
 
- สรุปขอสนเทศ - 

 
ลักษณะ เง่ือนไข และสาระสําคัญใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ ของ 

บริษัท แกรนด คาแนล แลนด จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1 (GLAND-W1) 
 
 
วันท่ีเปนหลักทรัพยจดทะเบียน วันท่ี 16 มิถุนายน 2554 
                                         (เริ่มทําการซ้ือขายวันท่ี 16 มิถุนายน 2554) 
 
ประเภทหลักทรัพยจดทะเบียน ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของ บริษัท แกรนด คาแนล  
 แลนด จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1 (GLAND-W1) 
 
ตลาดรอง                                       ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ                           164,375,658 หนวย 
 
จํานวนหุนท่ีรองรับการใชสิทธิ                  164,375,658 หุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท) 
 
ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัท แกรนด คาแนล แลนด จํากัด (มหาชน)  
 
สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ                       ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิในการซ้ือหุนสามัญของ 
                                             บริษัทได 1 หุน ในราคาหุนละ 1.00 บาท โดยราคาการใช 
                                             สิทธิและอัตราการใชสิทธิอาจเปล่ียนแปลงในภายหลังตาม 
                                             เงื่อนไขการปรับสิทธิ ท้ังนี้ ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวเปน 
                                             การจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทในอัตราสวน 25 หุนเดิม 

ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ ซ่ึงผูท่ีมีสิทธิไดรับการจัดสรรตองมี
รายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนรายช่ือผูถือหุน ในวัน Record Date ซ่ึง
ตรงกับวันท่ี 29 มีนาคม 2554 และ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันท่ี 
30 มีนาคม 2554 

 
ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ                       ระบุช่ือผูถือ และเปล่ียนมือได 
 
วันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธ ิ               วันท่ี 27 พฤษภาคม 2554 
 
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ                       3 ป นับแตวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (ต้ังแตวันท่ี 27  
 พฤษภาคม 2554 จนถึงวันท่ี 26 พฤษภาคม 2557)  
 
ราคาใบสําคัญแสดงสิทธ ิ                            หนวยละ 0.00 บาท 
 
การกระจายการถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันท่ี 27 พฤษภาคม 2554 
 
 จํานวนราย     จํานวนหนวย % ของใบสําคัญแสดงสิทธิ 
    ท่ีจดทะเบียนในครั้งนี้ 

    
1 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเปน    
  1.1  กรรมการ ผูจัดการ และผูบริหาร รวมถึง   4 89,556,707 54.48% 
  ผูท่ีเก่ียวของและบุคคลท่ีมีความสัมพันธ     
  1.2  ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ > 5 %   6 61,735,764 37.56% 
 โดยนับรวมผูท่ีเก่ียวของดวย 
 1.3 ผูมีอํานาจควบคุม - - - 
2 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิรายยอยท่ีถือไมตํ่ากวา  606   13,074,021 7.95% 
 1 หนวยการซ้ือขาย 
3. ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีถือตํ่ากวา 1 หนวยการซ้ือขาย 243        9,166 0.01% 
    
 รวมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังส้ิน 859  164,375,658      100.00% 
 



ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิรายใหญ                       ณ วันท่ี 27 พฤษภาคม 2554 
 
              ช่ือ                                        จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ           รอยละของใบสําคัญแสดงสิทธิ 
                                                            ท่ีย่ืนจดทะเบียนในครั้งนี้ 
1  กลุม บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอรไพรส จํากัด   
   1.1 บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอรไพรส จํากัด 70,845,722   43.10% 
   1.2 บริษัท เบ็ล พารค เรสซิเดนซ จํากัด 10,728,355     6.53% 
   1.3 นาย เจตรศิริ บุญดีเจริญ    3,991,315     2.43%  
   1.4 นส. รมณี บุญดีเจริญ    3,991,315     2.43% 
   รวม  89,556,707   54.48% 
 
2  กลุม บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด 
   2.1 บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด 30,509,677   18.56% 
   2.2 บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท จํากัด   4,724,256     2.87% 
   2.3 บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิช่ัน จํากัด     635,431     0.39%  
   2.4 บริษัท ทุนมหาลาภ จํากัด    9,406,271     5.72% 
   2.5 บริษัท จี แอล แอสเซทส จํากัด   3,858,560     2.35% 
   รวม  49,134,195   29.89% 
 
3  บริษัท เคอารแอนดแอสโซซิเอทส จํากัด 12,601,569     7.67% 
4  Kim Eng Securities (Hong Kong) Limited       6,400,000     3.89% 
5  กลุม นางยุวดี บุญครอง1)   1,369,128      0.83% 
6  กลุม ประกิจ เลาหวิศิษฎ2)       567,696      0.35% 
7 บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน)     545,436      0.33% 
8  นายเจษฎา  เลิศนันทปญญา       305,216      0.19% 
9 กลุมนายสมศักด์ิ นันทยาภิรมย3)                           278,808      0.18% 
10  นายเกียรติ  ศรีจอมขวัญ       219,200      0.13% 
รวม                     160,986,955    97.94% 

 

1) ประกอบดวย นางยุวดี บุญครอง นางอําพัน บุญครอง นายธนัฐ บุญครอง และนายนัฏฐ บุญครอง 
2) ประกอบดวย นาย ประกิจ เลาหวิศิษฎ กมลวรรณ เลาหวิศิษฎ นาง จิตรา เลาหวิศิษฎ  นาย ธนาพัทธ เลาหวิศิษฎ  นาย รัฐพล เลาหวิศิษฎ และ

นาย บุญชัย เลาหวิศิษฎ  
  3) ประกอบดวย นายสมศักด์ิ นันทยาภิรมย นาง เบญจาภรณ นันทยาภริมย และ นางศิริลักษณ นันทยาภิรมย 
 

 
นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
 
ผูรับชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญตามสิทธ ิ บริษัท แกรนด คาแนล แลนด จํากัด (มหาชน) 
ของใบสําคัญแสดงสิทธิ 
 
การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 
 
1. วันกําหนดการใชสิทธิ 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ไดทุกๆวันทําการสุดทายของบริษัททุกๆไตรมาส 
ภายในระยะเวลา 3 ป นับแตวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ท้ังนี้กําหนดการใชสิทธิครั้งแรกใหตรงกับวันทําการสุดทาย
ของเดือน เดือนกันยายน พ.ศ. 2554 และ ครั้งสุดทายกําหนดใหตรงกับวันท่ี 26 พฤษภาคม 2557 โดยวันดังกลาวจะ
เปนวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย  (“วันกําหนดใชสิทธิครั้งสุดทาย”) ซ่ึงหากตรงกับวันหยุดทําการของบริษัท ให
เล่ือนเปนวันทําการกอนหนา 
 

2.  ระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิ 
 

� การแจงความจํานงในการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญในแตละครั้ง (ยกเวนการใชสิทธิครั้งสุดทาย) 
 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซ่ึงประสงคจะใชสิทธิในการซ้ือหุนสามัญของบริษัท จะตองแจงความจํานงในการใชสิทธิ
ซ้ือหุนสามัญของบริษัทตามวิธีท่ีบริษัทกําหนด ระหวางเวลา 9.00 น. ถึง16.00 น. ของทุกวันทําการของบริษัท 
ภายในระยะเวลา 15 (สิบหา) วันกอนวันกําหนดการใชสิทธิแตละครั้ง (ตอไปนี้เรียกวา “ระยะเวลาการแจงความ
จํานงในการใชสิทธิ”)  



ท้ังนี้ บริษัทจะแจงขาวเก่ียวกับระยะเวลาย่ืนความจํานงในการใชสิทธิ อัตราการใชสิทธิ ราคาการใชสิทธิ พรอมท้ัง
สถานท่ีใชสิทธิผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย (SET SMART/ ELCID)  เพื่อแจงใหผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 (สิบหา) วันทําการกอนระยะเวลาย่ืนความจํานงในการใชสิทธิแตละครั้ง 

 
 
 
 

� การแจงความจํานงในการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญครั้งสุดทาย 
 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซ่ึงประสงคจะใชสิทธิในการซ้ือหุนสามัญของบริษัท จะตองแจงความจํานงในการใชสิทธิ
ซ้ือหุนสามัญของบริษัทตามวิธีท่ีบริษัทกําหนด ระหวางเวลา 9.00 น. ถึง16.00 น. ของทุกวันทําการของบริษัท 
ภายในระยะเวลา 15 (สิบหา) วันกอนวันครบกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย (ตอไปนี้เรียกวา “ระยะเวลาการแจง
ความจํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทาย”) 
ท้ังนี้ บริษัทจะแจงขาวเก่ียวกับระยะเวลาย่ืนความจํานงในการใชสิทธิ อัตราการใชสิทธิ ราคาการใชสิทธิ พรอมท้ัง
สถานท่ีใชสิทธิผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย (SET SMART/ ELCID) พรอมท้ังจะสงจดหมาย
ลงทะเบียนถึงผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามรายช่ือท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งสุดทายภายใน 21 (ย่ีสิบเอ็ด) วันกอนวันครบกําหนดการใชสิทธิครั้ง
สุดทาย นอกจากนี้ บริษัทจะปดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ 21 (ย่ีสิบเอ็ด) วันกอนวันครบ
กําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย และตลาดหลักทรัพยจะทําการขึ้นเครื่องหมายหามการซ้ือขายช่ัวคราว (SP) 
ลวงหนา 3 (สาม) วันทําการกอนวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีวันวันกําหนดใชสิทธิ
ครั้งสุดทายดังกลาว ตรงกับวันหยุดทําการของบริษัท ใหเล่ือนเปนวันทําการกอนหนาวันกําหนดใชสิทธิครั้งสุดทาย
ดังกลาว ท้ังนี้ใบสําคัญแสดงสิทธิจะพักการซ้ือขาย จนถึงวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย 

 
 
วิธีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 
 
1. สถานท่ีติดตอในการใชสิทธิ 
   บริษัท แกรนด คาแนล แลนด จํากัด (มหาชน) 
   เลขท่ี 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กทม. 10310 
   โทรศัพท 0-2246-2323 
   โทรสาร 0-2247-1082 
 
2.  ขั้นตอนการใชสิทธิ 

 2.1 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถรับใบแสดงความจํานงในการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญไดท่ีบริษัท และ/หรือบริษัท
หลักทรัพยทุกแหงไดในระหวางระยะเวลาแสดงความจํานงในการใชสิทธิ 

ในกรณีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีใบสําคัญแสดงสิทธิอยูในครอบครอง  สามารถติดตอขอแสดงความจํานงใน
การใชสิทธิซ้ือหุนสามัญไดทันที 

ในกรณีท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิอยูในระบบไรใบหุน (Scripless) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีตองการใชสิทธิ ตอง
แจงความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อใหออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ตามท่ีตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด โดยย่ืนตอบริษัทหลักทรัพยท่ีทําหนาท่ีเปนนายหนาซ้ือขายหลักทรัพย 
(Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพยดังกลาวจะดําเนินการแจงกับศูนยรับฝากหลักทรัพยเพื่อขอถอน
ใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับนําไปใชเปนหลักฐานประกอบการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญกับบริษัทเพื่อดําเนินการใช
สิทธิ โดยศูนยรับฝากหลักทรัพยจะออกใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ (แลวแตกรณี) ใหผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อนําไปใชเปนหลักฐานประกอบการดําเนินการใชสิทธิตามท่ีระบุไวขางตน 

 
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีประสงคจะใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจงความจํานงในการใช
สิทธิ โดยดําเนินการและสงเอกสารดังตอไปนี้ใหแกบริษัทตามสถานท่ีติดตอขางตน 

 
ก) แบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญท่ีไดกรอกขอความถูกตองชัดเจน และครบถวนทุกรายการ 
ข) ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามแบบท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนดซ่ึงผูถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ ลงลายมือช่ือผูโอนดานหลัง ตามจํานวนท่ีระบุในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิ 
และหนังสือมอบอํานาจใหผูอ่ืนมารับใบสําคัญแสดงสิทธิฉบับใหมสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไมได
ใชสิทธิ (ถามี) 

ค) ชําระเงินตามจํานวนท่ีระบุในใบแจงความจํานงการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
ประสงคจะใชสิทธิซ้ือหุนจะตองชําระเปนเงินสด เช็ค ดราฟท ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคําส่ังจายเงิน



ธนาคาร ท่ีสามารถเรียกเก็บไดในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2  (สอง) วันทําการนับจากวันท่ีแจงความ
จํานงการใชสิทธิในแตละครั้ง โดยขีดครอมเฉพาะส่ังจาย “บริษัท แกรนด คาแนล แลนด จํากัด 
(มหาชน)” เลขท่ีบัญชี  001-9-15878-1 ประเภทบัญชี ออมทรัพย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 
(มหาชน) สาขาเพลินจิต ท้ังนี้ การใชสิทธิจองซ้ือหุนสามัญดังกลาวจะสมบูรณก็ตอเมื่อบริษัทไดเรียก
เก็บเงินดังกลาวไดแลวเทานั้น หากเรียกเก็บไมไดดวยเหตุผลใดๆ ท่ีมิไดเกิดจากบริษัท ใหถือวาผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริษัทตกลงใหถือเปนการยกเลิกการขอใชสิทธิในครั้งนั้น 
แตท้ังนี้ ไมเปนการตัดสิทธิท่ีจะใชสิทธิซ้ือหุนสามัญในครั้งตอไป เวนแตเปนการยกเลิกการใชสิทธิใน
ครั้งสุดทาย ใหถือวาหมดสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวอีกตอไป 

ง) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ จะตองเปนผูรับผิดชอบคาอากรแสตมปหรือภาษีอ่ืนใด (ถามี) ตามบทบัญญัติ
แหงประมวลรัษฎากรหรือขอบังคับหรือกฎหมายตางๆ ท่ีใชบังคับในการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

จ) หลักฐานประกอบการจองซ้ือ 
 
 1)  บุคคลสัญชาติไทย  :      สําเนาบัตรประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
 2)  บุคคลตางดาว  :      สําเนาหนังสือเดินทาง พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
 3)  นิติบุคคลในประเทศ  :      สําเนาหนังสือรับรองบริษัท พรอมรับรองสําเนาถูกตองโดย 
   กรรมการผูมีอํานาจท่ีมีช่ือปรากฏอยูในหนังสือรับรอง 
   บริษัทนั้น และเอกสารหลักฐานของกรรมการผูมี 
   อํานาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ  2) พรอมรับรอง 
   สําเนาถูกตอง 
 
 4)  นิติบุคคลตางประเทศ  :      สําเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public  
   ของประเทศท่ีออกเอกสารนั้น พรอมรับรองสําเนา 
   ถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจ และเอกสารหลักฐาน 
   ของกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2)   
   พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
 
 5)  คัสโตเดียน (Custodian) :      สําเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public  

 ของประเทศท่ีออกเอกสารนั้น พรอมหนังสือแตงต้ัง              
   คัสโตเดียน และเอกสารหลักฐานของผูมีอํานาจลงลายมือ 
    ช่ือตาม 1) หรือ 2)  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
 

2.2  จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีขอใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ จะตองเปน
จํานวนเต็มเทานั้น โดยอัตราการใชสิทธิเทากับใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิหนึ่งหนวยตอ
หุนสามัญหนึ่งหุน เวนแตการปรับสิทธิตาม วิธีการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิท่ีบริษัท
กําหนด 

2.3 จํานวนหุนสามัญท่ีออกใหเมื่อมีการใชสิทธิจะคํานวณโดยการนําจํานวนเงินในการใชสิทธิ ซ่ึงผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิไดชําระตามท่ีกลาวขางตน หารดวยราคาการใชสิทธิในขณะท่ีมีการใชสิทธิ
นั้น โดยบริษัทจะออกหุนสามัญเปนจํานวนเต็ม ไมเกินจํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิคูณดวยอัตราการใชสิทธิ หากมีการปรับราคาการใชสิทธิและ/หรือ อัตราการใชสิทธิแลวทําใหมีเศษ
เหลืออยูจากการคํานวณดังกลาว บริษัทจะไมนําเศษดังกลาวมาคิดคํานวณและจะชําระเงินท่ีเหลือจากการใชสิทธิ
ดังกลาวเปนเช็คระบุช่ือขีดครอมเฉพาะคืนใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิโดยทาง
ไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 (สิบส่ี) วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้งโดยไมมีดอกเบ้ียไมวาใน
กรณีใดๆ 
ในกรณีท่ีตองมีการเปล่ียนแปลงอัตราการใชสิทธิตามเกณฑการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามท่ี
ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจํานวนหุนสามัญท่ีจะไดรับจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิให
ตัดเศษของหุนท้ิง 
 

2.4 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองใชสิทธิในการซ้ือหุนสามัญไมตํ่ากวา 100 หุนสามัญ โดยจํานวนหนวยของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีขอใชสิทธิซ้ือหุนสามัญจะตองเปนจํานวนเต็มเทานั้น อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีมีสิทธิในการซ้ือหุนตํ่ากวา 100 หุนสามัญ จะตองใชสิทธิในการซ้ือหุนสามัญในครั้งเดียวท้ังจํานวน 
ยกเวนในการใชสิทธิครั้งสุดทายนี้ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะสามารถใชสิทธิในการซ้ือหุนสามัญโดยไมมีการ
กําหนดจํานวนหุนสามัญขั้นตํ่า  
 

2.5 หากบริษัทไดรับหลักฐานใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือจํานวนเงินท่ีบริษัทไดรับชําระ
ไมครบตามจํานวนท่ีระบุไวในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ หรือบริษัทตรวจสอบไดวา ขอความ



ท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ กรอกลงในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซ้ือหุน
สามัญนั้นไมครบถวนหรือไมถูกตอง ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองทําการแกไข
ใหถูกตองภายในระยะเวลาการแจงความจํานงใชสิทธิในแตละครั้ง  หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิไมทําการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาดังกลาวบริษัทจะถือวาการแจงความจํานงในการ
ใชสิทธิในครั้งนั้นส้ินสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ และบริษัทจะจัดสงเงินท่ีไดรับ และใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบสําคัญแสดงสิทธิคืนใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 14 (สิบส่ี) วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิ 
โดยไมมีดอกเบ้ียใหไมวาในกรณีใด ๆ 

 
ในกรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ชําระจํานวนเงินในการใชสิทธิไมครบถวน  
บริษัทมีสิทธิแตเพียงผูเดียวท่ีจะดําเนินการประการใดประการหนึ่งตอไปนี้ ตามท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบ

แทนใบสําคัญแสดงสิทธิเลือกไวในใบแจงความจํานง 
ก) ถือวาการแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้นส้ินสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ หรือ 
ข)  ถือวาจํานวนหุนสามัญท่ีจองซ้ือมีจํานวนเทากับจํานวนท่ีจะไดรับตามจํานวนเงินในการใชสิทธิ ซ่ึงบริษัท

ไดรับชําระไวจริงตามราคาการใชสิทธิในขณะนั้น หรือ 
ค)  ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ชําระเงินเพิ่มเติมตามจํานวนท่ีประสงคจะใช

สิทธิใหครบถวนภายในระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้น หากบริษัทไมไดรับเงินครบตาม
จํานวนในการใชสิทธิภายในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจะถือวาการแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้น
ส้ินสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ 
หมายเหตุ: ในการใชสิทธิครั้งสุดทาย บริษัทจะดําเนินการตามขอ ข) ขางตน 
การกระทําใดๆ ของบริษัทใหถือวาเปนท่ีสุดในกรณีตามขอ ก) และ ค) บริษัทจะสงเงินท่ีไดรับไวคืนเปน
เช็คระบุช่ือขีดครอมเฉพาะและใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ซ่ึงบริษัทถือวาไมมี
การใชสิทธิดังกลาวคืนใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย
ลงทะเบียนภายใน 14 (สิบส่ี) วันทําการนับจากวันกําหนดการใชสิทธิโดยไมมีดอกเบ้ียไมวาในกรณีใดๆ  
ในกรณีขอ ข) บริษัทจะสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิสวนท่ีเหลือในกรณีท่ี
บริษัทถือวามีการใชสิทธิเพียงบางสวน คืนใหกับผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดง
สิทธิทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 (สิบส่ี) วันทําการนับจากวันกําหนดการใชสิทธิ พรอมเงินสวนท่ี
เหลือ (ถามี) โดยไมมีดอกเบ้ีย ไมวาในกรณีใด ๆ อยางไรก็ดี ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ียังไมมีการใชสิทธิดังกลาว ยังมีผลใชสิทธิตอไปจนถึงวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย 

 
2.6 ในกรณีท่ีบริษัทไมสามารถคืนเงินสวนท่ีไมไดใชสิทธิใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดภายในระยะเวลา 14    

(สิบส่ี) วันนับแตวันท่ีใชสิทธิในครั้งนั้นๆ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไดรับดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดย
คํานวณจากเงินสวนท่ีไมไดใชสิทธินับแตวันท่ีพนกําหนด 14 (สิบส่ี) วันดังกลาวจนถึงวันท่ีผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิไดรับคืนเงินสวนท่ีไมไดใชสิทธิ 

 อยางไรก็ดี หากบริษัทไดทําการสงเช็ค ดราฟท ต๋ัวแลกเงินธนาคาร หรือคําส่ังจายเงินของธนาคาร ซ่ึงขีดครอม
ส่ังจายเฉพาะช่ือผูถือใบสําคัญสิทธิ ทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุในหนังสือแสดงความจํานงในการใช
สิทธิโดยถูกตองแลว โดยชอบและไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบ้ีย และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป 
 

2.7 เมื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีประสงคจะใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ ไดปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการแจงความจํานงการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ กลาวคือ ไดสงมอบท้ังใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิ แบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ และชําระเงินคาจองซ้ือหุนสามัญถูกตองและ
ครบถวนสมบูรณ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะไมสามารถเพิกถอนการใชสิทธิได 
เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากบริษัท 
 

2.8 เมื่อพนกําหนดวันใชสิทธิครั้งสุดทายแลว แตผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิยังมิได
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใชสิทธิท่ีกําหนดไวอยางครบถวน ใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธินั้นๆ ส้ินสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะ
ใชสิทธิไมไดอีกเมื่อพนกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย 
 

2.9 ในกรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ สงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิเปนจํานวนมากกวา
จํานวนท่ีประสงคจะใชสิทธิ บริษัทจะสงใบสําคัญแสดงสิทธิใบใหมโดยมีจํานวนของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีลดลง
ใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว หากใบสําคัญแสดงสิทธินั้นอยูในระบบใบหุน โดยทางไปรษณีย
ลงทะเบียนภายใน 14 (สิบส่ี) วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธินั้นๆ และจะทําการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิใบ
เกา 
 

2.10 บริษัทจะย่ืนขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวของบริษัทตอกระทรวงพาณิชยตามจํานวนหุนสามัญท่ีออก
ใหมสําหรับการใชสิทธิในแตละครั้งภายใน 14 (สิบส่ี) วัน นับต้ังแตวันท่ีบริษัทไดรับชําระคาหุนตามจํานวนท่ีมีการ



ใชสิทธิแตละครั้ง และบริษัทจะดําเนินการจดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไดใชสิทธินั้นเขาเปนผูถือหุน
สามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผูถือหุนตามจํานวนหุนสามัญท่ีคํานวณไดจากการใชสิทธิในครั้งนั้น 
หุนสามัญใหมท่ีออกเนื่องจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถานะเทาเทียมกับหุนสามัญของ
บริษัทท่ีไดออกไปกอนหนาแลวทุกประการ นับต้ังแตวันท่ีมีการจดแจงช่ือของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือผูรับ
สิทธิแทนเปนผูถือหุนของบริษัทและจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวเนื่องจากการออกหุนสามัญใหม จากการใชสิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิกับกระทรวงพาณิชยแลว 
 

2.11 ในกรณีท่ีหุนสามัญท่ีสํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิไมเพียงพอ บริษัทจะดําเนินการชดใชคาเสียหายท่ีเกิดขึ้น
ใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไมสามารถใชสิทธิไดตามท่ีบริษัทกําหนด อยางไรก็ตาม บริษัทจะไมชดใช
คาเสียหายใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไมสามารถใชสิทธิได ถึงแมวาจะมีหุนสามัญเพียงพอ ในกรณีท่ีผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิเปนบุคคลตางดาวหรือนิติบุคคลตางประเทศท่ีไมสามารถใชสิทธิได เพราะถูกจํากัดสิทธิตาม
สัดสวนการถือหุนท่ีระบุในขอบังคับบริษัท 
 
 

การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ 

ท้ังนี้ เพื่อรักษาผลประโยชนตอบแทนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมใหดอยไปกวาเดิม บริษัทจะดําเนินการปรับราคาการ
ใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิในการซ้ือหุนสามัญตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง
ดังตอไปนี้ 

 

1. เมื่อมีการเปล่ียนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญของบริษัท อันเปนผลมาจากการรวมหุนหรือแบงแยกหุน ซ่ึง
การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันที นับต้ังแตวันท่ีไดมีการเปล่ียนแปลง
มูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญของบริษัท 

2. เมื่อบริษัทไดเสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหมใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือประชาชนท่ัวไป และ/หรือบุคคลใน
วงจํากัด ในราคาสุทธิตอหุนของหุนสามัญท่ีออกใหมคํานวณไดตํ่ากวารอยละ  90 (เกาสิบ) ของราคาตลาดตอ
หุนของหุนสามัญของบริษัทการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีต้ังแตวัน
แรกท่ีผูซ้ือหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซ้ือหุนสามัญท่ีออกใหม (วันแรกท่ีขึ้นเครื่องหมาย XR) สําหรับ
กรณีท่ีเปนการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม (Right Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุนสามัญท่ีออก
ใหม กรณีท่ีเปนการเสนอขายใหแกประชาชนท่ัวไป และ/หรือกรณีท่ีเปนการเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด 
แลวแตกรณี 

 

“ราคาเฉล่ียตอหุนของหุนสามัญท่ีออกใหม” คํานวณไดจากจํานวนเงินท้ังหมดท่ีบริษัทจะไดรับจากการเสนอขาย
หุนสามัญ หักดวยคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากการเสนอขายหลักทรัพยท่ีออกนั้น (ถามี) หารดวยจํานวนหุนสามัญท่ี
ออกใหมท้ังหมด 

 

อนึ่ง ในกรณีท่ีเมื่อมีการเสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหมพรอมกันมากกวา 1 ราคาการเสนอขาย ในเงื่อนไขท่ี
จะตองจองซ้ือหุนดังกลาวดวยกัน ใหนําราคาเฉล่ียท้ัง 2 ราคา และจํานวนหุนท่ีออกใหมท้ังหมดมาคํานวณราคา
เฉล่ียตอหุนของหุนสามัญท่ีออกใหม แตในกรณีท่ีการเสนอขายพรอมกันดังกลาวไมอยูภายในเงื่อนไขท่ีตองจอง
ซ้ือดวยกัน ใหนําจํานวนหุนและราคาเสนอขายท่ีตํ่ากวารอยละ 90 (เกาสิบ) ของ "ราคาตลาดของหุนสามัญของ
บริษัท" มาคํานวณการเปล่ียนแปลงเทานั้น 

 

"ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท"  ไดกําหนดไวเทากับ ราคาเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญบริษัทท่ีมีการ
ซ้ือขายท้ังหมดในตลาดหลักทรัพย 7 (เจ็ด) วันทําการติดตอกันกอนวันท่ีใชในการคํานวณ ซ่ึงราคาตลาดเฉล่ีย
ถวงน้ําหนัก เทากับ มูลคาการซ้ือขายหุนสามัญท้ังหมดของบริษัทหารดวยจํานวนหุนสามัญของบริษัทท่ีมีการซ้ือ
ขายท้ังหมดในตลาดหลักทรัพย 

 

“วันท่ีใชในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกท่ีผูซ้ือหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซ้ือหุนสามัญท่ีออกใหม (วัน
แรกท่ีตลาดหลักทรัพยขึ้นเครื่องหมาย XR) สําหรับกรณีท่ีเปนการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม (Right Issue) 
และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหมสําหรับกรณีท่ีเปนการเสนอขายใหแกประชาชนท่ัวไป 
และ/หรือ กรณีท่ีเปนการเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี 

 



ในกรณีท่ีไมสามารถหา “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุนสามัญไมมีการซ้ือขายในชวงเวลา
ดังกลาว บริษัทจะดําเนินการกําหนดราคายุติธรรมเพื่อใชในการคํานวณแทน 

 

“ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคาท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบ 

 

3. เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชน ท่ัวไป และ/หรือ 
บุคคลในวงจํากัดโดยท่ีหลักทรัพยนั้นมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปล่ียนเปนหุนสามัญได หรือใหสิทธิในการจอง
ซ้ือหุนสามัญ เชน หุนกูแปลงสภาพ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ โดยท่ีราคาเฉล่ียตอหุนของหุน
สามัญท่ีจะออกใหมเพื่อรองรับสิทธิดังกลาว ตํ่ากวารอยละ 90 (เกาสิบ) ของ "ราคาตลาดของหุนสามัญของ
บริษัท" 

การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิ และอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีต้ังแตวันแรกท่ีผูถือหุนสามัญจะไมได
รับสิทธิในการจองซ้ือหลักทรัพยออกใหมใดๆ ท่ีมีสิทธิแปลงสภาพ / เปล่ียนเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการ
จองซ้ือหุนสามัญ (วันแรกท่ีตลาดหลักทรัพยขึ้นเครื่องหมาย XR) สําหรับกรณีท่ีเปนการเสนอขายใหกับผูถือหุน
เดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / 
เปล่ียนเปนหุนสามัญไดหรือใหสิทธิในการจองซ้ือหุนสามัญ กรณีเสนอขายใหกับประชาชนท่ัวไป และ/หรือ กรณี
ท่ีเปนการเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี 

 

“ราคาเฉล่ียตอหุนสามัญท่ีออกใหมเพื่อรองรับสิทธิ” คํานวณไดจากจํานวนเงินท่ีบริษัทจะไดรับจากการขาย
หลักทรัพยท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปล่ียนเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการจองซ้ือหุนสามัญ หักดวย
คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพยนั้น (ถามี) รวมกับเงินท่ีจะไดรับจากการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญนั้น หาร
ดวยจํานวนหุนท้ังส้ินท่ีตองออกใหมเพื่อรองรับการใชสิทธินั้น 

 

"ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท"  ไดกําหนดไวเทากับ ราคาเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญบริษัทท่ีมีการ
ซ้ือขายท้ังหมดในตลาดหลักทรัพย 7 (เจ็ด) วันทําการติดตอกันกอนวันท่ีใชในการคํานวณ ซ่ึงราคาตลาดเฉล่ีย
ถวงน้ําหนัก เทากับ มูลคาการซ้ือขายหุนสามัญท้ังหมดของบริษัทหารดวยจํานวนหุนสามัญของบริษัทท่ีมีการซ้ือ
ขายท้ังหมดในตลาดหลักทรัพย 

 

“วันท่ีใชในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกท่ีผูซ้ือหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซ้ือหลักทรัพยท่ีออกใหมใดๆ 
ท่ีใหสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการซ้ือหุนสามัญ สําหรับกรณีท่ีเปนการเสนอขายหลักทรัพย
ดังกลาวใหแกผูถือหุนเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพยท่ีออกใหมใดๆ ท่ีให
สิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการซ้ือหุนสามัญแกประชาชนท่ัวไป และ/หรือ กรณีท่ีเปนการเสนอ
ขายใหแกบุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี 

 

4. เมื่อบริษัทจายเงินปนผลท้ังหมดหรือบางสวนเปนหุนสามัญใหแกผูถือหุนของบริษัท การเปล่ียนแปลงราคาการใช
สิทธิ และอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีต้ังแตวันแรกท่ีผูซ้ือหุนสามัญจะไมมีสิทธิรับหุนปนผล (วันแรกท่ี
ตลาดหลักทรัพยขึ้นเครื่องหมาย XD) 

 

5. เมื่อบริษัทจายเงินปนผลเปนเงินเกินกวาอัตรารอยละ 50 (หาสิบ) ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท
และบริษัทยอยหลังหักภาษีเงินไดของบริษัท สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหวางอายุ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิ การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีต้ังแตวันแรกท่ี
ผูซ้ือหุนสามัญจะไมมีสิทธิรับเงินปนผล (วันแรกท่ีตลาดหลักทรัพยขึ้นเครื่องหมาย XD) 

 

ท้ังนี้ อัตรารอยละของเงินปนผลท่ีจายใหกับผูถือหุน คํานวณโดยนําเงินปนผลท่ีจายออกจริงจากผลการ
ดําเนินงานในแตละรอบระยะบัญชี หารดวยกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยหลังหักภาษี
เงินไดของผลการดําเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปเดียวกัน โดยท่ีเงินปนผลท่ีจายออกจริงดังกลาวใหรวมถึง
เงินปนผลท่ีจายระหวางกาลในแตละรอบบัญชีดังกลาวดวย 

  



วันท่ีใชในการคํานวณ หมายถึง วันแรกท่ีผูซ้ือหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในเงินปนผล (วันแรกท่ีตลาดหลักทรัพย
ขึ้นเครื่องหมาย XD)  

 

6. ในกรณีท่ีมีเหตุการณใดๆ อันทําใหผลตอบแทนใดๆท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะ
ไดรับเมื่อมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดอยไปกวาเดิม โดยท่ีเหตุการณใดๆ นั้นไมไดกําหนดอยูในขอ 1 
ถึงขอ 5 ดังกลาวขางตน ใหบริษัทพิจารณาเพื่อกําหนดการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใช
สิทธิ (หรือปรับจํานวนหนวยใบสําคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใชสิทธิ) ใหมอยางเปนธรรม โดยไมทําใหสิทธิ
ของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดอยไปกวาเดิม โดยใหถือวาผลการพิจารณานั้นเปนท่ีสุด และใหบริษัทแจงให
สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ ทราบถึง
รายละเอียดดังกลาวดวยภายในระยะเวลา 15 (สิบหา) วัน นับต้ังแตวันท่ีมีมีเหตุใหตองดําเนินการเปล่ียนแปลง
การใชสิทธิดังกลาว 

 

7. การคํานวณเปล่ียนราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอ 1. ถึงขอ 6. เปนอิสระตอกัน และจะคํานวณการ
เปล่ียนแปลงตามลําดับเหตุการณกอนหลังของการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท สําหรับใน
กรณีท่ีมีเหตุการณตางๆ จะเกิดขึ้นพรอมกันใหคํานวณการเปล่ียนแปลงเรียงลําดับดังนี้ คือ ขอ 1. ขอ 5. ขอ 4. 
ขอ 2. ขอ 3. และขอ 6.  โดยในแตละลําดับครั้งท่ีมีการคํานวณการเปล่ียนแปลงใหคงสภาพของราคาการใชสิทธิ
และอัตราการใชสิทธิเปนทศนิยม 3 (สาม) ตําแหนง 

8. การคํานวณการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอ 1. ถึงขอ 6. จะไมมีการเปล่ียนแปลง
ซ่ึงทําใหราคาการใชสิทธิใหมสูงขึ้น และ/หรืออัตราการใชสิทธิ ลดลง เวนแตกรณีการรวมหุน สําหรับการคํานวณ
จํานวนเงินจากการใชสิทธิ จะคํานวณจาก ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง (ทศนิยม 3 ตําแหนง) คูณ
กับจํานวนหุนสามัญ (จํานวนหุนสามัญคํานวณไดจากอัตราการใชสิทธิใหม คูณกับจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี 
แสดงความจํานงการใชสิทธิ เมื่อคํานวณไดจํานวนหุนออกมาเปนเศษหุน ใหตัดเศษของหุนนั้น ท้ิง) ในกรณี
จํานวนเงินท่ีคํานวณไดจากการใชสิทธิมีเศษของบาทใหตัดเศษของบาทท้ิง สําหรับกรณีท่ีการเปล่ียนแปลงราคา
การใชสิทธิดังกลาวมีผลทําใหราคาการใชสิทธิใหมมีราคาซ่ึงตํ่ากวามูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญของบริษัท (Par 
Value) บริษัทของสงวนสิทธิท่ีจะปรับราคาการใชสิทธิใหมเพียงเทากับมูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญเทานั้น 
สําหรับอัตราการใชสิทธิใหมใหใชอัตราการใชสิทธิท่ีคํานวณไดตามขอ 1. ถึงขอ 6. เชนเดิม 

9. บริษัทอาจทําการปรับราคาการใชสิทธิควบคูกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหมทดแทนการปรับอัตราการใช
สิทธิก็ได 

10. การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอ 1. ถึงขอ 6. และ/หรือ การออกใบสําคัญแสดง
สิทธิใหมทดแทนการปรับอัตราการใชสิทธิตามขอ 9. บริษัทจะดําเนินการแจงรายละเอียดเก่ียวกับการปรับสิทธิ
โดยบอกถึงเหตุผลท่ีตองมีการปรับสิทธิ รายละเอียดวิธีการคํานวณ ราคาการใชสิทธิใหม อัตราการใชสิทธิใหม 
วันท่ีการปรับสิทธิมีผลบังคับ และจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกทดแทนการปรับอัตราการใชสิทธิตอตลาด
หลักทรัพยภายในวันทําการถัดจากวันท่ีการปรับสิทธิมีผลบังคับผานผานทางส่ืออิเลคโทรนิคสของตลาด
หลักทรัพย (SETSMART/ELCID) และแจงตอสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยภายใน 15 (สิบ
หา) วันนับแตวันท่ีการปรับสิทธิมีผลบังคับใช   

 
วิธีการออกและการสงมอบหลักทรัพย 
 

การสงมอบหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ในการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญของบริษัทตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีใชสิทธิซ้ือหุนสามัญสามารถ
เลือกใหบริษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 

 

1. ในกรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไดรับการจัดสรรหุนสามัญประสงคจะขอรับใบหุนสามัญ โดยใหออกใบหุนใน
นามของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ศูนยรับฝากหลักทรัพยจะสงมอบใบหุนตามจํานวนท่ีใชสิทธิแกผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ตามช่ือท่ีอยูท่ีระบุไวในสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 
(สิบหา) วันทําการนับจากวันครบกําหนดการใชสิทธิแตละครั้ง ในกรณีนี้ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีใชสิทธิซ้ือหุน
สามัญ จะไมสามารถขายหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดจนกวาจะไดรับ
ใบหุน ซ่ึงอาจจะไดรับภายหลังจากท่ีหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิไดรับอนุญาตใหเขาทําการซ้ือขายในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 



2. ในกรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไดรับการจัดสรรหุนไมประสงคจะขอรับใบหุนสามัญ แตประสงคจะใชบริการ
ของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิประสงคท่ีจะฝากหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิไวใน
บัญชีของบริษัทหลักทรัพยซ่ึงผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้ศูนยรับฝากหลักทรัพย
จะดําเนินการนําหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
เพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญท่ีบริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนสามัญ
อยู ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้น ก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญท่ีบริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุน
สามัญอยู ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ท่ี
ไดรับการจัดสรรหุนฝากไวและออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซ้ือท่ีไดรับการจัดสรรภายใน 7 (เจ็ด) วันทําการ 
นับจากวันครบกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง ในกรณีนี้ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไดรับการจัดสรรหุนสามัญจะ
สามารถขายหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดทันทีท่ีตลาดหลักทรัพย
อนุญาตใหหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิทําการซ้ือขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ในกรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีใชสิทธิซ้ือหุนสามัญเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ 2. ช่ือของผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไดรับการจัดสรรหุน จะตองตรงกับช่ือเจาของบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยท่ีผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิประสงคท่ีจะฝากหุนสามัญไวในบัญชีหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการ
ออกใบหุนแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไดรับการจัดสรรหุนตามขอ 1. แทน 

 

3. ในกรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไดรับการจัดสรรหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของ
ศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิประสงคท่ีจะฝากหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิไวในบัญชี
ของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขท่ี 600 กรณีนี้ บริษัทจะดําเนินการนําหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิฝาก
ไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญตามจํานวนท่ีผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขท่ี 600 และออกหลักฐาน
การฝากใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไดรับการจัดสรรหุนภายใน 7 (เจ็ด) วันทําการ นับจากวันครบกําหนดการ
ใชสิทธิในแตละครั้ง เมื่อผูท่ีไดรับการจัดสรรหุนตองการขายหุน ผูท่ีไดรับการจัดสรรหุนจะตองถอนหุนออกจาก
บัญชี 600 ดังกลาว โดยตองติดตอผานบริษัทหลักทรัพยท่ัวไป ซ่ึงอาจจะมีคาธรรมเนียมในการดําเนินการตามท่ี
ศูนยรับฝากหลักทรัพย และ/หรือ บริษัทหลักทรัพยนั้นๆ กําหนด ดังนั้นในกรณีนี้ ผูท่ีไดรับการจัดสรรหุนจะ
สามารถขายหุนท่ีไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีท่ีตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของบริษัททําการ
ซ้ือขายไดในตลาดหลักทรัพย และผูท่ีไดรับจัดสรรหุนไดดําเนินการถอนหุนออกจากบัญชี 600 ดังกลาวแลว 

 

 
ในกรณีท่ีบริษัทไมสามารถจัดใหมีหุนสามัญเพ่ือรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ
 
บริษัทจะชดใชคาเสียหายใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดดังนี้ 

1. บริษัทจะชดใชคาเสียหายใหเฉพาะผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมาแจงความจํานงท่ีจะใชสิทธิ ในวันกําหนดการใช
สิทธิแตละครั้ง ซ่ึงบริษัทไมสามารถจัดใหมีหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดอยาง
เพียงพอ ยกเวน กรณีตามท่ีระบุไวในขอจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิและหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิ
ตามท่ีบริษัทกําหนด 

 

2. การชดใชคาเสียหายตามขอ 1. บริษัทจะชําระใหเปนเช็คระบุช่ือขีดครอมส่ังจายเฉพาะ และจะจัดสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 (สิบส่ี) วันทําการ นับจากวันท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมาแจงความ
จํานงท่ีจะใชสิทธิ ในกรณีท่ีบริษัทไมสามารถคืนเงินคาเสียหายใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดภายในระยะเวลา
ดังกลาว ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไดรับดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากคาเสียหายนับแต
วันท่ีพนกําหนด 14 (สิบส่ี) วันดังกลาวจนถึงวันท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับคืนเงินคาเสียหาย 

 อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากบริษัทไดทําการสงเช็ค ดราฟท ต๋ัวแลกเงินธนาคาร หรือคําส่ังจายเงินของ
ธนาคาร ซ่ึงขีดครอมส่ังจายเฉพาะช่ือผูถือใบสําคัญสิทธิ ทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุในหนังสือ
แสดงความจํานงในการใชสิทธิโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับเงินคาเสียหายคืนแลวโดย
ชอบและไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบ้ีย และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป 

 

3. การคํานวณคาเสียหายท่ีบริษัทจะชดใชใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามขอ 1. มีสูตรการคํานวณดังนี้ 

คาเสียหายตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หนวย เทากับ   B x [MP – EP] 

โดยท่ี  B คือ จํานวนหุนสามัญท่ีไมสามารถจัดใหมี และ/หรือ เพิ่มขึ้นได ตาม  
   อัตราการใชสิทธิท่ีเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นตอ 1 หนวย 



MP  คือ  ราคาปดของหุนสามัญของบริษัทในวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้งซ่ึง 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมาแสดงความจํานงการใชสิทธิ 

EP  คือ  ราคาการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือราคาการใชสิทธิ  
   ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใชสิทธิ 

 

4. การชดใชคาเสียหายตามขอนี้ใหถือเปนส้ินสุด 

ขอจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ 
 

1.  การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทไมมีขอจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ เวนแต การโอนเกิดขึ้นในชวงปดสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดง
สิทธิ เพื่อพักการโอนสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในกรณีการใชสิทธิครั้งสุดทาย ซ่ึงบริษัทจะปดสมุดทะเบียน
ใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนหรือการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 21 (ย่ีสิบเอ็ด) วันกอนวันครบ
กําหนดการใชสิทธิ และตลาดหลักทรัพยจะทําการขึ้นเครื่องหมาย SP (หามการซ้ือขาย) ลวงหนา 3 (สาม) วัน
ทําการกอนวันปดสมุดทะเบียน (ในกรณีท่ีวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายตรงกับวันหยุดทําการของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยใหเล่ือนเปนวันทําการกอนหนา) 

 

2. บุคคลท่ีไมใชสัญชาติไทย 

บริษัทมีขอจํากัดการโอนหุนอันสืบเนื่องมาจากขอบังคับของบริษัทวาดวยเรื่องอัตราสวนการถือหุนของบุคคลท่ี
มิใชสัญชาติไทย ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
2.1 บริษัทจะไมออกหุนสามัญใหแกผูใชสิทธิท่ีมิใชสัญชาติไทย ซ่ึงไดดําเนินการใชสิทธิตามวิธีการใชสิทธิจน

ทําใหสัดสวนการถือหุนของบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีไมมีสัญชาติไทยมีจํานวนเกินกวารอยละ  30  ของทุนท่ี
เรียกชําระแลวท้ังหมดของบริษัท ตามท่ีระบุในขอบังคับหรือตามสัดสวนท่ีอาจมีการแกไขตามขอบังคับใน
อนาคต  

 
2.2 หากขอจํากัดการโอนดังกลาวขางตน มีผลทําใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไมใชสัญชาติไทยซ่ึงไดใชสิทธิ

ตามวิธีการใชสิทธิดังท่ีกลาวมาแลวโดยครบถวน ไมสามารถใชสิทธิไดตามจํานวนท่ีระบุในใบแจงความ
จํานงการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญไมวาท้ังหมดหรือบางสวน บริษัทจะอนุญาตใหดําเนินการใชสิทธิเพียงสวนท่ี
ไมขัดตอขอจํากัดขางตนโดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้ 
ก) ใหบริษัทคืนใบสําคัญแสดงสิทธิ และเงินท่ีเหลือตามราคาการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิใน

สวนท่ีไมสามารถใชสิทธิไดโดยไมมีดอกเบ้ีย ใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไมใชสัญชาติไทย
ดังกลาวเปนเช็คระบุช่ือขีดครอมเฉพาะทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 (สิบส่ี) วันทําการนับ
แตวันใชสิทธิในครั้งนั้น ๆ 

 
ข) ใหบริษัทเปนผูถือใบแจงความจํานงการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ และเงินตามจํานวนการใช

สิทธิซ้ือหุนสามัญท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมิใชสัญชาติไทย ไดย่ืนความจํานงการใชสิทธิใน
สวนท่ียังไมไดใชสิทธิเอาไวตามลําดับกอนหลัง เพื่อดําเนินการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในสวนท่ียังไมไดมีการใชสิทธิท้ังจํานวนหรือบางสวน เมื่อการเขาถือหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาวไมขัดตอขอจํากัดเรื่องสัดสวนการถือหุนของคนท่ีมิใชสัญชาติไทย 

 
 ท้ังนี้ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไมใชสัญชาติไทยจะตองแสดงความจํานงท่ีจะใหบริษัท

ดําเนินการตามขอ (ก) หรือ (ข) ขางตน โดยระบุในใบแจงความจํานงการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ ณ 
วันแจงความจํานงการใชสิทธิในแตละครั้ง 

 บริษัทจะอนุญาตใหมีการดําเนินการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ในสวนท่ียังไมไดรับการใช
สิทธิบางสวนหรือท้ังหมดในวันใชสิทธิวันแรกท่ีสามารถกระทําไดโดยท่ีไมขัดตอขอจํากัด 
อยางไรก็ดี หากมีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีรอการใชสิทธิ ณ วันใชสิทธิดังกลาวมากกวา
จํานวนหุนสามัญท่ีอนุญาตใหซ้ือไดโดยไมขัดตอขอจํากัดการโอนหุน เรื่องสัดสวนการถือครอง
หุนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมิใชสัญชาติไทย บริษัทจะดําเนินการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมิใชสัญชาติไทยตามลําดับการแจงความจํานงการใช
สิทธิท่ีครบถวนสมบูรณตามท่ีกําหนดในการใชสิทธิในครั้งนี้ หาก ณ วันใชสิทธิครั้งสุดทาย ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไมสามารถใชสิทธิไดเนื่องจากขอจํากัดเรื่องสัดสวนการถือครองหุน



ของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวหมดอายุลง โดยผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีมิใชสัญชาติไทยดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายใดๆ ตอบริษัท และบริษัทจะ
ไมชดใชคาเสียหายท่ีเกิดขึ้นท้ังส้ิน 

 
ค) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมิใชสัญชาติไทยจะไมไดรับการชดเชยไมวาในรูปแบบใดจากบริษัท 

ในกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการใชสิทธิได โดยมีสาเหตุมาจากขอจํากัดเรื่องสัดสวนการถือครอง
หุนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมิใชสัญชาติไทย 

 
                         
ระยะเวลาหามจําหนายหุน (ถามี)           - 
 
อื่น ๆ ท่ีสําคัญ (ถามี)                           - 
 
ท่ีปรึกษาทางการเงิน (ถามี)              บริษัท ท่ีปรึกษา เอเซีย พลัส จํากัด 
จัดทําโดย                                        บริษัท ท่ีปรึกษา เอเซีย พลัส จํากัด 


