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ข้อกาํหนดว่าด้วยสทิธิและหน้าที�ของผู้ออกใบสาํคัญแสดงสทิธิและผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธิที�จะซื "อหุ้นสามัญ 
เพิ�มทุนของบริษัท บางกอกแร้นช์ จาํกดั (มหาชน) ครั"งที� 1 (BR-W1) 

 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้ นสามัญเพิ�มทุนของบริษัท บางกอกแร้นช์ จํากัด (มหาชน) ครั �งที� 1 (BR-W1) 

(“ใบสําคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ใบสําคัญแสดงสิทธิ BR-W1”) ออกโดยบริษัท บางกอกแร้นช์ จํากัด (มหาชน)  
(“บริษัทฯ ”) ตามมติที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2565 ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 9 สงิหาคม 2565 โดยที�ประชมุได้มีมติอนมุตัิ
ให้บริษัทฯ ออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิจํานวนไม่เกิน 456,723,279 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่น
การถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมลูคา่ ในอตัราสว่น 2 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ BR-W1 ทั �งนี � ใน
การคํานวณสิทธิของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายที�จะได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ BR-W1 หากเกิดเศษของหุ้นหรือใบสําคญั
แสดงสิทธิให้ปัดเศษทิ �ง ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมีสิทธิตามที�ได้กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ (ตามคํานิยามที�ระบดุ้านลา่ง) นี � 
โดยบริษัทฯ และผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิจะต้องผกูพนัตามข้อกําหนดสิทธินี �ทกุประการ และให้ถือวา่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
ได้รับทราบและเข้าใจข้อกําหนดต่าง ๆ ในข้อกําหนดสิทธินี �เป็นอย่างดีแล้ว ทั �งนี � บริษัทฯ จะจัดให้มีการเก็บรักษาสําเนา
ข้อกําหนดสิทธินี �ไว้ ณ สํานกังานใหญ่ของบริษัทฯ และ/หรือ สํานกังานใหญ่ของตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ 
(ตามที�ระบไุว้ในข้อกําหนดสิทธินี �) เพื�อให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถขอตรวจสอบสําเนาข้อกําหนดสิทธินี �ได้ในวนัและ
เวลาทําการของผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ (ถ้ามี) 

คาํจาํกดัความ 

คําและข้อความตา่ง ๆ ที�ใช้อยูใ่นข้อกําหนดสทิธินี � ให้มีความหมายดงัตอ่ไปนี � 

ข้อกาํหนดสิทธิ หมายถึง ข้อกําหนดวา่ด้วยสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกใบสาํคญัแสดง
สิทธิและผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุ
ของบริษัท บางกอกแร้นช์ จํากัด (มหาชน) ครั �งที�  1  
(BR-W1) (รวมทั �งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) (ถ้ามี) 

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตัวแทนรับแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิ หมายถึง บุคคลที�บริษัทฯ แต่งตั �งให้เป็นตวัแทนของบริษัทฯ ในการ
รับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ  

นายทะเบียนของใบสาํคัญแสดงสิทธิ หมายถึง บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั และ/หรือ 
ผู้ ที�ได้รับการแต่งตั �งโดยชอบให้ทําหน้าที�เป็นนายทะเบียน
ของใบสาํคญัแสดงสทิธิแทน 

บริษัทฯ หมายถึง บริษัท บางกอกแร้นช์ จํากดั (มหาชน) 

ใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิ หมายถึง เอกสารที�ออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จํากดั เพื�อใช้แทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

ใบสาํคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้ นสามัญเพิ�มทุนของบริษัท 
บางกอกแร้นช์ จํากดั (มหาชน) ครั �งที� 1 (BR-W1) ชนิดระบุ
ชื�อผู้ ถือและสามารถโอนเปลี�ยนมือได้ และให้หมายความ
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รวมถึงใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิด้วย 

ประกาศ ทจ. 34/2551 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที� ทจ. 34/2551 
เรื�องการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายใบสําคญั
แสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้ นที�ออกใหม่และหุ้ นที�ออกใหม่เพื�อ
รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ลงวันที� 15 ธันวาคม 2551 
(รวมทั �งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) 

ผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ทรงสทิธิในใบสาํคญัแสดงสทิธิแตล่ะหนว่ยตามข้อ 1.2.3 

ระยะเวลาการแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิ หมายถึง ระยะเวลาที�ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึ�งประสงค์จะใช้สิทธิ
ในการซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯ สามารถแจ้งความ
จํานงการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิได้ตามที�ระบไุว้ใน
ข้อ 1.4.3 

วันกาํหนดการใช้สิทธิ หมายถึง วนัที�ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญั
เพิ�มทนุของบริษัทฯ ได้ตามที�ระบไุว้ในข้อ 1.4.1 

วันทาํการ หมายถึง วนัที�ตลาดหลกัทรัพย์เปิดทําการตามปกติ ซึ�งมิใช่วนัเสาร์
หรือวนัอาทิตย์ หรือวนัที�ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ
ให้เป็นวนัหยดุทําการของธนาคารพาณิชย์ 

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หมายถึง บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

สมุดทะเบียน หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ� งบันทึก
รายละเอียดเกี�ยวกับใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสทิธิที�เก็บรักษาโดยนายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

สิทธิในใบสาํคัญแสดงสิทธิ หมายถึง สิทธิทั �งปวงในใบสําคัญแสดงสิทธิซึ�งรวมถึงแต่ไม่จํากัด
เพียงสิทธิในการซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัทฯ สิทธิใน
การเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุมผู้
ถือใบสําคญัแสดงสิทธิและสิทธิในการได้รับค่าเสียหายใน
กรณีหุ้นรองรับไมเ่พียงพอ 

สาํนักงาน ก.ล.ต. หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

หุ้นรองรับ หมายถึง หุ้ น ส า มัญ ที� อ อ ก ใ ห ม่ ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ  จํ า น ว น ไ ม่ เ กิ น 
456,723,279 หุ้ น มูลค่าหุ้ นที�ตราไว้หุ้ นละ 5 บาท เพื�อ
รองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิรวมทั �งหุ้ น
สามัญที�บริษัทฯ อาจต้องออกใหม่เพิ�มเติมในกรณีมีการ
ปรับสทิธิตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในข้อกําหนดสทิธินี � 
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1 รายละเอียดเกี�ยวกับใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ ได้ออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ จํานวนไมเ่กิน 456,723,279 หนว่ย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราสว่น 2 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคญั
แสดงสทิธิ BR-W1 ในการคํานวณสทิธิของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายที�จะได้รับการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ BR-W1 หาก
เกิดเศษของหุ้นหรือใบสําคญัแสดงสิทธิให้ปัดเศษทิ �ง โดยบริษัทฯ จะออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ BR-W1 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที�มีรายชื�อปรากฏในวนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดง
สทิธิ BR-W1 ในวนัที� 19 สงิหาคม 2565 (Record Date) โดยรายละเอียดของใบสาํคญัแสดงสทิธิมีดงัตอ่ไปนี � 

1.1 ลักษณะสาํคัญของใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

ชื�อ : ใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้ นสามัญเพิ�มทุนของบริษัท บางกอกแร้นช์ 
จํากดั (มหาชน) ครั �งที� 1 (BR-W1) 

ชนิดของใบสาํคญัแสดงสทิธิ : ระบชืุ�อผู้ ถือและสามารถโอนเปลี�ยนมือได้ 

วิธีการจดัสรร :  จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราการจดัสรร 2 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 
หนว่ยใบสาํคญัแสดงสทิธิ BR-W1  

 บริษัทฯ จะออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ BR-W1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ที�มีรายชื�อปรากฏในวันกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิ
ได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ BR-W1 ในวันที� 19 สิงหาคม 
2565  

 ในการคํานวณสิทธิของผู้ ถือหุ้ นแต่ละรายที�จะได้รับการจัดสรร
ใบสําคญัแสดงสิทธิ BR-W1 หากเกิดเศษของหุ้นหรือใบสําคญัแสดง
สทิธิให้ปัดเศษทิ �ง  

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที�
ออก 

: ไมเ่กิน 456,723,279 หนว่ย 

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย : 0 บาท (ศนูย์บาท) (ไมค่ิดมลูคา่) 

อตัราการใช้สทิธิ : ใบสาํคญัแสดงสทิธิ BR-W1 จํานวน 1 หนว่ย มีสทิธิซื 8อหุ้นสามญัเพิ<มทนุได้
จํานวน 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอตัราการใช้สิทธิตามเงื<อนไขการปรับ
สทิธิ  

ราคาการใช้สทิธิ : 5 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื�อนไขการปรับ
สทิธิ ทั �งนี � ในกรณีที�มีการปรับราคาใช้สทิธิ ราคาใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดง
สิทธิต่อหน่วยต้องไม่ตํ�ากว่ามูลค่าที�ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ เว้น
แตเ่ข้าขา่ยได้รับยกเว้นตามกฎหมาย  

วนัออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ : 1 กนัยายน 2565     
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อายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ : 4 ปี นับจากวันที�ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ BR-W1 ทั �งนี � ภายหลังออก
ใบสาํคญัแสดงสทิธิ บริษัทฯ จะไมข่ยายอายใุบสาํคญัแสดงสทิธิ BR-W1 

ระยะเวลาการใช้สทิธิ : วันทําการสุดท้ายของทุก ๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ BR-W1 โดยวนักําหนดการใช้สิทธิครั �งแรกจะตรงกบั
วนัที� 30 กันยายน 2565    และวนักําหนดการใช้สิทธิครั �งสดุท้ายคือ วนัที�
ใบสาํคญัแสดงสทิธิ BR-W1 มีอายคุรบ 4 ปี นบัแตว่นัที�ออกใบสาํคญัแสดง
สทิธิ BR-W1 ซึ�งตรงกบัวนัที� 31 สงิหาคม 2569 

ทั �งนี � รายละเอียดวนักําหนดการใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทุนให้เป็นตามที�
ระบไุว้ในข้อ 1.4.1 

ระยะเวลาการแจ้งความจํานง
ในการใช้สทิธิ 

: ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะใช้สิทธิในการซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัทฯ 
จะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. 
ภายในระยะเวลา 5 วันทําการ ก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั �ง 
ยกเว้นการแสดงความจํานงในการใช้สิทธิครั �งสดุท้าย ให้แสดงความจํานง
ในการใช้สิทธิ ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิครั �ง
สดุท้าย ทั �งนี � รายละเอียดให้เป็นตามที�ระบไุว้ในข้อ 1.4.3 

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้ง
ความจํานงในการใช้สทิธิ 

: เมื<อผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซื 8อหุ้นสามญั
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ BR-W1 แล้ว ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไม่
สามารถยกเลกิการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิดงักลา่วได้อีกตอ่ไป  

จํานวนหุ้ นสามัญที�จัดสรรไว้
เพื�อรองรับใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

: จํานวนหุ้นสามญัที�จดัสรรไว้เพื�อรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ BR-W1 ไมเ่กิน 
456,723,279 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 5 บาท คิดเป็นสดัสว่นหุ้นรองรับตอ่
จํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมดของบริษัทฯ เทา่กบัร้อยละ 50 

วิธีคํานวณสดัสว่นหุ้นรองรับ : 

=    หุ้นรองรับสาํหรับใบสาํคญัแสดงสทิธิ BR-W1 x 100 

              หุ้นที�จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมดของบริษัท ฯ 

=        456,723,279 x 100 

                  913,446,558 

=     ร้อยละ 50 

ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสทิธิ : บริษัทฯ จะนําใบสําคญัแสดงสิทธิ BR-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์   

ตลาดรองของหุ้นสามญัที�เกิด
จากการใช้สิทธิตามใบสําคญั
แสดงสทิธิ 

: บริษัทฯ จะนําหุ้ นสามัญที<ออกเนื<องจากการใช้สิทธิซื 8อหุ้ นสามัญตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิ BR-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์  
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ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น  : 1. การลดลงของสัดส่วนการถอืหุ้น (Control Dilution) 

     ภายหลงัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ BR-W1 ให้แก่ผู้

ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ หากมีการใช้สิทธิครบตามใบสําคญัแสดงสทิธิ 

BR-W1 ที<ออกในครั 8งนี 8ทั 8งจํานวนแล้ว และผู้ ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นเดิม

ของบริษัทฯ จะทําให้สดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากบั

ร้อยละ 33.33 

 คํานวณจากจํานวนหุ้นรองรับที<ออกในครั 8งนี 8 (ตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

BR-W1) จํานวน 456,723,279 หุ้น หารด้วยผลบวกของ (1) จํานวน

หุ้นที<จําหน่ายได้แล้วทั 8งหมดของบริษัทฯ ณ วนัที< 4 กรกฎาคม 2565 

จํานวน 913,446,558 หุ้น กับ (2) จํานวนหุ้นรองรับใบสําคญัแสดง

สทิธิ BR-W1 ที<ออกในครั 8งนี 8 

Control Dilution =         จํานวนหุ้นรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ BR-W1 x 100 

                                  จํานวนหุ้นที<จําหน่ายได้แล้ว + จํานวนหุ้นรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ BR-W1 

                       =            456,723,279 x 100 

                              913,446,558 + 456,723,279 

                       =     ร้อยละ 33.33 

2. ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ (Price Dilution) 

ภายหลงัการออกและจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ BR-W1 ให้แก่ผู้ ถือ

หุ้ นตามสัดส่วนการถือหุ้ นในครั �งนี � และผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ

ดังกล่าวมีการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั �งจํานวน จะไม่เกิด

ผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เนื�องจากราคา

ใช้สทิธิสงูกวา่ราคาตลาดก่อนการจดัสรร 

ทั �งนี � ราคาถัวเฉลี�ยถ่วงนํ 8าหนกัของหุ้นของบริษัทฯ ที�ซื �อขายในตลาด

หลกัทรัพย์ฯ 15 วนัทําการติดต่อกันก่อนวนัที�คณะกรรมการบริษัทมี

มติให้เสนอวาระเรื�องการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิต่อที�

ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น (ระหว่างวนัที� 13 มิถุนายน 2565 ถึงวนัที� 1 

กรกฎาคม 2565) อยูที่� 3.57 บาทตอ่หุ้น 

3. ผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกาํไร (EPS Dilution) 

ภายหลงัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ BR-W1 ให้แก่ผู้ ถือ
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หุ้นเดิมของบริษัทฯ หากมีการใช้สทิธิครบตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ BR-

W1 ที�ออกในครั �งนี �ทั �งจํานวนแล้ว และผู้ ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ

บริษัทฯ จะมีผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกําไร (EPS 

Dilution) เทา่กบัร้อยละ 33.33 

คํานวณจาก ส่วนต่างระหว่าง (1) กําไรสทุธิต่อหุ้นในไตรมาสที� 1 ปี 

2565 สิ �นสดุ 31 มีนาคม 2565 โดยใช้จํานวนหุ้น 913,446,558 หุ้น 

เปรียบเทียบกบั (2) กําไรสทุธิตอ่หุ้นในไตรมาสที� 1 ปี 2565 สิ �นสดุ 31 

มีนาคม 2565 โดยใช้จํานวนหุ้น [913,446,558 + 456,723,279] หุ้น 

และนํากําไรสทุธิตอ่หุ้นในข้อที� (1) ลบ กําไรสทุธิตอ่หุ้นในข้อที� (2) แล้ว

นํามาหารด้วยกําไรสทุธิตอ่หุ้นในข้อที� (1) 

หมายเหต ุ; บริษัทฯ มีกําไรสทุธิตามงบการเงินรวมไตรมาสที� 1 จํานวน 

61.64 ล้านบาท 

EPS Dilution   = (กําไรสทุธิต่อหุ้นที<จํานวนหุ้นเดิม – กําไรสทุธิต่อหุ้นที<จํานวนหุ้นใหม)่ x 100 

                                               กําไรสทุธิตอ่หุ้นที<จํานวนหุ้นเดมิ        

                      =      (61.64/913.44) - (61.64/ 1,370.17) x 100 

                                                    (61.64/913.44) 

                      =    ร้อยละ 33.33 

1.2 ใบสาํคัญแสดงสิทธิ สมุดทะเบียน และผู้ทรงสิทธิในใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

1.2.1 นายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิมีหน้าที�ต้องออกใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิทกุราย สําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิที�ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ นายทะเบียนของใบสาํคญั
แสดงสิทธิจะระบชืุ�อ “ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์” เป็นผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิแทนในสมดุทะเบียน นาย
ทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิจะออกใบสําคญัแสดงสิทธิหรือออกใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิตาม
แบบที�นายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสทิธิกําหนดให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

1.2.2 นายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิมีหน้าที�ตามสญัญาแต่งตั �งนายทะเบียนที�จะต้องจดัทําและเก็บ
รักษาสมดุทะเบียนไว้จนกวา่ใบสําคญัแสดงสิทธิทั �งหมดจะมีการใช้สิทธิซื �อหุ้นรองรับของบริษัทฯ หรือ
จนกวา่จะครบกําหนดอายใุบสาํคญัแสดงสทิธิ (แล้วแตก่รณี) 

1.2.3 ผู้ทรงสทิธิในใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

- ผู้ทรงสทิธิในใบสาํคญัแสดงสทิธิ กรณีทั�วไป  

สทิธิในใบสาํคญัแสดงสทิธิ จะตกได้แก่บคุคลหรือนิติบคุคลที�ปรากฏชื�อเป็นเจ้าของใบสําคญั
แสดงสิทธิ ในจํานวนที�ระบุอยู่ในสมดุทะเบียนในขณะนั �น ๆ หรือในวนัแรกของการปิดสมดุ
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ทะเบียนในกรณีที�มีการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ เว้นแต่จะได้มีการ
โอนใบสําคญัแสดงสิทธิ (ซึ�งสามารถใช้ยนักบับริษัทฯ ได้ตามข้อ 1.3) เกิดขึ �นแล้วในวนัปิด
สมดุทะเบียนที�เกี�ยวข้องข้างต้น ซึ�งสทิธิในใบสาํคญัแสดงสทิธิ จะตกได้แก่ผู้ รับโอนใบสาํคญัแสดง
สทิธิ 

- ผู้ทรงสทิธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิ กรณีที�ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิแทน  

สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิ จะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที�นายทะเบียนของใบสําคญั
แสดงสิทธิ ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในใบสําคญั
แสดงสิทธิ ในจํานวนที�ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์แจ้งนายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิ โดย
จํานวนดงักลา่วจะต้องไม่เกินกวา่จํานวนรวมของใบสําคญัแสดงสิทธิ ในชื�อของศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ที�ระบอุยู่ในสมดุทะเบียนในขณะนั �น ๆ หรือในวนัแรกของการปิดสมดุทะเบียนใน
กรณีที�มีการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

เมื�อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ นายทะเบียนของ
ใบสําคญัแสดงสิทธิมีหน้าที�ต้องออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในใบสําคญัแสดง
สิทธิ ที�ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิ
รายดงักลา่วเป็นผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิในสมดุทะเบียนตามจํานวนที�ได้รับแจ้งจากศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์ ทั �งนี � เมื�อได้มีการออกใบสําคญัแสดงสิทธิและลงทะเบียนดงักลา่วแล้ว นาย
ทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิจะแก้ไขจํานวนรวมของใบสําคญัแสดงสิทธิที�ลงทะเบียนใน
สมดุทะเบียนไว้ในชื�อของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยหกัจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิที�ได้แยก
ไปลงทะเบียนไว้ในชื�อของผู้ ทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิออก ส่วนจํานวนรวมของ
ใบสําคญัแสดงสิทธิที�ออกให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์นั �น หากนายทะเบียนของใบสําคญั
แสดงสทิธิไมไ่ด้ทําการแก้ไข (ไมว่า่ด้วยเหตใุดก็ตาม) ให้ถือวา่มีจํานวนลดลงตามจํานวนของ
ใบสําคญัแสดงสิทธิที�ได้แยกไปออกใบสําคญัแสดงสิทธิและลงทะเบียนไว้ในชื�อของผู้ทรง
สทิธิในใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว 

1.3 การโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

1.3.1 การโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิที�มิได้ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงันี � 

- แบบการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้ โอนและผู้ รับโอน การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิจะ
สมบรูณ์เมื�อผู้ โอนใบสําคญัแสดงสิทธิซึ�งเป็นผู้ ที�สมดุทะเบียนระบชืุ�อเป็นเจ้าของใบสําคญัแสดง
สทิธิตามจํานวนที�จะทําการโอน หรือผู้ รับโอนคนสดุท้ายโดยมีการสลกัหลงัแสดงการโอนต่อเนื�อง
ครบถ้วนจากผู้ ที�ปรากฏชื�อดงักลา่ว (แล้วแต่กรณี) ได้สง่มอบใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ รับโอน
โดยลงลายมือชื�อสลกัหลงัแสดงการโอนไว้ด้วย 

- ผลการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิระหว่างผู้ รับโอนกบับริษัทฯ การโอนใบสําคญัแสดงสิทธิจะใช้ยนั
กับบริษัทฯ ได้ก็ต่อเมื�อนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิได้รับคําขอลงทะเบียนการโอน
ใบสําคญัแสดงสิทธิพร้อมทั �งใบสําคญัแสดงสิทธิที�ผู้ รับโอนใบสําคญัแสดงสิทธิได้ลงลายมือชื�อ
เป็นผู้ รับโอนในด้านหลงัของใบสาํคญัแสดงสทิธินั �นครบถ้วนแล้ว 
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- ผลของการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิระหว่างผู้ รับโอนกบับคุคลภายนอก การโอนใบสําคญัแสดง
สิทธิจะใช้ยนักบับุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื�อนายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิได้ลงทะเบียน
การโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิในสมดุทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 

- การขอลงทะเบียนการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิ จะต้องกระทํา ณ สาํนกังานใหญ่ของนายทะเบียน
ของใบสําคญัแสดงสิทธิในวนัและเวลาทําการของนายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิ และ
จะต้องทําตามแบบและวิธีการที�นายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสทิธิกําหนด โดยผู้ขอลงทะเบียน
จะต้องส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิที�ลงลายมือชื�อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น พร้อมทั �ง
หลกัฐานอื�น ๆ ที�ยืนยนัถึงความถกูต้องและความสมบรูณ์ของการโอนและการรับโอนใบสําคญั
แสดงสิทธิในสมดุทะเบียนพร้อมทั �งใบสําคญัแสดงสิทธิและหลกัฐานอื�น ๆ ที�ยืนยนัความถกูต้อง
และความสมบรูณ์ของการโอนและการรับโอนใบสําคญัแสดงสิทธิตามที�นายทะเบียนของใบสาํคญั
แสดงสิทธิกําหนดให้แก่นายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิด้วย อย่างไรก็ดี นายทะเบียนของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รับคําขอลงทะเบียนการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ หากนาย
ทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสทิธิเห็นวา่การโอนใบสาํคญัแสดงสทิธินั �นไมช่อบด้วยกฎหมาย 

1.3.2 สําหรับการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิที�ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ 
ตลาดหลกัทรัพย์ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และหนว่ยงานกํากบัดแูลอื�นที�เกี�ยวข้อง 

1.4 การใช้สิทธิและเงื�อนไขการใช้สิทธิซื "อหุ้นสามัญเพิ�มทุน 

1.4.1 วนักําหนดการใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุ 

ทกุวนัทําการสดุท้ายของทกุ ๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ BR-W1   
โดยบริษัทฯ กําหนดการใช้สทิธิครั �งแรกจะตรงกบัวนัที� 30 กนัยายน 2565   

ใบสําคัญแสดงสิทธิ BR-W1 ที�เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวนักําหนดการใช้สิทธิใด ๆ 
สามารถสะสมเพื�อนําไปใช้สิทธิในวนักําหนดการใช้สิทธิครั �งต่อไปได้ตลอดอายุใบสําคญัแสดงสิทธิ 
BR-W1 แตห่ากครบกําหนดอายใุบสาํคญัแสดงสทิธิ BR-W1 แล้ว ใบสาํคญัแสดงสทิธิ BR-W1 ที�ไมถ่กู
ใช้สทิธิจะถกูยกเลกิและสิ �นผลไป 

ทั �งนี � วนักําหนดการใช้สิทธิครั �งสดุท้ายซึ�งเป็นวนัที�ใบสําคญัแสดงสิทธิมีอายุครบ 4 ปี ตรงกับวนัที� 31 
สิงหาคม 2569 หากวนักําหนดการใช้สิทธิครั �งสดุท้ายไม่ตรงกบัวนัทําการ ให้เลื�อนวนักําหนดการใช้
สทิธิครั �งสดุท้ายเป็นวนัทําการก่อนหน้า  
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1.4.2 การใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุ 

ในการใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญั
เพิ�มทนุตามใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ตนถืออยูท่ั �งหมดหรือบางสว่นก็ได้ สาํหรับใบสาํคญัแสดงสทิธิที�เหลือ
และไม่ได้ใช้สิทธิภายในวนักําหนดการใช้สิทธิครั �งสดุท้าย บริษัทฯ จะถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 
ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่ว และให้ใบสําคญัแสดงสิทธินั �น ๆ ถกูยกเลกิและ
สิ �นผลไป และบริษัทฯ จะไม่เรียกให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิก่อน
กําหนดและจะไมข่ยายอายใุบสาํคญัแสดงสทิธิ 

1.4.3 ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความ
จํานงในการใช้สิทธิซื �อหุ้ นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายใน
ระยะเวลา 5 วนัทําการก่อนวนักําหนดการใช้สทิธิในแตล่ะครั �ง ยกเว้น การใช้สทิธิครั �งสดุท้าย ซึ�งจะต้อง
แจ้งความจํานง ระหวา่งเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วนัก่อนวนักําหนดการใช้สทิธิ
ครั �งสดุท้าย 

ทั �งนี � บริษัทฯ จะไมม่ีการปิดสมดุทะเบียนเพื�อพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิ ยกเว้นในกรณีการใช้สทิธิ
ครั �งสุดท้าย จะมีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิเป็นระยะเวลา 21 วันก่อนวนั
กําหนดการใช้สิทธิครั �งสดุท้าย และตลาดหลกัทรัพย์จะทําการขึ �นเครื�องหมาย SP (ห้ามการซื �อขาย) 
ลว่งหน้า 2 วนัทําการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน (ในกรณีที�วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดง
สทิธิไมใ่ช่วนัทําการ ให้เลื�อนวนัปิดสมดุทะเบียน เป็นวนัทําการก่อนหน้า) 

ทั �งนี � บริษัทฯ จะแจ้งข่าวเกี�ยวกบัระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ อตัราการใช้สิทธิ ราคา
การใช้สิทธิ บคุคลที�บริษัทฯ จะแต่งตั �งให้เป็นตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) พร้อมทั �ง
สถานที�ใช้สิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลกัทรัพย์ เพื�อให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ ก่อนระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิแต่ละครั �ง ทั �งนี � 
สําหรับการใช้สิทธิครั �งสดุท้าย บริษัทฯ จะแจ้งข่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ของ 
ตลาดหลกัทรัพย์ลว่งหน้าไมน้่อยกว่า 14 วนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน พร้อมทั �งสง่จดหมายลงทะเบียน
ถึงผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิตามรายชื�อที�ปรากฎในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ ณ วนัปิดสมดุ
ทะเบียนด้วย 

1.4.4 นายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสทิธิ 
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั  
เลขที� 93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท์: 0-2009-9999 
Website: https://www.set.or.th/tsd/th/tsd.html 

นายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมดุทะเบียน ซึ�งในสมดุทะเบียนจะต้อง
ประกอบด้วยชื�อและนามสกุล สญัชาติ และที�อยู่ของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิและรายละเอียดอื�น ๆ  
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ที�เกี�ยวข้องตามที�ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะกําหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกัน บริษัทฯ จะถือว่าสมุด
ทะเบียนเป็นข้อมลูที�ถกูต้อง 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมีหน้าที�ในการแจ้งการเปลี�ยนแปลงหรือข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลง
บนัทกึในสมดุทะเบียน และนายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสทิธิจะเปลี�ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาด
ดงักลา่ว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี�ยนแปลงนายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิโดยจะทําการแจ้งให้ผู้
ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั โดยผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ 
และแจ้งให้สํานกังาน ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนัเช่นกัน รวมทั �งบริษัทฯ จะดําเนินการ
จดัสง่การเปลี�ยนแปลงดงักลา่วให้กบัผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย 

1.4.5 สถานที�ที�ติดตอ่ในการใช้สทิธิ 

    เลขานกุารบริษัท 
บริษัท บางกอกแร้นช์ จํากดั (มหาชน)  
เลขที� 18/1 หมู่ที� 12 ถนนสายหลังวัดบางพลีใหญ่ใน ตําบลบางพลีใหญ่ อําเภอบางพลี จังหวัด
สมทุรปราการ  
โทรศพัท์: 0-2337-3280 
โทรสาร: 0-2337-3293 

ทั �งนี � ในกรณีที�บริษัทฯ มีการเปลี�ยนแปลงสถานที�ติดต่อในการใช้สิทธิ และ/หรือ เปลี�ยนแปลงตวัแทน
รับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ (ถ้ามี) บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดให้กบัผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิทราบ 
ผา่นระบบเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารของตลาดหลกัทรัพย์ (SETLink) ตอ่ไป 

1.4.6 ขั �นตอนการใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ สามารถขอรับใบแจ้งความจํานงการใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุได้ โดยดาวน์
โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (http://www.br-brgroup.com) หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของตวัแทน
รับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ  (ถ้ามี) โดยสามารถแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุ
ได้ที�บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ตามระยะเวลาการแจ้งความ
จํานงในการใช้สทิธิตามที�ระบใุนข้อ 1.4.3 ข้างต้น 

ในกรณีที�ใบสําคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที�
ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื�อขอถอนใบสําคญัแสดงสิทธิตามที�ตลาด
หลกัทรัพย์กําหนด  

(ก) ในกรณีที�ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซื �อขายหลกัทรัพย์ของตนอยู่ในบญัชี “บริษัท ศนูย์
รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื�อผู้ฝาก” ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ต้องการใช้สทิธิ
ต้องแจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื�อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิตามที�ตลาด
หลกัทรัพย์กําหนด โดยยื�นต่อบริษัทหลกัทรัพย์ที�เป็นนายหน้าซื �อขายหลกัทรัพย์ (Broker) 
ของตน และบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่วจะดําเนินการแจ้งกบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เพื�อขอถอน
ใบสําคัญแสดงสิทธิจากบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด  
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เพื�อผู้ฝาก” โดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะดําเนินการออกใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิเพื�อใช้
เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯ  

(ข) ในกรณีที�ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไมม่ีบญัชีซื �อขายหลกัทรัพย์ โดยใบสําคญัแสดงสิทธิอยูก่บั
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ใน “บญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์” ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�ต้องการ
ใช้สิทธิ ต้องแจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื�อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิตามที� 
ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด โดยยื�นต่อศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์เพื�อขอถอนใบสําคญัแสดงสิทธิ
จาก “บญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์” โดยศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะดําเนินการออกใบแทน
ใบสาํคญัแสดงสทิธิเพื�อใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯ  

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ (ทั �งที�ถือเป็นใบสําคญัแสดงสิทธิ และในระบบไร้ใบหลกัทรัพย์ (Scripless))  
ที�ประสงค์จะใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุ จะต้องปฏิบตัิตามเงื�อนไขการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ 
โดยต้องดําเนินการและสง่เอกสารแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิในระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการ
ใช้สทิธินั �น ๆ ดงันี � 

ก) ยื�นใบแสดงความจํานงการใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุที�ได้กรอกข้อความถกูต้องชดัเจน และ
ครบถ้วนทกุรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิและสง่ให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ 
ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ (ถ้ามี) ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้
สทิธิ 

ข) นําส่งใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิตามจํานวนที�ระบุในใบแจ้งความ
จํานงการใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการ
ใช้สทิธิ (ถ้ามี) 

ค) ชําระเงินตามจํานวนในการใช้สทิธิที�ระบใุนใบแจ้งความจํานงการใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุ
และสง่หลกัฐานการชําระเงินให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ 
(ถ้ามี) โดยมีวิธีการชําระเงิน ดงันี � 

 โอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคาร: สามารถชําระโดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากชื�อบญัชี 
“บมจ. บางกอกแร้นช์    ” ธนาคารกรุงเทพ  สาขาถนนเทพารักษ์ สมทุรปราการ บญัชี
สะสมทรัพย์ เลขที� 199-4-83601-1 โดยแนบต้นฉบบัหลกัฐานการโอนเงินภายในวนัใช้
สทิธิ 

 ชําระโดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ธนาคาร: สามารถชําระโดยเช็คหรือดร๊าฟท์
ธนาคารที�สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่า 2 วันทาํการก่อนวัน

ใช้สิทธิแต่ละครั"ง โดยขีดคร่อมสั�งจ่าย “บมจ. บางกอกแร้นช์    ” โดยให้ระบุชื�อ-
นามสกลุ และเบอร์โทรศพัท์ที�สามารถติดตอ่ได้ไว้ด้านหลงัด้วย 

หรือชําระโดยวิธีการอื�นใดตามที�บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ 
(ถ้ามี) จะเป็นผู้ กําหนดและแจ้งให้ทราบตอ่ไป 

ทั �งนี � การใช้สิทธิจองซื �อหุ้ นสามัญเพิ�มทุนดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื�อบริษัทฯ และ/หรือ 
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ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ (ถ้ามี) ได้รับชําระเงินตามที�ระบใุนใบแจ้งความจํานง
การใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุ (ในกรณีการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากบริษัทฯ) หรือเรียกเก็บ
เงินดงักล่าวได้แล้ว (ในกรณีชําระโดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ธนาคาร) เท่านั �น หาก
บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วย
เหตผุลใด ๆ ที�มิได้เกิดจากความผิดของบริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้
สิทธิ (ถ้ามี) บริษัทฯ จะถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่มีการใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุใน
ครั �งนั �น โดยบริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะจดัสง่ใบสาํคญั
แสดงสิทธิพร้อมกับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ที�เรียกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิภายใน 14 วนันบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิในครั �งนั �น ๆ แต่ทั �งนี � ไม่ถือเป็นการตดั
สิทธิที�ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุในครั �งต่อไป เว้นแต่เป็นการใช้
สิทธิในครั �งสดุท้าย บริษัทฯ จะถือว่าใบสําคญัแสดงสิทธินั �น ๆ สิ �นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ
ซึ�งบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะไม่รับผิดชอบต่อ
ดอกเบี �ย และ/หรือคา่เสยีหายอื�นใด ไมว่า่กรณีใด ๆ  

ง) ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบ ค่าธรรมเนียมในการชําระเงิน ค่าอากร
แสตมป์หรือภาษีอื�นใด ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคบัหรือกฎหมาย 
ตา่ง ๆ ที�ใช้บงัคบัในการใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

จ) หลกัฐานประกอบการใช้สทิธิ 

1) บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย : สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรข้าราชการ 
ห รือสํา เนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที�ยังไม่
หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี�ยนชื�อ/ชื�อสกุล ซึ�งทํา
ให้ชื�อ/ชื�อสกุล ไม่ตรงกับใบสําคัญแสดงสิทธิให้
แนบเอกสารที�ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น  
ใบแจ้งเปลี�ยนชื�อ/ชื�อสกลุ เป็นต้น) พร้อมลงลายมือ
ชื�อรับรองสาํเนาถกูต้อง 

2) บคุคลธรรมดาตา่งด้าว : สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง ที�ยงั
ไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื�อรับรองสําเนา
ถกูต้อง 

3) นิติบคุคลสญัชาติไทย : สําเนาหนงัสือรับรองบริษัท ที�กระทรวงพาณิชย์ออก
ให้ไมเ่กิน 3 (สาม) เดือนก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิ
ในครั �งนั �น  ๆ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดย
กรรมการผู้ มีอํานาจที�มีชื�อปรากฏอยู่ในหนังสือ
รับรองบริษัทนั �น  และเอกสารหลักฐานของ
กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื�อตาม 1) หรือ 2) 
พร้อมลงลายมือชื�อรับรองสาํเนาถกูต้อง 
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4) นิติบคุคลตา่งด้าว : สําเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั �งนิติบุคคล และ/
หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคลรับรองโดย Notary 
public ของประเทศที�ออกเอกสารนั �นออกให้ไม่เกิน 1 
(หนึ�ง) ปีก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิในครั �งนั �น ๆ 
พร้อมลงลายมือชื�อรับรองสาํเนาถกูต้องโดยกรรมการ
ผู้ มีอํานาจ และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้ มี
อํานาจลงลายมือชื�อตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือ
ชื�อรับรองสาํเนาถกูต้อง 

5) คสัโตเดียน (Custodian) : สําเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั �งนิติบุคคล 
และ/หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคลรับรองโดย 
Notary public ของประเทศที�ออกเอกสารนั �นออก
ให้ไม่เกิน 1 (หนึ�ง) ปีก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิใน
ครั �งนั �น ๆ พร้อมลงลายมือชื�อรับรองสําเนาถกูต้อง
โดยกรรมการผู้มีอํานาจ และเอกสารหลกัฐานของ
กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื�อตาม 1) หรือ 2) 
พร้อมลงลายมือชื�อรับรองสาํเนาถกูต้อง 

ทั �งนี � หากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่สง่มอบหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิตามที�กลา่วข้างต้น บริษัทฯ 
และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ขอสงวนสิทธิที�จะถือวา่ผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สทิธิไมป่ระสงค์จะใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิในครั �งนั �น ๆ อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทน
รับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) สามารถใช้ดลุพินิจในการพิจารณาให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ
ใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิได้ตามความเหมาะสม 

1.4.7 จํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิที�ขอใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทุนจะต้องเป็นจํานวนเต็มเท่านั �น 
และจะต้องไม่ตํ�ากว่า 100 หุ้นสามญัเพิ�มทนุ แต่ในกรณีที�ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมีสิทธิในการซื �อหุ้น
ตํ�ากวา่ 100 หุ้น ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจะต้องใช้สทิธิในการซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุดงักลา่วครั �งเดียวทั �ง
จํานวน โดยอตัราการใช้สิทธิเท่ากบัใบสําคญัแสดงสิทธิหนึ�งหน่วยต่อหุ้นสามญัเพิ�มทนุหนึ�งหุ้น เว้นแต่
กรณีมีการปรับอตัราการใช้สทิธิตามเงื�อนไขการปรับสทิธิตามที�ระบไุว้ในข้อ 1.5 

1.4.8 จํานวนหุ้นสามญัที�ออกให้เมื�อมีการใช้สิทธิจะคํานวณโดยการนําจํานวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ�งผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิได้ชําระตามที�กลา่วข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สทิธิในขณะที�มีการใช้สทิธินั �น โดย
บริษัทฯ จะออกหุ้นสามญัเป็นจํานวนเต็ม ไม่เกินจํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิคณูด้วยอตัรา
การใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออตัราการใช้สทิธิแล้วทําให้มีเศษเหลืออยูจ่ากการ
คํานวณดังกล่าว บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะไม่นําเศษ
ดงักลา่วมาคิดคํานวณและจะชําระคืนเงินที�เหลือจากการใช้สิทธิดงักลา่วโดยไม่มีดอกเบี �ยให้แก่ผู้ ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใช้สิทธิในครั �งนั �น ๆ ทั �งนี � ตามวิธีการและ
เงื�อนไขที�กําหนดโดยบริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ (ถ้ามี) 
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อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการสง่มอบเช็คคืนเงินที�เหลือจากการใช้สิทธิหรือเงินที�ได้รับไว้โดย
ไมม่ีการใช้สทิธิหรือไมส่ามารถใช้สทิธิได้ โดยได้สง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที�อยูที่�ระบไุว้ในใบแจ้ง
ความจํานงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบ 
และผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบี �ยและ/หรือคา่เสยีหายใด ๆ อีกตอ่ไป 

1.4.9 หากบริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ได้รับเอกสารแจ้งความจํานงใน
การใช้สทิธิตามข้อ 1.4.6 จ) ไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง หรือจํานวนเงินที�บริษัทฯ ได้รับชําระไมค่รบตาม
จํานวนที�ระบุไว้ในใบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทุน หรือบริษัทฯ ตรวจสอบได้ว่า
ข้อความที�ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิกรอกลงในใบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุนั �น
ไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง หรือติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไมค่รบถ้วนถกูต้องตามบทบญัญตัิแหง่ประมวล
รัษฎากร ข้อบงัคบั หรือกฎหมายต่าง ๆ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องทําการแก้ไขให้ถกูต้องภายใน
ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในแตล่ะครั �ง หากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ทําการแก้ไข
ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษัทฯ จะถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่มีการใช้สิทธิซื �อหุ้น
สามญัเพิ�มทนุในครั �งนั �น ๆ และบริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะ
จดัสง่เงินที�ได้รับโดยไมม่ีดอกเบี �ย และใบสาํคญัแสดงสทิธิคืนให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิภายใน 14 
วนันบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิในครั �งนั �น ๆ ตามวิธีการและเงื�อนไขที�กําหนดโดยบริษัทฯ และ/หรือ 
ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ทั �งนี � ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจํานง
การใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุได้ ในวนักําหนดการใช้สิทธิครั �งต่อ ๆ ไป เว้นแต่การใช้สิทธิครั �งนั �นจะ
เป็นการใช้สิทธิครั �งสดุท้าย ให้ถือวา่ใบสําคญัแสดงสิทธินั �น ๆ สิ �นสภาพลงโดยไมม่ีการใช้สิทธิ บริษัทฯ 
จะไมรั่บผิดชอบตอ่ดอกเบี �ยและ/หรือคา่เสยีหายอื�นใด ไมว่า่กรณีใด ๆ  

1.4.10 ในกรณีที�ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิชําระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้ง
ความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) มีสิทธิที�จะดําเนินการประการใดประการหนึ�งต่อไปนี � ตามที�บริษัทฯ 
และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ (ถ้ามี) จะเห็นสมควร 

ก) ถือวา่การแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิในครั �งนั �นสิ �นสภาพลงโดยไมม่ีการใช้สทิธิ หรือ 

ข) ถือว่าจํานวนหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�จองซื �อมีจํานวนเท่ากับจํานวนเงินที�ได้รับจากการใช้สิทธิตาม
ราคาการใช้สทิธิในขณะนั �น หรือ 

ค)  ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิชําระเงินเพิ�มเติมตามจํานวนที�ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิในครั �งนั �น หากบริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความ
จํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ไม่ได้รับเงินครบตามจํานวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดงักล่าว 
บริษัทฯ  และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ (ถ้ามี) จะถือวา่การแจ้งความจํานงใน
การใช้สทิธิในครั �งนั �นสิ �นสภาพลงโดยไมม่ีการใช้สทิธิ 

หมายเหต:ุ ในการใช้สทิธิครั �งสดุท้าย บริษัทฯ จะดําเนินการตามข้อ ข) ข้างต้น 

การกระทําใด ๆ ของบริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ให้ถือว่าเป็น
ที�สดุ  

ในกรณีตามข้อ ก) และ ค) หากมีกรณีต้องสง่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษัทฯ และ/หรือ
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ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ (ถ้ามี) จะสง่เงินที�ได้รับไว้คืนให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิโดยไม่
มีดอกเบี �ยภายใน 14 วนันบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิในครั �งนั �น ๆ  ทั �งนี � ตามวิธีการและเงื�อนไขที�กําหนด
โดยบริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ (ถ้ามี) 

ในกรณีข้อ ข) บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ (ถ้ามี) จะดําเนินการให้มีการ
สง่มอบใบสาํคญัแสดงสิทธิสว่นที�เหลือ (ในกรณีนี �บริษัทฯ ถือวา่มีการใช้สิทธิเพียงบางสว่น) หรือใบสําคญั
แสดงสิทธิใบใหม่ที�มีจํานวนเท่ากบัหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิที�เหลือคืนให้กบัผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิ พร้อมเงินสว่นที�เหลือ (ถ้ามี) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนันบัจากวนัใช้สิทธิ ยกเว้นใน
การใช้สิทธิครั �งสดุท้ายจะไม่มีการออกใบสําคญัแสดงสิทธิใด ๆ อีก ทั �งนี � ใบสําคญัแสดงสิทธิที�ยงัไมม่ี
การใช้สิทธิดงักลา่ว ยงัมีผลใช้ต่อไปจนถึงวนักําหนดการใช้สิทธิครั �งสดุท้ายโดยใบสําคญัแสดงสิทธิที�
ยงัไมม่ีการใช้สทิธิดงักลา่ว จะหมดอายลุงเมื�อพ้นวนัใช้สทิธิครั �งสดุท้าย  

1.4.11 ในกรณีที�บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ไม่สามารถคืนเงินสว่นที�
ไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้ภายในระยะเวลา 14 วนันบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิใน
ครั �งนั �น ๆ ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจะได้รับดอกเบี �ยในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี โดยคํานวณจากเงินสว่นที�
ไมไ่ด้ใช้สทิธินบัแตว่นัที�พ้นกําหนด 14 วนัดงักลา่วจนถึงวนัที�ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิได้รับคืน 

อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ได้ทําการส่งเช็ค 
ดร๊าฟท์ ตั�วแลกเงินธนาคาร หรือคําสั�งจ่ายเงินของธนาคาร ซึ�งขีดคร่อมสั�งจ่ายเฉพาะชื�อผู้ ถือใบสาํคญั
สิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที�อยู่ที�ระบใุนใบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิโดยถกูต้องแล้ว ให้
ถือว่าผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้รับเงินคืนโดยชอบและผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ดอกเบี �ย และ/หรือคา่เสยีหายใด ๆ อีกตอ่ไป 

1.4.12 เมื�อผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�ประสงค์จะใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทุน ได้ปฏิบตัิตามเงื�อนไขการแจ้ง
ความจํานงการใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุ กลา่วคือ ได้สง่มอบทั �งใบสําคญัแสดงสิทธิ ใบแสดงความ
จํานงการใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุ พร้อมทั �งหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิตามข้อ 1.4.6 และชําระ
เงินคา่จองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุถกูต้องและครบถ้วนสมบรูณ์ ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจะไมส่ามารถเพิก
ถอนการใช้สทิธิได้ เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสอืจากบริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความ
จํานงในการใช้สทิธิ (ถ้ามี) 

1.4.13 เมื�อพ้นกําหนดวนักําหนดการใช้สิทธิครั �งสดุท้ายแล้ว แต่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิยงัมิได้ปฏิบตัิตาม
เงื�อนไขของการใช้สิทธิที�บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) กําหนดไว้
อยา่งครบถ้วน ให้ถือวา่ใบสาํคญัแสดงสทิธินั �น ๆ สิ �นสภาพลงโดยไมม่ีการใช้สทิธิ และผู้ ถือใบสาํคญัแสดง
สทิธิ จะใช้สทิธิใด ๆ ไมไ่ด้อีก 

1.4.14 ในกรณีที�ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสง่มอบใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นจํานวนมากกว่าจํานวนที�ประสงค์จะ
ใช้สิทธิ บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะดําเนินการให้มีการสง่
ใบสําคัญแสดงสิทธิใบใหม่โดยระบุจํานวนของใบสําคญัแสดงสิทธิส่วนที�เหลือให้แก่ผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิดงักลา่ว หากใบสําคญัแสดงสิทธินั �นอยูใ่นระบบใบหลกัทรัพย์ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ภายใน 15 วนันบัจากวนักําหนดการใช้สทิธินั �น และจะทําการยกเลกิใบสาํคญัแสดงสิทธิใบเก่า ยกเว้น
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ในการใช้สทิธิครั �งสดุท้ายจะไมม่ีการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิใด ๆ อีก 

1.4.15 บริษัทฯ จะยื�นขอจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทุนชําระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจํานวน
หุ้นสามญัที�ออกใหมส่าํหรับการใช้สทิธิในแต่ละครั �งภายใน 14 วนั นบัตั �งแตว่นัที�บริษัทฯ ได้รับชําระค่า
หุ้นตามจํานวนที�มีการใช้สิทธิแตล่ะครั �ง และบริษัทฯ จะดําเนินการให้นายทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
จดทะเบียนผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ได้ใช้สทิธินั �นเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในสมดุทะเบียนผู้
ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นสามญัที�คํานวณได้จากการใช้สทิธิในครั �งนั �น 

ทั �งนี � บริษัทฯ จะดําเนินการยื�นคําขอให้รับหุ้นสามญัเพิ�มทนุที�ออกเนื�องจากการใช้สิทธิตามใบสําคญั
แสดงสทิธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 30 วนันบัแตว่นักําหนดการใช้สิทธิแต่
ละครั �ง 

1.4.16 ในกรณีที�หุ้นรองรับไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะดําเนินการชดใช้ค่าเสียหายที�เกิดขึ �นให้แก่ผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิที�ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามข้อ 1.8 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิที�ไม่สามารถใช้สิทธิได้ ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามญัเพียงพอ ในกรณีที�ผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสทิธิเป็นบคุคลตา่งด้าวหรือนิติบคุคลตา่งประเทศที�ไมส่ามารถใช้สทิธิได้ เพราะถกูจํากดัสทิธิตาม
สดัสว่นการถือหุ้นที�ระบใุนข้อบงัคบัของบริษัทฯ  

1.5 เงื�อนไขการปรับสิทธิของใบสาํคัญแสดงสิทธิ  

ทั �งนี � เพื�อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม บริษัทฯ จะดําเนินการ
ปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สทิธิในการซื �อหุ้นสามญั (หรือปรับจํานวนหนว่ยใบสําคญัแสดงสทิธิ
แทนการปรับอตัราการใช้สทิธิ) ตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิเมื�อเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ�งดงัตอ่ไปนี � 

1.5.1 เมื�อบริษัทฯ มีการเปลี�ยนแปลงมลูค่าที�ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้น
หรือแบ่งแยกหุ้นของบริษัทฯ โดยการเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบั
ทนัทีนบัตั �งแตว่นัที�มลูคา่ที�ตราไว้มผีลบงัคบัใช้ตามที�ตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศผา่นระบบเผยแพร่ข้อมลู
อิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ ซึ�งการปรับสทิธินี �ทําเพื�อให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิได้รับหุ้นจํานวน
เทา่เดิม เสมือนวา่ไมม่ีการเปลี�ยนแปลงมลูคา่ที�ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ  

(1)  ราคาการใช้สทิธิ จะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี � 

Price 1  =  Price 0 x (Par 1) 

    Par 0 

(2)  อตัราการใช้สทิธิ จะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี � 

Ratio 1  =  Ratio 0 x (Par 0) 

       Par 1 

โดยที�   
Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลี�ยนแปลง 

Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง 
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Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลี�ยนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง 

Par 1 คือ มลูคา่ที�ตราไว้ของหุ้นสามญัหลงัการเปลี�ยนแปลง 

Par 0 คือ มลูคา่ที�ตราไว้ของหุ้นสามญัก่อนการเปลี�ยนแปลง 

1.5.2 เมื�อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามญัให้กับผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั�วไป และ/หรือบุคคลใน
วงจํากดัใน “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที�ออกใหม่” คํานวณได้ตํ�ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคา

ตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ” ซึ�งการเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้
สิทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตั �งแต่วนัแรกที�ผู้ ซื �อหุ้นสามญั ไม่ได้รับสิทธิในการจองซื �อหุ้นสามญัที�ออก
ใหม่ (วนัแรกที�ตลาดหลกัทรัพย์ขึ �นเครื�องหมาย XR) สําหรับกรณีที�เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
(Right Issue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัที�ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั�วไป และ/หรือ
บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที�ออกใหม่” คํานวณได้จากจํานวนเงินทั �งหมดที�บริษัทฯ จะได้รับ
จากการเสนอขายหุ้นสามญั หกัด้วยค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ �นจากการเสนอขายหลกัทรัพย์ที�ออกนั �น  
(ถ้ามี) หารด้วยจํานวนหุ้นสามญัที�ออกใหมท่ั �งหมดในครั �งนั �น 

อนึ�ง ในกรณีที�มีการเสนอขายหุ้นสามญัที�ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ภายใต้
เงื�อนไขที�จะต้องจองซื �อหุ้นดงักลา่วด้วยกนั ให้นําราคาเสนอขายทกุราคามาคํานวณราคาสทุธิต่อหุ้น
ของหุ้นสามญัที�ออกใหม่ แต่ในกรณีที�การเสนอขายดงักลา่วไม่อยู่ภายในเงื�อนไขที�ต้องจองซื �อด้วยกนั 
ให้นําเฉพาะราคาเสนอขายที�ตํ�ากวา่ร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ " 
มาคํานวณการเปลี�ยนแปลงเทา่นั �น 

"ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ " ได้กําหนดไว้เทา่กบัมลูคา่การซื �อขายหุ้นสามญัของ
บริษัทฯ ทั �งหมดหารด้วยจํานวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที�มีการซื �อขายทั �งหมดในตลาดหลกัทรัพย์ 
ในระหวา่งระยะเวลา 15 วนัทําการติดตอ่กนัก่อนวนัที�ใช้ในการคํานวณ 

“วันที�ใช้ในการคํานวณ” หมายถึง วนัแรกที�ผู้ซื �อหุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื �อหุ้นสามญัที�
ออกใหม ่(วนัแรกที�ตลาดหลกัทรัพย์ขึ �นเครื�องหมาย XR) สําหรับกรณีที�เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิม (Right Issue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัที�ออกใหมส่ําหรับกรณีที�เป็นการเสนอ
ขายให้แก่ประชาชนทั�วไป และ/หรือกรณีที�เป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 

ในกรณีที�ไม่สามารถหา “ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ” เนื�องจากหุ้นสามญัไมม่ีการซื �อ
ขายในช่วงเวลาดงักลา่ว บริษัทฯ จะดําเนินการกําหนดราคายตุิธรรมของหุ้นสามญัของบริษัทฯ เพื�อใช้
ในการคํานวณแทน 

“ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคาที�ประเมินโดยที�ปรึกษาทางการเงินที�สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบ 
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(1)  ราคาการใช้สทิธิจะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี � 

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

(2)  อตัราการใช้สทิธิจะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี � 

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

โดยที�  
Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลี�ยนแปลง 

Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลี�ยนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง 

MP คือ ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ  

A คือ จํานวนหุ้นสามญัที�ได้เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วนักําหนดรายชื�อผู้
ถือหุ้นเพื�อสิทธิในการจองซื �อหุ้ นสามญัที�ออกใหม่กรณีเสนอขายหุ้น
สามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือวนัก่อนวนัแรกของการเสนอขายหุ้น
สามญัที�ออกใหม่กรณีเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ประชาชนทั�วไป และ/
หรือ กรณีเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่บคุคลในวงจํากดั (แล้วแตก่รณี) 

B คือ จํานวนหุ้นสามญัที�ออกใหม่เพื�อเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ 
เสนอขายตอ่ประชาชนทั�วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั 
(แล้วแตก่รณี) 

BX คือ จํานวนเงินที�จะได้รับทั �งสิ �น หลงัหกัค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ �นจากการออก
หลกัทรัพย์นั �น (ถ้ามี) ทั �งจากการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ 
เสนอขายตอ่ประชาชนทั�วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั 
(แล้วแตก่รณี) 

1.5.3 เมื�อบริษัทฯ เสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั�วไป และ/หรือ
บุคคลในวงจํากดัโดยที�หลกัทรัพย์นั �นให้สิทธิที�จะแปลงสภาพ / เปลี�ยนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิใน
การซื �อหุ้ นสามัญ (“หลักทรัพย์ที�ออกใหม่ที� มีสิทธิแปลงสภาพ”) เช่น หุ้ นกู้ แปลงสภาพ หรือ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื �อหุ้นสามญั โดยที� “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที�ออกใหม่เพื�อรองรับ

สิทธิ” ดงักลา่วตํ�ากวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ” 

การเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอตัราการใช้สิทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตั �งแต่วนัแรกที�ผู้ซื �อหุ้นสามญั
จะไม่ได้รับสิทธิในการซื �อหลกัทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ  ที�ให้สิทธิแปลงสภาพ / เปลี�ยนเป็นหุ้นสามญั หรือให้
สิทธิในการจองซื �อหุ้นสามญั สําหรับกรณีที�เป็นการเสนอขายให้กับผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ 
วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหมใ่ด ๆ ที�ให้สทิธิที�จะแปลงสภาพ / เปลี�ยนเป็นหุ้นสามญัได้หรือ
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ให้สิทธิในการจองซื �อหุ้นสามญั กรณีเสนอขายให้กับประชาชนทั�วไป และ/หรือ กรณีที�เป็นการเสนอขาย
ให้แก่บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 

“ราคาใช้สิทธิหรือราคาแปลงสภาพสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที�ออกใหม่เพื�อรองรับสิทธิ” 
คํานวณได้จากจํานวนเงินที�บริษัทฯ จะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ที�ให้สิทธิที�จะแปลงสภาพ / 
เปลี�ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจองซื �อหุ้ นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ �นจากการออก
หลกัทรัพย์นั �น (ถ้ามี) รวมกบัเงินที�จะได้รับจากการแปลงสภาพ / เปลี�ยนเป็นหุ้นสามญั หรือใช้สิทธิซื �อ
หุ้นสามญันั �น หารด้วยจํานวนหุ้นทั �งสิ �นที�ต้องออกใหมเ่พื�อรองรับการใช้สทิธินั �น 

อนึ�ง ในกรณีที�มีการเสนอขายหุ้นสามญัที�ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ภายใต้
เงื�อนไขที�จะต้องจองซื �อหุ้นดงักลา่วด้วยกนั ให้นําราคาเสนอขายทกุราคามาคํานวณราคาสทุธิต่อหุ้น
ของหุ้นสามญัที�ออกใหม่ แต่ในกรณีที�การเสนอขายดงักลา่วไม่อยู่ภายในเงื�อนไขที�ต้องจองซื �อด้วยกนั 
ให้นําเฉพาะราคาเสนอขายที�ตํ�ากวา่ร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” 
มาคํานวณการเปลี�ยนแปลงเทา่นั �น  

"ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ " มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 1.5.2 
ข้างต้น 

“วันที�ใช้ในการคํานวณ” หมายถึง วนัแรกที�ผู้ซื �อหุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื �อหลกัทรัพย์ที�
ออกใหม่ใด ๆ ที�ให้สิทธิแปลงสภาพเปลี�ยนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซื �อหุ้นสามญั สําหรับกรณี
ที�เป็นการเสนอขายหลกัทรัพย์ดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอ
ขายหลกัทรัพย์ที�ออกใหมใ่ด ๆ ที�ให้สิทธิแปลงสภาพเปลี�ยนเป็นหุ้นสามญัได้ หรือให้สิทธิในการซื �อหุ้น
สามญัสําหรับกรณีที�เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั�วไป และ/หรือกรณีที�เป็นการเสนอขายให้แก่
บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 

(1)  ราคาการใช้สทิธิจะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี � 

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

(2)  อตัราการใช้สทิธิจะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี � 

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

โดยที�   
Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลี�ยนแปลง 

Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลี�ยนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง 

MP  มีความหมายตามที�ระบใุนข้อ 1.5.2 
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A คือ จํานวนหุ้นสามญัที�ได้เรียกชําระเต็มมลูคา่แล้ว ณ วนักําหนดรายชื�อ
ผู้ ถือหุ้ นเพื�อสิทธิในการจองซื �อหลักทรัพย์ที�ออกใหม่ที�มีสิทธิที�จะ
แปลงสภาพ / เปลี�ยนเป็นหุ้ นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการซื �อหุ้ น
สามญั กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือวนัก่อนวนัแรกของ
การเสนอขายหลกัทรัพย์ที�ออกใหม่ที�ให้สิทธิที�จะแปลงสภาพ หรือ
เปลี�ยนเป็นหุ้นสามญัได้ หรือให้สิทธิในการจองซื �อหุ้นสามญั กรณี
เสนอขายตอ่ประชาชนทั�วไป และ/หรือกรณีเสนอขายให้แก่บคุคลใน
วงจํากดั (แล้วแตก่รณี) 

B คือ จํานวนหุ้นสามญัที�ออกใหม่เพื�อรองรับการใช้สิทธิของหลกัทรัพย์ใด ๆ  
ที�มีสิทธิที�จะแปลงสภาพหรือเปลี�ยนเป็นหุ้นสามญัได้ หรือให้สิทธิใน
การจองซื �อหุ้นสามญัตามที�เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอ
ขายต่อประชาชนทั�วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด 
(แล้วแตก่รณี) 

BX คือ จํานวนเงินที�จะได้รับทั �งสิ �น หลงัหักค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ �นจากการออก
หลกัทรัพย์ใด ๆ ที�ให้สิทธิที�จะแปลงสภาพ / เปลี�ยนเป็นหุ้นสามญัได้ 
หรือให้สทิธิในการจองซื �อหุ้นสามญั สาํหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั�วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจํากัด รวมกับเงินที�จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ / 
เปลี�ยนเป็นหุ้นสามญัได้ หรือให้สิทธิในการจองซื �อหุ้นสามญั (แล้วแต่
กรณี) 

1.5.4 เมื�อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั �งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้ นสามัญให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ ซึ�งการ
เปลี�ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั �งแต่วนัแรกที�ผู้ ซื �อหุ้นสามญั 
จะไมม่ีสทิธิรับหุ้นปันผล (วนัแรกที�ตลาดหลกัทรัพย์ขึ �นเครื�องหมาย XD) 

(1)  ราคาการใช้สทิธิจะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี � 

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

(2)  อตัราการใช้สทิธิจะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี � 

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

โดยที�   
Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลี�ยนแปลง 

Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลี�ยนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง 
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A  คือ จํานวนหุ้นสามัญที�ได้เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันกําหนด
รายชื�อผู้ ถือหุ้น เพื�อสทิธิในการรับหุ้นปันผล 

B  คือ จํานวนหุ้นสามญัที�ออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นสามญัปันผล 

1.5.5 เมื�อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่ร้อยละ 80 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบญัชีใด ๆ โดยไม่รวมกําไรสะสม ในระหว่างอายุของ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิ การเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั �งแต่วนั
แรกที�ผู้ซื �อหุ้นสามญัจะไมม่ีสทิธิรับเงินปันผล (วนัแรกที�ตลาดหลกัทรัพย์ขึ �นเครื�องหมาย XD) 

ทั �งนี � ในการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินจากกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ของ 
แต่ละรอบระยะเวลาบญัชีนั �น จะไม่คํานึงว่าเวลาที�มีการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจริง จะเกิดขึ �นในหรือ
ภายหลงัสิ �นรอบระยะเวลาบญัชีนั �น ๆ ทั �งนี � อตัราร้อยละของเงินปันผลที�จ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้น คํานวณโดย
นําเงินปันผลที�จ่ายออกจริงเป็นเงินจากผลการดําเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีหารด้วยกําไร
สุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ของผลการดําเนินงานของรอบ
ระยะเวลาบญัชีปีเดียวกนั 

วนัที�ใช้ในการคํานวณ หมายถึง วนัแรกที�ผู้ซื �อหุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วนัแรกที�ตลาด
หลกัทรัพย์ขึ �นเครื�องหมาย XD)  

(1)  ราคาการใช้สทิธิจะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี � 

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

 (2)  อตัราการใช้สทิธิจะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี � 

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

 โดยที�   
Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลี�ยนแปลง 

Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลี�ยนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง 

MP  มีความหมายตามที�ระบใุนข้อ 1.5.2 

D  คือ เงินปันผลตอ่หุ้นที�จ่ายจริงแก่ผู้ ถือหุ้น 

R คือ เงินปันผลต่อหุ้นที�จ่ายในอตัราร้อยละ 80 ของกําไรสุทธิตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (ที�ได้มีการตรวจสอบแล้ว) หลงั
หกัภาษีเงินได้ของบริษัทฯ สาํหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลา
บญัชีใดๆ สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลงัการจดัสรรทนุ



 

22 

 

สํารองตามกฎหมายหารด้วยจํานวนหุ้นทั �งหมดที�มีสิทธิได้รับเงิน
ปันผล 

1.5.6 ในกรณีที�มีเหตุการณ์ใด ๆ อนัทําให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที�
เหตกุารณ์ใด ๆ นั �นไม่ได้กําหนดอยู่ในข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.5 ดงักลา่วข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิที�จะพิจารณา
เพื�อกําหนดการเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจํานวนหน่วย
ใบสําคญัแสดงสิทธิแทนการปรับอตัราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทําให้สิทธิของผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั �นเป็นที�สดุ และให้บริษัทฯ แจ้งให้สํานกังาน 
ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิทราบถึงรายละเอียดดงักล่าวด้วย
ภายในระยะเวลา 15 วนันบัตั �งแตว่นัที�มีเหตใุห้ต้องดําเนินการเปลี�ยนแปลงการใช้สทิธิดงักลา่ว 

1.5.7 การคํานวณการเปลี�ยนราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 เป็นอิสระต่อกัน 
และจะคํานวณการเปลี�ยนแปลงตามลําดบัเหตกุารณ์ก่อนหลงั ในกรณีที�มีเหตกุารณ์ต่าง ๆ จะเกิดขึ �น
พร้อมกนัให้คํานวณการเปลี�ยนแปลงเรียงลําดบัดงันี � คือ ข้อ 1.5.1 ข้อ 1.5.5 ข้อ 1.5.4 ข้อ 1.5.2 ข้อ 1.5.3 
และข้อ 1.5.6 ตามลาํดบั โดยในแตล่ะลาํดบัครั �งที�มีการคํานวณการเปลี�ยนแปลงให้คงสภาพของราคา
การใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิเป็นทศนิยม 3 ตําแหนง่ 

1.5.8 การคํานวณการเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 จะไมม่ี
การเปลี�ยนแปลงซึ�งทําให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สงูขึ �น และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการ
รวมหุ้น สําหรับการคํานวณจํานวนเงินจากการใช้สิทธิ จะคํานวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการ
เปลี�ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) คณูกบัจํานวนหุ้นสามญั (จํานวนหุ้นสามญัคํานวณได้จาก อตัรา
การใช้สทิธิใหม ่(ทศนิยม 3 ตําแหนง่) คณูกบัจํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิที�แสดงความจํานงการใช้สิทธิ 
เมื�อคํานวณได้จํานวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตดัเศษของหุ้นนั �นทิ �ง) ในกรณีจํานวนเงินที�คํานวณได้
จากการใช้สทิธิมีเศษของบาทให้ตดัเศษของบาททิ �ง 

ทั �งนี � ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทําให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ที�คํานวณตาม
สตูรมีราคาตํ�ากวา่มลูคา่ที�ตราไว้ของหุ้นสามญั (Par Value) ของบริษัทฯ นั �น บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิที�จะ
ปรับราคาการใช้สิทธิใหม่เพียงเท่ากับมูลค่าที�ตราไว้ของหุ้นสามัญเท่านั �น เว้นแต่บริษัทฯ จะมีผล
ประกอบการขาดทุนสะสม สําหรับอัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อตัราการใช้สิทธิที�คํานวณได้ตามข้อ 
1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 เช่นเดิม  

1.5.9 บริษัทฯ อาจทําการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสําคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับ
อัตราการใช้สิทธิก็ได้ ทั �งนี � หากบริษัทฯ ต้องออกหุ้นสามัญเพิ�มทุนเพื�อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ
เพิ�มเติม บริษัทฯ ต้องยื�นมติที�ประชมุผู้ ถือหุ้นที�อนมุตัิให้ออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุเพื�อรองรับการปรับสทิธิ
นั �นอยา่งเพียงพอตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. ก่อนการปรับสทิธิ จึงจะถือวา่บริษัทฯ ได้รับอนญุาตให้เสนอขาย
หุ้นรองรับแล้ว 

1.5.10 การเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิ ตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 บริษัทฯ จะ
ดําเนินการแจ้งตลาดหลกัทรัพย์ ถึงรายละเอียดเกี�ยวกับการปรับสิทธิโดยบอกถึงเหตุผลที�ต้องมีการ
ปรับสทิธิ ราคาการใช้สทิธิใหม ่อตัราการใช้สทิธิใหม ่วนัที�การปรับสทิธิมีผลบงัคบั และจํานวนใบสาํคญั
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แสดงสิทธิที�ออกทดแทนการปรับอตัราการใช้สิทธิในทนัทีหรือก่อนวนัที�การปรับสิทธิมีผลบงัคบัผ่าน
ทางสื�ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ พร้อมทั �งดําเนินการแจ้งรายละเอียดดงักลา่วต่อสํานกังาน 
ก.ล.ต. และนายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสทิธิ และจะจดัสง่ข้อกําหนดสทิธิที�แก้ไขเพิ�มเติมให้แก่ผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิเมื�อได้รับการร้องขอภายใน 15 วนันบัแต่วนัที�ได้รับการร้องขอเป็นหนงัสือจากผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ และจะจัดให้มีการเก็บรักษาสําเนาข้อกําหนดสิทธิที�แก้ไขเพิ�มเติม ณ สํานกังาน
ใหญ่ของบริษัทฯ และ/หรือ สาํนกังานใหญ่ของตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ (ถ้ามี) เพื�อให้ผู้
ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถขอตรวจสอบสําเนาข้อกําหนดสิทธิที�แก้ไขเพิ�มเติมได้ในวนัและเวลาทํา
การของสถานที�ดงักลา่ว 

1.5.11 บริษัทฯ จะไม่ขยายอายใุบสําคญัแสดงสิทธิ และไม่แก้ไขเปลี�ยนแปลงราคาและอตัราการใช้สิทธิ เว้น
แตจ่ะเป็นการปรับสทิธิเมื�อเกิดเหตกุารณ์ตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 

1.6 การแก้ไขเพิ�มเติมสิทธิและเงื�อนไขของใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

1.6.1 การปรับสิทธิตามที�ระบุไว้ในข้อ 1.5 ในส่วนซึ�งไม่ทําให้สิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิด้อยลง หรือ
เพื�อให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที�กําหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายอื�นใดที�เกี�ยวข้อง กฎระเบียบ หรือข้อบงัคบั หรือคําสั�งที�มีผลบงัคบัทั�วไป หรือ
ประกาศ หรือข้อบงัคบัของสํานกังาน ก.ล.ต. ที�เกี�ยวข้อง ให้บริษัทฯ กระทําได้โดยไม่ต้องได้รับความ
ยินยอมจากที�ประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ  

1.6.2 การแก้ไขเพิ�มเติมข้อกําหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้อ 1.6.1 จะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ 
และที�ประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

การแก้ไขเพิ�มเติมข้อกําหนดสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิในข้อ 1.6.2 นี � ยกเว้นการปรับสิทธิตามที�ระบุ
ไว้ในข้อ 1.5 จะต้องได้รับความยินยอมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนหน่วยทั �งหมด
ของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิซึ�งเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ทั �งนี � บริษัทฯ จะดําเนินการแจ้งให้สํานกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสาํคญั
แสดงสิทธิทราบถึงการแก้ไขเพิ�มเติมข้อกําหนดสิทธิ และจะจดัสง่ข้อกําหนดสิทธิที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม
ดงักลา่วภายใน 15 วนั นบัแตว่นัที�มีการแก้ไขเพิ�มเติมข้อกําหนดสทิธิตามข้อ 1.6.1 หรือ 1.6.2 (แล้วแต่
กรณี) 

1.6.3 การแก้ไขเพิ�มเติมข้อกําหนดสิทธิไมว่า่ในกรณีใด จะต้องไมข่ดัหรือแย้งกบัข้อกําหนดตามประกาศ ทจ. 
34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใดของสํานกังาน ก.ล.ต. รวมทั �งที�จะเพิ�มเติมภายหลงัที�บริษัทฯ ได้รับอนญุาต
จากสาํนกังาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ เว้นแตจ่ะได้รับการผอ่นผนั 

1.7 การประชุมผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

การเรียก และ/หรือ การประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิให้เป็นไปตามวิธีการดงัตอ่ไปนี � 

1.7.1 บริษัทฯ มีสิทธิเรียกประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้ไมว่า่ในเวลาใด ๆ แต่บริษัทฯ ต้องเรียกประชมุผู้
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื�อขอมติในการดําเนินการใดอย่างหนึ�งโดยเร็วภายใน 30 วันนับแต่เกิด
เหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี � 
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(ก) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิในสาระสําคญัไม่ว่าโดยบริษัทฯ หรือผู้
ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิตามที�กําหนดไว้ในข้อ 1.6 หรือ 

(ข) หากมีเหตุการณ์ซึ�งบริษัทฯ เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
อยา่งเป็นนยัสาํคญั หรือความสามารถของบริษัทฯ ในการปฏิบตัิหน้าที�ตามข้อกําหนดสทิธิ 

ในกรณีที�บริษัทฯ ไมด่ําเนินการจดัการประชมุภายใน 30 วนันบัจากวนัที�บริษัทฯ ทราบวา่เกิดเหตกุารณ์
ตาม (ก) หรือ (ข) ข้างต้น ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�ถือใบสําคญัแสดงสิทธิรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 
25 ของจํานวนหนว่ยทั �งหมดของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ยงัไม่ได้ใช้สิทธิอาจร้องขอให้ดําเนินการจดัประชมุ
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้ โดยระบเุหตผุลในการที�ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าว 
และบริษัทฯ จะต้องจดัประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 30 วนันบัจากวนัที�ได้รับการ
ร้องขอจากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่วนั �น หากบริษัทฯ ไม่จดัการประชุมภายในกําหนดดงักลา่ว 
ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถจดัประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิได้เอง 

ในกรณีที�มีการจดัประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะดําเนินการปิดสมดุทะเบียนเพื�อกําหนด
สิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดงักลา่ว
เป็นระยะเวลาไมเ่กิน 21 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ  

1.7.2 ในการเรียกประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมเนื�องจากบริษัทฯ หรือผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ (ที�ยงัมิได้ใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิไปแล้วบางสว่น) ร้องขอ หรือคณะกรรมการบริษัท มี
มติให้เรียกประชมุ ให้บริษัทฯ จดัทําหนงัสอืนดัประชมุ ระบ ุสถานที� วนั เวลา ผู้ ที�ขอให้เรียกประชมุ และ
เรื�องที�จะพิจารณาในที�ประชุม และจดัสง่ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ (ที�ยงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้ว
บางส่วน) แต่ละราย ตามรายชื�อ และที�อยู่ที�ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน และแจ้งผ่านทางสื�อ
อิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ ไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนการประชมุในแตล่ะครั �ง  

1.7.3 ในการประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ (ที�ยงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้ว
บางสว่น) ซึ�งมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉนัทะให้บคุคลอื�นเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่วจะต้องจดัทําหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที�
บริษัทฯ กําหนด และให้ยื�นหนงัสือมอบฉนัทะตอ่ประธานที�ประชมุหรือผู้ ที�ประธานที�ประชมุมอบหมาย
ก่อนเริ�มการประชมุ 

ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�มีสิทธิออกเสยีงในที�ประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ ถือใบสาํคญั
แสดงสทิธิที�ยงัไมไ่ด้ใช้สทิธิหรือใช้สทิธิไปแล้วบางสว่นของบริษัทฯ ซึ�งปรากฏรายชื�อในสมดุทะเบียน ณ 
วนัปิดสมดุทะเบียนเพื�อกําหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุม โดยไม่รวมถึงผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ที�มี
สว่นได้เสยีซึ�งจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในข้อพิจารณาอนัใดซึ�งที�ประชมุจะพิจารณาลงมติ 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�มีส่วนได้เสียตามข้อนี � หมายถึง ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ที�มีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ในเรื�องที�ที�ประชมุจะพิจารณาลงมติ 

1.7.4 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่วยของใบสําคญัแสดง
สทิธิที�ถืออยูโ่ดยใบสาํคญัแสดงสทิธิหนึ�งหนว่ยมีหนึ�งเสยีง  

1.7.5 ในการประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�จัดขึ �นโดยบริษัทฯ ให้ประธานกรรมการบริษัท หรือบุคคลที�
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ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทําหน้าที�เป็นประธานในที�ประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิ ในกรณีที�ประธานกรรมการบริษัท หรือบคุคลที�ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการไม่เข้าร่วม
ประชุม ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�เข้าร่วมการประชุมเลือกบคุคลใดบคุคลหนึ�งที�มาเข้าร่วมประชุม
ทําหน้าที�เป็นประธานที�ประชมุ โดยที�ทั �งสองกรณี ประธานที�ประชมุไมม่ีสทิธิออกเสยีงชี �ขาด 

1.7.6 องค์ประชุมในการประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�ยงั
มิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน และ/หรือ ผู้ รับมอบฉันทะมาประชุมรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 25 
ราย หรือไม่ตํ�ากว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทั �งหมด และต้องมีใบสําคญัแสดงสิทธิ
นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในสามของจํานวนหนว่ยทั �งหมดของใบสําคญัแสดงสิทธิที�ยงัมิได้ใช้สทิธิ 
หรือใช้สทิธิไปแล้วบางสว่น จึงจะครบองค์ประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธินั �น  

1.7.7 ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมครั �งใด เมื�อล่วงเลยเวลานดัไปแล้ว 60 นาที แต่มีผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สทิธิเข้าร่วมประชมุยงัไมค่รบเป็นองค์ประชมุ ให้ถือวา่การประชมุในครั �งนั �นไมค่รบองค์ประชมุ และการ
ประชุมเป็นอนัระงบัไป หากการเรียกประชุมเป็นการเรียกโดยมติคณะกรรมการบริษัท ให้นดัประชุม
ใหม่ภายในระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 7 วนั แต่ไม่เกิน 14 วนันบัจากวนักําหนดประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิในครั �งแรก และให้บริษัทฯ ดําเนินการจดัสง่หนงัสือเชิญประชุมไปยงัผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทุก
รายและตลาดหลกัทรัพย์ตามรายละเอียดและวิธีการที�ระบไุว้ข้างต้น ในการประชมุครั �งหลงันี �ไมบ่งัคบั
วา่จะต้องครบองค์ประชมุ  

อย่างไรก็ตาม หากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ในกรณีที�ไม่ครบเป็นองค์ประชมุในวนักําหนดประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิในครั �งแรก ให้ถือว่าการ
ประชมุเป็นอนัระงบัไป โดยจะไมม่ีการเรียกประชมุใหมอี่ก 

1.7.8 มติที�ประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวน
หนว่ยทั �งหมดของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

1.7.9 มติใด ๆ ของที�ประชุมผู้ถือสําคญัแสดงสิทธิให้ถือวา่มีผลผกูพนัผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทกุรายไมว่่า 
ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธินั �นจะได้เข้าร่วมประชมุด้วยหรือไมก็่ตาม 

1.7.10 ภายหลงัจากการประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งมติของที�ประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สทิธิให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิทราบผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์โดยเร็ว 

1.7.11 บริษัทฯ จะดําเนินการจดัทําบนัทกึรายงานการประชมุ และเก็บรักษาบนัทกึดงักลา่วไว้ที�สาํนกังานใหญ่
ของบริษัทฯ รายงานการประชุมที�ได้ลงลายมือชื�อโดยประธานที�ประชุมให้ถือเป็นหลกัฐานอนัสมบรูณ์
ของกิจการทั �งหลายที�ได้ประชุมกนันั �น และให้ถือว่าการประชุมและมติทั �งหลายได้กระทําโดยถูกต้อง 
และบริษัทฯ จะจดัสง่รายงานการประชมุดงักลา่วให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์และสํานกังาน ก.ล.ต. ภายใน
ระยะเวลาไมเ่กิน 14 วนั นบัจากวนัประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

1.7.12 ในการประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ บริษัทฯ หรือผู้ ที�ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ และ/หรือที�ปรึกษา
ของบริษัทฯ มีสทิธิที�จะเข้าร่วมประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิเพื�อแสดงความคิดเห็นหรือให้คําอธิบาย
ในที�ประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิได้ 
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1.7.13 บริษัทฯ จะเป็นผู้ ชําระคา่ใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกบัการจดัประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิทั �งหมด 

1.7.14 บริษัทฯ จะแก้ไขเพิ�มเติมข้อกําหนดสิทธิตามมติที�ประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธินับตั �งแต่วันที�ที�
ประชุมลงมติ และบริษัทฯ จะแจ้งการแก้ไขเพิ�มเติมข้อกําหนดสิทธิเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้สํานกังาน 
ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสทิธิทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัที�มีการ
แก้ไขเพิ�มเติมนั �น ทั �งนี � บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทราบผ่านทางสื�ออิเล็กทรอนิกส์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์ ในวนัเดียวกนักบัที�บริษัทฯ แจ้งสาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ และนายทะเบียน
ของใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

1.7.15 กรณีที�ไม่สามารถจดัประชุมได้ทนัภายในอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้ถือว่าการดําเนินการประชมุ
สิ �นสดุลงและไมไ่ด้มีการจดัประชมุในครั �งนั �นขึ �น 

1.8 การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีที�บริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นเพื�อรองรับการใช้สิทธิ 

บริษัทฯ จะชดใช้คา่เสยีหายให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิตามรายละเอียดดงันี � 

1.8.1 บริษัทฯ จะชดใช้ค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�มาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในวนั
กําหนดการใช้สิทธิแต่ละครั �ง และบริษัทฯ ไม่สามารถจดัให้มีหุ้นสามญัเพิ�มทุนเพื�อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้อยา่งครบถ้วน โดยค่าเสียหายที�บริษัทฯ จะชดใช้ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิดงักลา่ว สามารถคํานวณได้ตามที�กําหนดในข้อ 1.8.3 ยกเว้นกรณีที�บริษัทฯ ไม่สามารถออกหุ้น
สามญัเพิ�มทนุให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิได้เนื�องจากข้อจํากดัเรื�องสดัสว่นการถือหุ้นของคนที�มิได้มี
สญัชาติไทยตามที�ระบุไว้ในข้อ 2 ข้างล่างนี � ในกรณีนี � บริษัทฯ ไม่มีหน้าที�ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก ่
ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

1.8.2 บริษัทฯ จะชดใช้คา่เสยีหายตามข้อ 1.8.1 ให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิภายใน 30 วนันบัจากวนักําหนดการ
ใช้สิทธิในครั �งนั �น ๆ ทั �งนี � ตามวิธีการและเงื�อนไขที�บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้
สิทธิ (ถ้ามี) กําหนด ในกรณีที�บริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าเสียหายให้แก่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้
ภายในระยะเวลาดงักลา่ว ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบี �ยในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี โดยคํานวณ
นบัแตว่นัที�พ้นกําหนด 30 วนัจนถึงวนัที�ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิได้รับคืนเงินคา่เสยีหาย 

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากบริษัทฯ ได้ทําการส่งเช็ค ดร๊าฟท์ ตั�วแลกเงินธนาคาร หรือคําสั�ง
จ่ายเงินของธนาคาร ซึ�งขีดคร่อมสั�งจ่ายเฉพาะชื�อผู้ ถือใบสาํคญัสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที�อยู่
ที�ระบใุนหนงัสือแสดงความจํานงในการใช้สิทธิโดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับ
เงินคา่เสยีหายคืนแล้วโดยชอบและไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบี �ย และ/หรือคา่เสยีหายใด ๆ อีกตอ่ไป 

1.8.3 การคํานวณค่าเสียหายที�บริษัทฯ จะชดใช้ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ตามข้อ 1.8.1 มีสูตรการ
คํานวณดงันี � 

คา่เสยีหายตอ่ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย เทา่กบั B x [MP – EP] 

โดยที� 
 

B คือ จํานวนหุ้นสามญัที�ไมส่ามารถจดัให้มี และ/หรือ เพิ�มขึ �นได้ ตาม
อตัราการใช้สทิธิที�เปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ �นตอ่ 1 หนว่ย 
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MP คือ ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ซึ�งคํานวณโดยนํา
มลูคา่การซื �อขายหุ้นสามญัของบริษัทฯ ทั �งหมดหารด้วยจํานวน
หุ้ นสามัญของบริษัทฯ ที�มีการซื �อขายทั �งหมดในตลาด
หลกัทรัพย์ ในระหวา่งระยะเวลา 15 วนัทําการ (วนัที�เปิดทําการ
ซื �อขายของตลาดหลกัทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวนักําหนดการใช้
สิทธิในครั �งนั �น ๆ ซึ�งผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้แจ้งความจํานง
การใช้สทิธิ 

EP คือ ราคาการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิ
ที�มีการปรับราคาตามเงื�อนไขการปรับสทิธิ (หากมี) 

1.8.4 การชดใช้คา่เสยีหายตามข้อนี �ให้ถือเป็นสิ �นสดุ 

1.8.5 ในกรณีที�ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิสญัชาติตา่งด้าว (ทั �งบคุคลธรรมดาและนิติบคุคล) ไมส่ามารถใช้สทิธิ
ตามใบสําคญัแสดงสทิธิได้ เนื�องจากข้อจํากดัในเรื�องอตัราสว่นการถือหุ้นของคนตา่งด้าว ซึ�งข้อบงัคบั
ข้อ  12 ของบริษัทฯ กําหนดไว้ว่า “หุ้นของบริษัทฯ ย่อมโอนกนัได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจํากดั และหุ้นที�
ถือโดยคนตา่งด้าวในขณะใดขณะหนึ�งต้องมีจํานวนรวมกนัไมเ่กินกวา่ร้อยละสี�สบิเก้า (49) ของจํานวน
หุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของบริษัทฯ การโอนหุ้นรายใดที�จะทําให้อตัราสว่นการถือหุ้นของคนตา่ง
ด้าวของบริษัทฯ เกินอตัราส่วนข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นบริษัทฯ รายนั �นได้” ในกรณี
เช่นนี � บริษัทฯ จะไมช่ดใช้คา่เสยีหาย หรือดําเนินการอื�นใดให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิซึ�งเป็นคนต่าง
ด้าว และผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึ�งเป็นคนต่างด้าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือเรียกร้องให้
บริษัทฯ ชดใช้ใด ๆ ทั �งสิ �น 

1.9 สถานะของใบสําคัญแสดงสิทธิ ที�อยู่ระหว่างวันที� ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ แสดงความจํานงใช้สิทธิ 
และวันจดทะเบียนเพิ�มทุนชาํระแล้ว 

สถานะของใบสาํคญัแสดงสทิธิที�อยูร่ะหวา่งวนัที�ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิแสดงความจํานงใช้สทิธิ และวนัก่อนวนัที�
กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ�มทุนชําระแล้ว อันเนื�องมาจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิจะมี
สถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกบัใบสําคญัแสดงสิทธิที�ยงัไมไ่ด้แสดงความจํานงใช้สิทธิ และสถานภาพจะสิ �นสดุลง
ในวนัที�กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ�มทุนชําระแล้ว อนัเนื�องมาจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ
ข้างต้นแล้ว ในกรณีที�บริษัทฯ มีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิในช่วงที�บริษัทฯ ยงัไม่ได้จด
ทะเบียนเพิ�มทนุหุ้นสามญัที�เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิกบักระทรวงพาณิชย์ ผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิที�ได้ทําการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลงั โดยบริษัทฯ จะดําเนินการออกหุ้นสามญัใหม่เพิ�มเติม
ให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิโดยเร็วที�สดุตามจํานวนที�ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิสมควรจะได้รับหากราคาที�ได้ปรับ
ใหมน่ั �นมีผลบงัคบัใช้ โดยหุ้นสามญัสว่นที�เพิ�มใหม่อาจได้รับช้ากวา่หุ้นสามญัที�ได้รับก่อนหน้านี �แล้ว แตไ่มเ่กิน 45 
วนันบัจากวนัที�มีการปรับสทิธิ 

1.10 สถานะของหุ้นสามัญใหม่ที�เกิดจากการใช้สิทธิของใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ จะยื�นขอจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทนุชําระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจํานวนหุ้นสามญัที�
ออกใหม่ที�มีการใช้สิทธิในแตล่ะครั �ง ภายใน 14 วนันบัตั �งแตว่นัที�บริษัทฯ ได้รับชําระคา่หุ้นตามจํานวนที�มีการใช้
สิทธิในแต่ละครั �ง และบริษัทฯ จะดําเนินการจดทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�ได้ใช้สิทธินั �นเป็นผู้ ถือหุ้น
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สามญัของบริษัทฯ ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นสามญัที�คํานวณได้จากการใช้สทิธิในครั �งนั �น 

หุ้นสามญัใหมที่�ออกเนื�องจากการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิจะมสีทิธิและสถานะเทา่เทียมกบัหุ้นสามญัของ
บริษัทฯ ที�ได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทกุประการนบัตั �งแต่วนัที�มีการจดแจ้งชื�อของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือผู้ รับ
สิทธิแทนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และจดทะเบียนเพิ�มทนุชําระแล้วเนื�องจากการออกหุ้นสามญัใหม่จากการใช้
สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิกบักระทรวงพาณิชย์แล้ว 

1.11 มติที�ประชุมผู้ถอืหุ้นที�อนุมัติการออกหุ้นรองรับการใช้สิทธิของใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

ที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2565 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 9 สิงหาคม 2565 มีมติอนมุตัิจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุ
ของบริษัทฯ จํานวนไมเ่กิน 456,723,279 หุ้น (มลูคา่ที<ตราไว้หุ้นละ 5 บาท) ซึ<งคิดเป็นร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นที<
จําหนา่ยได้แล้วทั 8งหมดของบริษัทฯ เพื�อรองรับการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

1.12 รายละเอียดเกี�ยวกับหุ้นรองรับ 

จํานวนหุ้นรองรับ 456,723,279 หุ้น  

มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 5 บาท 

ราคาการใช้สทิธิ หุ้นละ 5 บาท 

มลูคา่รวมของหุ้น (หากมีการใช้สทิธิครบทั �งจํานวน) 2,283,616,395 บาท 

1.13 การดาํเนินการหากมีหุ้นรองรับคงเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

หากมีหุ้นสามญัที�เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิในครั �งนี � คณะกรรมการบริษัท จะเสนอผ่านที�
ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื�อพิจารณาดําเนินการใด ๆ ตามหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการที�ระบไุว้ใน พระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต. ที�เกี�ยวข้อง 

1.14 ตลาดรองของใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ จะนําใบสาํคญัแสดงสทิธิ BR-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

1.15 ตลาดรองของหุ้นสามัญที�เกิดจากการใช้สิทธิของใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ จะนําหุ้นสามญัที�ออกเนื�องจากการใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุตามใบสําคญัแสดงสิทธิ BR-W1 เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

2 ข้อจาํกัดการโอน 

2.1 ข้อจาํกัดการโอนและข้อจาํกัดการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ  

บริษัทฯ ไม่มีข้อจํากดัในการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ BR-W1 เว้นแต่ ข้อจํากัดเรื�องสดัส่วนการถือหุ้นของคนที�
มิได้มีสญัชาติไทยตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื�องอตัราสว่นการถือหุ้นของบคุคลที�มิได้มีสญัชาติไทย โดย
มีรายละเอียด ดงันี � 

2.1.1 บริษัทฯ จะไมอ่อกหุ้นสามญัเพิ�มทนุให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุที�มิได้มี
สญัชาติไทย หากการออกหุ้นดงักลา่วเป็นเหตใุห้บคุคลที�มิใช่สญัชาติไทย ถือหุ้นของบริษัทฯ เกินกวา่
ร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมดของบริษัทฯ ตามที�ระบใุนข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
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2.1.2 หากข้อจํากดัตามข้อ 2.1.1 ข้างต้นมีผลทําให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�เป็นคนตา่งด้าวที�ได้ดําเนินการ
ใช้สิทธิตามการใช้สิทธิและเงื�อนไขการใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทุนตามข้อ 1.4 ไม่สามารถใช้สิทธิได้
ตามจํานวนที�ระบุในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซื �อหุ้ นสามัญเพิ�มทุนไม่ว่าทั �งหมดหรือบางส่วน 
บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ขอสงวนสิทธิในการสง่เงินที�เหลอืใน
สว่นที�ไมส่ามารถใช้สทิธิได้คืนให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�เป็นคนตา่งด้าวดงักลา่วโดยไมม่ีดอกเบี �ย
ภายใน 14 วนันบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิในครั �งนั �น ๆ ทั �งนี � ตามวิธีการและเงื�อนไขที�กําหนดโดย
บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ (ถ้ามี) 

2.1.3 ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที�เป็นคนต่างด้าวจะไม่ได้รับการชดเชยหรือชดใช้ไม่ว่าในรูปแบบใดจาก 
บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ในกรณีที�ไม่สามารถใช้สิทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสทิธิได้โดยมีสาเหตมุาจากข้อจํากดัเรื�องอตัราสว่นการถือหุ้นของคนตา่งด้าวตามข้อ 2.1.1 
ข้างต้น 

3 วิธีการส่งมอบหุ้นที�เกิดจากการใช้สิทธิของใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

ในการใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯ ตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถเลอืกให้
บริษัทฯ ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ�งดงัตอ่ไปนี � 

3.1 หากผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิประสงค์จะขอรับเป็นใบหุ้ นในนามของผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจํานวนที�ใช้สิทธิแก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
ตามชื�อที�อยูที่�ระบไุว้ในสมดุทะเบียนภายใน 15 วนัทําการนบัจากวนัครบกําหนดการใช้สิทธิแต่ละครั �ง ในกรณีนี � 
ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ จะไมส่ามารถขายหุ้นสามญัที�เกิดจากการใช้สทิธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้จนกวา่จะได้รับ
ใบหุ้น ซึ�งอาจจะได้รับภายหลงัจากที�หุ้นสามญัที�เกิดจากการใช้สิทธิได้รับอนญุาตให้เข้าทําการซื �อขายในตลาด
หลกัทรัพย์แล้ว 

3.2 หากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะขอรับเป็นใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
โดยการฝากหุ้นสามญัที�เกิดจากการใช้สทิธิไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ซึ�งผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิมีบญัชีซื �อ
ขายหลกัทรัพย์อยู่ กรณีนี � ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะดําเนินการนําหุ้นสามญัที�เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับ 
“บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื�อผู้ฝาก” และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชี
จํานวนหุ้นสามญัที�บริษัทหลกัทรัพย์นั �นฝากหุ้นสามญัภายใน 15 วนัทําการนบัจากวนัครบกําหนดการใช้สทิธิใน
แต่ละครั �ง ในกรณีนี � ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะสามารถขายหุ้นสามญัที�เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลกัทรัพย์
ได้ทนัทีที�ตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้หุ้นสามญัที�เกิดจากการใช้สทิธิทําการซื �อขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ 

ในกรณีนี � ชื�อของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องตรงกบัชื�อเจ้าของบญัชีซื �อขายหลกัทรัพย์ที�ผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิประสงค์จะฝากหุ้นสามญัไว้ในบญัชีหลกัทรัพย์ดงักลา่ว มิฉะนั �นแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที�จะดําเนินการ
ออกใบหุ้นแก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิตามข้อ 3.1 แทน 

3.3 หากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดย
การฝากหุ้นสามญัที�เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที� 600 กรณีนี � บริษัทฯ 
จะดําเนินการนําหุ้นสามญัที�เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะ
บนัทึกยอดบญัชีจํานวนหุ้นสามญัที�เกิดจากการใช้สิทธิดงักลา่วไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิก




