ะท าการขึน้เครือ่งหมายหา้มการซือ้ขาย (SP) ล่วงหนา้ 3 วันท าการก่อน 
วันปิดสมดุทะเบยีนพักการโอนใบส าคัญแสดงสทิธคิรัง้สดุทา้ย 
 
2. ผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธ ิสามารถขอรับใบแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญเพิม่ทุนได ้  

ทีบ่รษัิทในระหวา่งระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธ ิหรอืระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย 
2.1 ในกรณีทีใ่บส าคัญแสดงสทิธอิยู่ในระบบไรใ้บหุน้ (Scriptless) ผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธทิีต่อ้งการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญ

เพิม่ทุนตอ้งแจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอ เพือ่ขอถอนใบส าคัญแสดงสทิธ ิหรอืเพือ่ใหอ้อกใบแทนใบส าคัญ
แสดงสทิธ ิตามทีต่ลาดหลักทรัพยก์ าหนดโดยยื่นต่อบรษัิทหลักทรัพยท์ี่ท าหนา้ที่เป็นนายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย ์
(Broker) ของตน และบรษัิทหลักทรัพยดั์งกล่าว จะด าเนินการแจง้กับศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์เพือ่ขอถอนใบส าคัญ
แสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธ ิน าไปใชเ้ป็นหลักฐานประกอบการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญเพิม่ทุนกับบรษัิท 
เพือ่ด าเนนิการใชส้ทิธติามทีร่ะบไุวข้า้งตน้ 
 

2.2 ผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธ ิทีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญเพิม่ทุนจะตอ้งปฏบัิตติาม
เงือ่นไขการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธ ิโดยด าเนนิการและสง่เอกสาร ดังตอ่ไปนีใ้หแ้กบ่รษัิทตามสถานทีข่า้งตน้ 
(ก) ใบแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญเพิม่ทนุทีไ่ดก้รอกขอ้ความถกูตอ้ง ชดัเจน และครบถว้นทกุรายการ 
(ข) ใบส าคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธ ิตามแบบทีต่ลาดหลักทรัพยก์ าหนด ซึง่ผูถ้อืใบส าคัญ

แสดงสทิธลิงลายมอืชือ่ผูโ้อนดา้นหลัง ตามจ านวนทีร่ะบุอยู่ในใบแจง้ความจ านงการใชส้ทิธ ิและหนังสอื
มอบอ านาจใหผู้อ้ ืน่มารับใบส าคัญแสดงสทิธฉิบับใหม ่ส าหรับใบส าคัญแสดงสทิธทิียั่งมไิดใ้ชส้ทิธ ิ(ถา้ม)ี 

(ค) ช าระเงนิตามจ านวนในการใชส้ทิธ ิตามทีร่ะบใุนใบแจง้ความจ านงการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญเพิม่ทุน โดยผูถ้อื
ใบส าคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธ ิทีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญเพิม่ทุนจะตอ้งช าระ
เป็น เงินสด เช็ค ดร๊าฟท์ ต๋ัวแลกเงินธนาคาร หรือค าสั่งจ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บไดใ้นเขต
กรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วันท าการ นับจากวันทีใ่นการใชส้ทิธิแต่ละครัง้ โดยขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย 
“บญัชจีองซือ้หุน้สามญัของบรษิทั เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน)” (“Account for Subscription for 
Ordinary Shares of ATP 30 Public Company Limited”) ประเภทบญัช ีเงนิฝากสะสมทรพัย ์
เลขทีบ่ญัช ี542-2-18366-7 ธนาคารกสกิรไทย สาขานคิมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุร ี ทัง้นี ้
การใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญเพิม่ทุนดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมือ่บรษัิทไดเ้รยีกเก็บเงนิจ านวนดังกล่าวไดแ้ลว้
เทา่นัน้ หากเรยีกเก็บเงนิไม่ไดด้ว้ยเหตุผลใดๆ ทีม่ไิดเ้กดิจากบรษัิทใหถ้อืว่าผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธแิสดง
เจตนายกเลกิ และบรษัิทตกลงใหถ้อืเป็นการยกเลกิการขอใชส้ทิธใินครัง้นัน้      แต่ทัง้นี้ไม่เป็นการตัดสทิธิ

คร ัง้ที ่ วนัใชส้ทิธ ิ

1 วันที ่29 ธันวาคม 2560  

2 วันที ่29 มถินุายน 2561 

3 วันที ่28 ธันวาคม 2561 

4 วันที ่23 พฤษภาคม 2562 
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ทีจ่ะใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญเพิม่ทุนในครัง้ต่อไป เวน้แต่เป็นการยกเลกิการใชส้ทิธใินครัง้สุดทา้ยใหถ้อืว่าหมด
สทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญเพิม่ทนุตามใบส าคัญแสดงสทิธดัิงกลา่วอกีตอ่ไป 

  
 ผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธ ิหรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธจิะเป็นผูรั้บภาระคา่อากรแสตมป์ทีเ่กดิขึน้ อันเนื่องมาจาก

การใชส้ทิธติามใบส าคัญแสดงสทิธเิพือ่ซือ้หุน้สามัญเพิม่ทนุของบรษัิท 
 
 หลักฐานประกอบการจองซือ้ 

1. บคุคลสัญชาตไิทย : ส าเนาบัตรประชาชนพรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง 
2. บคุคลตา่งดา้ว  : ส าเนาหนังสอืเดนิทางพรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง 
3. นติบิคุคลในประเทศ : ส าเนาหนังสอืรับรองซึง่ออกโดยกระทรวงพาณชิยห์รอืหน่วยงานที ่ 

เกีย่วขอ้งอายไุมเ่กนิ 6 เดอืน พรอ้มรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการ
ผูม้ีอ านาจที่มีชือ่ปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบรษัิทนั้นและเอกสาร
หลักฐานของผูม้ีอ านาจลงลายมือชือ่ตาม 1. หรือ 2. พรอ้มรับรอง
ส าเนาถกูตอ้ง 

4. นติบิคุคลตา่งประเทศ : ส าเนาเอกสารการจดทะเบยีนรับรองโดย Notary Public ซึง่ออก 
โดยกระทรวงพาณิชยห์รอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอายุไม่เกนิ 6 เดอืน 
พรอ้มรับรองส าเนาถูกตอ้ง และเอกสารหลักฐานของผูม้ีอ านาจ   
ลงลายมอืชือ่ตาม 1. หรอื 2. พรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

5. คัสโตเดยีน (Custodian): ส าเนาเอกสารการจดทะเบยีนรับรองโดย Notary Public ของประเทศ 
ทีอ่อกเอกสารนัน้ ไม่เกนิ 1 ปี พรอ้มหนังสอืแต่งตัง้คัสโตเดยีน และ
เอกสารหลักฐานของผูม้อี านาจลงลายมอืชือ่ตาม 1. หรอื 2. พรอ้ม
รับรองส าเนาถกูตอ้ง 
 

2.3 จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธทิีข่อใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญเพิม่ทุนจะตอ้งเป็น
จ านวนเต็มเท่านัน้ โดยอัตราการใชส้ทิธเิท่ากับใบส าคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธ ิ1 หน่วยต่อ 
หุน้สามัญ 1 หุน้เวน้แตม่กีารปรับสทิธ ิ

 
2.4 จ านวนหุน้สามัญทีอ่อกเมือ่มกีารใชส้ทิธจิะค านวณโดยการน าจ านวนเงนิในการใชส้ทิธ ิซึง่ผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธิ

หรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธไิดช้ าระตามทีก่ล่าวขา้งตน้ หารดว้ยราคาใชส้ทิธใินขณะทีม่กีารใชส้ทิธนัิน้ โดย
บรษัิทจะออกหุน้สามัญเพิม่ทุนเป็นจ านวนเต็มไม่เกนิจ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสทิธ ิหรอืใบแทนใบส าคัญ
แสดงสทิธิคูณดว้ยอัตราการใชส้ทิธิ หากมีการปรับราคาใชส้ทิธิ และ/หรือ อัตราการใชส้ทิธิแลว้ท าใหม้ีเศษ
เหลอือยู่จากการค านวณดังกล่าว บรษัิทจะไม่น าเศษดังกล่าวมาคดิค านวณและจะจัดส่งเงนิทีเ่หลอืจากการใชส้ทิธิ
ดังกล่าวคนืใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธ ิหรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธ ิโดยทางไปรษณียล์งทะเบยีนภายใน 
14 วัน นับจากวันก าหนดการใชส้ทิธใินแตล่ะครัง้โดยไมม่ดีอกเบีย้ 

 
2.5 หากบรษัิทไดรั้บหลักฐานใบส าคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธหิรอืจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บช าระ 

ไม่ครบตามจ านวนที่ระบุไวใ้นใบแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญเพิม่ทุน หรอืบรษัิทตรวจสอบไดว้่า
ขอ้ความทีผู่ถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธ ิกรอกลงในใบแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธซิือ้
หุน้สามัญเพิม่ทุนนัน้ ไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้ง ผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธติอ้งท า
การแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาการแจง้ความจ านงใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ หากผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธหิรอื   
ใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธ ิไมท่ าการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในระยะเวลาดังกล่าว บรษัิทจะถอืว่าการแจง้ความจ านง
ในการใชส้ทิธใินครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไม่มกีารใชส้ทิธ ิและบรษัิทจะจัดส่งเงนิทีไ่ดรั้บ และใบส าคัญแสดงสทิธ ิ
คนืใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธภิายใน 14 วันนับจากวันก าหนดการใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ โดยไม่มดีอกเบีย้ให ้  
ไมว่า่กรณีใด ๆ 
 
ในกรณีทีผู่ถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธ ิช าระจ านวนเงนิในการใชส้ทิธไิมค่รบถว้น บรษัิทมี
สทิธทิีจ่ะด าเนนิการประการใดประการหนึง่ต่อไปนี้ ตามทีผู่ถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธิ
เลอืกไวใ้นใบแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธ ิไดแ้ก ่
(ก) ถอืวา่การแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธนัิน้สิน้สภาพลง โดยไมม่กีารใชส้ทิธ ิหรอื 
(ข) ถอืว่าจ านวนหุน้สามัญทีจ่องซือ้มจี านวนเท่ากับจ านวนทีจ่ะไดรั้บตามจ านวนเงนิในการใชส้ทิธ ิซึง่บรษัิท

ไดรั้บช าระไวจ้รงิตามราคาใชส้ทิธใินขณะนัน้ หรอื 
(ค) ใหผู้ถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธ ิช าระเงนิเพิม่เตมิตามจ านวนทีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธใิห ้

ครบถว้นภายในระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธใินครัง้นัน้ หากบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิครบถว้นตามจ านวน
ในการใชส้ทิธภิายในระยะเวลาดังกล่าว บรษัิทจะถอืว่าการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธใินครัง้นัน้สิน้สภาพ
ลง โดยไมม่กีารใชส้ทิธ ิ
ในกรณีตาม (ก) และ (ค) บรษัิทจะสง่เงนิทีไ่ดรั้บไวแ้ละใบส าคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธ ิซึง่
บรษัิทถอืว่าไม่มกีารใชส้ทิธดัิงกล่าว คนืใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธ ิหรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธทิาง
ไปรษณียล์งทะเบยีนภายใน 14 วันนับจากวันถัดจากวันก าหนดการใชส้ทิธ ิโดยไมม่ดีอกเบีย้ 
ในกรณีตาม (ข) บรษัิทจะสง่มอบใบส าคัญแสดงสทิธ ิหรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธสิ่วนทีเ่หลอืในกรณีที่
บรษัิทถอืวา่มกีารใชส้ทิธเิพยีงบางสว่นคนืใหแ้กผู่ถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธ ิหรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธทิาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันถัดจากวันก าหนดการใชส้ทิธิ โดยไม่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ด ี
ใบส าคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธทิียั่งไม่มกีารใชส้ทิธดัิงกล่าว ยังมผีลใชต้่อไปจนถงึวัน
ก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย 
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2.6 เมือ่มผีูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธทิีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญเพิม่ทุนไดป้ฏบัิติ
ตามเงือ่นไขการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญเพิม่ทนุ กลา่วคอื ไดส้ง่มอบทัง้ใบส าคัญแสดงสทิธหิรอื
ใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธ ิใบแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญเพิม่ทุน และช าระเงินค่าจองซือ้หุน้
สามัญเพิม่ทนุถกูตอ้งและครบถว้นสมบูรณ์ ผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธจิะไม่สามารถ
เพกิถอนการใชส้ทิธไิดเ้วน้แตจ่ะไดรั้บความยนิยอมจากบรษัิท 

 
2.7 เมือ่พน้วันก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ยแลว้ แต่ผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธ ิยังมไิด ้

ปฏบัิตติามเงือ่นไขของการใชส้ทิธทิีก่ าหนดไวอ้ยา่งครบถว้นใหถ้อืวา่ใบส าคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคัญแสดง
สทิธนัิน้ ๆ สิน้สภาพลง โดยไมม่กีารใชส้ทิธ ิและผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธจิะใชส้ทิธิ
ไมไ่ดอ้กีเมือ่พน้ก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย 

 
2.8 ในกรณีทีบ่รษัิทไมส่ามารถคนืเงนิสว่นทีไ่ม่ไดใ้ชส้ทิธใิหก้ับผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธไิด ้

ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันถัดจากวันก าหนดการใชส้ทิธใินครัง้นัน้ ๆ ผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทน
ใบส าคัญแสดงสทิธจิะไดรั้บอัตราดอกเบีย้รอ้ยละ 7.5 ต่อปี โดยค านวณจากเงนิส่วนทีไ่ม่ไดรั้บการใชส้ทิธนัิบตัง้แต่
วันทีพ่น้ก าหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถงึวันทีผู่ถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธไิดรั้บคนืเงนิส่วนทีไ่ม่ไดใ้ชส้ทิธ ิอย่างไรก็ด ี
หากบรษัิทไดท้ าการสง่เช็ค ดรา๊ฟท ์ต๋ัวแลกเงนิธนาคาร หรอืค าสั่งจ่ายเงนิธนาคาร ซึง่ขดีคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชือ่ ผู ้
ถอืใบส าคัญแสดงสทิธ ิทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุในใบแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธโิดยถูกตอ้งแลว้โดย
ชอบ ผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธจิะไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้และ/หรอืคา่เสยีหายใดๆ อกีตอ่ไป 

 
2.9 ในกรณีทีผู่ถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธ ิใชส้ทิธติามใบส าคัญแสดงสทิธเิพยีงบางส่วน บรษัิทจะออกใบส าคัญแสดงสทิธใิบ

ใหมท่ีร่ะบจุ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสทิธทิียั่งไม่ไดใ้ชส้ทิธใิหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธภิายใน 14 วันนับ
แตวั่นใชส้ทิธใินแตล่ะครัง้ยกเวน้ในการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ยจะไมม่กีารออกใบส าคัญแสดงสทิธใิด ๆ อกี 

 
2.10 ในกรณีทีผู่ถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธ ิส่งมอบใบส าคัญแสดงสทิธเิป็นจ านวนมากกว่า

จ านวนทีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธ ิบรษัิทจะส่งใบส าคัญแสดงสทิธใิบใหม่ โดยมจี านวนของใบส าคัญแสดงสทิธทิีล่ดลง
ใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธดัิงกล่าว หากใบส าคัญแสดงสทิธนัิน้อยู่ในระบบใบหุน้ โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน
ภายใน 14 วันนับจากวันใชส้ทิธนัิน้ ๆ และจะท าการยกเลกิใบส าคัญแสดงสทิธใิบเกา่ 

 
2.11 บรษัิทจะยืน่ขอจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทุนช าระแลว้ของบรษัิทต่อกระทรวงพาณิชยต์ามจ านวนหุน้สามัญทีอ่อกใหม่

ส าหรับการใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ภายใน 14 วันนับตัง้แต่วันทีบ่รษัิทไดรั้บช าระค่าหุน้ตามจ านวนทีม่กีารใชส้ทิธแิต่ละครัง้ 
และบรษัิทจะด าเนินการจดทะเบียนผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธทิีไ่ดใ้ชส้ทิธนัิน้ เขา้เป็นผูถ้อืหุน้สามัญของบรษัิท     
ในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ตามจ านวนหุน้สามัญทีค่ านวณไดจ้ากการใชส้ทิธใินครัง้นัน้ 

 
2.12 ในกรณีหุน้สามัญทีส่ ารองไวเ้พือ่รองรับการใชส้ทิธทิีไ่ม่เพยีงพอบรษัิทจะด าเนนิการชดใชค้่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้ใหแ้ก ่  

ผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธทิีไ่ม่สามารถใชส้ทิธไิด ้อย่างไรก็ตาม บรษัิทจะไม่ชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคัญ
แสดงสทิธทิีไ่ม่สามารถใชส้ทิธไิด ้ถงึแมว้่าจะมหีุน้สามัญไม่เพยีงพอก็ตาม (เชน่ ผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธติ่างดา้ว  
ทีไ่มส่ามารถใชส้ทิธเิพราะถกูจ ากัดสทิธ ิตามสัดสว่นการถอืหุน้ทีร่ะบไุวใ้นขอ้บังคับของบรษัิท) 

 
2.13 (ก) ผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธทิีเ่ป็นบุคคลทีม่ใิชส่ัญชาตไิทยตามขอ้บังคับบรษัิท ขอ้ 14 จะสามารถใชส้ทิธติาม

ใบส าคัญแสดงสทิธ ิเพือ่ซือ้หุน้สามัญเพิม่ทุนของบรษัิทไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนไดภ้ายใตเ้งือ่นไขว่า เมือ่ไดใ้ช ้

สทิธติามใบส าคัญแสดงสทิธใินวันก าหนดการใชส้ทิธใินครัง้นัน้ ๆ แลว้ตอ้งไม่ท าใหก้ารถอืหุน้โดยบุคคลทีม่ใิช่

สัญชาตไิทยทัง้หมดขัดต่อขอ้บังคับบรษัิท หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งในเรือ่งสัดส่วนการถอืหุน้ของบุคคลทีม่ใิช่

สัญชาตไิทย ซึง่ ณ วันออกใบส าคัญแสดงสทิธอิยูท่ีร่อ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท 
(ข) อย่างไรก็ด ีหากขอ้จ ากัดการถอืหุน้ของบุคคลทีม่ใิช่สัญชาตไิทยตาม (ก) ขา้งตน้มผีลท าใหผู้ถ้อืใบส าคัญ
แสดงสทิธทิีเ่ป็นบุคคลทีม่ใิชส่ัญชาตไิทย ซึง่ไดใ้ชส้ทิธติามวธิกีารดังกล่าวมาครบถว้น ไม่สามารถใชส้ทิธไิดเ้ต็ม
จ านวนทีร่ะบใุนหนังสอืแสดงความจ านงในการใชส้ทิธ ิบรษัิทจะอนุญาตใหด้ าเนนิการใชส้ทิธไิดเ้พยีงส่วนทีไ่ม่ขัด
ตอ่ขอ้จ ากัดการถอืหุน้ขา้งตน้ภายใตห้ลักการผูแ้สดงความจ านงกอ่นจะสามารถใชส้ทิธไิดก้่อน (First Come, First 
Served) และบรษัิทจะคนืใบส าคัญแสดงสทิธแิละเงนิส่วนทีไ่ม่ไดใ้ชส้ทิธโิดยไม่มดีอกเบีย้ใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคัญ
แสดงสทิธทิีเ่ป็นบคุคลทีม่ใิชส่ัญชาตไิทยดังกลา่ว ทางไปรษณียล์งทะเบยีนภายใน 14 วัน นับแตวั่นใชส้ทิธใินครัง้นัน้ๆ 
 
หากในวันก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ย ผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธทิีเ่ป็นบุคคลทีม่ใิชส่ัญชาตไิทยไม่สามารถใชส้ทิธ ิ
เนื่องจากขอ้จ ากัดเรือ่งสัดส่วนการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นบุคคลทีม่ใิชส่ัญชาตไิทยใหถ้อืว่าใบส าคัญแสดงสทิธิ
ดังกล่าวหมดอายุลง โดยผูถ้ือใบส าคัญแสดงสทิธิที่เป็นบุคคลที่มใิช่สัญชาตไิทยดังกล่าว ไม่มีสทิธิเรียกรอ้ง
ค่าเสียหายหรือค่าชดใชใ้ดๆ จากบรษัิทและบริษัทจะไม่มีการช าระค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดๆ ใหแ้ก่ผูถ้ ือ
ใบส าคัญแสดงสทิธจิากการดังกลา่วทัง้สิน้ 
 

2.14 การออกและสง่มอบหุน้สามัญออกใหมช่ือ่ทีจ่ะระบใุนหุน้สามัญออกใหมจ่ะใชช้ือ่เดยีวกันกับชือ่ทีป่รากฏอยู่ในแบบ
แสดงความจ านงการใชส้ทิธ ิโดยบรษัิทจะจัดส่งใบหุน้ไปยังผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธ ิตามทีอ่ยู่ทีไ่ดร้ะบุไวใ้นแบบ
แสดงความจ านงการใชส้ทิธโิดยทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรับภายใน 15 วัน นับจากวันก าหนดการใชส้ทิธแิต่ละครัง้ 
อย่างไรก็ตามบรษัิทอาจตกลงกับผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธลิ่วงหนา้ ใหบ้รษัิทเก็บใบหุน้สามัญ ใบส าคัญแสดงสทิธ ิ  
ใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธ ิเช็ค และเอกสารอืน่ ๆ ไวท้ีบ่รษัิทเพือ่ใหผู้ถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธ ิหรอืตัวแทนมารับไป
ดว้ยตัวเองก็ได ้โดยจะตอ้งด าเนนิการตามทีบ่รษัิทก าหนด บรษัิทอาจจะออกใบหุน้ในระบบใบหุน้ (Script) และ
ระบบไรใ้บหุน้ (Scriptless) หากบรษัิทจะออกหุน้สามัญโดยระบบไรใ้บหุน้ บรษัิทจะด าเนนิการเมือ่ผูถ้อืใบส าคัญ
แสดงสทิธไิดแ้จง้ใหบ้รษัิททราบวา่ ศนูยรั์บฝากหลักทรัพยย์อมรับเป็นนายทะเบยีนหลักทรัพยใ์หก้ับผูถ้อืใบส าคัญ
แสดงสทิธแิลว้ โดยบรษัิทจะสง่ใบหุน้สามัญหรอืใบส าคัญแสดงสทิธเิขา้ฝากไวก้ับศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์โดยผูถ้อื
ใบส าคัญแสดงสทิธติอ้งระบุชือ่และบัญชขีองบรษัิทสมาชกิของศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์โดยถูกตอ้งในแบบแสดง
ความจ านงการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญเพิม่ทนุ และบรษัิทจะส่งมอบหุน้สามัญ หรอืใบส าคัญแสดงสทิธผิ่านบัญชฝีาก
หลักทรัพยภ์ายใน 7 วันท าการนับจากวันก าหนดการใชส้ทิธแิตล่ะครัง้ 
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3. การแกไ้ขขัน้ตอนการใชส้ทิธ ิ
 ในกรณีทีต่ลาดหลักทรัพย ์และ/หรอื ศูนยร์ับฝากหลักทรัพย ์ตลอดจนหน่วยงานใดทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้อกประกาศ ระเบยีบ 

หรอืวธิกีารปฏบัิตกิารใด ๆ ทีม่ผีลท าใหบ้รษัิทตอ้งแกไ้ขรายละเอยีดขัน้ตอนในการใชส้ทิธติามขอ้ 2.6 ใหบ้รษัิทสามารถท า
การแกไ้ขขัน้ตอนการใชส้ทิธใิหส้อดคลอ้งกับประกาศ ระเบยีบ หรอืวธิีปฏบัิตดัิงกล่าวได ้และตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืใบส าคัญ
แสดงสทิธ ินายทะเบยีนใบส าคัญแสดงสทิธ ิศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์และส านักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัชา้ 

 
การเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธ ิ
1. บรษัิทตอ้งด าเนินการปรับราคาใชส้ทิธแิละอัตราการใชส้ทิธ ิตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสทิธ ิเมือ่เกดิเหตุการณ์ใด

เหตุการณ์หนึง่ ดังต่อไปนี้ทัง้นี้มวัีตถุประสงคเ์พือ่รักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธไิม่ใหด้อ้ยไป
กวา่เดมิ 
(ก) เมือ่บรษัิทเปลีย่นแปลงมูลค่าทีต่ราไวข้องหุน้สามัญของบรษัิท อันเป็นผลมาจากการรวมหรอืการแบ่งแยกหุน้สามัญ   

ทีไ่ดอ้อกแลว้ของบรษัิท 
บรษัิทจะปรับราคาการใชส้ทิธอิันเป็นผลมาจากการรวม หรอืการแบ่งแยกหุน้สามัญทีอ่อกแลว้ของบรษัิท โดยจะมี
ผลบังคับทันท ีนับตัง้แต่วันทีม่กีารเปลีย่นแปลงมูลค่าทีต่ราไวข้องหุน้สามัญของบรษัิท เพื่อใหผู้ถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธิ
หรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธ ิไดรั้บหุน้ตามจ านวนทีค่ านวณไดต้ามสูตรและประเภทเชน่เดยีวกับหุน้สามัญของ
บรษัิททีอ่อกภายหลังจากการเปลีย่นแปลงดังกลา่ว 

1. ราคาใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดังนี ้
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2. อัตราการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดังนี ้
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โดยที ่ 0Pr ice คอื ราคาใชส้ทิธเิดมิกอ่นการเปลีย่นแปลง   

1Pr ice  คอื ราคาใชส้ทิธใิหมห่ลังการเปลีย่นแปลง 

 0Ratio คอื อัตราการใชส้ทิธเิดมิกอ่นการเปลีย่นแปลง   

1Ratio  คอื อัตราการใชส้ทิธใิหมห่ลังการเปลีย่นแปลง 

0Par  คอื มลูคา่ทีต่ราไวข้องหุน้สามัญกอ่นการเปลีย่นแปลง 

1Par  คอื มลูคา่ทีต่ราไวข้องหุน้สามัญหลังการเปลีย่นแปลง 

 
(ข) เมือ่บรษัิทเสนอขายหุน้สามัญแก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอื ประชาชนทั่วไป และ/หรอื บุคคลในวงจ ากัด ในราคาเฉลีย่   

ตอ่หุน้ของหุน้สามัญทีอ่อกใหมท่ีค่ านวณได ้ต ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้สามัญของบรษัิท” 
การเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอัตราการใชส้ทิธ ิจะมผีลบังคับทันทตัีง้แต่วันแรกทีผู่ซ้ ือ้หุน้สามัญเพิม่ทุนจะ
ไมไ่ดรั้บสทิธใินการจองซือ้หุน้สามัญทีอ่อกใหม ่(วันแรกทีต่ลาดหลักทรัพยข์ึน้เครือ่งหมาย XR) ส าหรับกรณีทีเ่ป็นการ
เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ (Rights Issue)(วันแรกทีข่ ึน้เครือ่งหมาย XR) และ/หรอื วันแรกของการเสนอขายหุน้สามัญ 
ทีอ่อกใหมแ่กป่ระชาชนทั่วไป และ/หรอื บคุคลในวงจ ากัด แลว้แตก่รณี 

 
“ราคาเฉลีย่ของหุน้สามัญทีอ่อกใหม่”ค านวณไดจ้าก จ านวนเงนิทัง้สิน้ทีบ่รษัิทจะไดรั้บจากการเสนอขายหุน้ หักดว้ย
คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิจากการเสนอขายหลักทรัพยท์ีอ่อกนัน้ (ถา้ม)ีหารดว้ยจ านวนหุน้สามัญทัง้สิน้ทีอ่อกใหมใ่นครัง้นัน้

  

 
“ราคาตลาดของหุน้สามัญของบรษัิท” ไดก้ าหนดไวเ้ท่ากับ “ราคาตลาดถัวเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักต่อหุน้ของหุน้สามัญ
ของบรษัิท” โดยที ่“ราคาตลาดถัวเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักต่อหุน้ของหุน้สามัญของบรษัิท” หมายถงึ มูลค่าการซือ้ขาย
หุน้สามัญทัง้หมดของบรษัิท หารดว้ยจ านวนหุน้สามัญของบรษัิททีท่ าการซือ้ขายทัง้หมดในระหว่างระยะเวลา   
15 วันท าการ (วันทีเ่ปิดท าการซือ้ขายของตลาดหลักทรัพย)์ ตดิตอ่กันกอ่นวันทีใ่ชใ้นการค านวณ 
 
ในกรณีทีไ่มส่ามารถหา “ราคาตลาดของหุน้สามัญของบรษัิท” เนือ่งจากหุน้สามัญของบรษัิทไม่มกีารซือ้ขายในชว่ง
ระยะเวลาดังกลา่ว บรษัิทจะท าการก าหนดราคายตุธิรรมเพือ่ใชใ้นการค านวณแทน 
 
“วันทีใ่ชใ้นการค านวณ” หมายถงึ วันแรกทีผู่ซ้ ือ้หุน้สามัญเพิม่ทุนจะไม่ไดรั้บสทิธใินการจองซือ้หุน้สามัญทีอ่อกใหม ่
ส าหรับกรณีทีเ่ป็นการเสนอขายใหก้ับผูหุ้น้เดมิ (Right Issue) และ/หรอื วันแรกของการเสนอขายหุน้สามัญทีอ่อกใหม ่ 
แก่ประชาชนทั่วไป ส าหรับกรณีทีเ่ป็นการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรอื กรณีทีเ่ป็นการเสนอขายใหแ้ก่
บุคคลในวงจ ากัด (แลว้แต่กรณี) อนึ่ง ในกรณีที่มกีารเสนอขายหุน้สามัญพรอ้มกันมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย 
ภายใตเ้งื่อนไขทีจ่ะตอ้งจองซือ้ดว้ยกัน ใหใ้ชร้าคาเสนอขายทุกราคามาค านวณราคาสุทธติ่อหุน้สามัญทีอ่อกใหม ่   
แต่ในกรณีทีก่ารเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายใตเ้งือ่นไขทีจ่ะตอ้งจองซือ้ดว้ยกัน ใหน้ าเฉพาะราคาเสนอขายทีต่ ่ากว่า
รอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาดตอ่หุน้สามัญของบรษัิท” มาค านวณการเปลีย่นแปลงเทา่นัน้ 
 



หนา้ 6 

ราคาใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดังนี ้
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1. อัตราการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดังนี ้

])[(

)]([
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โดยที ่ 0Pr ice  คอื ราคาใชส้ทิธเิดมิกอ่นการเปลีย่นแปลง 

1Pr ice  คอื ราคาใชส้ทิธใิหมห่ลังการเปลีย่นแปลง 

0Ratio  คอื อัตราการใชส้ทิธเิดมิกอ่นการเปลีย่นแปลง 

1Ratio  คอื อัตราการใชส้ทิธใิหมห่ลังการเปลีย่นแปลง 

MP  คอื “ราคาตลาดของหุน้สามัญของบรษัิท” 

 A   คอื จ านวนหุน้สามัญทีไ่ดเ้รยีกช าระเต็มมลูคา่แลว้ ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบยีน

ผูถ้อืหุน้ เพือ่สทิธใินการจองซือ้หุน้สามัญทีอ่อกใหม ่กรณีเสนอขายหุน้สามัญ
ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอื วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุน้สามัญที่
ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุน้สามัญใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณี
เสนอขายหุน้สามัญใหแ้กบ่คุคลในวงจ ากัด แลว้แตก่รณี 

 B    คอื จ านวนหุน้สามัญทีอ่อกใหม่ ทัง้ทีเ่สนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอื 

เสนอขายใหแ้กป่ระชาชนทั่วไป และ/หรอื บคุคลในวงจ ากัด 

 BX   คอื จ านวนเงนิทีไ่ดรั้บภายหลังจากการหักค่าใชจ้่าย (ถา้ม)ี จากการออกหุน้

สามัญทีอ่อกใหมท่ีเ่สนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอื เสนอขายใหแ้ก่
ประชาชนทั่วไป และ/หรอื เสนอขายใหแ้กบ่คุคลในวงจ ากัด 

 
(ค) เมือ่บรษัิทเสนอขายหลักทรัพยอ์อกใหม่ใด ๆ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอื ประชาชนทั่วไป และ/หรอื บุคคลในวงจ ากัด 

โดยหลักทรัพยนั์น้ใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหลักทรัพยใ์นการใชส้ทิธแิปลงสภาพเป็นหุน้สามัญ หรอืใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญ (เชน่ 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรอืใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญ) โดยราคาเฉลีย่ตอ่หุน้ของหุน้สามัญทีจ่ะออกใหม่เพือ่รองรับ
สทิธดัิงกลา่ว ต ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้สามัญของบรษัิท” 
การเปลีย่นแปลงราคาใชส้ทิธแิละอัตราการใชส้ทิธ ิจะมผีลบังคับทันท ีตัง้แต่วันแรกทีผู่ซ้ ือ้หุน้สามัญจะไม่ไดรั้บ
การใชส้ทิธใินการจองซือ้หลักทรัพยท์ีอ่อกใหม่ใด ๆ ทีใ่หส้ทิธทิีจ่ะแปลงสภาพ/เปลีย่นเป็นหุน้สามัญ (วันแรกที่
ตลาดหลักทรัพยข์ึน้เครือ่งหมาย XW) ส าหรับกรณีทีเ่ป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ (Right Issue) และ/หรอื    
วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพยท์ีอ่อกใหมใ่ด ๆ ทีใ่หส้ทิธทิีจ่ะแปลงสภาพ/เปลีย่นเป็นหุน้สามัญแก่ประชาชน
ทั่วไป และ/หรอื ทีเ่ป็นการเสนอขายใหแ้กบ่คุคลในวงจ ากัด (แลว้แตก่รณี) 
 
“ราคาเฉลีย่ต่อหุน้ของหุน้สามัญทีอ่อกใหม่” ค านวณไดจ้ากจ านวนเงนิทีไ่ดร้ับจากการออกหลักทรัพยใ์ดๆ ทีม่สีทิธใิน 
การแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สามัญ รวมกับเงินที่ไดรั้บจากการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามัญเพิม่ทุนนั้น ถา้มกีารใชส้ทิธิ
ทัง้หมด หารดว้ยจ านวนหุน้ทัง้สิน้ทีต่อ้งออกใหม ่เพือ่รองรับการใชส้ทิธนัิน้ 
 
“ราคาตลาดของหุน้สามัญของบรษัิท”และฐานของมูลค่าทีต่ราไว ้ซึง่จะใชเ้ปรยีบเทยีบใหใ้ช ้และมคีวามหมาย
เชน่เดยีวกับ รายละเอยีดในขอ้ (ข) ขา้งตน้ 
 
“วันทีใ่ชใ้นการค านวณ” หมายถงึ วันแรกทีผู่ซ้ ือ้หุน้สามัญจะไม่ไดรั้บสทิธใินการจองซือ้หลักทรัพยท์ีอ่อกใหม่ใดๆ 
ทีใ่หส้ทิธทิีจ่ะแปลงสภาพ/เปลีย่นเป็นหุน้สามัญ ส าหรับกรณีทีเ่ป็นการเสนอขายส าหรับกรณีทีเ่ป็นการเสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ (Right Issue) และ/หรอื วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพยท์ีอ่อกใหม่ใดๆ ทีใ่หส้ทิธทิีจ่ะ
แปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สามัญแก่ประชาชนทั่วไป ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพยดั์งกล่าวต่อ
ประชาชนทั่วไป และ/หรอื ทีเ่ป็นการเสนอขายใหแ้กบ่คุคลในวงจ ากัด (แลว้แตก่รณี) 
 
1. ราคาใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดังนี ้
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2. อัตราการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดังนี ้
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โดยที ่ 0Pr ice  คอื ราคาใชส้ทิธเิดมิกอ่นการเปลีย่นแปลง 

1Pr ice  คอื ราคาใชส้ทิธใิหมห่ลังการเปลีย่นแปลง 

0Ratio  คอื อัตราการใชส้ทิธเิดมิกอ่นการเปลีย่นแปลง 

1Ratio  คอื อัตราการใชส้ทิธใิหมห่ลังการเปลีย่นแปลง 

MP  คอื “ราคาตลาดของหุน้สามัญของบรษัิท” 



หนา้ 7 

 A  คอื จ านวนหุน้สามัญทีไ่ดเ้รยีกช าระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบยีน

ผูถ้ือหุน้ เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/ 
เปลีย่นเป็นหุน้สามัญได ้กรณีเสนอขายใหผู้ถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอื ก่อนวันแรก
ของระยะเวลาการเสนอขายหลักทรัพยท์ีอ่อกใหม่ใด ๆ ทีม่สีทิธแิปลงสภาพ/
เปลี่ยนเป็นหุน้สามัญไดต้่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ากัด 
แลว้แตก่รณี 

B  คอื จ านวนหุน้สามัญทีอ่อกใหม่ เพือ่รองรับการใชส้ทิธขิองหลักทรัพยใ์ด ๆ 

ซึง่สามารถแปลงสภาพ/เปลีย่นเป็นหุน้สามัญทีจ่ะเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ 
และ/หรอื เสนอขายใหแ้กป่ระชาชนทั่วไป และ/หรอื เสนอขายใหแ้ก่บุคคล
ในวงจ ากัดแลว้แตก่รณี

  

 BX  คอื จ านวนเงนิทีบ่รษัิท จะไดรั้บภายหลังจากการหักค่าใชจ้่าย (ถา้ม)ี จาก

การออกหลักทรัพยใ์ด ๆ ทีม่สีทิธใินการแปลงสภาพ/เปลีย่นเป็นหุน้สามัญที่
เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอื เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/
หรอื เสนอขายใหแ้กบ่คุคลในวงจ ากัด รวมกับเงนิทีไ่ดร้ับจากการใชส้ทิธซิือ้หุน้
สามัญเพิม่ทนุ 

 
(ง) เมือ่บรษัิทจ่ายปันผลทัง้หมดหรอืบางสว่นเป็นหุน้สามัญใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษัิท 

การเปลีย่นแปลงราคาใชส้ทิธแิละอัตราการใชส้ทิธจิะมผีลบังคัทันท ีตัง้แต่วันแรกทีผู่ซ้ ือ้หุน้สามัญเพิม่ทุนไม่มสีทิธใิน
การรับหุน้ปันผล (วันแรกทีต่ลาดหลักทรัพยข์ึน้เครือ่งหมาย XD) 
1. ราคาการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดังนี ้
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2. อัตราการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดังนี ้
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โดยที ่ 0Pr ice   คอื ราคาใชส้ทิธเิดมิกอ่นการเปลีย่นแปลง 

1Pr ice   คอื ราคาใชส้ทิธใิหมห่ลังการเปลีย่นแปลง 

0Ratio     คอื อัตราการใชส้ทิธเิดมิกอ่นการเปลีย่นแปลง 

1Ratio   คอื อัตราการใชส้ทิธใิหมห่ลังการเปลีย่นแปลง 

A    คอื จ านวนหุน้สามัญทีไ่ดเ้รยีกช าระเต็มมลูคา่แลว้ ณ วันกอ่นปิดสมุดทะเบยีน

ผูถ้อืหุน้สามัญเพือ่สทิธกิารรับหุน้ปันผล  

B    คอื จ านวนหุน้สามัญทีอ่อกใหมใ่นรปูแบบของหุน้สามัญปันผล  

 
(จ) เมือ่บรษัิทจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิเกนิกวา่อัตรารอ้ยละ 80 ของก าไรสทุธหิลังหักส ารองตามกฎหมายและส ารองอืน่ๆ ตาม

ขอ้บังคับของบรษัิทตามงบการเงินเฉพาะกจิการ ส าหรับการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชใีด ๆ ระหว่างอายุ
ใบส าคัญแสดงสทิธทิีอ่อกในครัง้นี ้
การค านวณอัตรารอ้ยละของเงนิปันผลทีจ่่ายใหก้ับผูถ้อืหุน้ ใหค้ านวณโดยน าเงนิปันผลทีจ่่ายออกจรงิในรอบระยะเวลา
บัญชใีนแต่ละปี ดังกล่าว หารดว้ยก าไรสุทธหิลังหักส ารองตามกฎหมายและส ารองอืน่ๆ ตามขอ้บังคับของบรษัิท 
ตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ ของรอบระยะเวลาบัญชนัีน้ โดยเงนิปันผลทีจ่่ายออกจรงิใหห้มายรวมถงึเงนิปันผล
ระหวา่งกาลในแตล่ะรอบบัญชนัีน้ดว้ย การเปลีย่นแปลงราคาใชส้ทิธแิละอัตราการใชส้ทิธจิะมผีลบังคับใชตั้ง้แต่วัน
แรกทีผู่ซ้ ือ้หุน้สามัญไมม่สีทิธใินการรับเงนิปันผลนัน้ (วันแรกทีต่ลาดหลักทรัพยข์ึน้เครือ่งหมาย XD) 
 
“ราคาตลาดของหุน้สามัญของบรษัิท” และฐานของมูลค่าทีต่ราไว ้ซึง่จะใชเ้ปรยีบเทยีบใหใ้ช ้และมคีวามหมาย
เชน่เดยีวกับ รายละเอยีดในขอ้ (ข) ขา้งตน้ 

 
“วันทีใ่ชใ้นการค านวณ” หมายถงึ วันแรกทีผู่ซ้ ือ้หุน้สามัญเพิม่ทนุจะไมไ่ดรั้บสทิธใินเงนิปันผล 

 
1. ราคาใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดังนี ้
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2. อัตราการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดังนี ้
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โดยที ่ 0Pr ice   คอื ราคาใชส้ทิธเิดมิกอ่นการเปลีย่นแปลง 

1Pr ice   คอื ราคาใชส้ทิธใิหมห่ลังการเปลีย่นแปลง 

0Ratio   คอื อัตราการใชส้ทิธเิดมิกอ่นการเปลีย่นแปลง 

  1Ratio   คอื อัตราการใชส้ทิธใิหมห่ลังการเปลีย่นแปลง 

MP   คอื “ราคาตลาดของหุน้สามัญของบรษัิท” 



หนา้ 8 

D   คอื เงนิปันผลตอ่หุน้ทีจ่่ายจรงิแกผู่ถ้อืหุน้ 

R    คอื เงนิปันผลตอ่หุน้ ทีจ่ะจ่ายในอัตรารอ้ยละ 80 โดยค านวณจากก าไรสุทธิ

หลังหักส ารองตามกฎหมายและส ารองอืน่ๆ ตามขอ้บังคับของบรษัิท หาร
ดว้ยจ านวนหุน้ทัง้หมดทีม่สีทิธไิดรั้บเงนิปันผล 

 
(ฉ) ในกรณีทีม่เีหตกุารณ์ใด  ๆอันท าใหผู้ถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธ ิเสยีสทิธแิละผลประโยชน์ใด  ๆ

อันพงึได ้โดยทีเ่หตกุารณ์ใด ๆ นัน้ไมไ่ดอ้ยูใ่นขอ้ (ก) ถงึ (จ) 
ใหบ้รษัิท และทีป่รกึษาทางการเงนิรว่มกันพจิารณา เพือ่ก าหนดการเปลีย่นแปลงราคาใชส้ทิธ ิและ/หรอื อัตราการ
ใชส้ิทธิใหม่อย่างเป็นธรรม และไม่ท าใหผู้ถ้ ือใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิไดรั้บ
ผลประโยชน์ดอ้ยไปจากเดมิ โดยใหถ้อืว่าผลการพจิารณานัน้เป็นทีสุ่ด และใหบ้รษัิทแจง้ใหส้ านักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยและนายทะเบยีนของใบส าคัญแสดงสทิธ ิทราบถงึรายละเอยีดดังกล่าวทันทนัีบ
จากวันทีเ่กดิเหตกุารณ์ทีต่อ้งด าเนนิการเปลีย่นแปลงการใชส้ทิธดัิงกลา่ว 
 

2. การค านวณการเปลี่ยนแปลงราคาใชส้ทิธแิละอัตราการใชส้ทิธติามขอ้ (ก) ถงึ (ฉ) เป็นอสิระต่อกันและจะค านวณการ
เปลีย่นแปลงตามล าดับเหตุการณ์ต่างๆ ก่อนหลังเปรยีบเทยีบกับ "ราคาตลาดของหุน้สามัญของบรษัิท” ส าหรับกรณีที่
เหตกุารณ์ตา่ง ๆ เกดิขึน้พรอ้มกัน ใหค้ านวณการเปลีย่นแปลงเรยีงตามล าดับ ดังนี้ คอื (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) และ (ฉ) โดย
ในแต่ละล าดับครัง้ทีค่ านวณการเปลีย่นแปลง ใหค้งสภาพของราคาใชส้ทิธเิป็นทศนยิม 3 ต าแหน่ง และอัตราการใชส้ทิธเิป็น
ทศนยิม 3 ต าแหน่ง  

 
“ราคาตลาดของหุน้สามัญของบรษัิท” ซึง่จะใชเ้ปรยีบเทยีบใหใ้ชแ้ละมคีวามหมายเชน่เดยีวกับรายละเอยีดในขอ้ (ข) ขา้งตน้ 
 

3. การค านวณการเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอัตราการใชส้ทิธติามขอ้ (ก) ถงึ (ฉ) จะไม่มกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ท าให ้
ราคาการใชส้ทิธใิหมส่งูขึน้ และ/หรอื อัตราการใชส้ทิธลิดลง เวน้แต่กรณีการรวมหุน้ ในกรณีทีหุ่น้สามัญทีเ่กดิจากการใชส้ทิธิ
ตามจ านวนใบส าคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธขิองการแสดงความจ านงการใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ (ทศนิยม     
3 ต าแหน่งของอัตราการใชส้ทิธใิหม่หลังการเปลีย่นแปลง) ค านวณออกมาเป็นเศษของหุน้ใหต้ัดเศษของหุน้นัน้ทิง้ และ
หากราคาการใชส้ทิธหิลังการเปลีย่นแปลง (ทศนยิม 3 ต าแหน่ง) คูณกับจ านวนหุน้สามัญ ในการแสดงความจ านงการใชส้ทิธิ
ในรอบนัน้ ค านวณไดเ้ป็นเศษของบาทใหต้ัดเศษตัง้แตท่ศนยิมต าแหน่งที ่3 ทิง้ 
 

4. ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงราคาใชส้ทิธจินเป็นผลท าใหร้าคาใชส้ทิธใิหม่มรีาคาต ่ากว่ามูลค่าทีต่ราไวข้องหุน้สามัญของ
บรษัิท (Par Value) ก็ใหใ้ชร้าคาใชส้ทิธใิหม่ดังกล่าว เวน้แต่จะเป็นกรณีทีก่ฎหมายหา้มมใิหบ้รษัิทออกหุน้ใหม่ต ่ากว่ามูลค่า     
ทีต่ราไว ้บรษัิทขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับราคาใชส้ทิธใิหม่เท่ากับมูลค่าทีต่ราไวข้องหุน้สามัญ ส าหรับอัตราการใชส้ทิธใิหม่ให ้
ใชอ้ัตราการใชส้ทิธทิีค่ านวณไดต้ามขอ้ (ก) ถงึ (ฉ) เชน่เดมิ 

 

5. สถานภาพของใบส าคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธทิีอ่ยู่ระหว่างวันทีผู่ถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทน
ใบส าคัญแสดงสทิธแิสดงความจ านงใชส้ทิธ ิและ วันกอ่นทีก่ระทรวงพาณชิยจ์ะรับจดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระแลว้ อันเนื่องมาจากการ
ใชส้ทิธติามใบส าคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธ ิจะมสีถานภาพและสทิธเิชน่เดยีวกับใบส าคัญแสดงสทิธหิรอื
ใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธ ิทียั่งไมไ่ดแ้สดงความจ านงใชส้ทิธ ิและสถานภาพจะสิน้สุดลงในวันทีก่ระทรวงพาณิชยไ์ดรั้บ
จดทะเบยีนเพิม่ทนุช าระแลว้ อันเนือ่งมาจากการใชส้ทิธติามใบส าคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธขิา้งตน้แลว้ 

 
ในกรณีบรษัิทมกีารปรับราคาใชส้ทิธ ิและ/หรอื อัตราการใชส้ทิธ ิในชว่งทีบ่รษัิทยังไม่ไดน้ าหุน้สามัญทีเ่กดิจากการใชส้ทิธิ
ตามใบส าคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธ ิเขา้จดทะเบยีนกับกระทรวงพาณชิย ์ผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธหิรอื 
ใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธ ิทีไ่ดท้ าการใชส้ทิธแิลว้จะไดรั้บการปรับสทิธยิอ้นหลัง โดยบรษัิทจะด าเนนิการออกหุน้สามัญใหม่
เพิม่เตมิใหแ้กใ่บส าคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธ ิโดยเร็วทีสุ่ดตามจ านวนทีผู่ถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธหิรอื 
ใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธ ิสมควรจะไดรั้บ หากราคาทีป่รับใหม่นัน้มผีลบังคับใชโ้ดยหุน้สามัญส่วนทีเ่พิม่เตมิ อาจไดร้ับ
ชา้กว่าหุน้สามัญทีไ่ดรั้บก่อนหนา้นี้แลว้ แต่ไม่เกนิ 45 วันนับจากวันทีม่กีารปรับสทิธ ิบรษัิทอาจท าการปรับราคาใชส้ทิธิ
ควบคู่กับการออกใบส าคัญแสดงสทิธใิหม่ทดแทนการปรับอัตราการใชส้ทิธก็ิได ้ทัง้นี้ หากบรษัิทตอ้งออกหุน้รองรับเพิม่เตมิ 
บรษัิทตอ้งยืน่มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทีอ่นุมัตใิหอ้อกหุน้รองรับการปรับสทิธนัิน้อย่างเพยีงพอต่อส านักงาน ก.ล.ต. ก่อน
การปรับสทิธ ิจงึจะถอืวา่บรษัิทไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้รองรับ 
 

6. หุน้สามัญทีเ่กดิจากการใชส้ทิธขิองใบส าคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธจิะมสีทิธแิละไดรั้บผลประโยชน์อัน
พงึไดเ้หมอืนหุน้สามัญเดมิทีอ่อกและเรยีกช าระเต็มมูลค่าแลว้ของบรษัิททุกประการ เมือ่กระทรวงพาณิชยไ์ดร้ับจดทะเบยีน
เพิม่ทนุช าระแลว้ของบรษัิท 
 

7. การเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอัตราการใชส้ทิธ ิตามเงือ่นไขทีไ่ดก้ าหนดไวข้า้งตน้ โดยบรษัิทจะไม่ท าการเวนคนื
ใบส าคัญแสดงสทิธ ิแตผู่ถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธเิดมิจะไดรั้บสทิธใินการเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธ ิและอัตราการใชส้ทิธิ
ทกุประการดังนี ้ 
7.1 บรษัิทจะแจง้รายละเอยีดการเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธ ิและ/หรอื อัตราการใชส้ทิธผิ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูล

ของตลาดหลักทรัพยใ์หผู้ถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธทิราบในทันทหีรอืกอ่นวันทีอ่ัตราหรอืราคาใชส้ทิธมิผีลบังคับใช ้
7.2 บรษัิทจะด าเนนิการแจง้ผลการเปลีย่นแปลง โดยแจง้ถงึรายละเอยีดวธิกีารค านวณและเหตุผลทีต่อ้งมกีารเปลีย่นแปลง

ดังกลา่ว ใหส้ านักงาน ก.ล.ต.เพือ่แจง้ราคาการใชส้ทิธแิละอัตราการใชส้ทิธทิีก่ าหนดขึน้มาใหม่ รวมทัง้ขอ้เท็จจรงิ
โดยย่อ ถงึสาเหตุทีม่กีารปรับสทิธ ิวธิกีารค านวณและวันทีท่ีก่ารปรับสทิธดัิงกล่าวมผีลบังคับใช ้โดยจะแจง้ทันที
นับตัง้แตวั่นทีเ่กดิเหตกุารณ์ 
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ขอ้จ ากดัในการโอนใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
1. การโอนใบส าคัญแสดงสทิธ ิ

บรษัิทไมม่ขีอ้จ ากัดการโอนใบส าคัญแสดงสทิธ ิเวน้แต่ การโอนเกดิขึน้ในชว่งปิดสมุดทะเบยีนใบส าคัญแสดงสทิธ ิเพือ่พัก
การโอนสทิธติามใบส าคัญแสดงสทิธใินกรณีการใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ย ซึง่บรษัิทจะปิดสมุดทะเบยีนใบส าคัญแสดงสทิธ ิเพือ่
พักการโอนหรอืการใชส้ทิธติามใบส าคัญแสดงสทิธ ิ21 วัน กอ่นวันครบก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ย (ในกรณีทีวั่นใชส้ทิธิ
ครัง้สดุทา้ยตรงกับวันหยดุท าการ ใหเ้ลือ่นเป็นวันท าการสดุทา้ยกอ่นหนา้วันก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ยดังกลา่ว) 
 

2. บคุคลทีไ่มใ่ชส่ัญชาตไิทย 
2.1 บรษัิทจะไม่ออกหุน้สามัญใหแ้ก่ผูใ้ชส้ทิธทิีไ่ม่ใชส่ัญชาตไิทย ซึง่ไดด้ าเนินการใชส้ทิธติามวธิีการใชส้ทิธจินท าให ้

สัดส่วนการถอืหุน้ของคนทีไ่ม่ใชส่ัญชาตไิทยมจี านวนเกนิกว่ารอ้ยละ 49 ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้บังคับบรษัิท ขอ้ 14 
หรอืตามสัดสว่นทีอ่าจมกีารแกไ้ขในขอ้บังคับในอนาคต 

2.2 หากขอ้จ ากัดการโอนดังกลา่วขา้งตน้ มผีลท าใหผู้ถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธทิีไ่ม่ใช่

สัญชาตไิทยทีไ่ดด้ าเนนิการใชส้ทิธติามวธิกีารใชส้ทิธ ิไม่สามารถใชส้ทิธไิดต้ามจ านวนทีร่ะบุในใบแจง้ความจ านงการ
ใชส้ทิธิซือ้หุน้สามัญ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ผูถ้ ือใบส าคัญแสดงสทิธิจะสามารถเลือกใหบ้รษัิทด าเนินการ   
อยา่งใดอยา่งหนึง่ดังตอ่ไปนี ้
ก) ใหบ้รษัิทคนืใบส าคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธ ิและเงนิทีเ่หลอืตามราคาใชส้ทิธขิองใบส าคัญ

แสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธ ิในส่วนทีไ่ม่สามารถใชส้ทิธไิด ้โดยไม่มดีอกเบีย้ใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคัญ
แสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธ ิทีไ่ม่ใชส่ัญชาตไิทยดังกล่าว ทางไปรษณียล์งทะเบยีนภายใน 14 วัน 
นับจากวันใชส้ทิธใินครัง้นัน้ ๆ 

ข) ใหบ้รษัิทเป็นผูถ้อืใบแจง้ความจ านงการใชส้ทิธ ิใบส าคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธ ิและเงนิ
ตามจ านวนการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญทีผู่ถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธทิีม่ใิชส่ัญชาติ
ไทยไดย้ืน่ความจ านงการใชส้ทิธใินส่วนทียั่งไม่ไดใ้ชส้ทิธเิอาไวต้ามล าดับก่อนหลัง เพือ่ด าเนนิการใชส้ทิธิ
ตามใบส าคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธ ิในส่วนทียั่งมไิดม้กีารใชส้ทิธดัิงกล่าวเมือ่มกีารเขา้
ถอืหุน้ตามใบส าคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธดัิงกล่าวไม่ขัดต่อขอ้จ ากัดทัง้จ านวนหรือ
บางสว่น 
ทัง้นี ้ผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธทิีม่ใิชส่ัญชาตไิทย จะตอ้งแสดงความจ านงที่
จะใหบ้รษัิท ด าเนินการตามขอ้ ก) หรอื ข) ขา้งตน้ โดยระบุในใบแจง้ความจ านงการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญ   
ณ วันแจง้ความจ านงการใชส้ทิธใินแตล่ะครัง้ 

2.3 บรษัิทจะอนุญาตใหม้กีารด าเนนิการใชส้ทิธติามใบส าคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธ ิในส่วนทียั่ง
มไิดรั้บการใชส้ทิธิตามขอ้ 2.2 ข) บางส่วนหรอืทัง้หมดในวันใชส้ทิธิวันแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยไม่ขัดต่อ
ขอ้จ ากัด อยา่งไรก็ด ีหากมจี านวนใบส าคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธทิีร่อการใชส้ทิธ ิณ วันใชส้ทิธิ
ดังกลา่วมากกว่าจ านวนหุน้สามัญทีอ่นุญาตใหใ้ชส้ทิธไิดโ้ดยไม่ขัดต่อขอ้จ ากัดการโอนหุน้ เรือ่งสัดส่วนการถอืครอง
หลักทรัพยข์องผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธทิีม่ใิชส่ัญชาตไิทย บรษัิทจะด าเนนิการใชส้ทิธ ิตามใบส าคัญแสดงสทิธิ
หรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธใิหแ้กผู่ถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธทิีม่ใิชส่ัญชาตไิทย ตามล าดับการแจง้ความจ านงใน
การใชส้ทิธทิีค่รบถว้นสมบรูณ์ตามขอ้ก าหนดในการใชส้ทิธใินครัง้นี ้

2.4 ผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธทิีม่ใิชส่ัญชาตไิทยจะไม่ไดรั้บการชดเชยไม่ว่ารูปแบบใด
จากบรษัิท ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการใชส้ทิธิได ้โดยมีสาเหตุมาจากขอ้จ ากัดเรื่องสัดส่วนการถือครอง
หลักทรัพยข์องผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธทิีม่ใิชส่ัญชาตไิทย 

2.5  หากผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธ ิแสดงความจ านงใหบ้รษัิทด าเนนิตามขอ้ 2.2 ข) 
และ ณ วันใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ย ใบส าคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธดัิงกล่าวไม่สามารถใชส้ทิธไิด ้
เนื่องจากขอ้จ ากัดเกีย่วกับการถือครองหุน้ของใบส าคัญแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธิ ใหถ้ือว่า
ใบส าคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธดัิงกล่าวหมดอายุลง โดยผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทน
ใบส าคัญแสดงสทิธิดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกรอ้งค่าเสียหายใด ๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ด าเนินการชดใช ้

คา่เสยีหายทีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ 
 
 

ระยะเวลาหา้มจ าหนา่ยหุน้ (ถา้ม)ี -ไมม่-ี 
 
อืน่ ๆ ทีส่ าคญั (ถา้ม)ี -ไมม่-ี 
 
ทีป่รกึษาทางการเงนิ (ถา้ม)ี บรษัิท แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จ ากัด 
 
จดัท าโดย บรษัิท แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จ ากัด 
 
บรษัิทขอรับรองวา่ สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้ง และครบถว้นทกุประการ 

 
บรษัิท เอทพี ี30 จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 

 
ประทบัตราส าคญับรษัิท 

 

   (นายววิฒัน ์กรมดษิฐ)์       (นายปิยะ เตชากลู) 
กรรมการผูม้อี านาจลงนาม    กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 

 

 


