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ข้อก ำหนดว่ำดว้ยสทิธิและหน้ำทีข่องผู้ออกใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ

และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมัญของ 

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสตกิส ์จ ำกัด (มหำชน) คร้ังที ่1 (LEO-W1) 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 1 ที่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมของบรษิัทที่จองซือ้และไดร้บักำรจดัสรรหุน้หุน้กูแ้ปลงสภำพของบรษิัท ครัง้ที่ 1/2565 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผูอ้อก
หุน้กูแ้ปลงสภำพมีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภำพก่อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้แปลงสภำพ”) ตำมสดัส่วนจ ำนวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้
แต่ละรำยถืออยู่ โดยไม่จดัสรรใหผู้ถื้อหุน้ที่จะท ำให้บริษัท มีหนำ้ที่ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) 
(“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ คร้ังที ่1” หรือ “LEO-W1”) ชนิดระบชุื่อผูถื้อและสำมำรถโอนเปล่ียนมือได ้ออกโดยบรษิัท ลีโอ โกลบอล 
โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ”) ตำมมติที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2565 เมื่อ
วนัท่ี 28 เมษำยน 2565 

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิ โดยผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะตอ้งผูกพันตำมขอ้ก ำหนดสิทธิฉบับนีทุ้กประกำร และให้ถือว่ำผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิได้
รบัทรำบและเขำ้ใจขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ในขอ้ก ำหนดสิทธิเป็นอย่ำงดีแลว้ รวมทั้งไดใ้หค้วำมเห็นชอบกับกำรแต่งตัง้นำยทะเบียน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิและขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ ในสญัญำแต่งตัง้นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิดว้ย ทัง้นี ้ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ
จะจดัใหม้ีกำรเก็บรกัษำส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิและสญัญำแต่งตัง้นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิไว ้ณ ส ำนกังำนใหญ่ ของผูอ้อก
ใบส ำคัญแสดงสิทธิและส ำนักงำนใหญ่ของนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ เพื่อใหผู้ถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบ
ส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิและสญัญำต่ำงๆ ไดใ้นวนัและเวลำท ำกำรของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดง
สิทธิดงักล่ำว (แลว้แต่กรณี) 

ค ำจ ำกดัควำม 

ค ำและข้อควำมต่ำงๆ ทีใ่ช้อยู่ในข้อก ำหนดสทิธิให้มีควำมหมำยดังต่อไปนี ้

ขอ้ก ำหนดสิทธิ : ขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหนำ้ที่ของผูอ้อกและผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกัด 
(มหำชน) ครัง้ที่ 1 ("LEO-W1”) ฉบบันี ้(รวมถึงที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) 

ตลำดหลกัทรพัย ์ : ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 

นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด หรือบุคคลหรือ
นิติบุคคลอื่นที่ด  ำเนินกิจกำรรบัฝำกหลักทรัพยไ์ดต้ำมกฎหมำยซึ่ง
เขำ้รบัท ำหนำ้ที่แทน 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ : ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริษัท ลีโอ โกลบอล  
โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1 ที่จดัสรรและเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้เดิมของบริษัทที่จองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ 
โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะท ำให้บริษัท มีหน้ำที่ตำมกฎหมำย
ต่ำงประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ชนิดระบชุื่อผูถื้อและ
โอนเปล่ียนมือได ้



2 

 

ใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ : ใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ออกโดยบริษัท ศูนยร์ับฝำกหลักทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อใช้แทนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สำมญัของบรษิัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1  

บรษิัท หรือ ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ : บรษิัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 

ประกำศ ทจ.34/2551 : ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง กำรขอ
อนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ที่
ออกใหม่และหุน้ที่ออกใหม่เพื่อรองรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ ลงวนัที่ 15 
ธันวำคม 2551 (รวมถึงที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ : ผูท้รงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของ บริษัท ลีโอ 
โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 1 และให้รวมถึงผู้ทรง
สิทธิในใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบรษิัท 

สิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิ : หมำยถึง สิทธิทั้งปวงในใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของ
บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 1 ภำยใต้
ข้อก ำหนดสิทธินีแ้ละ/หรือภำยใตก้ฎหมำยที่เก่ียวข้อง (ถ้ำมี) อัน
รวมถึง (แต่ไม่จ ำกัดเฉพำะ) สิทธิในกำรซือ้หุน้รองรบั สิทธิในกำรเขำ้
ร่วมประชุมและสิทธิในกำรลงคะแนนเสียงในกำรประชุมผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ : ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้
สำมญัของบรษิัท ระหว่ำงเวลำ 09.00 – 15.00 น. ภำยในระยะเวลำ 
5 วันท ำกำร ก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้น กำรใช้สิทธิครัง้
สดุทำ้ย ก ำหนดใหม้ีระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิครัง้
สดุทำ้ยจะตอ้งไม่นอ้ยกว่ำ 15 วนั ก่อนวนัใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย 

วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ : วนัที่ 26 มกรำคม 2566 

วนัที่ 26 กรกฎำคม 2566 

วนัที่ 26 มกรำคม 2567 และ 

วนัที่ 26 กรกฎำคม 2567 

วนัใชสิ้ทธิครัง้แรก : วนัที่ 26 มกรำคม 2566 

วนัใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย : วนัที่ 26 กรกฎำคม 2567 

วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ : วนัท่ี 27 กรกฎำคม 2565 
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วนัท ำกำร : วันที่ตลำดหลักทรพัยเ์ปิดท ำกำรตำมปกติ ซึ่งไม่ใช่วันเสำรห์รือวัน
อำทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยประกำศให้เป็น
วนัหยดุของธนำคำรพำณิชย ์

ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ : บริษัท ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด หรือบุคคลหรือ 
นิติบุคคลอื่นที่ด  ำเนินกิจกำรรบัฝำกหลักทรัพยไ์ดต้ำมกฎหมำยซึ่ง
เขำ้รบัท ำหนำ้ที่แทน 

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

สมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือ สมุด
ทะเบียน 

: สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทำงทะเบียนซึ่งบันทึกรำยละเอียด
เก่ียวกับใบส ำคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1 และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ครัง้
ที่ 1 ที่เก็บรักษำโดยนำยทะเบียน เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1 กำรโอน กำรจ ำน ำ กำรอำยัด กำรออกใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1 ใบใหม่ ตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือประกำศของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หรือประกำศของ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุที่เก่ียวขอ้ง 
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1.   รำยละเอียดเกี่ยวกับใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ
 บรษิัทจะออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ จ ำนวนไม่เกิน 25,500,000 หน่วย ที่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้
หุ้นกู้แปลงสภำพของบริษัท ครัง้ที่ 1/2565 ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะท ำให้บริษัท มีหน้ำที่ตำม
กฎหมำยต่ำงประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ที่มีรำยชื่อปรำกฏอยู่ในทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วันที่  31 พฤษภำคม 
2565 (Record Date)  ในอตัรำส่วน 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภำพ ต่อ 100 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1 โดยมีรำยละเอียด
ของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เสนอขำยดงัต่อไปนี ้

1.1 ลักษณะส ำคัญของใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ
ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ : บรษิัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
ทีอ่ยู่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ : เลขที่ 251-251/1 ซอยภกัดี ถนนพระรำม 3 แขวงบำงคอแหลม เขต

บำงคอแหลม กทม. 10120 
ประเภทของใบส ำคัญแสดงสิทธิ : ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริษัท ลีโอ โกลบอล  

โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1 ที่จดัสรรและเสนอขำยใหแ้กผู่ถื้อหุน้
เดิมของบรษิัทที่จองซือ้และไดร้บักำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพของบรษิทั 
ครัง้ที่ 1/2565 ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ โดยไม่จัดสรรใหผู้ถื้อหุน้ที่จะท ำ
ให้บริษัท มีหน้ำที่ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ (Preferential Public 
Offering: PPO) (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ คร้ังที ่1” หรือ “LEO-W1”) 

ชนิดของใบส ำคัญแสดงสิทธิ : ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือ
และโอนเปล่ียนมือได ้

จ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิทีอ่อกและ
เสนอขำย 

: ไม่เกิน 25,500,000 หน่วย (ยี่สิบหำ้ลำ้นหำ้แสนหน่วย) 

จ ำนวนหุ้นสำมัญทีส่ ำรองเพือ่รองรับ
กำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

: ไม่เกิน 25,500,000 หุน้ (มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท) ซึ่ง 

• คิดเป็นรอ้ยละ 7.97 ของจ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของบรษิัท ในปัจจบุนั หรือ 

• คิดเป็นรอ้ยละ 13.28 ของจ ำนวนหุ้นที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ของ
บริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่  3/2565 
ประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2565  รวมกับจ ำนวนหุ้นที่
รองรับหุ้นกู้แปลงสภำพ จ ำนวน 17,000,000 หุ้น และกำร
ออกเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของ
บริษัท ครัง้ที่ 1 (LEO-W1) จ ำนวน 25,500,00 หุน้ ท่ีออกและ
จดัสรรในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 
ทัง้นี ้จ ำนวนหุน้รองรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เสนอขำยในครัง้
นี ้เมื่อรวมกับจ ำนวนหุ้นที่บริษัท จัดสรรไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้
แปลงสภำพหรือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ในครัง้อื่น (ถำ้
มี) มีจ ำนวนไม่เกินรอ้ยละ 50 ของจ ำนวนหุ้นที่จ  ำหน่ำยได้
แลว้ทัง้หมดของบรษิัท 
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วิธีกำรเสนอขำย : บริษัทเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้และ
ไดร้บักำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ โดยบรษิัท
จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภำพ
ตำมสดัส่วนกำรจองซือ้ โดยไม่จดัสรรใหผู้ถื้อหุน้ท่ีจะท ำใหบ้รษิัท มี
หน้ำที่ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ (Preferential Public Offering: 
PPO) (โดยไม่คิดมลูค่ำ) ในอตัรำส่วน 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภำพ ต่อ 
100 หน่วยใบส ำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่  1 (LEO-W1) โดยบริษัท
ก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นสำมัญที่มีสิทธิจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนพร้อม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ (Record Date) ในวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2565 

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บำท (ศนูยบ์ำท) 
อำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ : อำย ุ2 ปี นบัแต่วนัท่ีออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1 

(LEO-W1) ซึ่งวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ คือวนัท่ี 27 กรกฎำคม 
2565 และวันที่ครบก ำหนดคือวันที่  26 กรกฎำคม 2567 โดย
ใบส ำคญัแสดงสิทธิจะพน้สภำพจำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน
ในวันถัดไป โดยบริษัทจะไม่ขยำยอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 
และไม่มีขอ้ก ำหนดเรียกใหผู้ถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ใชสิ้ทธิก่อน
ก ำหนด 

วันทีอ่อกและเสนอขำยใบส ำคัญ
แสดงสทิธ ิ

: วนัท่ี 27 กรกฎำคม 2565  

อัตรำกำรใช้สิทธิ : ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสำมัญใหม่ (อำจมีกำร
เปล่ียนแปลงไดภ้ำยหลงัตำมเงื่อนไขกำรปรบัสิทธิ) 

รำคำกำรใช้สิทธิ : 22.00 บำท ยกเว้นกรณีกำรปรบัรำคำใชสิ้ทธิตำมเงื่อนไขกำรปรบั
สิทธิ ทัง้นี ้ในกรณีที่มีกำรปรบัรำคำใชสิ้ทธิ รำคำใชสิ้ทธิของใบส ำคญั
แสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1 ต่อหน่วยภำยหลังกำรปรบัรำคำใชสิ้ทธิไม่ว่ำใน
กรณีใดๆ จะไม่ต ่ำกว่ำมลูค่ำที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัของบรษิัท  

ระยะเวลำและก ำหนดกำรใช้สิทธิ : เป็นไปตำมที่ระบใุนขอ้ 1.2 
วันสิน้สุดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ : วนัท่ี 26 กรกฎำคม 2567  
ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่  1 ไปจดทะเบียนเป็น

หลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/
หรือตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 

ตลำดรองของหุ้นสำมัญที่เกิดจำก
กำรใช้สิทธิ 

: บรษิัทจะน ำหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ที่ออกและเสนอขำยในครั้งนี ้ เข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลำด
หลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 

วิธีกำรและเงือ่นไขกำรใช้สิทธิ : เป็นไปตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 1.2 
สิทธิและผลประโยชนอ์ื่น ๆ : หุน้สำมญัที่ออกตำมกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะมีสิทธิเท่ำ
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เทียมกบัหุน้สำมญัของบรษิัท ที่ออกไปก่อนหนำ้นีท้กุประกำร 
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : เป็นไปตำมที่ระบใุนเอกสำรแนบทำ้ย 1 

 
1.2   วิธีกำรใช้สิทธิและเงือ่นไขกำรใช้สิทธิ 

1.2.1 วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ (Exercise Date) 

 ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1 (LEO-W1) ใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิไดใ้นทุก 6 เดือน ภำยหลงัจำก

วันที่ออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1 (LEO-W1) ไดแ้ก่ วนัที่ 26 มกรำคม 2566 วนัที่ 26 กรกฎำคม 2566 

วนัที่ 26 มกรำคม 2567  และวนัที่ 26 กรกฎำคม 2567 ระหว่ำงเวลำ 9.00 ถึง 15.00 น. ตลอดอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิ และ

วันใชสิ้ทธิครัง้สุดทำ้ยจะตรงกับวันที่ใบส ำคัญแสดงสิทธิมีอำยุครบก ำหนด 2 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 26 กรกฎำคม 2567 โดย

ใบส ำคญัแสดงสิทธิจะพน้สภำพจำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในวนัถดัไปนบัจำกวนัใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย และในกรณีที่

วนัใชสิ้ทธิดงักล่ำวตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของธนำคำรพำณิชย ์ใหเ้ล่ือนวนัใชสิ้ทธิดงักล่ำวเป็นวนัท ำกำรก่อนหนำ้วนัใชสิ้ทธิ

นัน้ๆ 

1.2.2 ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัของบริษัท จะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซือ้

หุน้สำมญัของบรษิัท ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภำยในระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรก่อนวนัใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ (ต่อไปนีเ้รียกวำ่ 

“ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ”) ยกเวน้กำรใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ยก ำหนดใหม้ีระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้

สิทธิครัง้สดุทำ้ยจะตอ้งไม่นอ้ยกว่ำ 15 วนัก่อนวนัใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย (ต่อไปนีเ้รียกว่ำ “ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้

สิทธิคร้ังสุดท้ำย”) 

 ทั้งนี ้บริษัทจะไม่มีกำรปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ยกเวน้ในกรณีกำรใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย 

บรษิัทจะปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 21 วนั ก่อนวนัใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย และตลำดหลกัทรพัยจ์ะท ำกำรขึน้

เครื่องหมำย SP (หำ้มกำรซือ้ขำย) ล่วงหนำ้ 2 วนัท ำกำรก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน (ในกรณีที่วนัปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนสิทธิ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิวนัแรกตรงกับวนัหยุดท ำกำรของตลำดหลกัทรพัยใ์หเ้ล่ือนวนัปิดสมดุทะเบียนวนัแรกเป็นวนัท ำกำรก่อน

หนำ้) 

กำรแจง้ข่ำวเก่ียวกบักำรใชสิ้ทธิ อตัรำกำรใชสิ้ทธิ รำคำที่จะซือ้หุน้สำมญั ระยะเวลำในกำรใชสิ้ทธิ และระยะเวลำกำร

แจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ บริษัทจะแจง้รำยละเอียดดงักล่ำวอย่ำงนอ้ย 5 วนัท ำกำรก่อนระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงใน

กำรใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ ในระบบเผยแพรข่อ้มลูผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกสข์องตลำดหลกัทรพัย ์ส ำหรบัวนัใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย บรษิัท

จะแจง้ข่ำวดงักล่ำวผ่ำนระบบเผยแพรข่อ้มลูผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกสข์องตลำดหลกัทรพัยล่์วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 14 วนั ก่อนวนัปิด

สมุดทะเบียน พรอ้มทั้งส่งรำยละเอียดดังกล่ำวใหก้ับผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมรำยชื่อที่ปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนครัง้สดุทำ้ยทำงไปรษณียล์งทะเบียนดว้ย 
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1.2.3 นำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (“ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย”์) 
93 ชัน้ 14 ถนนรชัดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศพัท ์ :     0-2009-9999 
โทรสำร  :     0-2009-9991 
E-mail  :     TSDCallCenter@set.or.th 
Website :     http://www.set.or.th/tsd 
นำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะรบัผิดชอบต่อกำรปิดสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งใน

สมดุทะเบียนจะตอ้งประกอบดว้ย ชื่อและนำมสกลุ สญัชำติและท่ีอยู่ของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ และรำยละเอียด
อื่นๆ ที่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะก ำหนด ในกรณีขอ้มลูไม่ตรงกนั บรษิัทจะถือขอ้มลูที่ปรำกฏอยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นขอ้มูลที่ถูกตอ้ง ดังนั้น ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิมีหนำ้ที่ในกำรแจง้กำรเปล่ียนแปลง หรือ
แกไ้ขขอ้ผิดพลำดในรำยละเอียดในกำรลงบนัทึกในสมดุทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิต่อนำยทะเบียนโดยตรง 

บริษัทขอสงวนสิทธิในกำรเปล่ียนแปลงนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจง้กำรเปล่ียนแปลง

ดังกล่ำวใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิผ่ำนทำงระบบเผยแพร่ขอ้มูล ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกสข์องตลำดหลักทรัพย์

โดยเร็ว และแจ้งให้ส ำนักงำน ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วัน รวมทั้งบริษัทจะด ำเนินกำรจัดส่งหนังสือแจ้งกำร

เปล่ียนแปลงดงักล่ำวใหก้บัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทำงไปรษณียล์งทะเบียนดว้ย 

1.2.4 สถำนทีต่ิดต่อในกำรใช้สิทธิ 

(1) ติดต่อในกำรใชสิ้ทธิ 

บรษิัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 

เลขที่ 251-251/1 ซอยภกัดี ถนนพระรำม 3 แขวงบำงคอแหลม เขตบำงคอแหลม กทม. 10120 

โทรศพัท ์ :     0-2079-9888 

โทรสำร  :     - 

Website :     http://www.leogloballogistics.com 

ทั้งนี ้ในกรณีที่บริษัทมีกำรเปล่ียนแปลงสถำนที่ติดต่อในกำรใชสิ้ทธิ บริษัทจะแจง้รำยละเอียดใหก้ับผูถื้อใบส ำคญั

แสดงสิทธิทรำบผ่ำนระบบเผยแพรข่อ้มลูผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกสข์องตลำดหลกัทรพัยต์่อไป 

(2) ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถติดต่อขอรบัแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัไดท้ี่ส  ำนกังำนของ

บริษัท หรือดำวนโ์หลดไดจ้ำกเวปไซตข์องบริษัท http://www.leogloballogistics.com ในระหว่ำงระยะเวลำ

กำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ หรือระยะเวลำแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย 

ในกรณีที่ใบส ำคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไรใ้บหุน้ (Scripless System) ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ตอ้งกำรใชสิ้ทธิตอ้ง

แจง้ควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อใหอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญั

mailto:TSDCallCenter@set.or.th
https://www.set.or.th/tsd
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แสดงสิทธิตำมที่ตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด โดยยื่นต่อบรษิัทหลกัทรพัยท์ี่ท  ำหนำ้ที่เป็นนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัย ์(Broker) ของตน 

และบริษัทหลักทรัพยด์ังกล่ำวจะด ำเนินกำรแจง้กับศูนยร์ับฝำกหลักทรัพย์ เพื่อขอถอนใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อใหอ้อก

ใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิส ำหรบัน ำไปใชเ้ป็นหลักฐำนประกอบกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัที่จะยื่นกับ

บรษิัท เพื่อด ำเนินกำรใชสิ้ทธิตำมที่ระบขุำ้งตน้ต่อไป 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัจะตอ้งปฏิบตัิตำมเงื่อนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ 

โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งปฏิบตัิใหถ้กูตอ้งตำมขอ้บงัคบัหรือกฎหมำยต่ำง ๆ ท่ีใชบ้งัคบัเก่ียวกบักำรใชสิ้ทธิจองซือ้หุน้

สำมญัดว้ย โดยด ำเนินกำรและส่งเอกสำรดงัต่อไปนีใ้หแ้ก่บรษิัทตำมสถำนท่ีติดต่อขำ้งตน้ 

(2.1) แบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมัญที่ไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้งชัดเจนและครบถว้นแลว้ทุกรำยกำร 

พรอ้มลงนำมโดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือหำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นนิติบคุคล จะตอ้งลงนำมโดยผูม้ี

อ  ำนำจลงนำมของนิติบคุคลนัน้พรอ้มประทบัตรำส ำคญัของนิติบคุคล (ถำ้มี) 

(2.2) ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ระบุว่ำผูถื้อนัน้มีสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมจ ำนวนที่
ระบอุยู่ในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัและหนงัสือมอบอ ำนำจใหผู้อ้ื่นมำรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ใบใหม่ ส ำหรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ (ถำ้มี) (ส ำหรบัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งไดม้ีกำรใชสิ้ทธิ
ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิเพียงบำงส่วน) 

(2.3) หลกัฐำนประกอบกำรใชสิ้ทธิ 

(ก) บคุคลสญัชำติไทย 
ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนซึ่งยงัไม่หมดอำย ุพรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

(ข) บคุคลที่มิใช่สญัชำติไทย 
ส ำเนำหนงัสือเดินทำงซึ่งยงัไม่หมดอำย ุพรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

(ค) นิติบคุคลในประเทศ 
ส ำเนำหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพำณิชยท์ี่ออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันใช้สิทธิ พรอ้มรับรองส ำเนำ
ถูกตอ้ง และเอกสำรหลกัฐำนของผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือชื่อตำม (ก) หรือ (ข) พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง (ยกเวน้
กรณีที่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยห์รือบรษิัทผูฝ้ำกหลกัทรพัยเ์ป็นผูโ้อน/ผูร้บัโอน ไม่ตอ้งส่งหลกัฐำนดงักล่ำว) 

(ง) นิติบคุคลต่ำงประเทศ 
ส ำเนำหนงัสือส ำคญักำรจดัตัง้บรษิัท หนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้บงัคบั และหนงัสือรบัรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อน
วันใช้สิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พรอ้มรับรองส ำเนำถูกตอ้ง และเอกสำรหลักฐำนของผู้มีอ  ำนำจลง
ลำยมือชื่อตำม (ก) หรือ (ข) พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

ทั้งนี ้หำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐำนประกอบกำรใชสิ้ทธิตำมที่กล่ำวขำ้งตน้ บริษัทจะถือว่ำผูถื้อ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงคท์ี่จะใชสิ้ทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิในครัง้นั้น ๆ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทอำจใชดุ้ลยพินิจในกำร
พิจำรณำในกำรใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิไดต้ำมควำมเหมำะสม 

(2.4) ช ำระเงินตำมจ ำนวนในกำรใชสิ้ทธิตำมที่ระบุในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัภำยในระยะเวลำ
ที่ก ำหนด โดยไม่เกินวนัใชสิ้ทธิ โดยวิธีใดวิธีหน่ึง ดงันี ้
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(ก) โอนเงินเขำ้บัญชีเงินฝำกชื่อบัญชี “บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน)” ธนำคำร กรุงเทพ 
จ ำกัด (มหำชน) สำขำ ส ำนกังำนใหญ่สีลม บญัชีสะสมทรพัย ์เลขที่ 101-9-07494-5 โดยแนบหลกัฐำนกำรโอน
เงินภำยในวนัใชสิ้ทธิแต่ละครัง้ 

(ข) ช ำระโดย เช็ค แคชเชียรเ์ช็ค ดร๊ำฟท ์ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือค ำสั่งจ่ำยเงินธนำคำร โดยเช็คจะตอ้งลงวนัท่ีก่อน
วนัท่ีใชสิ้ทธิ 2 วนั และสำมำรถเรียกเก็บไดใ้นกรุงเทพมหำนคร ภำยในวนัใชสิ้ทธิแต่ละครัง้ โดยขีดครอ่มสั่งจ่ำย 
“บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกัด (มหำชน)” ทัง้นี ้กำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัดงักล่ำวจะสมบรูณต์อ่เมื่อ
บริษัทสำมำรถเรียกเก็บเงินจ ำนวนดังกล่ำวไดแ้ลว้เท่ำนัน้ หำกเรียกเก็บเงินไม่ไดด้ว้ยเหตุใดๆ ที่มิไดเ้กิดจำก
บริษัท ใหถื้อว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำว และบริษัทตกลงใหถื้อเป็นกำร
ยกเลิกกำรขอใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ แต่ทัง้นีไ้ม่เป็นกำรตดัสิทธิผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัใน
ครัง้ต่อไป เวน้แต่เป็นกำรยกเลิกกำรใชสิ้ทธิในครัง้สุดทำ้ยใหถื้อว่ำหมดสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมัญตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิดงักล่ำวอีกต่อไป 

หมำยเหตุ :       ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมัญจะเป็นผูร้บัภำระค่ำใชจ้่ำยทำงภำษีและ/หรืออำกร
แสตมป์ทั้งหมด (ถำ้มี) ตำมบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎำกรว่ำดว้ยหมวดอำกรแสตมป์ หรือข้อบังคับ หรือกฎหมำยอื่นที่
เก่ียวขอ้ง หรือบงัคบัใชใ้นกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ถำ้มี) 

(3) จ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ขอใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัไม่ว่ำในกรณีใด ๆ ตอ้งไม่ต ่ำกว่ำ 100 หุน้สำมญั 

และจะตอ้งเป็นจ ำนวนเต็มเท่ำนั้น แต่ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิในกำรซือ้หุน้ต ่ำกว่ำ 100 หุน้

สำมญั จะตอ้งใชสิ้ทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัในครัง้เดียวทัง้จ ำนวน โดยอตัรำกำรใชสิ้ทธิเท่ำกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ

หน่ึงหน่วยต่อหน่ึงหุน้สำมญั เวน้แต่จะมีกำรปรบัอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 4. 

(4) จ ำนวนหุน้สำมัญที่จะออกเมื่อมีกำรใชสิ้ทธิ จะค ำนวณโดยกำรน ำจ ำนวนเงินในกำรใชสิ้ทธิซึ่งผูถื้อใบส ำคญั

แสดงสิทธิไดช้ ำระตำมที่กล่ำวขำ้งตน้ หำรดว้ยรำคำกำรใชสิ้ทธิในขณะที่มีกำรใชสิ้ทธินัน้ โดยบริษัทจะออกหุน้

สำมัญเป็นจ ำนวนเต็มไม่เกินจ ำนวนหน่วยของใบส ำคัญแสดงสิทธิคูณดว้ยอัตรำกำรใชสิ้ทธิ  หำกมีกำรปรบั

รำคำกำรใชสิ้ทธิและ/หรืออัตรำกำรใชสิ้ทธิแลว้ ท ำใหม้ีเศษเหลืออยู่จำกกำรค ำนวณดงักล่ำว บริษัทจะไม่น ำ

เศษดงักล่ำวมำคิดค ำนวณและจะช ำระเงนิท่ีเหลือจำกกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวคืนใหแ้กผู่ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิโดย

ไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้โดยไม่มีดอกเบีย้ 

ทัง้นี ้หำกบรษิัทไดท้ ำกำรส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจำกกำรใชสิ้ทธิโดยกำรส่งมอบทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยู่

ที่ระบุไวใ้นแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิโดยถูกตอ้งแลว้ ใหถื้อว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บัเงินคืนแลว้โดยชอบ และผูถื้อ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้หรือค่ำเสียหำยใด ๆ อีกต่อไป 

ในกรณีที่ตอ้งมีกำรเปล่ียนแปลงอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมเกณฑก์ำรปรบัรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมที่ระบใุน
เงื่อนไขกำรปรบัสิทธิ และมีเศษของจ ำนวนหุน้สำมญัที่จะไดร้บัจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใหต้ดัเศษของหุน้ทิง้ 

(5) หำกบรษิัทไดร้บัหลกัฐำนใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ครบตำมจ ำนวนที่ระบไุวใ้นแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้

หุน้สำมญั หรือบรษิัทตรวจสอบไดว้่ำขอ้ควำมที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้

สิทธิซือ้หุ้นสำมัญนั้นไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง หรือปิดอำกรแสตมป์ไม่ครบถว้นถูกต้องตำมขอ้บังคับหรือ
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กฎหมำยต่ำง ๆ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งท ำกำรแกไ้ขเพื่อใหเ้ป็นไปตำมเงื่อนไขก่อนวนัที่ใชสิ้ทธิ มิฉะนัน้

แลว้บริษัทจะถือว่ำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิในครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ และบริษัทจะ

จดัส่งใบส ำคญัแสดงสิทธิคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 14 วนันบัจำกวนัใชสิ้ทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ไม่

ว่ำในกรณีใด ๆ 

ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิช ำระเงินในกำรใชสิ้ทธิไม่ครบถว้น บริษัทสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรประกำรใด

ประกำรหนึ่งดงัต่อไปนี ้ตำมที่บรษิัทเห็นสมควร 

(5.1) ถือว่ำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิในครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ หรือ 

(5.2) ถือว่ำจ ำนวนหุ้นสำมัญที่จองซื ้อมีจ ำนวนเท่ำกับจ ำนวนที่พึงจะได้รับตำมจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิ  
ซึ่งบรษิัทไดร้บัช ำระไวจ้รงิตำมรำคำกำรใชสิ้ทธิในขณะนัน้ หรือ 

(5.3) ใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ช ำระเงินเพิ่มเติมตำมจ ำนวนที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิใหค้รบถว้นภำยในระยะเวลำแจง้
ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิในครัง้นั้น หำกบริษัทไม่ไดร้บัเงินครบตำมจ ำนวนในกำรใชสิ้ทธิภำยในระยะเวลำ
ดงักล่ำว บรษิัทจะถือว่ำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิในครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ 

ในกรณีที่เป็นกำรใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย ใหบ้รษิัทด ำเนินกำรตำมขอ้ (5.2) เท่ำนัน้ 

ในกรณีตำมขอ้ (5.1) และ (5.3) บรษิัทจะคืนเงินท่ีไดร้บัไวแ้ละใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่ง

บริษัทถือว่ำไม่มีกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวใหก้ับผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 14 วนันบัจำกวนัใชสิ้ทธิ 

โดยไม่มีดอกเบีย้ ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ ทัง้นี ้ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่มีกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวยงัมี

ผลใชไ้ดต้่อไปจนถึงวนัใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย หรือ 

ในกรณีตำมขอ้ (5.2) บรษิัทจะส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ พรอ้มเงินส่วนท่ีเหลือ (ถำ้
มี) ในกรณีที่บริษัทถือว่ำมีกำรใชสิ้ทธิเพียงบำงส่วนคืนใหก้บัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 14 วนั
นบัจำกวนัใชสิ้ทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ อย่ำงไรก็ดี ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิส่วนที่ยงั
ไม่มีกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวยงัมีผลใชไ้ดต้่อไปจนถึงวนัใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย 

(6) เมื่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัไดป้ฏิบตัิตำมเงื่อนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงกำรใช้

สิทธิซือ้หุน้สำมญั กล่ำวคือ ไดส่้งมอบทัง้ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ แบบแสดงควำม

จ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญั และช ำระเงินค่ำจองซือ้หุน้สำมัญถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณ ์ผู้ถือใบส ำคญัแสดง

สิทธิ จะไม่สำมำรถเพิกถอนกำรใชสิ้ทธิได ้เวน้แต่จะไดร้บัควำมยินยอมเป็นหนงัสือจำกบรษิัท 

(7) เมื่อพน้ก ำหนดวนัใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ยแลว้ แต่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิยงัมิไดป้ฏิบตัิตำมเงื่อนไขของกำรใชสิ้ทธิที่

ก ำหนดไวอ้ย่ำงครบถว้น ใหถื้อว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้ ๆ  สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ และผูถื้อใบส ำคญั

แสดงสิทธิจะใชสิ้ทธิไม่ไดอ้ีกเมื่อพน้ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย 

(8) ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็นจ ำนวนหน่วยมำกกว่ำจ ำนวนหน่วยที่

ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิ บริษัทจะส่งใบส ำคญัแสดงสิทธิใบใหม่ที่มีจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือ
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คืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 14 วนันบัจำกวนัใชสิ้ทธินัน้ ๆ และจะยกเลิก

ใบส ำคญัแสดงสิทธิใบเก่ำ 

(9) บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้ของบริษัท ต่อกระทรวงพำณิชยต์ำมจ ำนวนหุน้สำมัญที่

ออกใหม่ส ำหรบักำรใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ และบริษัทไดร้บัช ำระค่ำ

หุน้ครบตำมจ ำนวนที่มีกำรใชสิ้ทธิแลว้ นอกจำกนี ้บรษิัทจะด ำเนินกำรจดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ได้

ใชสิ้ทธินัน้เขำ้เป็นผูถื้อหุน้สำมญัของบริษัทในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ตำมจ ำนวนหุน้สำมญัที่ค  ำนวณไดจ้ำกกำรใช้

สิทธิในครัง้นั้น รวมทั้งด ำเนินกำรขอจดทะเบียนหุน้สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิกับ

ตลำดหลกัทรพัยภ์ำยใน 30 วนันบัจำกวนัใชสิ้ทธิแต่ละครัง้ 

(10) ในกรณีที่หุน้สำมญัที่ส  ำรองไวเ้พื่อรองรบักำรใชสิ้ทธิมีไม่เพียงพอ บรษิัทจะด ำเนินกำรชดใชค้่ำเสียหำยที่เกิดขึน้
ใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไม่สำมำรถใชสิ้ทธิไดต้ำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในขอ้ 3. อย่ำงไรก็ตำม บรษิัทจะ
ไม่ชดใชค้่ำเสียหำยใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่ำงดำ้ว (ไม่ว่ำจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล) ที่ไม่
สำมำรถใชสิ้ทธิไดเ้นื่องจำกกำรถูกจ ำกดัสิทธิตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ที่ระบุในขอ้บงัคบัของบริษัท ถึงแมว้่ำจะมี
หุน้สำมญัเพียงพอก็ตำม 

(11) ใหค้ณะกรรมกำรบริษัท หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท เป็นผูพ้ิจำรณำขอ้ก ำหนด เงื่อนไข

อื่นและรำยละเอียดอื่น ๆ หรือเหตุใหต้อ้งออกหุน้ใหม่ตลอดจนกำรเปล่ียนแปลงกำรใชสิ้ทธิทัง้ดำ้นรำคำและ

อตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมวิธีกำรค ำนวณที่เหมำะสม เมื่อมีเหตกุำรณต์ำมที่ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที่

เก่ียวขอ้งก ำหนด 

(12) ในกำรส่งมอบหุ้นสำมัญที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไดร้ับจำกกำรใชสิ้ทธิ  ชื่อที่จะระบุในหุ้นสำมัญจะใชช้ื่อ
เดียวกับชื่อที่ปรำกฏอยู่ในใบแสดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญั  โดยบริษัทจะด ำเนินกำรส่งมอบหุน้
สำมญัใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดใ้ชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัของบริษัทดว้ยวิธีกำรที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ไดแ้จง้ต่อบรษิัทตำมขอ้ 9. ทัง้นี ้บรษิัทอำจตกลงกบัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิล่วงหนำ้ใหบ้รษิัทเก็บใบหุน้สำมญั
นัน้ไวท้ี่บริษัท เพื่อใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือตวัแทนมำรับไปดว้ยตนเองก็ได ้โดยจะตอ้งด ำเนินกำรตำม
วิธีกำรท่ีทำงบรษิัทก ำหนด 

(13) ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่บริษัทออกครัง้นีไ้ม่มีขอ้ก ำหนดใหบ้ริษัทสำมำรถเรียกใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิใชสิ้ทธิ
ก่อนระยะเวลำที่ก ำหนดตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

1.2.5 กำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญ 

ในกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัของบรษิัท ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่
ตนถืออยู่ทัง้หมดหรือบำงส่วนก็ได ้ส ำหรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ไดใ้ชสิ้ทธิภำยในวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย 
บรษิัทจะถือว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำว และใหถื้อว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธิ
นัน้ ๆ สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ 
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1.3 ใบส ำคัญแสดงสิทธิ สมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ และผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

1.3.1 นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิมีหน้ำที่ที่จะตอ้งออกใบส ำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทุกรำย
ส ำหรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ฝำกไวก้บัศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งระบุชื่อ “ศูนย์
รบัฝำกหลกัทรพัย”์ เป็นผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิแทนในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ นำยทะเบียนใบส ำคญั
แสดงสิทธิจะออกใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมแบบที่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ก ำหนดใหแ้ก่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์

1.3.2 นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิมีหนำ้ที่ตำมสญัญำแต่งตัง้นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะต้องจดัท ำและเก็บ
รกัษำสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิไวจ้นกว่ำใบส ำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจะมีกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้รองรบัของ
บรษิัท หรือจนกว่ำครบก ำหนดอำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิ (แลว้แต่กรณี) 

1.3.3 ผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

1.3.3.1 ผูท้รงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิกรณีทั่วไป สิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตกไดแ้ก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่
ปรำกฏชื่อเป็นเจำ้ของใบส ำคญัแสดงสิทธิในจ ำนวนดงักล่ำวที่ระบุอยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิในขณะนัน้ ๆ หรือในวนัก่อนวนัแรกของกำรปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ เวน้แต่จะ
ไดม้ีกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งสำมำรถใชย้นักบัผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิไดต้ำมขอ้ 1.4 เกิดขึน้แลว้ใน
วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนที่เก่ียวขอ้งขำ้งตน้ซึ่งสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิจะตกไดแ้ก่ผูร้บัโอนใบส ำคญั
แสดงสิทธิ 

1.3.3.2 ผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิกรณีที่ศูนยร์ับฝำกหลักทรัพยเ์ป็นผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิแทนสิทธิใน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตกไดแ้ก่บคุคลหรือนิติบคุคลที่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บัแจง้เป็นหนงัสือ
จำกศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยว์่ำเป็นผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิในจ ำนวนตำมที่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยไ์ด้
แจง้ต่อนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยจ ำนวนดังกล่ำวจะตอ้งไม่เกินกว่ำจ ำนวนรวมของใบส ำคญั
แสดงสิทธิในชื่อของศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยท์ี่ระบุอยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิในขณะนัน้ ๆ 
หรือในวันก่อนวันแรกของกำรปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ (วันก่ อนวันแรกที่ขึน้
เครื่องหมำย SP) 

1.3.4 เมื่อศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยแ์จง้ต่อนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิมีหนำ้ที่ที่จะตอ้ง
ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ฝำกไวก้บัศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยแ์ละลงทะเบียนใหผู้้
ทรงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิรำยดงักล่ำวเป็นผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิในสมดุทะเบียนผูถื้อ ใบส ำคญัแสดงสิทธิตำม
จ ำนวนที่ไดร้บัแจง้จำกศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้เมื่อไดม้ีกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ และลงทะเบียนดงักล่ำวแลว้ 
นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะแก้ไขจ ำนวนรวมของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิไวใ้นชื่อของศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์โดยหกัจ ำนวนใบส ำคญั แสดงสิทธิที่ไดแ้ยกไปลงทะเบียนไว้
ในชื่อของผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิออก ส่วนจ ำนวนรวมของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ปรำกฏในใบส ำคญัแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ออกใหแ้ก่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยน์ัน้ หำกนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ได้
ท ำกำรแกไ้ข (ไม่ว่ำดว้ยเหตุใดก็ตำม) ใหถื้อว่ำจ ำนวนรวมของใบส ำคัญแสดงสิทธิมีจ ำนวนลดลงตำมจ ำนวนของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดแ้ยกไปออกใบส ำคญัแสดงสิทธิและลงทะเบียนไวใ้นชื่อของผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ดงักล่ำว 
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1.4  กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

1.4.1 กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มิไดฝ้ำกไวก้บัศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งันี ้ 

(ก) แบบกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิระหว่ำงผูโ้อนและผูร้บัโอน กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะสมบรูณเ์มื่อ  

ผูโ้อนใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งเป็นผูท้ี่สมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิระบชุื่อเป็นเจำ้ของใบส ำคญั แสดง
สิทธิในจ ำนวนที่จะท ำกำรโอน หรือผูร้บัโอนคนสุดทำ้ยโดยมีกำรสลักหลังแสดงกำรโอนต่อเนื่อง ครบถว้น
จำกผูท้ี่ปรำกฏชื่อดงักล่ำว (แลว้แต่กรณี) ไดส่้งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูร้บัโอนโดยลง ลำยมือชื่อสลกั
หลงัแสดงกำรโอนใหไ้วด้ว้ย  

(1) ผลกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิระหว่ำงผูร้บัโอนกับบริษัท กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะใชย้ัน
กับบริษัทไดก้็ต่อเมื่อนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิไดร้บัค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ พรอ้มทัง้ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ผูร้บัโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิไดล้งลำยมือชื่อเป็นผูร้ับ
โอนในดำ้นหลงัของ ใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้ครบถว้นแลว้  

(2) ผลของกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิระหว่ำงผูร้บัโอนกับบุคคลภำยนอก กำรโอนใบส ำคญัแสดง
สิทธิจะใช ้ยนักับบุคคลภำยนอกไดก้็ต่อเมื่อนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิไดล้งทะเบียนกำร
โอนใบส ำคญัแสดงสิทธิในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเรียบรอ้ยแลว้ 

(ข) กำรขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะตอ้งกระท ำ ณ ส ำนกังำนใหญ่ของนำยทะเบียน ใบส ำคญั
แสดงสิทธิในวนัและเวลำท ำกำรของนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ และจะตอ้งท ำตำมแบบและวิธีกำรท่ี
นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิก ำหนด โดยผูข้อลงทะเบียนจะตอ้งส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ลงลำยมือ
ชื่อครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ในข้อ 1.4.1(ก) พรอ้มทั้งหลักฐำนอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงควำม ถูกตอ้งและควำม
สมบูรณข์องกำรโอนและกำรรบัโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมที่นำยทะเบียนใบส ำคัญ แสดงสิทธิก ำหนด
ใหแ้ก่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ และใหน้ำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิออกใบ รบัค ำขอลงทะเบียน
กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูข้อลงทะเบียนนัน้ 

(ค) นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคัญ 
แสดงสิทธิ พรอ้มทั้งรบัรองกำรโอนไวใ้นใบส ำคัญแสดงสิทธิภำยใน 7 วันท ำกำรนับแต่วันที่นำยทะเบียน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บัค ำขอลงทะเบียนและเอกสำรหลกัฐำนที่เก่ียวขอ้งในกรณีที่ไม่ตอ้งออกใบส ำคัญ
แสดงสิทธิให้ใหม่ หรือภำยใน 15 วันท ำกำรนับแต่วันที่นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิได้รับค ำขอ
ลงทะเบียนและเอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้งในกรณีที่ตอ้งออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใหใ้หม่ 

(ง) นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รับด ำเนินกำรตำมค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคัญ 
แสดงสิทธิ หำกนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิเห็นว่ำกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้จะขดัต่อกฎหมำย 
หรือขดัต่อขอ้จ ำกัดกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ถำ้มี) โดยนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะแจง้ใหผู้ข้อ
ลงทะเบียนทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วันที่นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิไดร้ับค ำขอลงทะเบียน และ
เอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.4.2  ส ำหรบักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ฝำกไวก้ับศูนยร์บัฝำกหลักทรพัยใ์หเ้ป็นไปตำมขอ้บังคบัของตลำดหลักทรพัย ์
ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์และหน่วยงำนก ำกบัดแูลอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.  กำรจอง กำรจ ำหน่ำย และกำรจัดสรร 
2.1 วิธีกำรเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
 กำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิของบรษิัทในครัง้นีไ้ม่ผ่ำนผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย  
2.2  วิธีกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทจะจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิจ ำนวนไม่เกิน 25,500,000 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพ 
ตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ โดยไม่จดัสรรใหผู้ถื้อหุน้ที่จะท ำให้บริษัท มีหนำ้ที่ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ (Preferential Public 
Offering: PPO) โดยผูถื้อหุน้ท่ีจะมีสิทธิไดร้บักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1 (LEO-W1) จะตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมชีื่อ
ปรำกฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 31 พฤษภำคม 2565 (Record date) และไดจ้องซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพ โดยบรษิัท
จะจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพ ในอัตรำส่วน 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภำพ ต่อ 100 
หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมลูค่ำ 

2.3    วิธีกำรส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บรษิัทจะด ำเนินกำรใหศ้นูยร์บัฝำกหลกัทรพัยเ์ป็นนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ และบรษิัทจะด ำเนินกำรส่งมอบ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพของบรษิัท ดงัรำยละเอียดดงันี ้

(1) ในกรณีที่ผูไ้ดร้บักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่มีบญัชีซือ้ขำยกบับริษัทหลกัทรพัย ์บริษัทจะด ำเนินกำรใหน้ำย

ทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมจ ำนวนที่ไดร้บักำรจดัสรรใหแ้ก่ผูท้ี่ไดร้บักำรจัดสรร

ทำงไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบัตำมชื่อและที่อยู่ที่ระบใุนสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัท ณ วนัที่ 31 พฤษภำคม 

2565 (Record Date)  ภำยใน 15 วันท ำกำร นับจำกวันที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้ผูไ้ดร้บักำรจัดสรร

ใบส ำคัญแสดงสิทธิจะไม่สำมำรถขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัจัดสรรในตลำดหลักทรพัยไ์ดจ้นกว่ำจะไดร้บั

ใบส ำคญัแสดงสิทธิแลว้ 

(2) ในกรณีที่ผูไ้ดร้บักำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซือ้ขำยกับบริษัทหลักทรพัย ์บริษัทจะด ำเนินกำรใหน้ำย

ทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมจ ำนวนที่ไดร้บักำรจัดสรรใหแ้ก่ผูไ้ดร้บักำรจดัสรร 

โดยกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิเขำ้บัญชีซือ้ขำยหลักทรัพยข์องผู้ถือหุน้ที่ไดร้ับกำรจัดสรรตำมที่ปรำกฏอยู่ใน

ทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัท ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2565 (Record Date) ภำยใน 7 วันท ำกำร นับจำกวนัที่ออก

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยระบบซือ้ขำยแบบไรใ้บหุน้ (Scripless) ในกรณีนี ้ผูไ้ดร้บักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ

จะสำมำรถขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บักำรจัดสรรในตลำดหลักทรพัยไ์ดท้ันทีที่ตลำดหลักทรพัยอ์นุญำตให้

ใบส ำคญัแสดงสิทธิของบรษิัทสำมำรถท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยไ์ด ้

(3) ในกรณีที่ผูไ้ดร้บักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิฝำกหลกัทรพัยไ์วใ้นบญัชีของบรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชิกเลขที่ 

600 บริษัทจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมจ ำนวนที่ไดร้บักำร

จดัสรรใหแ้ก่ผูไ้ดร้บักำรจดัสรร โดยกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมจ ำนวนที่ไดร้บัจดัสรรไวใ้นบญัชีของบริษัทผู้

ออกหลักทรพัย ์สมำชิกเลขที่ 600 ภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัจำกวนัออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ เมื่อผูท้ี่ไดร้บักำรจัดสรร

ใบส ำคญัแสดงสิทธิตอ้งกำรขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรตอ้งถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิออกจำกบญัชี 

600 ดงักล่ำว โดยตอ้งติดต่อผ่ำนบรษิัทหลกัทรพัยท์ั่วไป ซึ่งอำจจะมีค่ำธรรมเนียมในกำรด ำเนินตำมที่ศนูยร์บัฝำก
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หลกัทรพัย ์และ/หรือ บริษัทหลกัทรพัยน์ัน้ ๆ ก ำหนด ดงันัน้ ในกรณีนี ้ ผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิจะ

สำมำรถขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ไดร้ับกำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพยไ์ดท้ันทีที่ตลำดหลักทรัพยอ์นุญำตให้

ใบส ำคญัแสดงสิทธิของบรษิัทท ำกำรซือ้ขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัย ์และผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิได้

ด ำเนินกำรถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิออกจำกบญัชี 600 ดงักล่ำวแลว้ 

3. กำรชดใชค้่ำเสียหำย กรณีบริษัทไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นสำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สทิธ ิ

ภำยใตเ้งื่อนไขของขอ้ 11.3 บรษิัทจะชดใชค้่ำเสียหำยใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ตำมรำยละเอียด ดงันี ้

(1) บรษิัทจะชดใชค้่ำเสียหำยใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ต่อเมื่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดม้ำแสดงควำมจ ำนงที่จะ
ใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ และปฏิบตัิถกูตอ้งครบถว้นตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว ้และบรษิัทไม่สำมำรถจดัใหม้ีหุน้สำมญัเพื่อ
รองรบักำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิไดอ้ย่ำงครบถว้นโดยค่ำเสียหำยที่บรษิัทจะชดใชใ้หแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิขำ้งตน้ สำมำรถค ำนวณไดด้งันี ้

ค่ำเสียหำยต่อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย = B X [MP – EP] 

โดยที่ 
B คือ จ ำนวนหุน้สำมญัที่ไม่สำมำรถจดัใหม้ี และ/หรือ เพิ่มขึน้ได ้ ตำมอตัรำกำรใชสิ้ทธิที่

เปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ ต่อ 1 หน่วย 

MP คือ รำคำตลำดเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกัของหุน้สำมญัของบริษัท 15 วนัท ำกำรติดต่อกันก่อน
วันก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ ซึ่งผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมำแสดงควำมจ ำนง
กำรใชสิ้ทธิ (รำคำเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกัเท่ำกับมลูค่ำกำรซือ้ขำยหุน้ทัง้หมดของบริษัท
หำรดว้ยจ ำนวนหุน้ของบรษิัทท่ีมีกำรซือ้ขำยทัง้หมด) 

EP คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิ หรือรำคำกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เปล่ียนแปลงแลว้
ตำมเงื่อนไขกำรปรบัสิทธิที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 4. 

ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท” เนื่องจำกหุน้สำมญัไม่มีกำรซือ้ขำยในวนัใช้
สิทธิ บรษิัทจะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำยตุิธรรมเพื่อใชใ้นกำรค ำนวณแทน 

(2) กำรชดใชค้่ำเสียหำยขำ้งตน้ บริษัทจะช ำระใหเ้ป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะและจะจดัส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียน
ภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ โดยไม่มีดอกเบีย้ หำกบริษัทไม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซือ้หุน้ดงักล่ำว
ใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดภ้ำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำว บริษัทจะช ำระดอกเบี ้ยใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ในอตัรำรอ้ยละ 7.5 ต่อปี โดยค ำนวณจำกค่ำเสียหำยนบัจำกวนัที่พน้ก ำหนดระยะเวลำ 14 วนัดงักล่ำวจนถึงวนัท่ีผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บัเงินคืนแลว้ อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ หำกไดม้ีกำรส่งเช็คคืนเงินค่ำเสียหำยดงักลำ่ว
ทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบใุนแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัโดยถกูตอ้งแลว้ ใหถื้อว่ำผู้
ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไดร้ับคืนเงินค่ำเสียหำยแลว้โดยชอบ และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะไม่มีสิทธิเรียกรอ้ง
ดอกเบีย้หรือค่ำเสียหำยใด ๆ อีกต่อไป 

อนึ่ง ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นคนต่ำงดำ้วที่ใชสิ้ทธิจองซือ้หุน้สำมญั แต่ไม่สำมำรถจองซือ้ไดเ้นื่องจำก
อตัรำส่วนกำรถือหุน้ของคนต่ำงดำ้วในขณะนัน้เกินกว่ำจ ำนวนรอ้ยละ 49 ของจ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัท 
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ตำมที่ระบุไว้ในข้อจ ำกัดกำรโอนหุ้นสำมัญ ในกรณีเช่นนี ้บริษัทจะไม่ชดใช้ค่ำเสียหำย หรือ ด ำเนินกำรอื่นใดให้แก่ผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เป็นคนต่ำงดำ้ว และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เป็นคนต่ำงดำ้วไม่มีสิทธิเรียกรอ้งค่ำเสียหำย หรือเรียกรอ้งให้
บริษัทชดใชใ้ด ๆ ทั้งสิน้ อย่ำงไรก็ดี ใบส ำคัญแสดงสิทธิยังมีผลใชต้่อไปจนถึงวันใชสิ้ทธิครัง้สุดทำ้ย หำก ณ วันใชสิ้ทธิครัง้
สดุทำ้ยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เป็นคนต่ำงดำ้วยงัไม่สำมำรถใชสิ้ทธิได ้เนื่องจำกอตัรำส่วนกำรถือหุน้ของที่เป็นคนต่ำงดำ้ว
ในขณะนัน้เกินกว่ำจ ำนวนที่ระบุไวใ้นขอ้จ ำกัดกำรโอนหุน้สำมญั ใหถื้อว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวหมดอำยุลง โดยผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เป็นคนต่ำงดำ้วดงักล่ำว ไม่มีสิทธิเรียกรอ้งค่ำเสียหำยใด ๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ด ำเนินกำรชดใช้
ค่ำเสียหำยที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ 

4. เงือ่นไขกำรปรับสิทธขิองใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ

บริษัทจะด ำเนินกำรปรบัรำคำกำรใชสิ้ทธิ และอัตรำกำรใชสิ้ทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัตลอดอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิ   
เมื่อเกิดเหตกุำรณใ์ดเหตกุำรณห์น่ึงดงัต่อไปนี ้โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อรกัษำผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ไม่ใหน้อ้ยไปกว่ำเดิม 

(1) เมื่อบรษิัทมีกำรเปล่ียนแปลงมลูค่ำที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัของบรษิัทอนัเป็นผลมำจำกกำรรวมหุน้หรือแบ่งแยกหุน้ ซึ่งกำร
เปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิจะมผีลบงัคบัเมื่อมลูค่ำที่ตรำไวม้ผีลบงัคบัใช ้ตำมที่เผยแพรผ่่ำนระบบ
เผยแพรข่อ้มลูส่ืออิเล็กทรอนิกสข์องตลำดหลกัทรพัยฯ์ รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้

ก. รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้

Price 1 = 
Price 0    x    [Par 1] 

[Par 0] 

ข. อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้

Ratio 1 = 
Ratio 0    x    [Par 0] 

[Par 1] 

 โดยที่ 

Price 1 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

Price 0 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

Par 1 คือ มลูค่ำที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัหลงักำรเปล่ียนแปลง 

Par 0 คือ มลูค่ำที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

(2) เมื่อบริษัทไดเ้สนอขำยหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือประชำชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจ ำกัดในรำคำสทุธิต่อ
หุน้ของหุน้สำมญัที่ออกใหม่ค ำนวณไดต้ ่ำกว่ำรอ้ยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบรษิัท" 

กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไม่ไดร้บัสิทธิใน
กำรจองซือ้หุน้สำมญัที่ออกใหม่ (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมำย XR) ส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผู้
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ถือหุ้นเดิม (Right Issues) และ/หรือวันแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่  กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่
ประชำชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

“รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่” ค ำนวณไดจ้ำกจ ำนวนเงินทั้งสิน้ที่บริษัทจะไดร้บัจำกกำรเสนอขำยหุน้
สำมญั หกัดว้ยค่ำใชจ้่ำยที่เกิดจำกกำรออกหลกัทรพัยน์ัน้ (ถำ้มี) หำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกใหม่ทัง้หมด  

“รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท” หมำยถึง มลูค่ำกำรซือ้ขำยหุน้สำมญัของบรษิัททัง้หมดหำรดว้ยจ ำนวน
หุน้สำมญัของบริษัทที่มีกำรซือ้ขำยทัง้หมดในตลำดหลักทรพัยใ์นระหว่ำงระยะเวลำ 15 วนัท ำกำร (วนัที่เปิดท ำกำรซือ้
ขำยของตลำดหลกัทรพัย)์ ติดต่อกนัก่อนวนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ 

“วันที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผู้ซื ้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญที่ออกใหม่   
(วนัแรกที่ขึน้เครื่องหมำย XR) ส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Issues) และ/หรือวนัแรกของกำร
เสนอขำยหุน้สำมญัที่ออกใหม่ ส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นกำรเสนอขำย
ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท” เนื่องจำกหุน้สำมญัไม่มีกำรซือ้ขำยในช่วงเวลำ
ดงักล่ำว บรษิัทจะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำยตุิธรรมเพื่อใชใ้นกำรค ำนวณแทน 

อนึ่ง ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหุน้สำมญัพรอ้มกันมำกกว่ำ 1 รำคำเสนอขำย ภำยใตเ้งื่อนไขที่ตอ้งจองซือ้ดว้ยกันใหใ้ช้
รำคำเสนอขำยทุกรำคำมำค ำนวณรำคำสุทธิต่อหุน้ของหุน้สำมญัที่ออกใหม่  แต่ในกรณีที่กำรเสนอขำยดงักล่ำวไม่อยู่
ภำยใตเ้งื่อนไขที่จะตอ้งจองซือ้ดว้ยกันใหน้ ำเฉพำะรำคำเสนอขำยที่ต  ่ำกว่ำรอ้ยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้น
สำมัญของบริษัท” มำค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงเท่ำนัน้ 

(3) เมื่อบรษิัทเสนอขำยหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใด ๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือประชำชนทั่วไป และ/หรือบคุคลในวงจ ำกดั โดย
ที่หลกัทรพัยน์ัน้ใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหลกัทรพัยใ์นกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพ หรือเปล่ียนเป็นหุน้สำมญั หรือใหสิ้ทธิในกำรซือ้หุน้
สำมัญ (เช่นหุน้กูแ้ปลงสภำพ หรือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญ) โดยที่รำคำต่อหุน้ของหุน้สำมัญที่ออกใหม่เพื่อ
รองรบัสิทธิดงักล่ำวต ่ำกว่ำรอ้ยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท” 

กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัไม่ไดร้บัสิทธิกำร
จองซือ้หลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ใด ๆ ขำ้งตน้ที่ใหสิ้ทธิที่จะแปลงสภำพ หรือเปล่ียนเป็นหุน้สำมญั หรือใหสิ้ทธิในกำรซือ้หุน้
สำมญั (วนัแรกที่ขึน้เครื่องหมำย XR หรือ XW) ส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right  Issues) และ/
หรือวนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใด ๆ ที่ใหสิ้ทธิที่จะแปลงสภำพ หรือเปลี่ยนเป็นหุน้สำมญั หรือใหสิ้ทธิใน
กำรซือ้หุน้สำมญั กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั 
แลว้แต่กรณี 

“รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญทีอ่อกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ค ำนวณไดจ้ำกจ ำนวนเงินท่ีบรษิัทจะไดร้บัจำกกำรขำย
หลกัทรพัยท์ี่ใหสิ้ทธิที่จะแปลงสภำพ หรือเปลี่ยนเป็นหุน้สำมญั หรือใหสิ้ทธิในกำรซือ้หุน้สำมญั หกัดว้ยค่ำใชจ้ำ่ยที่เกดิขึน้
จำกกำรออกหลกัทรพัยน์ัน้ (ถำ้มี) รวมกบัเงินท่ีจะไดร้บัจำกกำรแปลงสภำพ หรือเปลี่ยนเป็นหุน้สำมญั หรือใชสิ้ทธิซือ้หุน้
สำมญันัน้ หำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัทัง้สิน้ท่ีตอ้งออกใหม่เพื่อรองรบักำรใชสิ้ทธินัน้ 

“รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท” ใหใ้ชแ้ละมีควำมหมำยเช่นเดียวกบัรำยละเอียดในขอ้ (2) ขำ้งตน้ 

“วันที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในกำรจองซือ้หลกัทรพัยอ์อกใหม่ใด ๆ  ที่ให้
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สิทธิที่จะแปลงสภำพ หรือเปล่ียนเป็นหุน้สำมญั หรือใหสิ้ทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้เดิม และ/หรือวันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรพัยท์ี่ออกใหม่ใด ๆ  ที่ใหสิ้ทธิที่จะแปลงสภำพ หรือเปล่ียนเป็นหุน้
สำมัญ หรือใหสิ้ทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป  และ/หรือกรณีที่เป็นกำร
เสนอขำย ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

ก. รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้

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

[MP (A + B)] 

ข. อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้

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

[(A x MP) + BY] 

 โดยที่ 
Price 1 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

Price 0 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

MP คือ “รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบรษิัท” 

A คือ จ ำนวนหุน้สำมญัที่ไดเ้รียกช ำระเต็มมลูค่ำแลว้ ณ วนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน 
ผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิในกำรจองซือ้หลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ที่ใหสิ้ทธิที่จะแปลงสภำพ 
หรือเปลี่ยนเป็นหุน้สำมญั หรือใหสิ้ทธิในกำรซือ้หุน้สำมญั กรณีเสนอขำยใหแ้ก ่
ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ วนัก่อนวนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ที่
ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซื ้อ 
หุน้สำมญั กรณีเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขำยใหแ้ก่
บคุคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

B คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิของหลักทรัพยใ์ด ๆ ที่ให้
สิทธิที่จะแปลงสภำพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญ  หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้น
สำมัญตำมที่เสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ เสนอขำยใหแ้ก่ประชำชน
ทั่วไป และ/หรือ เสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั 

BY คือ จ ำนวนเงินที่ไดร้บัหกัดว้ยค่ำใชจ้่ำย (ถำ้มี) จำกกำรออกหลักทรพัยใ์ด ๆ ที่ให้
สิทธิที่จะแปลงสภำพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้น
สำมัญ ส ำหรับกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม  และ/หรือ เสนอขำยให้แก่
ประชำชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกัด รวมกับเงินที่จะ
ไดร้บัจำกกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพ หรือเปล่ียนเป็นหุน้สำมญั หรือใชสิ้ทธิซือ้หุน้
สำมญั 
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(4)  เมื�อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั�งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้สามญัที�ออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัท ซึ�งการเปลี�ยนแปลงราคา
การใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคับทันทีตั�งแต่วนัแรกที�ผูซ้ื �อหุน้สามัญจะไม่มีสิทธิรบัหุน้ปันผล (วนัแรกที�ขึ �น
เครื�องหมาย XD) 

ก. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี� 

Price 1 = Price 0    x    A 
                     [A + B] 

 

ข. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี� 

Ratio 1 = 
Ratio 0    x    [A + B] 

A 

โดยที� 

Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง 
Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง 
A คือ จาํนวนหุน้สามญั ที�ไดเ้รียกชาํระเต็มมลูค่าแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้

สามญัเพื�อสิทธิในการรบัหุน้ปันผล 
B คือ จาํนวนหุน้สามญัที�ออกใหมใ่นรูปแบบของหุน้สามญัปันผล 

(5) เมื�อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ�งเกินกว่าอตัรารอ้ยละ 90 ของกาํไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลงัหกัภาษี
เงินไดข้องบรษิัท สาํหรบัการดาํเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใด ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงาน
หรือกาํไรสะสม สาํหรบังบการเงินเฉพาะของบรษิัท ตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ ทั�งนี � การเปลี�ยนแปลงราคาการใช้
สิทธิและอัตราการใชสิ้ทธิจะมีผลบังคับทันทีตั�งแต่วันแรกที�ผู้ซื �อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที�ตลาด
หลกัทรพัยข์ึ �นเครื�องหมาย XD) 

อตัรารอ้ยละของเงินปันผลที�จ่ายใหก้ับผูถื้อหุน้คาํนวณโดยนาํเงินปันผลที�จ่ายออกจริงจากผลการดาํเนินงานในแต่ละรอบ
ระยะเวลาบัญชีและจากกาํไรสะสม หารด้วยกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้ของผลการ
ดาํเนินงานของรอบระยะเวลาบญัชีปีเดียวกนั โดยที�เงินปันผลที�จ่ายออกจรงิดงักล่าว ใหร้วมถึงเงินปันผลที�จ่ายระหว่างกาลใน
แต่ละรอบระยะเวลาบญัชีดงักล่าวดว้ย 
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วนัที่ใชใ้นกำรค ำนวณ หมำยถึง วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในเงินปันผล (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพยข์ึน้
เครื่องหมำย XD) 

ก. รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้

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

[MP] 

ข. อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้

Ratio 1 = 
Ratio 0    x    [MP] 

[MP - (D – R) 

 โดยที่ 
Price 1 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

Price 0 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

MP คือ “รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบรษิัท” 

D คือ เงินปันผลต่อหุน้ท่ีจ่ำยแก่ผูถื้อหุน้ 

R คือ เงินปันผลต่อหุน้ที่จ่ำยหำกน ำก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริษัทหลงัหกั
ภำษีเงินไดใ้นอตัรำรอ้ยละ 90 หำรดว้ยจ ำนวนหุน้ทัง้หมดที่มีสิทธิไดร้บัเงินปันผล 

“รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบรษิัท” ใหใ้ชแ้ละมีควำมหมำยเช่นเดียวกบัรำยละเอียดในขอ้ (2) 

(6) ในกรณีที่มีเหตุกำรณใ์ดๆ อนัท ำใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชนอ์นัพึงได้ หรือที่ท  ำใหผ้ลประโยชน์
ตอบแทนใด ๆ ที่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิจะไดร้บัเมื่อมีกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิดอ้ยลงไปกว่ำเดิม โดยที่
เหตุกำรณใ์ดๆ นั้นไม่ไดก้ ำหนดอยู่ในขอ้ (1) – (5) บริษัทจะพิจำรณำหรือบริษัทอำจแต่งตัง้ที่ปรึกษำทำงกำรเงินของ
บริษัทขึน้เพื่อร่วมกันพิจำรณำก ำหนดกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและ /หรืออตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่ (หรือปรบัจ ำนวน
หน่วยใบส ำคัญแสดงสิทธิแทนอัตรำกำรใชสิ้ทธิ) อย่ำงเป็นธรรม โดยไม่ท ำใหสิ้ทธิของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดอ้ยไป
กว่ำเดิม ทัง้นี ้ใหถื้อว่ำผลกำรพิจำรณำนั้นเป็นที่สดุ โดยบริษัทจะแจง้ใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบผ่ำนระบบเผยแพร่
ขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสข์องตลำดหลกัทรพัยฯ์ ทนัทีหรืออย่ำงชำ้ภำยใน 9.00 น. ของวนัที่รำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใช้
สิทธิมีผลบงัคบัใชแ้ละแจง้ใหส้ ำนกังำน ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วนั นบัจำกวนัท่ีเกิดเหตกุำรณท์ี่ท  ำใหต้อ้งปรบัสิทธิ 

(7)    กำรค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ (1) ถึงขอ้ (6) เป็นอิสระต่อกนั ส ำหรบัในกรณี
ที่เหตุกำรณต์่ำง ๆ เกิดขึน้พรอ้มกันใหค้  ำนวณกำรเปล่ียนแปลงเรียงล ำดบัดงันีค้ือ ขอ้ (1)  (5)  (4)  (2)  (3) 
 (6) โดยในแต่ละล ำดบัครัง้ที่ค  ำนวณกำรเปล่ียนแปลงใหค้งสภำพของรำคำกำรใชสิ้ทธิเป็นทศนิยม 6 ต ำแหน่ง (หก
ต ำแหน่ง) โดยใหปั้ดทศนิยมต ำแหน่งที่ 6 (หก) ขึน้ ถำ้ต ำแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่ำมำกกว่ำหรือเท่ำกบั 5 (หำ้) นอกนัน้ใหปั้ด
ลง และอตัรำกำรใชสิ้ทธิเป็นทศนิยม 6 ต ำแหน่ง (หกต ำแหน่ง) โดยใหปั้ดทศนิยมต ำแหน่งที่ 6 (หก) ขึน้ ถำ้ต ำแหน่งที่ 7 
(เจ็ด) มีค่ำมำกกว่ำหรือเท่ำกบั 5 (หำ้) นอกนัน้ใหปั้ดลง 
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(8)    กำรค ำนวณเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิ และอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ (1) ถึง (6) จะไม่มีกำรเปล่ียนแปลงซึ่งท ำใหร้ำคำ
กำรใชสิ้ทธิใหม่สงูขึน้ และ/หรืออตัรำกำรใชสิ้ทธิลดลง เวน้แต่กรณีกำรรวมหุน้ ในกรณีที่หุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชสิ้ทธิ
ตำมจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิของกำรแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ (ทศนิยม 6 ต ำแหน่งของอตัรำกำรใช้
สิทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง) ค ำนวณออกมำเป็นเศษของหุน้ใหต้ดัเศษของหุน้นัน้ทิง้ และหำกรำคำกำรใชสิ้ทธิหลงักำร
เปล่ียนแปลง (ทศนิยม 6 ต ำแหน่ง) คูณกับจ ำนวนหุน้สำมญั ในกำรแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิในรอบนัน้ ค ำนวณได้
เป็นเศษของบำท ใหต้ดัเศษของบำททิง้ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวมีผลท ำใหร้ำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่มีรำคำต ่ำกว่ำมลูค่ำที่ตรำไวข้อง
หุน้สำมญัของบรษิัท ใหใ้ชม้ลูค่ำที่ตรำไวข้อ้งหุน้สำมญัของบรษิัทเป็นรำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่ 

(9)  กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและ/หรืออตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมเงื่อนไขที่ไดก้ ำหนดไวข้ำ้งตน้ บรษิัทจะด ำเนินกำรแจง้ผล
กำรเปล่ียนแปลงโดยบอกถึงรำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณและเหตผุลที่ตอ้งมีกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. 
เพื่อแจง้รำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิที่ก ำหนดขึน้มำใหม่  รวมทัง้ขอ้เท็จจริงโดยย่อของสำเหตุที่มีกำรปรบัสิทธิ 
วิธีกำรค ำนวณและวนัท่ีที่กำรปรบัสิทธิดงักล่ำวมีผลใชบ้งัคบั โดยจะแจง้ภำยใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัที่เกิดเหตุกำรณท์ี่ท  ำ
ใหต้อ้งปรบัสิทธิ และบริษัทจะแจง้รำยละเอียดกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและ /หรืออตัรำกำรใชสิ้ทธิผ่ำนระบบ
เผยแพรข่อ้มลูอิเล็กทรอนิกสข์องตลำดหลกัทรพัยฯ์ ทนัที หรืออย่ำงชำ้ภำยในเวลำ 9.00 น. ของวนัท่ีรำคำกำรใชสิ้ทธิและ
อตัรำกำรใชสิ้ทธิมีผลบงัคบัใช้ และจะจดัส่งขอ้กำหนดสิทธิที่แกไ้ข เพิ่มเติมใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเมื่อไดร้บักำร
รอ้งขอภำยใน 15 วันนับแต่วนัที่ไดร้บักำรรอ้งขอเป็นหนังสือจำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิและจะจดัใหม้ีกำรเก็บรกัษำ
ส ำเนำขอ้กำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัทและส ำนกังำนใหญ่ของนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดง
สิทธิ เพื่อใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถขอตรวจสอบส ำเนำขอ้กำหนดสิทธิที่แกไ้ขเพิ่มเติมไดใ้นวนัและเวลำท ำกำร
ของสถำนท่ีดงักล่ำว 

(10) บรษิัทจะไม่ขยำยอำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิและจะไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงรำคำและอตัรำกำรใชสิ้ทธิเวน้แต่จะมีกำรปรบัสิทธิ
ตำมเงื่อนไขกำรปรบัสิทธิ 

(11) บริษัทอำจท ำกำรปรบัรำคำกำรใชสิ้ทธิควบคู่กับกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนกำรปรบัอตัรำกำรใชสิ้ทธิก็ได้ 
ทัง้นี ้หำกบริษัทตอ้งออกหุน้รองรบัเพิ่มเติม บริษัทตอ้งยื่นมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ที่อนุมตัิใหอ้อกหุน้รองรบักำรปรบัสิทธินัน้
อย่ำงเพียงพอต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. ก่อนกำรปรบัสิทธิ จึงจะถือว่ำบรษิัทไดร้บัอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้รองรบั 

5. สถำนภำพของใบส ำคัญแสดงสิทธทิีอ่ยู่ระหว่ำงวนัทีผู้่ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สทิธ ิ

สถำนภำพของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่ำงวนัที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดแ้สดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิ และวนัก่อน
วนัที่กระทรวงพำณิชยจ์ะรบัจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแลว้ อนัเนื่องมำจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิจะมีสถำนภำพ
และสิทธิเช่นเดียวกับใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ไดแ้สดงควำมจ ำนงใช้สิทธิ และสถำนภำพจะสิน้สุดลงในวันที่กระทรวง
พำณิชยไ์ดร้บัจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแลว้อนัเนื่องมำจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิขำ้งตน้แลว้ 

ในกรณีที่บรษิัทมีกำรปรบัรำคำใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิในช่วงที่บรษิัทยงัไม่ไดน้ ำหุน้สำมญัที่ เกิดขึน้จำกกำรใช้
สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้จดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชย ์ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดท้  ำกำรใชสิ้ทธิแลว้จะไดร้บักำร
ปรบัสิทธิยอ้นหลงั โดยบรษิัทจะด ำเนินกำรออกหุน้สำมญัใหม่เพิ่มเติมใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยเรว็ที่สดุตำมจ ำนวนที่
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสมควรจะไดร้บัหำกรำคำที่ไดป้รบัใหม่นัน้มีผลบงัคบัใช ้โดยหุน้สำมญัส่วนเพิ่มอำจไดร้บัชำ้กว่ำหุน้สำมญั
ที่ไดร้บัก่อนหนำ้นีแ้ลว้ แต่ไม่เกิน 15 วนัท ำกำรนบัจำกวนัท่ีมีกำรปรบัสิทธิ 
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6. สิทธขิองหุ้นสำมัญใหม่ทีเ่กดิจำกกำรใช้สทิธขิองใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ

สิทธิของหุน้สำมญัที่ออกตำมกำรใชสิ้ทธิของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้จะมีสิทธิและสภำพเหมือนหุน้สำมญั
เดิมของบริษัทที่ออกไปก่อนหนำ้นีแ้ลว้ รวมทัง้สิทธิในกำรรบัเงินปันผลหรือประโยชนอ์ื่นใดที่บริษัทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้นบัแต่
วันที่นำยทะเบียนหุน้ของบริษัทไดจ้ดแจง้ชื่อผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็นผูถื้อหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุน้ของบริษัท  และ
กระทรวงพำณิชยร์บัจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแลว้ อย่ำงไรก็ตำม หำกบริษัทไดป้ระกำศวนัก ำหนดใหสิ้ทธิในเงินปันผล หรือ
ผลประโยชนอ์ื่นใดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ก่อนวนัที่นำยทะเบียนหุน้ของบริษัทได้จดแจง้ชื่อของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เสนอขำยใน
ครัง้นีเ้ป็นผูถื้อหุน้ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัท และก่อนวันที่กระทรวงพำณิชยร์บัจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแลว้ ผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวจะไม่มีสิทธิไดร้บัเงินปันผลหรือผลประโยชนอ์ื่นนัน้ 
7. มติเพื่ออนุมัติกำรออกหุน้สำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สทิธขิองใบส ำคัญแสดงสิทธิ คร้ังที ่1 

 ที่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 เมื่อวนัที่ 28 เมษำยน 2565  มีมติจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษัทจ ำนวนไม่

เกิน 25,500,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท เพื่อรองรบักำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1 ที่บริษัทจะออก

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทท่ีจองซือ้และไดร้บักำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพของบรษิัท ครัง้ที่ 1/2565 ตำมสดัส่วนกำรจองซือ้ 

8. รำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นออกใหม่เพื่อรองรับใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ

ลักษณะส ำคัญของหุน้ 

จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส ำคัญ
แสดงสิทธิที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบรษิัท 

:  ไม่เกิน 25,500,000 หุน้  

สดัส่วนของจ ำนวนหุน้รองรบักำรใชสิ้ทธิเมื่อเทียบ
กบัจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของบรษิัท  

:   รอ้ยละ 7.97 

สดัส่วนของจ ำนวนหุน้รองรบักำรใชสิ้ทธิเมื่อเทียบ
กับจ ำนวนหุ้นที่จ  ำหน่ำยแล้วทั้งหมดของบริษัท 
รวมกับจ ำนวนหุ้นที่ รองรับหุ้นกู้แปลงสภำพ 
จ ำนวน 17,000,000 หุ้น และกำรออกเสนอขำย
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัท 
ครัง้ที่ 1 (LEO-W1) จ ำนวน 25,500,00 หุน้ ที่ออก
และจัดสรรในกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี 
2565 

:   รอ้ยละ 13.28 

มลูค่ำที่ตรำไว ้ :  หุน้ละ 0.50 บำท  

รำคำกำรใชสิ้ทธิ :  22.00 บำท ยกเวน้กรณีกำรปรบัรำคำใชสิ้ทธิตำมเงื่อนไข
กำรปรบัสิทธิ ทัง้นี ้ในกรณีที่มีกำรปรบัรำคำใชสิ้ทธิ รำคำ
ใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่  1 ต่อหน่วย
ภำยหลงักำรปรบัรำคำใชสิ้ทธิไม่ว่ำในกรณีใดๆ จะไม่ต ่ำ
กว่ำมลูค่ำที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัของบรษิัท 

เนื่องจำกหุน้สำมญัของบรษิัทเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์ดงันัน้ หุน้สำมญัที่ออกใหม่เนื่องจำกกำรใชสิ้ทธิ
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ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิจะสำมำรถเขำ้ท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยไ์ดภ้ำยหลงัจำกที่บรษิัทด ำเนินกำรจดทะเบียนหุน้สำมัญ
ใหม่ดังกล่ำวต่อตลำดหลักทรพัยแ์ลว้ โดยบริษัทจะด ำเนินกำรยื่นขออนุญำตน ำหุน้สำมญัที่ออกใหม่จำกกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้ของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนต่อตลำดหลกัทรพัยโ์ดยเรว็ แต่ไม่เกิน 30 วนันบัจำกวนัใชสิ้ทธิแต่ละ
ครัง้ ทัง้นี ้เพื่อใหหุ้น้สำมญัดงักล่ำวสำมำรถท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยไ์ดเ้ช่นเดียวกบัหุน้สำมญัเดิมของบรษิัท 

9. กำรออกและส่งมอบหุ้นสำมญัออกใหม ่

ในกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัของบรษิัทตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่
ใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญั สำมำรถเลือกใหบ้รษิัทด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปนี  ้

(1) ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้สำมญั โดยใหอ้อกใบหุน้ในนำมของผู้

ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะส่งมอบใบหุ้นตำมจ ำนวนที่ใชสิ้ทธิแก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทำง

ไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบั ตำมชื่อที่อยู่ที่ระบไุวใ้นสมดุทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัจำก

วนัครบก ำหนดกำรใชสิ้ทธิแต่ละครัง้ ในกรณีนี ้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญั จะไม่สำมำรถขำย

หุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชสิ้ทธิในตลำดหลกัทรพัยไ์ดจ้นกวำ่จะไดร้บัใบหุน้ ซึ่งอำจจะไดร้บัภำยหลงัจำกที่หุน้สำมญัที่

เกิดจำกกำรใชสิ้ทธิไดร้บัอนญุำตใหเ้ขำ้ท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัย์ 

(2) ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้สำมัญ แต่ประสงคจ์ะใชบ้รกิำรของ
ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิประสงคท์ี่จะฝำกหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชสิ้ทธิไวใ้นบญัชีของ
บริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซือ้ขำยหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี ้ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพยจ์ะ
ด ำเนินกำรน ำหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชสิ้ทธิฝำกไวก้ับ "บริษัท ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผูฝ้ำก" 
และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวนหุ้นสำมัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝำกหุ้นสำมัญอยู่  ใน
ขณะเดียวกนับรษิัทหลกัทรพัยน์ัน้ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนหุน้สำมญัที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ที่ไดร้บักำรจดัสรร
หุน้ฝำกไวแ้ละออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่  ผูจ้องซือ้ที่ไดร้บักำรจดัสรรภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัจำกวนัครบก ำหนดกำร
ใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีนี ้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญั จะสำมำรถขำยหุน้สำมญัที่เกิด
จำกกำรใชสิ้ทธิในตลำดหลกัทรพัยไ์ดท้นัทีที่ตลำดหลกัทรพัยอ์นญุำตใหหุ้น้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชสิ้ทธิท ำกำรซือ้ขำย
ไดใ้นตลำดหลกัทรพัย ์ 

ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ใชสิ้ทธิซือ้หุ้นสำมัญเลือกใหบ้ริษัทด ำเนินกำรตำมขอ้นี ้ ชื่อของผูถื้อใบส ำคัญ
แสดงสิทธิที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ จะตอ้งตรงกบัชื่อเจำ้ของบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิประสงคท์ี่
จะฝำกหุน้สำมญัไวใ้นบัญชีหลกัทรพัยด์งักล่ำว มิฉะนัน้แลว้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรออกใบหุน้แก่ผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ตำมขอ้ (1) แทน 

(3) ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะใชบ้รกิำรของศนูยร์บั

ฝำกหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิประสงคท์ี่จะฝำกหุ้นสำมัญไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ 

สมำชิกเลขที่ 600 ในกรณีนี ้บริษัทจะด ำเนินกำรน ำหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชสิ้ทธิฝำกไวก้บัศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์

และศูนยร์บัฝำกหลักทรพัยจ์ะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวนหุน้สำมัญ  ตำมจ ำนวนที่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิไดร้บักำร

จดัสรรไวใ้นบญัชีผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บั

กำรจดัสรรหุน้ภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัจำกวนัครบก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ เมื่อผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ตอ้งกำร
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ขำยหุน้ ผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ตอ้งถอนหุน้ออกจำกบญัชี 600 ดงักล่ำว โดยตอ้งติดต่อผ่ำนบริษัทหลกัทรพัยท์ั่วไป 

ซึ่งอำจจะมีค่ำธรรมเนียมในกำรด ำเนินตำมที่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์และ/หรือ บรษิัทหลกัทรพัยน์ัน้ ๆ ก ำหนด ดงันัน้ 

ในกรณีนี ้ผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้จะสำมำรถขำยหุน้ที่ไดร้บักำรจดัสรรในตลำดหลกัทรพัยไ์ดท้นัทีที่ตลำดหลกัทรพัย์

อนุญำตใหหุ้น้ของบริษัทท ำกำรซือ้ขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัย์ และผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ไดด้  ำเนินกำรถอนหุน้ออก

จำกบญัชี 600 ดงักล่ำวแลว้ 

10. กำรด ำเนินกำรหำกมีหุน้สำมัญทีเ่หลือจำกกำรใช้สทิธติำมใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ

หำกมีหุน้สำมัญที่เหลือจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ คณะกรรมกำรบริษัทจะน ำเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อ
พิจำรณำลดทนุจดทะเบียนหุน้สำมญัที่เหลืออยู่ทัง้จ ำนวน ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 

11. ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ข้อจ ำกัดกำรโอนหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ และข้อจ ำกัดกำรใช้
สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

11.1  ข้อจ ำกดักำรโอนใบส ำคัญแสดงสทิธิ 

 บริษัทไม่มีขอ้จ ำกัดในกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท เวน้แต่กำรโอนเกิดขึน้ในช่วงปิด
สมุดทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักกำรโอนสิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย และตลำด
หลักทรพัยจ์ะท ำกำรขึน้เครื่องหมำย SP (หำ้มกำรซือ้ขำย) ล่วงหนำ้ 2 วันท ำกำรก่อนวนัปิดสมุดทะเบียน หรือเป็นกรณีปิดสมดุ
ทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อก ำหนดสิทธิของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะเขำ้รว่มประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่งในกรณีนี ้
จะปิดสมดุทะเบียนเป็นเวลำไม่เกิน 14 วนั โดยบรษิัทจะน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทใน
ครัง้นีไ้ปจดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยภ์ำยใน 30 วนันบัจำกวนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

11.2   ข้อจ ำกดักำรโอนหุน้สำมัญทีเ่กิดจำกกำรใช้สิทธ ิ

 ขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 11. ก ำหนดว่ำหุน้ของบริษัทย่อมโอนกันไดอ้ย่ำงเสรีโดยไม่มีขอ้จ ำกัดและหุน้ที่ถือโดยคนต่ำง
ดำ้วในขณะใดขณะหน่ึงตอ้งมีจ ำนวนรวมกนัไม่เกินกว่ำรอ้ยละ 49 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัททัง้นี ้นำย
ทะเบียนหุน้ของบริษัทมีสิทธิไม่รบัจดทะเบียนกำรโอนหุน้ได ้หำกปรำกฏว่ำกำรโอนหุน้รำยใดจะมีผลท ำใหบ้ริษัทมีคนต่ำงดำ้ว
มำกกว่ำที่ก ำหนดไวข้ำ้งตน้ 

11.3  ข้อจ ำกดักำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสทิธิ 

(1) บรษิัทจะไม่ออกหุน้สำมญัใหแ้ก่คนต่ำงดำ้ว ในกรณีที่กำรออกหุน้ดงักล่ำวจะท ำใหส้ดัส่วนกำรถือครองหุน้ของคนต่ำง

ดำ้วมีจ ำนวนเกินกว่ำรอ้ยละ 49 ของจ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดตำมที่ระบุในขอ้บังคบัของบริษัท หรือตำม

สดัส่วนที่อำจมีกำรแกไ้ขในขอ้บงัคบัของบรษิัทในอนำคต 

(2) หำกขอ้จ ำกดักำรโอนดงักล่ำวขำ้งตน้ มีผลท ำใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เป็นคนตำ่ง

ดำ้วที่ไดด้  ำเนินกำรใชสิ้ทธิตำมวิธีกำรใชสิ้ทธิ ไม่สำมำรถใชสิ้ทธิไดต้ำมจ ำนวนที่ระบุในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้

สิทธิซือ้หุน้สำมญั ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน บริษัทจะด ำเนินกำรคืนใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดง

สิทธิ และเงินที่เหลือตำมรำคำใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิในส่วนที่ไม่สำมำรถใช้

สิทธิได ้โดยไม่มีดอกเบีย้ ใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เป็นคนต่ำงดำ้วดงักล่ำว ทำง
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ไปรษณียล์งทะเบียน ภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ ๆ 

(3) ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เป็นคนต่ำงดำ้วจะไม่ไดร้บักำรชดเชย ไม่ว่ำรูปแบบใดจำก

บรษิัท ในกรณีที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรใชสิ้ทธิได ้โดยมีสำเหตมุำจำกขอ้จ ำกดัเรื่องสดัส่วนกำรถือครองหุน้ของผูท้ี่เป็น

คนต่ำงดำ้วที่ก ำหนดในขอ้บงัคบัของบรษิัท 

(4) ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เป็นคนต่ำงดำ้วไม่สำมำรถใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัอนั

เนื่องมำจำกขอ้จ ำกดักำรโอนตำมที่กล่ำวในขอ้ (1) ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวจะยงัคงสำมำรถที่จะด ำเนินกำร

ใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยังไม่สำมำรถใชสิ้ทธิได ้โดยให้ด ำเนินกำรใชสิ้ทธิตำมวิธีกำรใช้สิทธิ ใน

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิในครัง้ต่อ ๆ ไป จนถึงวันใชสิ้ทธิครัง้สุดท้ำย ตรำบเท่ำที่กำรด ำเนินกำร

ดงักล่ำว ไม่มีผลท ำใหข้ดัต่อขอ้จ ำกัดกำรโอนหุน้ของบริษัท ทัง้นี ้ในกรณี ณ วนัใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย หำกผูถื้อใบส ำคญั

แสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เป็นคนต่ำงดำ้วยงัไม่สำมำรถใชสิ้ทธิได ้เนื่องจำกขอ้จ ำกดัเก่ียวกบักำรถือ

ครองหุน้ของบุคคลต่ำงดำ้วใหถื้อว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวหมดอำยุลง โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เป็นคน

ต่ำงดำ้วดงักล่ำว ไม่มีสิทธิเรียกรอ้งค่ำเสียหำยใด ๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ด ำเนินกำรชดใชค้่ำเสียหำยที่เกิดขึน้

ทัง้สิน้ 

12 ทีม่ำของกำรก ำหนดรำคำหลกัทรัพยท์ีเ่สนอขำย 

ไม่มีกำรก ำหนดรำคำของใบส ำคัญแสดงสิทธิ เนื่องจำกกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวเป็นกำรออกโดยไม่คิดมูลค่ำ  
อย่ำงไรก็ดี บริษัทไดพ้ิจำรณำถึงรำคำใชสิ้ทธิในครัง้นี ้ใหส้อดคลอ้งกับวตัถุประสงค์เพื่อใหบ้ริษัทมีควำมยืดหยุ่นทำงกำรเงิน
ส ำหรบัขยำยกิจกำร และ/หรือ ลงทุนและเป็นเงินทุนหมนุเวียนของบริษัทในอนำคต นอกจำกนีบ้ริษัทมีควำมประสงคท์ี่จะให้
ผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้ของบริษัท  โดยกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้หำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้
สำมญัของบรษิัททัง้หมด บรษิัทจะไดร้บัเงินทนุเพิ่มมำเป็นจ ำนวนทัง้หมด 561,000,000 บำท  
13 กำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ

กำรเรียกและ/หรือ กำรประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิใหเ้ป็นไปตำมวิธีกำรดงัต่อไปนี ้

(1) บริษัทมีสิทธิเรียกประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิได ้ไม่ว่ำในเวลำใด ๆ หรือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจ ำนวนไม่นอ้ย
กว่ำ 25 รำย ซึ่งถือใบส ำคญัแสดงสิทธิรวมกันแลว้ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 25 ของจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่
ยงัมิไดใ้ชสิ้ทธิ ณ ขณะนัน้ อำจร่วมกันเขำ้ท ำหนงัสือขอใหบ้รษิัทด ำเนินกำรเรียกประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิได ้
โดยบรษิัทจะตอ้งเรียกประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 30 วนันบัแต่วนัที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวมีค ำ
ขอเป็นหนงัสือใหบ้รษิัทเรียกประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ  

ในกรณีที่มีกำรจัดประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะท ำกำรปิดสมุดทะเบียนเพื่อก ำหนดสิทธิของผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมดงักล่ำวเป็นระยะเวลำไม่ เกิน 14 
วนัก่อน (และรวม) วนัประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

(2) ในกำรเรียกประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ไม่ว่ำจะเป็นกำรเรียกประชุม โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิไดใ้ชสิ้ทธิ 

หรือบริษัทเป็นผูด้  ำเนินกำรเรียกประชุม ใหบ้ริษัทจัดท ำหนังสือนัดประชุม ระบุ สถำนที่ วัน เวลำ ผูท้ี่ขอใหเ้รียก

ประชุม และเรื่องที่จะพิจำรณำในท่ีประชุม และจัดส่งใหผู้ถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้

บำงส่วนแต่ละรำย ตำมรำยชื่อและที่อยู่ที่ปรำกฏอยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิในวนัปิดสมดุทะเบียน
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เพื่อก ำหนดสิทธิเขำ้ร่วมประชุม โดยส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนัก่อนกำรประชุมในแต่ละครัง้ (ไม่

นบัวนัที่ส่งหนงัสือเรียกประชุมและวนัประชมุ) รวมทัง้แจง้ผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้มลูผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกสข์องตลำด

หลกัทรพัย ์

(3) ในกำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วน  
ซึ่งมีสิทธิเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได ้  
โดยผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวจะตอ้งจัดท ำหนังสือมอบฉันทะตำมแบบที่บริษัทก ำหนดและใหย้ื่นหนังสือ 
มอบฉนัทะต่อประธำนที่ประชมุหรือผูท้ี่ประธำนท่ีประชมุมอบหมำยก่อนเริ่มกำรประชมุ  

ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ หมำยถึง ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยั ง
ไม่ไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้บำงส่วนของบริษัทในขณะนั้น โดยไม่รวมถึงผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิคนใดที่มีส่วนไดเ้สียใน
ข้อพิจำรณำอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจำรณำและลงมติ ห้ำมมิให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิคนนั้นออกเสียงลงคะแนนใน
ขอ้พิจำรณำขอ้นัน้ 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มีส่วนไดเ้สียตำมขอ้นี ้หมำยถึง ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์น
เรื่องที่ที่ประชมุพิจำรณำลงมติ 

(4) ในกำรออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ำกบัจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่
ถืออยู่โดยใบส ำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่ งเสียง ผู้เป็นประธำนในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
นอกจำกสิทธิที่ตนมีในฐำนะเป็นผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือผูร้บัมอบฉนัทะ 

(5) ในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จดัขึน้โดยบริษัท ใหป้ระธำนกรรมกำรบริษัทหรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมำย
จำกประธำนกรรมกำรบริษัท ท ำหนำ้ที่เป็นประธำนที่ประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิเป็นผูจ้ดักำรประชมุ ประธำนในที่ประชมุอำจจะมำจำกบคุคลที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคดัเลือก
นอกเหนือไปจำกประธำนกรรมกำรหรือบคุคลที่ประธำนกรรมกำรมอบหมำย โดยที่ทัง้สองกรณีประธำนท่ีประชุมไม่
มีสิทธิออกเสียงชีข้ำด 

(6) องคป์ระชมุในกำรประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิไดใ้ชสิ้ทธิหรือ
ใชสิ้ทธิไปแลว้บำงส่วน และ/หรือ ผูร้บัมอบฉันทะมำประชมุรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ 25 รำย ซึ่งถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ
รวมกันไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 50 ของจ ำนวนหน่วยทัง้หมดของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิไดใ้ชสิ้ทธิจึงจะครบเป็น
องคป์ระชุม หำกปรำกฏว่ำเมื่อล่วงเวลำนดัไปแลว้ 45 นำที ยงัมีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิและ/หรือผูร้บัมอบฉันทะ
เขำ้ร่วมประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุ ใหถื้อว่ำกำรประชมุเป็นอนัระงบัไป หำกกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
นัน้เป็นกำรเรียกโดยมติคณะกรรมกำรบรษิัทใหน้ดัประชมุใหม่ภำยในระยะเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนั แต่ไม่เกินกว่ำ 14 
วนั นบัจำกวนัก ำหนดประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิในครัง้แรก และใหบ้ริษัทด ำเนินกำรจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุ
ไปยงัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทกุรำยตำมรำยละเอียดและวิธีกำรท่ีระบไุวข้ำ้งตน้ โดยเรื่องที่จะพิจำรณำและลงมตใิน
ที่ประชุมครัง้ใหม่จะตอ้งเป็นเรื่องเดิมที่จะพิจำรณำ ในกำรประชมุครัง้ก่อนเท่ำนัน้ ในกำรประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบั
ว่ำจะตอ้งครบองคป์ระชมุ กล่ำวคือ มีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมำประชมุเท่ำใดถือว่ำเป็นองคป์ระชมุ ทัง้นี ้ส ำหรบัใน
กรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผูร้อ้งขอใหเ้รียกประชมุ จะไม่มีกำรเรียกประชมุใหม่ 

(7) มติที่ประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิไดใ้ชสิ้ทธิ ณ ขณะนัน้ ซึ่งมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

(8) มติใด ๆ ซึ่งที่ประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดล้งมติไปแลว้นัน้ ใหถื้อว่ำมีผลผกูพนัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทกุรำย
ไม่ว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้จะไดเ้ขำ้รว่มประชมุดว้ยหรือไม่ก็ตำม 
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(9) ภำยหลังจำกบริษัทไดด้  ำเนินกำรจัดประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษัทจะแจง้มติของที่ประชุมผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบผ่ำนทำงระบบเผยแพร่ขอ้มลูผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกสข์องตลำดหลกัทรพัย์
โดยเรว็ 

(10) บริษัทจะด ำเนินกำรจดัท ำและบนัทึกรำยงำนกำรประชมุและเก็บรกัษำบนัทึกดงักล่ำวไวท้ี่ส  ำนกังำนใหญ่ของบรษิัท 
รำยงำนประชุมที่ไดล้งลำยมือชื่อโดยประธำนในที่ประชุมใหถื้อเป็นหลักฐำนอันสมบูรณข์องกิจกำรทัง้หลำยที่ได้
ประชมุกนันัน้ และจดัส่งรำยงำนกำรประชมุดงักล่ำวใหแ้ก่ตลำดหลกัทรพัยแ์ละส ำนกังำน ก.ล.ต. ภำยในระยะเวลำ
ไม่เกิน 14 วนั นบัจำกวนัประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

(11) ในกำรประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ บรษิัทหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยจำกบรษิัท และที่ปรกึษำกฎหมำยของบรษิัทมี
สิทธิที่จะเขำ้ร่วมประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อแสดงควำมคิดเห็นหรือใหค้  ำอธิบำยในที่ประชุมผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิได ้

(12) บรษิัทจะเป็นผูช้  ำระค่ำใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้งกบักำรจดัประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทัง้หมด 
(13) บรษิัทจะแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก ำหนดสิทธิตำมมติที่ประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธินบัตัง้แต่วนัท่ีประชมุเพื่อลงมติ และ

บรษิัทจะแจง้กำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก ำหนดสิทธิเป็นลำยลกัษณอ์กัษรใหส้ ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยท์รำบ
ภำยใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีมีกำรแกไ้ขเพิ่มเติมนัน้  

(14) กรณีที่ไม่สำมำรถจดัประชมุไดท้นัภำยในอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใหถื้อว่ำกำรด ำเนินกำรประชมุ สิน้สดุลงและ
ไม่ไดม้ีกำรจดักำรประชมุในครัง้นัน้ขึน้ 

14 กำรแก้ไขเพิ่มเติมสทิธิและเงือ่นไขของใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ
14.1 เหตทุีจ่ะด ำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสทิธ ิ

บริษัทอำจด ำเนินกำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก ำหนดสิทธิ เมื่อมีเหตุหรือพบว่ำจะมีเหตุที่ท  ำใหเ้กิดอุปสรรคในกำรด ำเนินกำร
ดงัต่อไปนี ้โดยไม่ตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกที่ประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

(1) กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิเพื่อให้เป็นไปตำมบทบัญญัติหรือหลักเกณฑท์ี่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำดว้ย
หลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์กฎหมำยอื่นที่เก่ียวขอ้ง กฎระเบียบ ขอ้บังคับ ประกำศ หรือค ำสั่งที่มีผลบังคับของ
ส ำนกังำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ และ/หรือตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยซึ่งมีผลใชบ้งัคบั 

(2) กำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิในเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิที่ไม่ใช่สำระส ำคญัของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ เช่น 
กำรแกไ้ขขัน้ตอนในกำรใชสิ้ทธิที่ไม่ใช่สำระส ำคญั หรือในเรื่องที่จะเป็นประโยชนต์่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือใน
ส่วนซึ่งไม่ท ำใหสิ้ทธิของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดอ้ยลง 

(3) กำรปรบัสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมขอ้ 4. 
กำรแกไ้ขขอ้ก ำหนดสิทธินอกจำกกรณีตำมขอ้ (1) (2) และ (3) ขำ้งตน้ ตอ้งไดร้บัควำมยินยอมจำกบรษิัทและไดร้บัมติ

เห็นชอบจำกที่ประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำกึง่หน่ึงของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิ ซึ่งมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

14.2 เงือ่นไขกำรแก้ไขข้อก ำหนดสทิธ ิ
(1) บริษัทอำจด ำเนินกำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก ำหนดสิทธิ หำกคณะกรรมกำรบริษัทไดพ้ิจำรณำแลว้เห็นว่ำอยู่ใน

วิสัยที่บริษัทจะด ำเนินกำรได ้เพื่อลดขอ้จ ำกัดหรืออุปสรรคในกำรด ำเนินกำรตำมเงื่อนไขหรือขอ้ก ำหนดที่ได้
ก ำหนดไวแ้ลว้โดยไม่ท ำใหสิ้ทธิของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิลดนอ้ยลง 

(2) กำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก ำหนดสิทธิ จะตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
รวมตลอดถึงขอ้ก ำหนดตำมประกำศ ทจ.34/2551 ที่มีผลใชบ้งัคบัอยู่ในปัจจุบนัรวมทัง้ที่อำจจะมีกำรแกไ้ข
เพิ่มเติมภำยหลงั เวน้แต่จะไดร้บัผ่อนผนั 
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เอกสำรแนบท้ำย 1  
ผลกระทบตอ่ผู้ถือหุน้ (Dilution Effects) 

เนื่องจำกกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ เป็นกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพตำม
สัดส่วนจ ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุน้แต่ละรำยถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะท ำให้บริษัท มีหน้ำที่ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ 
(Preferential Public Offering: PPO) ดงันัน้ จึงไม่มีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้บนสมมติฐำน
ว่ำ ผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมัญตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิทั้งจ ำนวนอย่ำงไรก็ตำม หำกมีกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้ครบถว้นตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1 โดยบคุคลอื่นท่ีไม่ใช่ผูถื้อหุน้เดิมทัง้จ ำนวน จะมีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ ดงันี ้

1. ผลกระทบด้ำนกำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุน้ (Control Dilution) และสัดสว่นกำรใช้สทิธอิอกเสียง 

ในกรณีที่ผูใ้ชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 7 มิใช่ผูถื้อหุน้เดิมทัง้จ ำนวน จะมีผลกระทบต่อดำ้นกำรลดลงของ
สดัส่วนกำรถือหุน้สิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิม (Control Dilution) จำกกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวลดลงโดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้

รำยละเอียดกำรค ำนวณ ดงันี ้

= 
จ ำนวนหุน้รองรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 1

จ ำนวนหุน้ paid-up + จ ำนวนหุน้รองรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 1
 

 

= 
25,500,000

320,000,000 + 25,500,000
 

 

= รอ้ยละ 7.38 

ในกรณีที่ผูใ้ชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 1 และหุน้กูแ้ปลงสภำพ มิใช่ผูถื้อหุน้เดิมทัง้จ ำนวน จะมีผลกระทบ
ต่อดำ้นกำรลดลงของสดัส่วนกำรถือหุน้สิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิม (Control Dilution) จำกกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวลดลงโดยมี
รำยละเอียดดงัต่อไปนี ้

=            

จ ำนวนหุน้รองรบัหุน้กูแ้ปลงสภำพ
+

  จ ำนวนหุน้รองรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 1
จ ำนวนหุน้ paid-up + 

จ ำนวนหุน้รองรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 1
+

จ ำนวนหุน้รองรบัหุน้กูแ้ปลงสภำพ

 

 

= 
17,000,000+ 25,500,000

320,000,000 + 17,000,000 + 25,500,000
 

 

= รอ้ยละ 11.72 
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2. ผลกระทบด้ำนกำรลดลงของส่วนแบ่งก ำไร (EPS Dilution) 

  ในกรณีที่ผู ้ใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิครัง้ที่ 1 หำกผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิทัง้จ ำนวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่ง

ก ำไร (EPS Dilution) ดงักล่ำวลดลงโดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้

ก ำไรสทุธิ =  199,659,133 บำท (ก ำไรสทุธิส ำหรบัปี 2564) 
EPSo = ก ำไรสทุธิก่อนกำรเพิ่มทนุ 
EPSn = ก ำไรสทุธิหลงักำรเพิ่มทนุ 
Q0  = จ ำนวนหุน้สำมญัก่อนกำรเพิ่มทนุ 
QW7 = จ ำนวนหุน้สำมญัรองรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1 

EPSo = 
ก ำไรสทุธิส ำหรบัปี 2564

Q0
 

= 
199,659,133

320,000,000
 

= 0.6239 บำทต่อหุน้ 

 EPSn = 
ก ำไรสทุธิส ำหรบัปี 2564

Q0+QW1
 

  = 
199,659,133

320,000,000 + 25,500,000 
 

  = 0.5779 บำทต่อหุน้ 

EPS Dilution = 
EPSo-EPSn

EPSo
 

  = 
0.6239 - 0.5779

0.6239
 

  = รอ้ยละ 7.37 

ในกรณีที่ผูใ้ชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 1 รวมถึงใชสิ้ทธิกำรแปลงสภำพของหุน้กูแ้ปลงสภำพโดยหำกผูถื้อ
หุน้เดิมใชสิ้ทธิทัง้จ ำนวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไร (EPS Dilution) ดงักล่ำวลดลงโดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้

ก ำไรสทุธิ =  199,659,133 บำท (ก ำไรสทุธิส ำหรบัปี 2564) 

EPSo = ก ำไรสทุธิก่อนกำรเพิ่มทนุ 

EPSn = ก ำไรสทุธิหลงักำรเพิ่มทนุ 

Q0  = จ ำนวนหุน้สำมญัก่อนกำรเพิ่มทนุ 
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QCB = จ ำนวนหุน้สำมญัรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภำพ 

QW1 = จ ำนวนหุน้สำมญัรองรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ รุน่ท่ี 1 

EPSo = 
ก ำไรสทุธิส  ำหรบัปี 2564

Q0
 

= 
199,659,133

320,000,000
 

= 0.6239 บำทต่อหุน้ 

 EPSn = 
ก ำไรสทุธิส ำหรบัปี 2564

Q0 + QCB + QW1
 

  = 
199,659,133

320,000,000 +  17,000,000 +25,500,000 
 

  = 0.5508 บำทต่อหุน้ 

EPS Dilution = 
EPSo-EPSn

EPSo
 

  = 
0.6239 - 0.5508

0.6239
 

  = รอ้ยละ 11.72 

 
3. ผลกระทบด้ำนกำรลดลงของรำคำ (Price Dilution) 

ไม่มีผลกระทบต่อรำคำหุน้เนื่องจำกรำคำใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ของบรษิัท 22.00 บำทต่อหุน้ ซึ่งสงู

กว่ำรำคำตลำด โดยที่รำคำตลำดเฉล่ียเท่ำกบั 14.94 บำทต่อหุน้ (ระหว่ำงวนัท่ี 4 กมุภำพนัธ ์2565 ถึงวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ ์

2565) 


