
- สรุปขอ้สนเทศ - 

           

ลกัษณะ เงือ่นไข และสาระส าคญัใบส าคญัแสดงสทิธิ์ที่จะซ้ือหุน้สามญัของ 

บริษทั เอน็ซีแอล อนิเตอรเ์นชัน่แนล โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) รุ่นที่ 3 (NCL-W3) 

 

จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิ 64,877,441 หน่วย 

 

จ านวนหุน้ที่รองรบัการใชส้ทิธ ิ 104,000,000 หุน้ 

 

การจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ บริษทั เอ็นซแีอล อนิเตอรเ์นช ัน่แนล โลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) โดยจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้

สำมญัเดมิของบรษิทัตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ (Right Offering) โดยไม่คดิมลูค่ำ ในอตัรำ 7 

หุน้สำมญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษใหป้ดัทิ้ง) โดยก ำหนดวนั

ก ำหนดรำยชื่อผูถ้อืหุน้ที่มสีทิธิไดร้บัจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิ (Record date) วนัที่ 26 

กรกฎำคม 2561  

 

ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิรายใหญ่  ณ วนัท่ี 7 สงิหาคม 2561  

  ชื่อ            จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิ               % ของใบส ำคญัแสดงสทิธิทีย่ืน่ 

จดทะเบยีนในครัง้นี้ 

1  กลุม่พวัถำวรสกลุ (1)   34,192,086     52.70% 

2  บรษิทั ร่วมทนุ เค-เอสเอม็อ ีจ ำกดั (2)    8,241,728    12.70% 

3 กลุม่ธินรุ่งโรจน ์(3)          1,085,714     1.67% 

4 นำยวรวุฒ ิทศันำววิฒัน ์       1,011,000      1.56% 

5  นำงนวพร รตันชยักำนนท ์       1,001,900      1.54% 

6  นำยมนตช์ยั สำทรสมัฤทธิ์ผล           717,142      1.11% 

7 นำงสำวเนตริดั สงัขง์ำม       587,142       0.91% 

8  นำยวญัเทนนัท ์เตชะมรกต              585,714       0.90% 

9  นำงสำวพรทพิย ์แซล่ิ้ม        571,428       0.88% 

10 กลุม่ววิฒันว์รพนัธ ์(4)       569,427      0.88% 

 อืน่ ๆ                   16,314,160         25.15% 

รวมทัง้สิ้น                                    64,877,441               100.00% 
 

หมำยเหต ุ: รำยละเอยีดกลุม่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิรำยใหญ่ มดีงันี้ 

  ชื่อ            จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิ               % ของใบส ำคญัแสดงสทิธิทีย่ืน่ 

จดทะเบยีนในครัง้นี้ 

 (1) กลุม่พวัถาวรสกลุ ประกอบดว้ย : 

1.1  นำยกติต ิพวัถำวรสกลุ    19,472,467     30.01% 

1.2  นำงสำวป่ินรกั ประสทิธิศิรกิลุ          4,421,728        6.82% 

1.3  นำงสำวฟ้ำใส พวัถำวรสกลุ       4,918,827       7.58% 

1.4 นำงสำวยิง่รกั พวัถำวรสกลุ      4,285,714      6.61% 

1.5  นำยวศิิษฎ ์ประสทิธิศิรกิลุ      1,093,350      1.69% 
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(2) บริษทัร่วมทนุ เค- เอสเอม็อ ีจ ากดั: ม ีบมจ.ธนำคำรกสกิรไทย เป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ คิดเป็นจ ำนวน 99.99% 

(3) กลุม่ธินรุ่งโรจน ์ประกอบดว้ย 

3.1  นำยวรนนัท ์ธินรุ่งโรนจ ์     1,150,000     1.81% 

3.2  นพ.วสุนนท ์ธินรุ่งโรจน ์              65,000     0.10% 

3.3 นำงสุวรรณำ ธินรุ่งโรจน ์        40,000     0.06% 

(4) กลุม่วิวฒันว์รพนัธ ์ประกอบดว้ย 

4.1  นำงนวลลออ ววิฒันว์รพนัธ ์           271,818     0.43% 

4.2  นพ.ธวชัชยั ววิฒันว์รพนัธ ์               233,000     0.37% 

4.3  นำยวรีพนัธ ์ววิฒันว์รพนัธ ์              39,393     0.06% 

4.4  นำงสำวลลดิำ ววิฒันว์รพนัธ ์                     19,696     0.03% 

 

การใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 

1. วนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิ 

ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิ เริ่มใชส้ทิธิคร ัง้แรกไดใ้นวนัที ่28 มถินุำยน 2562 และสำมำรถใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิคร ัง้สุดทำ้ยในวนั

หมดอำยุของใบส ำคญัแสดงสทิธิ โดยทีใ่บส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถใชส้ทิธิไดต้ลอดอำยุรวมท ัง้สิ้น 2 ครัง้ (ตำมตำรำง) 

 

ครัง้ท่ี วนัใชส้ทิธิ 

                 1  วนัที ่28 มถินุำยน 2562 

                 2  วนัที ่6 ธนัวำคม 2562 

  

2. กำรใชส้ทิธิซื้อหุน้สำมญั 

ในกำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัของบรษิทัแต่ละคร ัง้ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธสิำมำรถใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัท ัง้หมดหรอืบำงส่วนได  ้ 

3. ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ 

กำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธกิำรซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทนุในแต่ละคร ัง้ (ยกเวน้กำรใชส้ทิธคิร ัง้สุดทำ้ย)  

ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงคท์ี่จะใชส้ทิธิในกำรซื้อหุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษทั  จะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิซื้อหุน้สำมญัตำม

ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิระหว่ำงเวลำ 09.00 - 15.30 น. ของทกุวนัท  ำกำรของบรษิทั ภำยในระยะเวลำ 5 วนัท  ำกำรก่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธใินแต่ละ

คร ัง้ (“ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ”)ในกรณีทีว่นัก ำหนดกำรใชส้ทิธิตรงกบัวนัหยุดท ำกำรของบรษิทั ใหเ้ลือ่นวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิ

ดงักลำ่ว เป็นวนัท  ำกำรสุดทำ้ยก่อนหนำ้วนัก ำหนดกำรใชส้ทิธคิร ัง้ดงักลำ่ว  

กำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธกิำรซื้อหุน้สำมญัคร ัง้สุดทำ้ย  

ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงคท์ี่จะใชส้ทิธิในกำรซื้อหุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษทั  จะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิซื้อหุน้สำมญัตำม

ใบส ำคญัแสดงสทิธิ ระหว่ำงเวลำ 09.00 - 15.30 น. ของทุกวนัท  ำกำรของบริษทั ภำยในระยะเวลำ 15 วนัก่อนวนัครบก ำหนดกำรใชส้ทิธิคร ัง้

สุดทำ้ย (“ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ  คร ัง้สุดทำ้ย”) ในกรณีทีว่นัก ำหนดกำรใชส้ทิธิคร ัง้สุดทำ้ยตรงกบัวนัหยุดท ำกำรของบรษิทั 

ใหเ้ลือ่นวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธคิร ัง้สุดทำ้ยดงักลำ่ว เป็นวนัท  ำกำรสุดทำ้ยก่อนหนำ้วนัก ำหนดกำรใชส้ทิธคิร ัง้สุดทำ้ยดงักลำ่ว 

 กำรแจง้ข่ำวเกี่ยวกบักำรใชส้ิทธิ ระยะเวลำกำรใชส้ทิธิ และระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ บริษทัจะแจง้รำยละเอียด

ดงักลำ่วอย่ำงนอ้ย 5 วนัท  ำกำรก่อนระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธใินแต่ละคร ัง้ ในระบบ SET SMART / SET Portal ส ำหรบักำรใช ้

สทิธิคร ัง้สุดทำ้ย บริษทัจะส่งจดหมำยลงทะเบยีนถงึผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตำมรำยชื่อทีป่รำกฏในสมดุทะเบยีนผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธภิำยใน 

7 วนัหลงัวนัปิดสมดุทะเบียน  นอกจำกนี้ บริษทัจะปิดสมดุทะเบยีนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ 21 วนัก่อนวนัครบก ำหนดกำรใชส้ทิธิคร ัง้
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สุดทำ้ย และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จะท ำกำรขึ้นเครื่องหมำยหำ้มกำรซื้อขำย (SP) ล่วงหนำ้ 2 วนัท ำกำรก่อนวนัปิดสมดุทะเบยีนพกั

กำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธคิร ัง้สุดทำ้ย 

 

วิธีการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 

1. สถำนทีต่ดิต่อในกำรใชส้ทิธิ 

ฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ  

บรษิทั เอน็ซแีอล อนิเตอรเ์นช ัน่แนล โลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน)  

เลขที ่56/9-10 ซอยสมเดจ็พระเจำ้ตำกสนิ 12/1 ถนนสมเดจ็พระเจำ้ตำกสนิ  

แขวงบคุคโล เขตธนบรุ ีกรุงเทพมหำนคร 10600  

โทรศพัท ์02-4737330-40 โทรสำร 02-4737329 

Website : www.nclthailand.com 

ท ัง้นี้ในกรณีทีบ่รษิทัมกีำรเปลีย่นแปลงสถำนทีต่ดิต่อในกำรใชส้ทิธิ บรษิทัจะแจง้รำยละเอยีดใหก้บัผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

ทรำบผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลำดหลกัทรพัยฯ์ (SETSMART / SET Portal) ต่อไป 

 

2. ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถขอรบัใบแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิซื้อหุน้สำมญัของบรษิทัได ้ณ สถำนทีต่ดิต่อในกำรใช ้

สทิธิ และ/หรือบริษทัหลกัทรพัยท์ุกแห่ง หรือดำวนโ์หลดจำกเว็บไซดข์องบริษทั www.nclthailand.com ไดใ้นระหว่ำงระยะเวลำแสดง

ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ 

1)  ในกร ณีที่ เ ป็น ใบส ำค ัญแสดงสิทธิอ ยู่ ในระบบไร ้ใบหุ น้  (Script less) ผู ถ้ือ ใบส ำค ัญแสดงสิทธิที่ต ้อ งกำรใช ้สิทธิ                                          

ตอ้งแจง้ควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอ เพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ หรือเพื่อใหอ้อกใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตำมที่ตลำดหลกัทรพัย์

ก ำหนด โดยยืน่ต่อบรษิทัหลกัทรพัยท์ีท่  ำหนำ้ทีเ่ป็นนำยหนำ้ซื้อขำยหลกัทรพัย ์(Broker) ของตน และบรษิทัหลกัทรพัยด์งักล่ำว จะด ำเนินกำรแจง้

กบัศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์เพือ่ขอถอนใบส ำคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ น ำไปใชเ้ป็นหลกัฐำนประกอบกำรใชส้ทิธิซื้อหุน้สำมญั

เพิม่ทนุกบับรษิทั เพือ่ด  ำเนินกำรใชส้ทิธติำมทีร่ะบไุวข้ำ้งตน้  

2) ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ ที่ประสงคจ์ะใชส้ทิธิซื้อหุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษทัจะตอ้งปฏิบตัิตำม

เงือ่นไขกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธ ิโดยด ำเนินกำรและส่งเอกสำร ดงัต่อไปนี้ใหแ้ก่บรษิทัตำมสถำนทีข่ำ้งตน้  

(ก) ใบแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัทีไ่ดก้รอกขอ้ควำมถกูตอ้ง ชดัเจน และครบถว้นทกุรำยกำร  

(ข) ใบส ำคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตำมแบบทีต่ลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด ซึง่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิลงลำยมอืชื่อผู ้

โอนดำ้นหลงั ตำมจ ำนวนที่ระบุอยู่ในใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธิ และหนงัสอืมอบอ ำนำจใหผู้อ้ื่นมำรบัใบส ำคญัแสดงสทิธิฉบบัใหม่  ส ำหรบั

ใบส ำคญัแสดงสทิธทิีย่งัมไิดใ้ชส้ทิธิ (ถำ้ม)ี  

(ค) ช ำระเงนิตำมจ ำนวนในกำรใชส้ทิธิ ตำมทีร่ะบใุนใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญั โดยผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทน

ใบส ำคญัแสดงสทิธิ ที่ประสงคจ์ะใชส้ทิธิซื้อหุน้สำมญัจะตอ้งช ำระเป็น เงนิสด เช็ค ดร๊ำฟท ์ตัว๋แลกเงนิธนำคำร หรือค ำส ัง่จ่ำยเงนิธนำคำร ที่

สำมำรถเรยีกเก็บไดใ้นเขตกรุงเทพมหำนคร ภำยใน 2 วนัท  ำกำร นบัจำกวนัทีใ่นกำรใชส้ทิธแิต่ละคร ัง้ โดยขดีคร่อมเฉพำะส ัง่จ่ำย “บญัชีจองซ้ือหุน้

สามญัเพิ่มทุนบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชัน่แนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน)” (‘‘Account for Subscription for Ordinary Shares of 

NCL International Logistics Public Company Limited’’) ประเภทบญัชี กระแสรายวนั 158-309-0343 ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนตาก

สิน ท ัง้นี้ กำรใชส้ทิธิซื้อหุน้สำมญัดงักล่ำวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษทัไดเ้รียกเก็บเงนิจ ำนวนดงักล่ำวไดแ้ลว้เท่ำนัน้ หำกเรียกเก็บเงนิไม่ไดด้ว้ย

เหตผุลใด ๆ ทีม่ไิดเ้กิดจำกบรษิทัใหถ้อืว่ำผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิแสดงเจตนำยกเลกิ และบริษทัตกลงใหถ้อืเป็นกำรยกเลกิกำรขอใชส้ทิธใินคร ัง้

น ัน้ แต่ท ัง้นี้ไม่เป็นกำรตดัสทิธิทีจ่ะใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัในคร ัง้ต่อไป เวน้แต่เป็นกำรยกเลกิกำรใชส้ทิธ ิในคร ัง้สุดทำ้ย ใหถ้อืว่ำหมดสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้

สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักล่ำวอีกต่อไป ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิจะเป็นผูร้บัภำระค่ำอำกรแสตมป์ที่

เกดิขึ้น    อนัเนื่องมำจำกกำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธเิพือ่ซื้อหุน้สำมญั  

 

http://www.nclthailand.com/
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(ง) หลกัฐำนประกอบกำรจองซื้อ 

1. บคุคลสญัชำตไิทย        :       ส  ำเนำบตัรประชำชนพรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง  

2. บคุคลต่ำงดำ้ว              :       ส  ำเนำหนงัสอืเดนิทำงพรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง  

3. นิติบุคคลในประเทศ      :       ส  ำเนำหนังสือรบัรองบริษทัพรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจที่มีชื่อ                                 

ปรำกฏอยู่ในหนงัสอืรบัรองบรษิทันัน้ และเอกสำรหลกัฐำนของผูม้อี  ำนำจลงลำยมอืชื่อตำม 1. หรอื 

2. พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง  

4. นิตบิคุคลต่ำงประเทศ      :     ส  ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบยีนรบัรองโดย Notary Public พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง และเอกสำร

หลกัฐำนของผูม้อี  ำนำจลงลำยมอืชื่อตำม 1. หรอื 2. พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

 3) จ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสทิธิ หรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธทิีข่อใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัเพิม่ทนุจะตอ้งเป็นจ ำนวนเตม็เท่ำนัน้ 

โดยอตัรำกำรใชส้ทิธเิท่ำกบัใบส ำคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วยต่อหุน้สำมญั 1.50 หุน้     เวน้แต่กำรปรบัสทิธ ิ 

4) จ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกเมื่อมกีำรใชส้ทิธิ จะค ำนวณโดยกำรน ำจ ำนวนเงนิในกำรใชส้ทิธิ ซึ่งผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทน

ใบส ำคญัแสดงสทิธิไดช้  ำระตำมทีก่ล่ำวขำ้งตน้ หำรดว้ยรำคำกำรใชส้ทิธิในขณะทีม่กีำรใชส้ทิธิน ัน้ โดยบริษทัจะออกหุน้สำมญัเป็นจ ำนวนเต็มไม่

เกินจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ คูณดว้ยอตัรำกำรใชส้ทิธิ หำกมกีำรปรบัรำคำกำรใชส้ทิธิ และ/หรือ 

อตัรำกำรใชส้ทิธแิลว้ ท ำใหม้เีศษเหลอือยู่จำกกำรค ำนวณดงักลำ่ว บรษิทัจะไม่น ำเศษดงักล่ำวมำคดิค ำนวณและจะช ำระเงนิทีเ่หลอืจำกกำรใชส้ทิธิ

ดงักล่ำวคืนใหแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ โดยทำงไปรษณียล์งทะเบยีนภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัก ำหนดกำรใช ้

สทิธใินแต่ละคร ัง้โดยไม่มดีอกเบี้ย  

5) หำกบรษิทัไดร้บัหลกัฐำนใบส ำคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ หรอืจ ำนวนเงนิทีบ่รษิทั ไดร้บัช ำระไม่ครบตำมจ ำนวนที่

ระบไุวใ้นใบแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิซื้อหุน้สำมญั หรือบริษทัตรวจสอบไดว้่ำขอ้ควำมทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดง

สทิธิ กรอกลงในใบแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิซื้อหุน้สำมญันัน้ ไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้งผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดง

สทิธิ ตอ้งท ำกำรแกไ้ขใหถู้กตอ้งภำยในระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงใชส้ทิธใินแต่ละคร ัง้ หำกผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส ำคญัแสดง

สทิธ ิไม่ท  ำกำรแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภำยในระยะเวลำดงักล่ำว บรษิทัจะถอืว่ำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธใินคร ัง้น ัน้สิ้นสภำพลงโดยไม่มกีำรใชส้ทิธิ 

และบริษทัจะจดัส่งเงนิทีไ่ดร้บั และ ใบส ำคญัแสดงสทิธิ คืนใหแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิภำยใน 14 วนันบัจำกวนัทีก่  ำหนดกำรใชส้ทิธิ โดยไม่มี

ดอกเบี้ยใหไ้ม่ว่ำกรณีใด ๆ  

ในกรณีที่ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ  ช ำระจ ำนวนเงนิในกำรใชส้ิทธิไม่ครบถว้น บริษทัมีสิทธิที่ที่จะ

ด ำเนินกำรประกำรใดประกำรหนึ่งต่อไปนี้ ตำมทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธเิลอืกไวใ้นใบแจง้ควำมจ ำนง  

(ก) ถอืว่ำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธนิ ัน้สิ้นสภำพลง โดยไม่มกีำรใช ้หรอื  

(ข) ถอืว่ำจ ำนวนหุน้สำมญัทีจ่องซื้อมจี  ำนวนเท่ำกบัจ ำนวนทีจ่ะไดร้บัตำมจ ำนวนเงนิในกำรใชส้ทิธิ  ซึ่งบริษทัไดร้บัช ำระไวจ้ริงตำมรำคำ

กำรใชส้ทิธใินขณะนัน้ หรอื  

(ค) ใหผู้ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ ช ำระเงนิเพิ่มเตมิตำมจ ำนวนทีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธิใหค้รบถว้นภำยใน

ระยะเวลำแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธใินคร ัง้น ัน้ หำกบรษิทัไม่ไดร้บัเงนิครบถว้นตำมจ ำนวนในกำรใชส้ทิธภิำยในระยะเวลำดงักล่ำว บรษิทัจะถอื

ว่ำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธใินคร ัง้น ัน้สิ้นสภำพลง โดยไม่มกีำรใชส้ทิธ ิ 

ในกรณีตำม (ก) และ (ค) บริษทัจะส่งเงนิทีไ่ดร้บัไวแ้ละใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ ซึ่งบริษทัถอืว่ำไม่มกีำรใช ้

สทิธิดงักล่ำว คืนใหแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิทำงไปรษณียล์งทะเบยีนภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัถดัจำกวนั

ก ำหนดกำรใชส้ทิธ ิโดยไม่มดีอกเบี้ย  

ในกรณีตำม (ข) บริษทัจะส่งมอบใบส ำคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิส่วนที่เหลอืในกรณีที่บริษทัถอืว่ำมกีำรใชส้ทิธิ

เพยีงบำงส่วนคืนใหแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิทำงไปรษณียล์งทะเบยีนภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัถดัจำกวนั
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ก ำหนดกำรใชส้ทิธ ิโดยไม่มดีอกเบี้ย อย่ำงไรก็ด ีใบส ำคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิทีย่งัไม่มกีำรใชส้ทิธดิงักลำ่ว ยงัมผีลใชต่้อไป

จนถงึวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธคิร ัง้สุดทำ้ย 

 

 6) เมือ่มผูีถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ ทีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธิซื้อหุน้สำมญัไดป้ฏบิตัติำมเงือ่นไขกำรแจง้ควำม

จ ำนงในกำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญั กลำ่วคอื ไดส่้งมอบท ัง้ใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ ใบแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธซิื้อหุน้

สำมญั และช ำระเงนิค่ำจองซื้อหุน้สำมญัถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณ์ ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิจะไม่สำมำรถเพกิ

ถอนกำรใชส้ทิธไิด ้เวน้แต่จะไดร้บัควำมยนิยอมจำกบรษิทั  

 

7) เมือ่พน้ก ำหนดวนัใชส้ทิธคิร ัง้สุดทำ้ยแลว้ แต่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ ยงัมไิดป้ฏบิตัติำมเงือ่นไขของ

กำรใชส้ทิธทิีก่  ำหนดไวอ้ย่ำงครบถว้น ใหถ้อืว่ำใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธนิ ัน้ๆ สิ้นสภำพลง โดยไม่มกีำรใชส้ทิธ ิและผูถ้อื

ใบส ำคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ จะใชส้ทิธไิม่ไดอ้กีเมือ่พน้ก ำหนดกำรใชส้ทิธคิร ัง้สุดทำ้ย  

8) ในกรณีทีบ่ริษทัไม่สำมำรถคืนเงนิส่วนทีไ่ม่ไดใ้ชส้ทิธิใหก้บัผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ       ไดภ้ำยใน

ระยะเวลำ 14 วนั นบัจำกวนัถดัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิในคร ัง้น ัน้ๆ ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิจะไดร้บัอตัรำ

ดอกเบี้ยรอ้ยละ 7.5 ต่อปี โดยค ำนวณจำกเงนิส่วนทีไ่ม่ไดร้บักำรใชส้ทิธินบัต ัง้แต่วนัทีพ่น้ก ำหนดเวลำ  14 วนัดงักล่ำว จนถงึวนัทีผู่ถ้อืใบส ำคญั

แสดงสทิธไิดร้บัคนืเงนิส่วนทีไ่ม่ไดใ้ชส้ทิธิ  

อย่ำงไรก็ดี หำกบริษทัไดท้  ำกำรส่งเช็ค ดร๊ำฟท ์ตัว๋แลกเงนิธนำคำร หรือค ำส ัง่จ่ำยเงนิธนำคำร ซึ่งขีดคร่อมส ัง่จ่ำยเฉพำะชื่อผูถ้อื

ใบส ำคญัแสดงสทิธิ ทำงไปรษณียล์งทะเบยีนตำมทีอ่ยู่ทีร่ะบใุนใบแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธโิดยถูกตอ้งแลว้โดยชอบ  ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิ

จะไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบี้ย และ/หรอืค่ำเสยีหำยใดๆ อกีต่อไป  

 

9) ในกรณีที่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิ ใชส้ทิธิซื้อหุน้รองรบัไม่เต็มจ ำนวนที่ตนมสีทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ บริษทัจะออกใบส ำคญั

แสดงสทิธิใบใหม่ทีร่ะบจุ  ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสทิธทิีย่งัไม่ไดใ้ชส้ทิธิใหแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิภำยใน  14 วนันบัแต่วนัใชส้ทิธใินแต่

ละคร ัง้ ยกเวน้ในกำรใชส้ทิธคิร ัง้สุดทำ้ยจะไม่มกีำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธใิดๆ อกี  

10) ในกรณีทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ ส่งมอบใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นจ ำนวนมำกกว่ำจ ำนวนทีป่ระสงค์

จะใชส้ิทธิ บริษทัจะส่งใบส ำคญัแสดงสิทธิใบใหม่ โดยมีจ ำนวนของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ลดลงใหแ้ก่ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำว  หำก

ใบส ำคญัแสดงสทิธิน ัน้อยู่ในระบบใบหุน้ โดยทำงไปรษณียล์งทะเบยีนภำยใน 14 วนันบัจำกวนัใชส้ทิธิน ัน้ๆ และจะท ำกำรยกเลกิใบส ำคญัแสดง

สทิธใิบเก่ำ  

11) บรษิทัจะยืน่ขอจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทนุช ำระแลว้ของบรษิทั ต่อกระทรวงพำณิชยต์ำมจ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ส  ำหรบักำรใช ้

สทิธใินแต่ละคร ัง้ภำยใน 14 วนันบัต ัง้แต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัช ำระค่ำหุน้ตำมจ ำนวนทีม่กีำรใชส้ทิธแิต่ละคร ัง้ และบรษิทัจะด ำเนินกำรจดทะเบยีนผูถ้อื

ใบส ำคญัแสดงสทิธิทีไ่ดใ้ชส้ทิธิน ัน้ เขำ้เป็นผูถ้อืหุน้สำมญัของบริษทั ในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ตำมจ ำนวนหุน้สำมญัทีค่  ำนวณไดจ้ำกกำรใชส้ทิธใิน

คร ัง้น ัน้  

12) ในกรณีหุน้สำมญัทีส่  ำรองไวเ้พือ่รองรบักำรใชส้ทิธิทีไ่ม่เพยีงพอ บริษทัจะด ำเนินกำรชดใชค่้ำเสยีหำยทีเ่กิดขึ้นใหแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญั

แสดงสทิธทิีไ่ม่สำมำรถใชส้ทิธิได ้อย่ำงไรก็ตำม บรษิทัจะไม่ชดใชค่้ำเสยีหำยใหแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีไ่ม่สำมำรถใชส้ทิธิได  ้ถงึแมว้่ำจะมหีุน้

สำมญัเพยีงพอก็ตำม ในกรณีเช่น ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิต่ำงดำ้วที่ไม่สำมำรถใชส้ทิธิเพรำะถูกจ ำกดัสทิธิ ตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ที่ระบุไวใ้น

ขอ้บงัคบัของบรษิทั  

13)     (ก) ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิทีเ่ป็นบคุคลทีม่ใิช่สญัชำตไิทยตำมขอ้บงัคบับรษิทั จะสำมำรถใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ เพือ่

ซื้อหุน้รองรบัของบรษิทัไม่ว่ำท ัง้หมดหรือบำงส่วนไดภ้ำยใตเ้งือ่นไขว่ำ เมือ่ไดใ้ชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิในวนัใชส้ทิธใินคร ัง้น ัน้ๆ แลว้ตอ้งไม่
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ท ำใหก้ำรถอืหุน้ของบริษทัโดยบคุคลทีม่ใิช่สญัชำตไิทยท ัง้หมดขดัต่อขอ้บงัคบัของบริษทั  หรือกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้งในเรื่องสดัส่วนกำรถอืหุน้ของ

บคุคลทีม่ใิช่สญัชำตไิทย ซึง่ ณ วนัออกใบส ำคญัแสดงสทิธอิยู่ทีร่อ้ยละ 49 ของจ ำนวนหุน้ทีจ่  ำหน่ำยไดแ้ลว้ท ัง้หมดของบรษิทั  

             (ข) อย่ำงไรก็ดี หำกขอ้จ ำกดักำรถอืหุน้ของบคุคลทีม่ใิช่สญัชำตไิทยตำม (ก) ขำ้งตน้มผีลท ำใหผู้ถ้อืใบส ำคญัแสดงสิทธิที่

เป็นบคุคลทีม่ใิช่สญัชำตไิทย ซึง่ไดใ้ชส้ทิธติำมวธิกีำรดงักลำ่วมำครบถว้น ไม่สำมำรถใชส้ทิธไิดเ้ตม็จ ำนวนทีร่ะบใุนหนงัสอืแสดงควำมจ ำนงในกำร

ใชส้ทิธิ บริษทัจะอนุญำตใหด้  ำเนินกำรใชส้ทิธิไดเ้พยีงส่วนทีไ่ม่ขดัต่อขอ้จ ำกดักำรถอืหุน้ขำ้งตน้ภำยใตห้ลกักำรผูแ้สดงควำมจ ำนงก่อนจะสำมำรถ

ใชส้ทิธไิดก่้อน (First Come, First Served) และบรษิทัจะคนืใบส ำคญัแสดงสทิธแิละเงนิส่วนทีไ่ม่ไดใ้ชส้ทิธโิดยไม่มดีอกเบี้ยใหแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญั

แสดงสทิธทิีเ่ป็นบคุคลทีม่ใิช่สญัชำตไิทยดงักลำ่วทำงไปรษณียล์งทะเบยีนภำยใน 14 วนั นบัแต่วนัใชส้ทิธใินคร ัง้น ัน้ๆ หำกในวนัใชส้ทิธคิร ัง้สุดทำ้ย 

ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิทีเ่ป็นบคุคลทีม่ใิช่สญัชำตไิทยไม่สำมำรถใชส้ทิธิ เนื่องจำกขอ้จ ำกดัเรื่องสดัส่วนกำรถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นบคุคลทีม่ใิช่

สญัชำติไทยใหถ้อืว่ำใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักล่ำวหมดอำยุลง   โดยผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิที่เป็นบุคคลที่มใิช่สญัชำติไทยดงักล่ำว  ไม่มสีทิธิ

เรียกรอ้งค่ำเสยีหำยหรือค่ำชดใชใ้ดๆ จำกบริษทั และบริษทัจะไม่มกีำรช ำระค่ำเสยีหำยหรอืค่ำชดเชยใดๆ ใหแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิจำกกำร

ดงักลำ่วท ัง้สิ้น  

 

14) กำรออกและส่งมอบหุน้สำมญัออกใหม่ ชื่อที่จะระบใุนหุน้สำมญัออกใหม่จะใชช้ื่อเดยีวกนักบัชื่อที่ปรำกฏอยู่ในแบบแสดงควำม

จ ำนงกำรใชส้ทิธ ิโดยบรษิทัจะจดัส่งใบหุน้ไปยงัผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตำมทีอ่ยู่ทีไ่ดร้ะบไุวใ้นแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธโิดยทำงไปรษณีย์

ลงทะเบยีนตอบรบัภำยใน 15 วนั นบัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิแต่ละคร ัง้ อย่ำงไรก็ตำมบริษทัอำจตกลงกบัผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิล่วงหนำ้ ให ้

บริษทัเก็บใบหุน้สำมญั ใบส ำคญัแสดงสทิธิ ใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ เช็ค และเอกสำรอื่นๆ ไวท้ี่บริษทัเพื่อใหผู้ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิ หรือ

ตวัแทนมำรบัไปดว้ยตวัเองก็ได  ้โดยจะตอ้งด ำเนินกำรตำมที่บริษทัก ำหนด บริษทัอำจจะออกใบหุน้ในระบบใบหุน้ (Script) และระบบไรใ้บหุน้ 

(Scriptless) หำกบรษิทัจะออกหุน้สำมญัโดยระบบไรใ้บหุน้ บรษิทัจะด ำเนินกำรเมือ่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธไิดแ้จง้ใหบ้ริษทัทรำบว่ำ ศูนยร์บัฝำก

หลกัทรพัยย์อมรบัเป็นนำยทะเบยีนหลกัทรพัยใ์หก้บัผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิแลว้ โดยบริษทัจะส่งใบหุน้สำมญัหรอืใบส ำคญัแสดงสทิธิเขำ้ฝำกไว ้

กบัศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์โดยผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิตอ้งระบชุื่อและบญัชีของบริษทัสมำชิกของศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยถ์ูกตอ้งในแบบแสดง

ควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญั และบรษิทัจะส่งมอบหุน้สำมญัหรือใบส ำคญัแสดงสทิธผ่ิำนบญัชีฝำกหลกัทรพัยภ์ำยใน 7 วนัท  ำกำรนบัจำกวนั

ใชส้ทิธแิต่ละคร ัง้ 

 

การเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ทิธิและอตัราการใชส้ทิธิ 

1. บรษิทัตอ้งด ำเนินกำรปรบัรำคำกำรใชส้ทิธิ และอตัรำกำรใชส้ทิธิตลอดอำยุของใบส ำคญัแสดงสทิธิเมือ่เกดิเหตกุำรณใ์ด 

เหตกุำรณห์นึ่งดงัต่อไปนี้ 

(ก) เมือ่บริษทัเปลีย่นแปลงมูลค่ำทีต่รำไวข้องหุน้สำมญัของบริษทั อนัเป็นผลมำจำกกำรรวมหรือกำรแบ่งแยกหุน้สำมญัทีไ่ดอ้อกแลว้

ของบรษิทั  

(ข) เมือ่บริษทัเสนอขำยหุน้สำมญัแก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรือ ประชำชนท ัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจ ำกดั ในรำคำเฉลีย่ต่อหุน้ของหุน้

สำมญัทีอ่อกใหม่ทีค่  ำนวณได ้ต ำ่กว่ำรอ้ยละ 90 ของ “รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษิทั”  

(ค) เมื่อบริษทัเสนอขำยหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใด ๆ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดิม และ/หรือ ประชำชนท ัว่ไป โดยหลกัทรพัยน์ ัน้ใหส้ทิธิแก่ผูถ้ือ

หลกัทรพัยใ์นกำรใชส้ทิธแิปลงสภำพเป็นหุน้สำมญั หรอืใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญั เช่น หุน้กูแ้ปลงสภำพ หรอืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญั โดย

รำคำเฉลีย่ต่อหุน้ของหุน้สำมญัทีจ่ะออกใหม่เพือ่รองรบัสทิธดิงักลำ่ว ต ำ่กว่ำรอ้ยละ 90 ของ “รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษิทั”  

(ง) เมือ่บรษิทัจ่ำยปนัผลท ัง้หมดหรอืบำงส่วนเป็นหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั  

(จ) เมื่อบริษทัจ่ำยปนัผลเป็นเงนิเกินกว่ำอตัรำรอ้ยละ 90 ของก ำไรสุทธิหลงัหกัภำษีเงนิไดข้องบริษทั ส ำหรบักำรด ำเนินงำนในรอบ

ระยะเวลำบญัชใีด ๆ ระหว่ำงอำยุใบส ำคญัแสดงสทิธทิีอ่อกในคร ัง้นี้  

(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ใด ๆ อนัท ำใหผู้ถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ดอ้ยไปกว่ำเดิมเสียสิทธิและ

ผลประโยชนใ์ด ๆ อนัพงึได ้โดยทีเ่หตกุำรณใ์ด ๆ นัน้ไม่ไดอ้ยู่ในขอ้ (ก) ถงึ (จ)  

2. บรษิทัจะไมข่ยำยอำยุใบส ำคญัแสดงสทิธิและจะไมแ่กไ้ขเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธิและอตัรำกำรใชส้ทิธิเวน้แต่จะมกีำรปรบั 

สทิธิตำมขอ้ 1. 
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3. กำรค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธแิละอตัรำกำรใชส้ทิธติำมขอ้ (ก) ถงึ (ฉ) เป็นอสิระต่อกนัและจะค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงตำมล  ำดบั

เหตกุำรณ์ต่ำง ๆ ก่อนหลงัเปรยีบเทยีบกบั "รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษิทั” ส ำหรบักรณีทีเ่หตกุำรณต่์ำง ๆ เกิดขึ้นพรอ้มกนั ใหค้ ำนวณกำร

เปลีย่นแปลงเรยีงตำมล  ำดบั ดงันี้ คือ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) และ (ฉ) โดยในแต่ละล  ำดบัคร ัง้ทีค่  ำนวณกำรเปลีย่นแปลง ใหค้งสภำพของรำคำกำรใช ้

สทิธเิป็นทศนิยม 3 ต ำแหน่ง และอตัรำกำรใชส้ทิธเิป็นทศนิยม 3 ต ำแหน่ง  

4. กำรค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธิและอตัรำกำรใชส้ทิธิตำมขอ้  (ก) ถงึ (ฉ) จะไม่มกีำรเปลีย่นแปลง ซึ่งท  ำใหร้ำคำกำรใชส้ทิธิใหม่

สูงขึ้น และ/หรือ อตัรำกำรใชส้ทิธิลดลง เวน้แต่กรณีกำรรวมหุน้ ในกรณีทีหุ่น้สำมญัทีเ่กิดจำกกำรใชส้ทิธิตำมจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบ

แทนใบส ำคญัแสดงสทิธิของกำรแสดงควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธิในแต่ละคร ัง้ (ทศนิยม 3 ต ำแหน่ง ของอตัรำกำรใชส้ทิธิใหม่หลงักำรเปลีย่นแปลง) 

ค ำนวณออกมำเป็นเศษของหุน้ใหต้ดัเศษของหุน้น ัน้ทิ้ง และหำกรำคำกำรใชส้ทิธิหลงักำรเปลีย่นแปลง (ทศนิยม 3 ต ำแหน่ง) คูณกบัจ ำนวนหุน้

สำมญั ในกำรแสดงควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธใินรอบนัน้ ค ำนวณไดเ้ป็นเศษของบำทใหต้ดัเศษของบำททิ้ง  

5. ในกรณีที่มกีำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธิจนเป็นผลท ำใหร้ำคำกำรใชส้ทิธิใหม่มรีำคำต ำ่กว่ำมูลค่ำที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัของบริษทั  (Par 

Value) ก็ใหใ้ชร้ำคำกำรใชส้ทิธิใหม่ดงักล่ำว เวน้แต่จะเป็นกรณีทีก่ฎหมำยหำ้มมใิหบ้ริษทัออกหุน้ต ำ่กว่ำมูลค่ำทีต่รำไว ้บริษทัขอสงวนสทิธิที่จะ

ปรบัรำคำใชส้ทิธใิหม่เท่ำกบัมลูค่ำทีต่รำไวข้องหุน้สำมญั ส ำหรบัอตัรำกำรใชส้ทิธใิหม่ใหใ้ชอ้ตัรำกำรใชส้ทิธทิีค่  ำนวณไดต้ำมขอ้ (ก) ถงึ (ฉ) เช่นเดมิ  

6. สถำนภำพของใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่อยู่ระหว่ำงวนัที่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ

แสดงควำมจ ำนงใชส้ทิธ ิและ วนัก่อนทีก่ระทรวงพำณิชยจ์ะรบัจดทะเบยีนเพิม่ทนุช ำระแลว้ อนัเนื่องมำจำกกำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธหิรอื

ใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธ ิจะมสีถำนภำพและสทิธิเช่นเดยีวกบัใบส ำคญัแสดงสทิธหิรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ ทีย่งัไม่ไดแ้สดงควำมจ ำนงใช ้

สทิธ ิและสถำนภำพจะสิ้นสุดลงในวนัทีก่ระทรวงพำณิชยไ์ดร้บัจดทะเบยีนเพิม่ทนุช ำระแลว้ อนัเนื่องมำจำกกำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธหิรือ

ใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธขิำ้งตน้แลว้  

ในกรณีบริษทัมกีำรปรบัรำคำกำรใชส้ทิธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชส้ทิธิ ในช่วงที่บริษทัยงัไม่ไดน้ ำหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชส้ทิธิตำม

ใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ เขำ้จดทะเบยีนกบักระทรวงพำณิชย ์ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

ทีไ่ดท้  ำกำรใชส้ทิธิแลว้จะไดร้บักำรปรบัสทิธิยอ้นหลงั โดยบริษทัจะด ำเนินกำรออกหุน้สำมญัใหม่เพิม่เตมิใหแ้ก่ใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทน

ใบส ำคญัแสดงสทิธิ โดยเร็วทีสุ่ดตำมจ ำนวนทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ สมควรจะไดร้บั หำกรำคำทีป่รบัใหม่น ัน้มี

ผลบงัคบัใชโ้ดยหุน้สำมญัส่วนทีเ่พิม่เตมิ อำจไดร้บัชำ้กว่ำหุน้สำมญัทีไ่ดร้บัก่อนหนำ้นี้แลว้ แต่ไม่เกนิ 45 วนั นบัจำกวนัทีม่กีำรปรบัสทิธิ  

7. หุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชส้ทิธิของใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ  จะมสีทิธิและไดร้บัผลประโยชนอ์นัพงึไดเ้หมอืนหุน้

สำมญัเดมิทีอ่อกและเรยีกช ำระเตม็มลูค่ำแลว้ของบรษิทั ทกุประกำร เมือ่กระทรวงพำณิชยไ์ดร้บัจดทะเบยีนเพิม่ทนุช ำระแลว้ของบรษิทั  

8. กำรแจง้เปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธแิละอตัรำกำรใชส้ทิธิ ตำมเงือ่นไขทีไ่ดก้ ำหนดไวข้ำ้งตน้ และกำรเปลีย่นแปลงขอ้ก ำหนดสทิธนิ ัน้ มดีงันี้ 

1) บริษทัจะด ำเนินกำรแจง้กำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวใหผู้ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิทรำบผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย ในระบบ SET SMART / SET Portal ในทนัทหีรอืก่อนวนัทีอ่ตัรำหรอืรำคำใชส้ทิธมิผีลบงัคบัใช ้

2) บริษทัจะด ำเนินกำรแจง้ผลกำรเปลีย่นแปลงโดยบอกถงึรำยละเอยีดวธิีกำรค ำนวณ และเหตผุลทีต่อังมกีำ รเปลีย่นแปลงดงักล่ำวใหส้  ำนกังำน 

ก.ล.ต. ทรำบเพือ่แจง้รำคำกำรใชส้ทิธิ อตัรำกำรใชส้ทิธิ หรือขอ้ก ำหนดสทิธิทีก่  ำหนดขึ้นมำใหม่ รวมท ัง้ขอ้เทจ็จริง    โดยย่อของสำเหตุ ทีม่กีำร

ปรบัสทิธ ิวธิกีำรค ำนวณ และวนัทีท่ีก่ำรปรบัสทิธิดงักลำ่วมผีลใชบ้งัคบัภำยใน 15 วนันบัต ัง้แต่วนัทีม่เีหตใุหต้อ้งด ำเนินกำรเปลีย่นแปลงรำคำกำร

ใชส้ทิธ ิและอตัรำกำรใชส้ทิธ ิหรอืเปลีย่นแปลงขอ้ก ำหนดสทิธนิ ัน้  

 

การออกและสง่มอบหุน้สามญัออกใหม่ 

ในกำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัของบรษิทัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธใินแต่ละคร ัง้ ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธหิรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิทีใ่ชส้ทิธซิื้อหุน้

สำมญั สำมำรถเลอืกใหบ้รษิทัด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้  

1. ในกรณีทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้สำมญั  โดยใหอ้อกใบหุน้ในนำมของผูถ้อืใบส ำคญั

แสดงสทิธิ บริษทั ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั จะส่งมอบใบหุน้ตำมจ ำนวนทีใ่ชส้ทิธิแก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิทำงไปรษณีย์

ลงทะเบยีนตอบรบั ตำมชื่อทีอ่ยู่ทีร่ะบไุวใ้นสมดุทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธิ ภำยใน 15 วนันบัจำกวนัครบก ำหนดกำรใชส้ทิธแิต่ละคร ัง้ ในกรณีนี้ 

ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิทีจ่ะใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญั จะไม่สำมำรถขำยหุน้สำมญัทีเ่กิดจำกกำรใชส้ทิธิในตลำดหลกัทรพัยไ์ดจ้นกว่ำจะไดร้บัใบหุน้ ซึ่ง

อำจจะไดร้บัภำยหลงัจำกทีหุ่น้สำมญัทีเ่กดิจำกกำรใชส้ทิธไิดร้บัอนุญำตใหเ้ขำ้ท  ำกำรซื้อขำยในตลำดหลกัทรพัย ์ 
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2. ในกรณีทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บักำรจดัสรรหุน้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้สำมญั แต่ประสงคจ์ะใชบ้รกิำรของ บรษิทั ศูนยร์บั

ฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั โดยผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธปิระสงคท์ีจ่ะฝำกหุน้สำมญัทีเ่กดิจำกกำรใชส้ทิธไิวใ้นบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัย์ 

ซึ่งผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิมบีญัชีซื้อขำยหลกัทรพัยอ์ยู่ ในกรณีนี้ ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์จะด ำเนินกำรน ำหุน้สำมญัทีเ่กิดจำกกำรใชส้ทิธิฝำกไว ้

กบั “บริษทั ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพือ่ผูฝ้ำก”และ   ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชีจ  ำนวนหุน้สำมญัทีบ่รษิทั

หลกัทรพัยน์ ัน้ฝำกหุน้สำมญัอยู่ในขณะเดยีวกนับรษิทัหลกัทรพัยน์ ัน้ก็จะบนัทกึยอดบญัชจี  ำนวนหุน้สำมญัทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธใิชส้ทิธซิื้อหุน้

สำมญัฝำกไวแ้ละออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูใ้ชส้ทิธิจองซื้อหุน้สำมญัภำยใน 7 วนันบัจำกวนัครบก ำหนดกำรใชส้ทิธิในแต่ละคร ัง้ ในกรณีนี้ผูถ้อื

ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญัจะสำมำรถขำยหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชส้ทิธิในตลำดหลกัทรพัย ์ไดท้นัททีี่ตลำดหลกัทรพัย์

อนุญำตใหหุ้น้สำมญัทีเ่กดิจำกกำรใชส้ทิธทิ  ำกำรซื้อขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ในกรณีทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีใ่ชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญั เลอืกใหบ้รษิทัด ำเนินกำรตำมขอ้ 2 ชื่อของผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บักำร

จดัสรรหุน้ จะตอ้งตรงกบัชื่อเจำ้ของบญัชีซื้อขำยหลกัทรพัยท์ี่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิประสงคท์ี่จะฝำกหุน้สำมญัไวใ้นบญัชีหลกัทรพัยด์งักล่ำว  

มฉิะนัน้แลว้ บรษิทัขอสงวนสทิธทิีจ่ะด ำเนินกำรออกใบหุน้แก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บักำรจดัสรรหุน้ตำมขอ้ 1 แทน 

3. ในกรณีที่ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ใชส้ิทธิซื้อหุน้สำมญัไม่ประสงค์จะขอรบัใบหุน้  แต่ประสงคจ์ะใชบ้ริกำรของศูนยร์บัฝำก

หลกัทรพัย ์โดยผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิประสงคท์ี่จะฝำกหุน้สำมญัไวใ้นบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมำชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษทัจะ

ด ำเนินกำรน ำหุน้สำมญัทีเ่กดิจำกกำรใชส้ทิธฝิำกไวก้บัศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์และศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชจี  ำนวนหุน้สำมญัตำม

จ ำนวนผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิไดร้บักำรจดัสรรไวใ้นบญัชีผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญั

แสดงสทิธทิีไ่ดร้บักำรจดัสรรหุน้ภำยใน 7 วนันบัจำกวนัครบก ำหนดกำรใชส้ทิธใินแต่ละคร ัง้ เมือ่ผูท้ีไ่ดร้บักำรจดัสรรหุน้ตอ้งกำรขำยหุน้ ผูท้ีไ่ดร้บั

กำรจดัสรรหุน้ตอ้งถอนหุน้ออกจำกบญัชี 600 ดงักล่ำว โดยตอ้งตดิต่อผ่ำนบริษทัหลกัทรพัยท์ ัว่ไป ซึ่งอำจจะมค่ีำธรรมเนียมในกำรด ำเนินตำมที่

ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์และ/หรอื บรษิทัหลกัทรพัยน์ ัน้ๆ ก ำหนด ดงันัน้ในกรณีนี้ ผูท้ีไ่ดร้บักำรจดัสรรหุน้จะสำมำรถขำยหุน้ทีไ่ดร้บักำรจดัสรรใน

ตลำดหลกัทรพัยไ์ดท้นัททีีต่ลำดหลกัทรพัยอ์นุญำตใหหุ้น้ของบรษิทัท  ำกำรซื้อขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และผูท้ีไ่ดร้บักำรจดัสรร

หุน้ไดด้  ำเนินกำรถอนหุน้ออกจำกบญัชี 600 ดงักลำ่วแลว้  

 

ในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถจดัใหมี้หุน้สามญัเพื่อรองรบัการใชส้ทิธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

บรษิทัจะชดใชค่้ำเสยีหำยใหแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตำมรำยละเอยีดดงันี้ 

 

1. บริษทัจะชดใชค่้ำเสียหำยใหเ้ฉพำะใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ  ที่มำแจง้ควำมจ ำนงที่จะใชส้ิทธิในวนั

ก ำหนดกำรใชส้ทิธแิต่ละคร ัง้ซึง่บรษิทัไม่สำมำรถจดัใหม้หีุน้สำมญัเพือ่รองรบักำรใชส้ทิธขิองใบส ำคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิได ้

อย่ำงเพยีงพอ ยกเวน้กรณีตำมทีร่ะบไุวใ้นขอ้จ ำกดัในกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ   

บรษิทัจะจดัใหม้กีำรปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิ เพือ่พกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธภิำยใน 30 วนั นบัจำกวนัก ำหนดกำร

ใชส้ทิธทิีบ่รษิทัไม่สำมำรถจดัใหม้หีุน้สำมญัเพือ่รองรบักำรใชส้ทิธิไดอ้ย่ำงเพยีงพอ ท ัง้นี้ เพือ่ท  ำกำรตรวจสอบรำยชื่อผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธเิท่ำนัน้ 

ซึง่กำรปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิ จะไม่มผีลกระทบต่อรำคำซื้อขำยใบส ำคญัแสดงสทิธแิต่อย่ำงใด  

กำรชดใชค่้ำเสยีหำยตำมขอ้ 1 บริษทัจะช ำระใหเ้ป็นเช็คระบชุื่อขดีคร่อมส ัง่จ่ำยเฉพำะ และจะจดัส่งทำงไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบั

ภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธขิำ้งตน้  

 

2. กำรค ำนวณค่ำเสยีหำยที่บริษทัจะชดใชใ้หผู้ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมขอ้ 1. มสูีตรกำรค ำนวณ 

ดงันี้  

 

          ค่ำเสยีหำยต่อใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย = A x [MP – EP]   
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โดยที ่     A    คอื จ ำนวนหุน้สำมญัทีไ่ม่สำมำรถจดัใหม้ ีและ/หรอื เพิม่ขึ้นตำมอตัรำกำรใชส้ทิธทิีเ่ปลีย่นแปลงเพิม่ขึ้น 1 หน่วย  

MP  คอื รำคำเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนกัของหุน้สำมญัของบรษิทั ในวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธใินแต่ละรอบ ซึง่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทน

ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิมำแสดงควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (รำคำเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนกัของหุน้สำมญัของบรษิทั ค ำนวณจำก มลูค่ำซื้อขำย

หุน้สำมญัท ัง้หมดของบรษิทั หำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัของบรษิทัทีม่กีำรซื้อขำยท ัง้หมด  ในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย)  

EP  คือ รำคำกำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ หรือรำคำกำรใชส้ทิธิตำมเงือ่นไขกำรปรบัสทิธิ หำกมกีำรปรบัรำคำกำรใชส้ทิธิ และ/

หรอื อตัรำกำรใชส้ทิธ ิ

 

ขอ้จ ากดัในการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิ 

บริษทัไม่มขีอ้จ ำกดักำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ เวน้แต่ กำรโอนเกิดขึ้นในช่วงปิดสมดุทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธิ เพือ่พกักำรโอนสทิธิ

ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิในกรณีกำรใชส้ทิธิคร ัง้สุดทำ้ย ซึง่บริษทัจะปิดสมดุทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธิ เพือ่พกักำรโอนหรือกำรใชส้ทิธิ

ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ 21 วนั ก่อนวนัครบก ำหนดกำรใชส้ทิธิคร ัง้สุดทำ้ยและตลำดหลกัทรพัยฯ์จะท ำกำรขึ้นเครื่องหมำย SP (หำ้มกำร

ซื้อขำย) ล่วงหนำ้ 2 วนัท ำกำรก่อนวนัปิดสมดุทะเบยีน (ในกรณีที่วนัปิดสมดุทะเบยีนพกักำรโอนสทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิตรงกบั

วนัหยุดท ำกำรใหเ้ลือ่นวนัปิดสมดุทะเบยีนเป็นวนัท ำกำรก่อนหนำ้) แต่กำรใชส้ทิธิแปลงสภำพเป็นหุน้สำมญัของผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิที่

มใิช่สญัชำตไิทยมขีอ้จ ำกดั ดงันี้ 

1. บรษิทัจะไม่ออกหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูใ้ชส้ทิธิทีไ่ม่ใช่สญัชำตไิทย ซึง่ไดด้  ำเนินกำรใชส้ทิธติำมวธิกีำรใชส้ทิธจินท ำใหส้ดัส่วนกำรถอืหุน้ของ

คนที่ไม่ใช่สญัชำติไทยมจี ำนวนเกินกว่ำรอ้ยละ 49 ตำมที่ระบไุวใ้นขอ้บงัคบับริษทัฯ (หมวดที ่4 ขอ้ที่ 15) หรือตำมสดัส่วนที่อำจมกีำรแกไ้ขใน

ขอ้บงัคบัในอนำคต  

2. หำกขอ้จ ำกดักำรโอนดงักล่ำวขำ้งตน้ มผีลท ำใหผู้ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ไม่ใช่สญัชำติไทยที่ได ้

ด  ำเนินกำรใชส้ทิธติำมวธิกีำรใชส้ทิธิ ไม่สำมำรถใชส้ทิธไิดต้ำมจ ำนวนทีร่ะบใุนใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธิ ซื้อหุน้สำมญั ไม่ว่ำท ัง้หมดหรอืบำงส่วน 

ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธจิะสำมำรถเลอืกใหบ้รษิทั ด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงัต่อไปนี้  

ก) ใหบ้รษิทัคนืใบส ำคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ และเงนิทีเ่หลอืตำมรำคำใชส้ทิธขิองใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทน

ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิในส่วนทีไ่ม่สำมำรถใชส้ทิธิได ้โดยไม่มดีอกเบี้ยใหแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ ทีไ่ม่ใช่สญัชำติ

ไทยดงักลำ่ว ทำงไปรษณียล์งทะเบยีนภำยใน 14 วนั นบัจำกวนัใชส้ทิธใินคร ัง้น ัน้ๆ  

ข) ใหบ้ริษทัเป็นผูถ้อืใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธิ ใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ และเงนิตำมจ ำนวนกำรใชส้ทิธิ

ซื้อหุน้สำมญัที่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิทีม่ใิช่สญัชำติไทย  ไดย้ื่นควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธิในส่วนที่ยงัไม่ไดใ้ชส้ทิธิ

เอำไวต้ำมล  ำดบัก่อนหลงั เพือ่ด  ำเนินกำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ ในส่วนทีย่งัมไิดม้กีำรใชส้ทิธดิงักลำ่ว เมือ่

มกีำรเขำ้ถอืหุน้ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธดิงักลำ่ว      ไม่ขดัต่อขอ้จ ำกดัท ัง้จ ำนวนหรอืบำงส่วน  

ท ัง้นี้ ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิทีม่ใิช่สญัชำตไิทย จะตอ้งแสดงควำมจ ำนงทีจ่ะใหบ้รษิทั ด ำเนินกำรตำม

ขอ้ ก) หรอื ข) ขำ้งตน้ โดยระบใุนใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญั ณ วนัแจง้ควำมจ ำนงกำร ใชส้ทิธใินแต่ละคร ัง้  

3. บริษทัจะอนุญำตใหม้กีำรด ำเนินกำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ ในส่วนทีย่งัมไิดร้บักำรใชส้ทิธิ

ตำมขอ้ 2. ข) บำงส่วนหรอืท ัง้หมดในวนัใชส้ทิธวินัแรกทีส่ำมำรถกระท ำไดโ้ดยไม่ขดัต่อขอ้จ ำกดั อย่ำงไรก็ด ีหำกมจี ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือ

ใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่รอกำรใชส้ทิธิ ณ วนัใชส้ทิธิดงักล่ำวมำกกว่ำจ ำนวนหุน้สำมญัที่อนุญำตใหซ้ื้อไดโ้ดยไม่ขดัต่อขอ้จ ำกดักำรโอนหุน้ 

เรื่องสดัส่วนกำรถอืครองหลกัทรพัยข์องผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิทีม่ใิช่สญัชำตไิทย บรษิทัจะด ำเนินกำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทน

ใบส ำคญัแสดงสทิธใิหแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิที่มใิช่สญัชำตไิทย ตำมล  ำดบักำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธทิีค่รบถว้นสมบูรณ์ตำมขอ้ก ำหนด

ในกำรใชส้ทิธใินคร ัง้นี้  

4. ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิทีม่ใิช่สญัชำตไิทยจะไม่ไดร้บักำรชดเชยไม่ว่ำรูปแบบใดจำกบรษิทั ในกรณีที่

ไม่สำมำรถด ำเนินกำรใชส้ทิธไิด ้โดยมสีำเหตมุำจำกขอ้จ ำกดัเรื่องสดัส่วนกำรถอืครองหลกัทรพัย ์ของผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส ำคญั

แสดงสทิธทิีม่ใิช่สญัชำตไิทย  

5. หำกผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ แสดงควำมจ ำนงใหบ้ริษทัด ำเนินตำม ขอ้ 2. ข) และ       ณ วนัใช ้

สทิธิคร ัง้สุดทำ้ย ใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักล่ำวไม่สำมำรถใชส้ทิธิได  ้เนื่องจำกขอ้จ ำกดัเกี่ยวกบักำรถอืครองหุน้ของ
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ใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ ใหถ้อืว่ำใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักล่ำวหมดอำยุลง โดยผูถ้อื

ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวไม่มีสิทธิเรียกรอ้งค่ำเสียหำยใดๆ  ต่อบริษทั และบริษทัจะไม่ด  ำเนินกำรชดใช ้

ค่ำเสยีหำยทีเ่กดิขึ้นท ัง้สิ้น 

 

 

ระยะเวลาหา้มจ าหน่ายหุน้   ไมม่ ี

 

อืน่ๆท่ีส าคญั (ถา้มี)   ไมม่ ี

 

ท่ีปรึกษาทางการเงนิ (ถา้มี)  ไมม่ ี

 

 

 

 

จดัท าโดย     บรษิทั เอน็ซแีอล อนิเตอรเ์นช ัน่แนล โลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

 

    ลงชื่อ ........  ................................................. 

                (นำงสำวเนตริดั สงัขง์ำม) 

                    กรรมกำรผูม้อี  ำนำจลงนำมแทนบรษิทัฯ  

 

     

ลงชื่อ ......... ................................................ 

                (นำงสำวพรทพิย ์แซ่ลิ้ม) 

                   กรรมกำรผูม้อี  ำนำจลงนำมแทนบรษิทัฯ  

 


