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- สรุปข้อสนเทศ – 
 

ลักษณะ เงื�อนไข และสาระสาํคัญใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื &อหุ้นสามัญของ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล    
โลจสิตกิส์ จาํกดั (มหาชน) รุ่นที�1 (NCL-W1) 

 

วันที�เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน  เมื�อวนัที� 25 มกราคม 2559 (เริ�มทําการซื �อขายวนัที� 25 มกราคม 2559) 
 
ประเภทหลกัทรัพย์จดทะเบียน  ใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล       

โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน) รุ่นที�1  
 

ตลาดรอง     ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“mai”) 
 
จาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธิ   139,997,497 หนว่ย 
 
จาํนวนหุ้นที�รองรับการใช้สทิธิ   139,997,497 หุ้น ราคา par 0.25 บาท 
 
ผู้ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ  บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) โดยจดัสรรให้แก่  

ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิด
มลูค่า ในอตัราสว่น 3 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ในกรณีมี
เศษให้ปัดเศษทิ �ง) โดยกําหนดวนักําหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นสามญัของบริษัทที�มีสทิธิ
ได้รับจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ออกในครั �งนี � (Record date) วนัที� 23 ธันวาคม 
2558 และให้รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัตหิลกัทรัพย์และ              
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที�     
24 ธันวาคม 2558  

 

สิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ  ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย สามารถใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญัได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 
4.00 บาท (โดยอตัราการใช้สทิธิอาจเปลี�ยนแปลงได้ในกรณีที�มีการปรับสทิธิ) 
 

ชนิดของใบสาํคญัแสดงสิทธิ  ชนดิระบชืุ�อผู้ ถือ และสามารถโอนเปลี�ยนมือได้ 
 
อายุของใบสําคญัแสดงสทิธิ 2 ปี นบัจากวนัที�ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ (วนัที�ออกตรงกับวนัที�      

20 มกราคม 2559 วันใช้สิทธิครั �งสดุท้ายและวันครบกําหนดอายุตรงกับวันที�       
19 มกราคม  2561 ซึ�งใบสําคญัแสดงสิทธิจะพ้นสภาพจากการเป็นหลกัทรัพย์    
จดทะเบียนในวนัถดัไป คือวนัที� 20 มกราคม 2561) 
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ราคาใบสาํคญัแสดงสทิธิ   0.00 บาท 
 
การกระจายการถอืใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัที� 20 มกราคม 2559 
 

จํานวนราย จํานวนใบ  % ของใบสําคญัแสดงสทิธิ 
สาํคญัแสดงสทิธิ          ที�จดทะเบียนในครั �งนี � 

1. ผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสิทธิที�เป็น 
1.1 กรรมการ ผู้จดัการ และผู้บริหาร รวมถงึ            8   76,333,331    54.52% 
      ผู้ที�เกี�ยวข้องและบคุคลที�มคีวามสมัพนัธ์ 
1.2 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ > 5 %             1   19,430,700   13.88% 
      โดยนบัรวมผู้ที�เกี�ยวข้องด้วย 
2. ผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสิทธิรายย่อยที�ถือไม่ตํ�ากว่า  
    1 หน่วยการซื &อขาย           2,649    44,228,287   31.60% 
3. ผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ถอืตํ�ากว่า 1 หน่วย 
    การซื &อขาย             134         5,179     0.00% 
    รวมผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธิทั &งสิ &น                          2,792  139,997,497   100.00% 
หมายเหต ุ: กําหนดให้ 1 หนว่ยการซื �อขาย เท่ากบั 100 หลกัทรัพย์ 
 
ผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสิทธิรายใหญ่  ณ วนัที� 20 มกราคม 2559 
ลาํดบั   ชื�อ          จํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิ           %ของใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ยื�น 

       จดทะเบียนในครั �งนี � 
1  กลุม่พวัถาวรสกลุ(1)   70,733,332     50.53% 
2  บริษัท ร่วมทนุ เค-เอสเอ็มอ ีจํากดั(2)  19,430,700     13.88% 
3 นายวริศ แจ่มวฒุิปรีชา   1,800,000     1.29% 
4  นายสขุสนัต์ กิตติภทัรพงษ์   1,600,000      1.14% 
5  นายวงัชยั ลสีงวนกลุ   1,500,000      1.07% 
6  น.ส.พชัรี มาบญุญานนท์   1,336,666      0.96% 
7  นายวญัเทนนัท์ เตชะมรกต    1,333,333      0.95% 
8 น.ส.เนติรัด สงัข์งาม   1,333,333       0.95% 
9 น.ส.พรทพิย์ แซ่ลิ �ม    1,333,333       0.95% 
10 น.ส.เสาวนีย์ สทิธิวรวฒัน์      893,333      0.63% 
11  อื�นๆ                 38,703,467         27.65% 

รวมทั &งสิ &น          139,997,497               100.00% 
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หมายเหต ุ: รายละเอยีดกลุม่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิรายใหญ่ มีดงันี � 
   ชื�อ       จํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิ                  %ของใบสําคญัแสดงสทิธิที�ยื�น 

       จดทะเบียนในครั �งนี � 
(1)กลุ่มพวัถาวรสกุล ประกอบด้วย 
1.1  นายกิตต ิพวัถาวรสกลุ   47,666,666     34.05% 
1.2  น.ส.ปิ� นรัก ประสทิธิศิริกลุ   10,183,333      7.28% 
1.3  น.ส.ฟ้าใส พวัถาวรสกลุ   10,000,000       7.14% 
1.4  นายวิศิษฎ์ ประสทิธิศิริกลุ   2,883,333      2.06% 
(2)บริษัท ร่วมทุน เค-เอสเอม็อ ีจาํกดั : มี บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ คดิเป็นจํานวน 99.99% 
 
นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิ  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
 
ผู้รับชาํระเงนิค่าจองซื &อหุ้นสามัญ  บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสตกิส์ จํากดั (มหาชน) 
ตามสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
 
การใช้สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
1. วนักําหนดการใช้สิทธิ 
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้ทกุวนัทําการสดุท้ายของทกุๆ 6 เดือน (เดือนมิถนุายน และ
เดือนธันวาคม) ยกเว้นครั �งสดุท้ายจะกําหนดวนัใช้สิทธิตรงกับวนัหมดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ ทั �งนี � วนักําหนดการใช้สิทธิ    
ครั �งแรกจะตรงกบัวนัที� 30 มิถนุายน 2559 และกําหนดการใช้สทิธิครั �งสดุท้ายจะตรงกับวนัที� 19 มกราคม 2561 โดยจะสามารถใช้
สทิธิได้ตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิรวมทั �งสิ �น 4 ครั �ง 

ครั&งที� วันใช้สิทธิ 
                 1  วนัที� 30 มิถนุายน 2559 
                 2  วนัที� 30 ธันวาคม 2559 
                 3  วนัที� 30 มิถนุายน 2560 
                 4  วนัที� 19 มกราคม 2561                   

  

2. การใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญั 
ในการใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัของบริษัทแต่ละครั �งผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัทั �งหมดหรือบางสว่นได้  
3. ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ 
การแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิการซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุในแต่ละครั �ง (ยกเว้นการใช้สทิธิครั �งสดุท้าย)  
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิซึ�งประสงค์ที�จะใช้สิทธิในการซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัท จะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซื �อหุ้น
สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ ระหว่างเวลา 09.00 - 15.30 น. ของทกุวนัทําการของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วนัทําการก่อนวนั
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กําหนดการใช้สทิธิในแต่ละครั �ง (“ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ”)ในกรณีที�วนักําหนดการใช้สทิธิตรงกบัวนัหยดุทําการ
ของบริษัท ให้เลื�อนวนักําหนดการใช้สทิธิดงักลา่ว เป็นวนัทําการสดุท้ายก่อนหน้าวนักําหนดการใช้สทิธิครั �งดงักลา่ว  
การแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิการซื �อหุ้นสามญัครั �งสดุท้าย  
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิซึ�งประสงค์ที�จะใช้สิทธิในการซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัท จะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซื �อหุ้น
สามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ระหว่างเวลา 09.00 - 15.30 น. ของทกุวนัทําการของบริษัท ภายในระยะเวลา 15 วนัก่อนวนัครบ
กําหนดการใช้สิทธิครั �งสดุท้าย (“ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ  ครั �งสดุท้าย”) ในกรณีที�วนักําหนดการใช้สิทธิครั �ง
สดุท้ายตรงกับวนัหยดุทําการของบริษัท ให้เลื�อนวันกําหนดการใช้สิทธิครั �งสดุท้ายดงักล่าว เป็นวนัทําการสดุท้ายก่อนหน้าวัน
กําหนดการใช้สทิธิครั �งสดุท้ายดงักลา่ว 

 การแจ้งข่าวเกี�ยวกับการใช้สิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ และระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้ง
รายละเอียดดงักลา่วอยา่งน้อย 5 วนัทําการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในแต่ละครั �ง ในระบบ SET SMART / 
SET Portal สาํหรับการใช้สทิธิครั �งสดุท้าย บริษัทจะสง่จดหมายลงทะเบียนถึงผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิ ตามรายชื�อที�ปรากฏในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิภายใน  7 วนัหลงัวนัปิดสมดุทะเบียน  นอกจากนี � บริษัทจะปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสําคญั
แสดงสิทธิ 21 วนัก่อนวนัครบกําหนดการใช้สิทธิครั �งสดุท้าย และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จะทําการขึ �นเครื�องหมายห้าม
การซื �อขาย (SP) ล่วงหน้า 3 วนัทาํการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสทิธิครั �งสดุท้าย 

 
วิธีการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
1. สถานที�ตดิต่อในการใช้สิทธิ 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน  
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน)  
เลขที� 56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสนิ 12/1 ถนนสมเดจ็พระเจ้าตากสนิ  
แขวงบคุคโล เขตธนบรีุ กรุงเทพมหานคร 10600  
โทรศพัท์ 02-4737330-40 โทรสาร 02-4737329 
Website : www.nclthailand.com 

ทั �งนี �ในกรณีที�บริษัทมีการเปลี�ยนแปลงสถานที�ติดต่อในการใช้สทิธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้กบัผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ 
ทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ฯ (SETSMART / SET Portal) ต่อไป 
2. ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิสามารถขอรับใบแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญัของบริษัทได้ ณ สถานที�ตดิต่อในการใช้ 
สิทธิ และ/หรือบริษัทหลกัทรัพย์ทกุแห่ง หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซด์ของบริษัท www.nclthailand.com ได้ในระหว่างระยะเวลา
แสดงความจํานงในการใช้สทิธิ 

1) ในกรณีที�เป็นใบสําคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Script less) ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�ต้องการใช้สิทธิ                                         
ต้องแจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอ เพื�อขอถอนใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือเพื�อให้ออกใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธิ ตามที�ตลาด
หลกัทรัพย์กําหนด โดยยื�นต่อบริษัทหลกัทรัพย์ที�ทําหน้าที�เป็นนายหน้าซื �อขายหลกัทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรัพย์
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ดงักลา่ว จะดาํเนนิการแจ้งกบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ เพื�อขอถอนใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ นําไปใช้เป็น
หลกัฐานประกอบการใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุกบับริษัท เพื�อดาํเนนิการใช้สทิธิตามที�ระบไุว้ข้างต้น  

2) ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ที�ประสงค์จะใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทจะต้อง
ปฏิบตัิตามเงื�อนไขการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ โดยดาํเนนิการและสง่เอกสาร ดงัตอ่ไปนี �ให้แก่บริษัทตามสถานที�ข้างต้น  

(ก) ใบแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญัที�ได้กรอกข้อความถกูต้อง ชดัเจน และครบถ้วนทกุรายการ  
(ข) ใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธิ ตามแบบที�ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด ซึ�งผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ลงลายมือชื�อผู้ โอนด้านหลงั ตามจํานวนที�ระบอุยู่ในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ และหนงัสือมอบอํานาจให้ผู้อื�นมารับใบสําคญั
แสดงสทิธิฉบบัใหม่ สาํหรับใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ยงัมิได้ใช้สทิธิ (ถ้ามี)  

(ค) ชําระเงินตามจํานวนในการใช้สิทธิ ตามที�ระบใุนใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญั โดยผู้ ถือใบสาํคญัแสดง
สทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ ที�ประสงค์จะใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญัจะต้องชําระเป็น เงินสด เช็ค ดร๊าฟท์ ตัqวแลกเงินธนาคาร หรือ
คําสั�งจ่ายเงินธนาคาร ที�สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วนัทําการ นบัจากวนัที�ในการใช้สิทธิแต่ละครั �ง โดย
ขีดคร่อมเฉพาะสั�งจ่าย “บัญชีจองซื &อหุ้นสามัญเพิ�มทุนบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสติกส์ จาํกัด (มหาชน)” 
(‘‘Account for Subscription for Ordinary Shares of NCL International Logistics Public Company Limited’’) ประเภท
บัญชี กระแสรายวัน 158-309-0343 ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนตากสิน ทั �งนี � การใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญัดงักลา่วจะสมบรูณ์ก็
ต่อเมื�อบริษัทได้เรียกเก็บเงินจํานวนดงักลา่วได้แล้วเท่านั �น หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตผุลใดๆ ที�มิได้เกิดจากบริษัทให้ถือว่าผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิแสดงเจตนายกเลกิ และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลกิการขอใช้สทิธิในครั �งนั �น แต่ทั �งนี �ไม่เป็นการตดัสทิธิที�จะ
ใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญัในครั �งต่อไป เว้นแตเ่ป็นการยกเลกิการใช้สิทธิ ในครั �งสดุท้าย ให้ถือว่าหมดสทิธิที�จะซื �อหุ้นสามญัตามใบสําคญั
แสดงสิทธิดงักล่าวอีกต่อไป ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิจะเป็นผู้ รับภาระค่าอากรแสตมป์ที�เกิดขึ �น    
อนัเนื�องมาจากการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิเพื�อซื �อหุ้นสามญั  

(ง) หลกัฐานประกอบการจองซื �อ 
1. บคุคลสญัชาตไิทย        :       สาํเนาบตัรประชาชนพร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง  
2. บคุคลตา่งด้าว              :       สาํเนาหนงัสอืเดินทางพร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง  
3. นิติบคุคลในประเทศ      :       สําเนาหนงัสือรับรองบริษัทพร้อมรับรองสําเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้ มีอํานาจที�มีชื�อ                                 

ปรากฏอยู่ในหนงัสอืรับรองบริษัทนั �น และเอกสารหลกัฐานของผู้ มีอํานาจลงลายมือชื�อ
ตาม 1. หรือ 2. พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง  

4. นิตบิคุคลต่างประเทศ      :     สาํเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง และ
เอกสารหลกัฐานของผู้มีอํานาจลงลายมือชื�อตาม 1. หรือ 2. พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

 3) จํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิที�ขอใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุจะต้องเป็น
จํานวนเต็มเท่านั �น โดยอตัราการใช้สทิธิเท่ากับใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น     
เว้นแตก่ารปรับสทิธิ  
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4) จํานวนหุ้นสามญัที�ออกเมื�อมีการใช้สิทธิ จะคํานวณโดยการนําจํานวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ�งผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิได้ชําระตามที�กลา่วข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที�มกีารใช้สิทธินั �น โดยบริษัทจะออกหุ้น
สามญัเป็นจํานวนเต็มไม่เกินจํานวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ คณูด้วยอตัราการใช้สิทธิ หากมี
การปรับราคาการใช้สทิธิ และ/หรือ อตัราการใช้สทิธิแล้ว ทําให้มีเศษเหลอือยู่จากการคํานวณดงักลา่ว บริษัทจะไม่นําเศษดงักล่าว
มาคดิคํานวณและจะชําระเงินที�เหลือจากการใช้สทิธิดงักลา่วคนืให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดย
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนั นบัจากวนักําหนดการใช้สทิธิในแตล่ะครั �งโดยไม่มีดอกเบี �ย  

5) หากบริษัทได้รับหลกัฐานใบสําคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือจํานวนเงินที�บริษัท ได้รับชําระไม่ครบ
ตามจํานวนที�ระบไุว้ในใบแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญั หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที�ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ กรอกลงในใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซื �อหุ้นสามัญนั �น ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ ต้องทําการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจํานงใช้สทิธิในแต่ละ
ครั �ง หากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ไม่ทําการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษัทจะถือ
ว่าการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในครั �งนั �นสิ �นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัทจะจัดสง่เงินที�ได้รับ และ ใบสาํคญัแสดง
สทิธิ คืนให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิภายใน 14 วนันบัจากวนัที�กําหนดการใช้สทิธิ โดยไม่มีดอกเบี �ยให้ไม่ว่ากรณีใดๆ  

ในกรณีที�ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ชําระจํานวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัท           
มีสทิธิที�ที�จะดําเนินการประการใดประการหนึ�งตอ่ไปนี � ตามที�ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิเลือกไว้ในใบ
แจ้งความจํานง  

(ก) ถือวา่การแจ้งความจํานงในการใช้สทิธินั �นสิ �นสภาพลง โดยไม่มีการใช้ หรือ  
(ข) ถือวา่จํานวนหุ้นสามญัที�จองซื �อมีจํานวนเท่ากบัจํานวนที�จะได้รับตามจํานวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ�งบริษัทได้รับชําระไว้

จริงตามราคาการใช้สทิธิในขณะนั �น หรือ  
(ค) ให้ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ชําระเงินเพิ�มเติมตามจํานวนที�ประสงค์จะใช้สิทธิให้

ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิในครั �งนั �น หากบริษัทไม่ได้รับเงินครบถ้วนตามจํานวนในการใช้สิทธิภายใน
ระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิในครั �งนั �นสิ �นสภาพลง โดยไม่มีการใช้สิทธิ  

ในกรณีตาม (ก) และ (ค) บริษัทจะสง่เงินที�ได้รับไว้และใบสําคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ ซึ�งบริษัทถือว่า
ไม่มีการใช้สทิธิดงักล่าว คืนให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนั 
นบัจากวนัถดัจากวนักําหนดการใช้สทิธิ โดยไม่มีดอกเบี �ย  

ในกรณีตาม (ข) บริษัทจะสง่มอบใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิส่วนที�เหลือในกรณีที�บริษัทถือว่ามี
การใช้สทิธิเพียงบางสว่นคืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนั 
นบัจากวนัถดัจากวนักําหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี �ย อย่างไรก็ดี ใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธิที�ยงัไม่มี
การใช้สทิธิดงักลา่ว ยงัมผีลใช้ต่อไปจนถงึวนักําหนดการใช้สิทธิครั �งสดุท้าย 

 6) เมื�อมีผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ที�ประสงค์จะใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัได้ปฏิบัติตามเงื�อนไข
การแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญั กลา่วคือ ได้ส่งมอบทั �งใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ใบแจ้ง
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ความจํานงในการใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญั และชําระเงินค่าจองซื �อหุ้นสามญัถกูต้องและครบถ้วนสมบรูณ์ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิหรือ
ใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิจะไม่สามารถเพกิถอนการใช้สทิธิได้ เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมจากบริษัท  

 
7) เมื�อพ้นกําหนดวนัใช้สทิธิครั �งสดุท้ายแล้ว แต่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ ยงัมิได้ปฏิบตัิตาม

เงื�อนไขของการใช้สทิธิที�กําหนดไว้อยา่งครบถ้วน ให้ถือว่าใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธินั �นๆ สิ �นสภาพลง โดย
ไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ จะใช้สิทธิไม่ได้อีกเมื�อพ้นกําหนดการใช้สิทธิครั �ง
สดุท้าย  

8) ในกรณีที�บริษัทไม่สามารถคืนเงินส่วนที�ไม่ได้ใช้สิทธิให้กับผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ      
ได้ภายในระยะเวลา 14 วนั นบัจากวนัถดัจากวนักําหนดการใช้สทิธิในครั �งนั �นๆ ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดง
สิทธิจะได้รับอตัราดอกเบี �ยร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคํานวณจากเงินส่วนที�ไม่ได้รับการใช้สิทธินบัตั �งแต่วนัที�พ้นกําหนดเวลา 14 วนั
ดงักลา่ว จนถึงวนัที�ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิได้รับคืนเงินสว่นที�ไมไ่ด้ใช้สิทธิ  

อย่างไรก็ดี หากบริษัทได้ทําการส่งเช็ค ดร๊าฟท์ ตัqวแลกเงินธนาคาร หรือคําสั�งจ่ายเงินธนาคาร ซึ�งขีดคร่อมสั�งจ่ายเฉพาะ
ชื�อผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที�อยู่ที�ระบใุนใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิโดยถกูต้องแล้วโดยชอบ      
ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจะไม่มีสทิธิเรียกร้องดอกเบี �ย และ/หรือคา่เสยีหายใดๆ อีกตอ่ไป  

9) ในกรณีที�ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิ ใช้สทิธิซื �อหุ้นรองรับไม่เต็มจํานวนที�ตนมีสิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษัทจะออก
ใบสาํคญัแสดงสทิธิใบใหม่ที�ระบจํุานวนหนว่ยของใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ยงัไม่ได้ใช้สทิธิให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วนั
นบัแต่วนัใช้สทิธิในแต่ละครั �ง ยกเว้นในการใช้สิทธิครั �งสดุท้ายจะไมมี่การออกใบสาํคญัแสดงสทิธิใดๆ อีก  

10) ในกรณีที�ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิเป็นจํานวนมากกว่า
จํานวนที�ประสงค์จะใช้สทิธิ บริษัทจะสง่ใบสาํคญัแสดงสิทธิใบใหม่ โดยมจํีานวนของใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ลดลงให้แก่ผู้ถือใบสําคญั
แสดงสทิธิดงักลา่ว หากใบสาํคญัแสดงสทิธินั �นอยู่ในระบบใบหุ้น โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนันบัจากวนัใช้สิทธินั �นๆ 
และจะทําการยกเลกิใบสําคญัแสดงสทิธิใบเก่า  

11) บริษัทจะยื�นขอจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทนุชําระแล้วของบริษัท ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจํานวนหุ้นสามญัที�ออกใหม่
สาํหรับการใช้สทิธิในแตล่ะครั �งภายใน 14 วนันบัตั �งแต่วนัที�บริษัทได้รับชําระค่าหุ้นตามจํานวนที�มีการใช้สทิธิแต่ละครั �ง และบริษัท
จะดําเนินการจดทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�ได้ใช้สทิธินั �น เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัท ในสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้นตาม
จํานวนหุ้นสามญัที�คํานวณได้จากการใช้สทิธิในครั �งนั �น  

12) ในกรณีหุ้นสามญัที�สํารองไว้เพื�อรองรับการใช้สทิธิที�ไมเ่พยีงพอ บริษัทจะดําเนินการชดใช้ค่าเสียหายที�เกิดขึ �นให้แก่ผู้
ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ไม่สามารถใช้สิทธิได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไมช่ดใช้ค่าเสยีหายให้แก่ผู้ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ไมส่ามารถ
ใช้สิทธิได้ ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามญัเพียงพอก็ตาม ในกรณีเช่น ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิต่างด้าวที�ไม่สามารถใช้สทิธิเพราะถกูจํากัด
สทิธิ ตามสดัสว่นการถือหุ้นที�ระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัท  
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13)     (ก) ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�เป็นบคุคลที�มิใช่สญัชาติไทยตามข้อบงัคบับริษัท จะสามารถใช้สทิธิตามใบสําคญั
แสดงสทิธิ เพื�อซื �อหุ้นรองรับของบริษัทไม่ว่าทั �งหมดหรือบางสว่นได้ภายใต้เงื�อนไขว่า เมื�อได้ใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิในวนัใช้
สทิธิในครั �งนั �นๆ แล้วต้องไม่ทาํให้การถือหุ้นของบริษัทโดยบคุคลที�มิใช่สญัชาติไทยทั �งหมดขดัต่อข้อบงัคบัของบริษัท หรือกฎหมายที�
เกี�ยวข้องในเรื�องสดัสว่นการถือหุ้นของบคุคลที�มิใช่สญัชาติไทย ซึ�ง ณ วนัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิอยู่ที�ร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นที�
จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดของบริษัท  

             (ข) อย่างไรก็ดี หากข้อจํากดัการถือหุ้นของบคุคลที�มิใช่สญัชาติไทยตาม (ก) ข้างต้นมีผลทําให้ผู้ ถือใบสาํคญั
แสดงสิทธิที�เป็นบคุคลที�มิใช่สญัชาติไทย ซึ�งได้ใช้สทิธิตามวิธีการดงักล่าวมาครบถ้วน ไม่สามารถใช้สิทธิได้เต็มจํานวนที�ระบใุน
หนงัสือแสดงความจํานงในการใช้สิทธิ บริษัทจะอนุญาตให้ดําเนินการใช้สิทธิได้เพียงส่วนที�ไม่ขัดต่อข้อจํากัดการถือหุ้นข้างต้น
ภายใต้หลกัการผู้แสดงความจํานงก่อนจะสามารถใช้สทิธิได้ก่อน (First Come, First Served) และบริษัทจะคืนใบสาํคญัแสดงสิทธิ
และเงินส่วนที�ไม่ได้ใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบี �ยให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�เป็นบุคคลที�มิใช่สญัชาติไทยดังกล่าวทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 14 วนั นบัแต่วนัใช้สิทธิในครั �งนั �นๆ หากในวนัใช้สทิธิครั �งสดุท้าย ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�เป็นบคุคลที�มิใช่
สญัชาตไิทยไม่สามารถใช้สทิธิ เนื�องจากข้อจํากดัเรื�องสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นที�เป็นบคุคลที�มิใช่สญัชาตไิทยให้ถอืวา่ใบสาํคญั
แสดงสทิธิดงักลา่วหมดอายลุง   โดยผู้ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิที�เป็นบคุคลที�มิใช่สญัชาติไทยดงักล่าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสยีหาย
หรือค่าชดใช้ใดๆ จากบริษัท และบริษัทจะไม่มีการชําระค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดๆ ให้แก่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจากการ
ดงักลา่วทั �งสิ �น  

14) การออกและสง่มอบหุ้นสามญัออกใหม่ ชื�อที�จะระบใุนหุ้นสามญัออกใหม่จะใช้ชื�อเดียวกนักับชื�อที�ปรากฏอยู่ในแบบ
แสดงความจํานงการใช้สิทธิ โดยบริษัทจะจัดสง่ใบหุ้นไปยงัผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ตามที�อยู่ที�ได้ระบไุว้ในแบบแสดงความจํานง
การใช้สทิธิโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 15 วนั นบัจากวนักําหนดการใช้สทิธิแต่ละครั �ง อย่างไรก็ตามบริษัทอาจตก
ลงกับผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิลว่งหน้า ให้บริษัทเก็บใบหุ้นสามญั ใบสาํคญัแสดงสทิธิ ใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ เช็ค และเอกสาร
อื�นๆ ไว้ที�บริษัทเพื�อให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือตวัแทนมารับไปด้วยตวัเองก็ได้ โดยจะต้องดําเนินการตามที�บริษัทกําหนด 
บริษัทอาจจะออกใบหุ้นในระบบใบหุ้น (Script) และระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) หากบริษัทจะออกหุ้นสามญัโดยระบบไร้ใบหุ้น 
บริษัทจะดาํเนนิการเมื�อผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิได้แจ้งให้บริษัททราบว่า ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ยอมรับเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์
ให้กบัผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิแล้ว โดยบริษัทจะสง่ใบหุ้นสามญัหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิเข้าฝากไว้กับศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้
ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิต้องระบชืุ�อและบญัชีของบริษัทสมาชิกของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ถกูต้องในแบบแสดงความจํานงการใช้สทิธิ
ซื �อหุ้นสามญั และบริษัทจะสง่มอบหุ้นสามญัหรือใบสําคญัแสดงสทิธิผ่านบญัชีฝากหลกัทรัพย์ภายใน 7 วนัทาํการนบัจากวนัใช้สิทธิ
แต่ละครั �ง 

 
การเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ 
1. บริษัทต้องดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอตัราการใช้สทิธิตลอดอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิเมื�อเกิดเหตกุารณ์ใด 
เหตกุารณ์หนึ�งดงัตอ่ไปนี � 

(ก) เมื�อบริษัทเปลี�ยนแปลงมลูค่าที�ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามญัที�
ได้ออกแล้วของบริษัท  
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(ข) เมื�อบริษัทเสนอขายหุ้นสามญัแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั�วไป และ/หรือ บคุคลในวงจํากัด ในราคาเฉลี�ยต่อ
หุ้นของหุ้นสามญัที�ออกใหม่ที�คํานวณได้ ตํ�ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท”  

 
(ค) เมื�อบริษัทเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั�วไป โดยหลกัทรัพย์นั �นให้สิทธิแก่

ผู้ ถือหลกัทรัพย์ในการใช้สทิธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญั เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสําคญัแสดงสทิธิที�จะ
ซื �อหุ้นสามญั โดยราคาเฉลี�ยต่อหุ้นของหุ้นสามญัที�จะออกใหม่เพื�อรองรับสิทธิดงักล่าว ตํ�ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้น
สามญัของบริษัท”  

(ง) เมื�อบริษัทจ่ายปันผลทั �งหมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท  
(จ) เมื�อบริษัทจ่ายปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิหลงัหักภาษีเงินได้ของบริษัท สําหรับการ

ดําเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ ระหว่างอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิที�ออกในครั �งนี �  
(ฉ) ในกรณีที�มีเหตกุารณ์ใดๆ อนัทําให้ผู้ถือใบสําคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธิ ด้อยไปกว่าเดิมเสยีสิทธิ

และผลประโยชน์ใดๆ อนัพงึได้ โดยที�เหตกุารณ์ใดๆ นั �นไม่ได้อยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ)  
2. บริษัทจะไมข่ยายอายใุบสําคญัแสดงสทิธิและจะไม่แก้ไขเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สทิธิเว้นแตจ่ะมีการปรับ 
สทิธิตามข้อ 1. 
3. การคํานวณการเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) เป็นอิสระต่อกันและจะคํานวณการ
เปลี�ยนแปลงตามลาํดบัเหตกุารณ์ต่างๆ ก่อนหลงัเปรียบเทียบกับ "ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” สําหรับกรณีที�เหตกุารณ์
ต่างๆ เกิดขึ �นพร้อมกัน ให้คํานวณการเปลี�ยนแปลงเรียงตามลาํดบั ดงันี � คือ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) และ (ฉ) โดยในแต่ละลาํดบัครั �งที�
คํานวณการเปลี�ยนแปลง ให้คงสภาพของราคาการใช้สทิธิเป็นทศนิยม 3 ตําแหน่ง และอตัราการใช้สทิธิเป็นทศนยิม 3 ตําแหน่ง  
4. การคาํนวณการเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) จะไม่มีการเปลี�ยนแปลง ซึ�งทาํให้ราคาการ
ใช้สิทธิใหม่สงูขึ �น และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น ในกรณีที�หุ้นสามญัที�เกิดจากการใช้สทิธิตามจํานวน
ใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิของการแสดงความจํานงการใช้สทิธิในแตล่ะครั �ง (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง ของอตัรา
การใช้สทิธิใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง) คํานวณออกมาเป็นเศษของหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนั �นทิ �ง และหากราคาการใช้สิทธิหลงัการ
เปลี�ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) คณูกบัจํานวนหุ้นสามญั ในการแสดงความจํานงการใช้สิทธิในรอบนั �น คํานวณได้เป็นเศษของ
บาทให้ตดัเศษของบาททิ �ง  
5. ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สทิธิจนเป็นผลทําให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาตํ�ากว่ามลูค่าที�ตราไว้ของหุ้นสามญัของ
บริษัท (Par Value) ก็ให้ใช้ราคาการใช้สทิธิใหมด่งักลา่ว เว้นแตจ่ะเป็นกรณีที�กฎหมายห้ามมิให้บริษัทออกหุ้นตํ�ากว่ามลูค่าที�ตราไว้ 
บริษัทขอสงวนสทิธิที�จะปรับราคาใช้สทิธิใหม่เท่ากบัมลูคา่ที�ตราไว้ของหุ้นสามญั สาํหรับอตัราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อตัราการใช้สทิธิ
ที�คาํนวณได้ตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) เช่นเดิม  
6. สถานภาพของใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิที�อยู่ระหวา่งวนัที�ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญั
แสดงสิทธิแสดงความจํานงใช้สิทธิ และ วนัก่อนที�กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ�มทนุชําระแล้ว อนัเนื�องมาจากการใช้สิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสาํคญัแสดงสทิธิ ที�ยงัไม่ได้แสดงความจํานงใช้สทิธิ และสถานภาพจะสิ �นสดุลงในวนัที�กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ�มทนุ
ชําระแล้ว อนัเนื�องมาจากการใช้สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิข้างต้นแล้ว  
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ในกรณีบริษัทมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิ ในช่วงที�บริษัทยงัไม่ได้นําหุ้นสามญัที�เกิดจากการใช้
สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิหรือใบ
แทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ ที�ได้ทาํการใช้สทิธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลงั โดยบริษัทจะดําเนินการออกหุ้นสามญัใหม่เพิ�มเติม
ให้แก่ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยเร็วที�สดุตามจํานวนที�ผู้ถือใบสําคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญั
แสดงสทิธิ สมควรจะได้รับ หากราคาที�ปรับใหมน่ั �นมผีลบงัคบัใช้โดยหุ้นสามญัสว่นที�เพิ�มเติม อาจได้รับช้ากว่าหุ้นสามญัที�ได้รับก่อน
หน้านี �แล้ว แต่ไม่เกิน 45 วนั นบัจากวนัที�มีการปรับสทิธิ  
7. หุ้นสามญัที�เกิดจากการใช้สทิธิของใบสําคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อนัพงึได้
เหมือนหุ้นสามญัเดิมที�ออกและเรียกชําระเต็มมลูคา่แล้วของบริษัท ทกุประการ เมื�อกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ�มทนุชําระ
แล้วของบริษัท  
8. การแจ้งเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สทิธิ ตามเงื�อนไขที�ได้กําหนดไว้ข้างต้น และการเปลี�ยนแปลงข้อกําหนด
สทิธินั �น มีดงันี � 
1) บริษัทจะดาํเนนิการแจ้งการเปลี�ยนแปลงดงักลา่วให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย ในระบบ SET SMART / SET Portal ในทนัทีหรือก่อนวนัที�อตัราหรือราคาใช้สทิธิมีผลบงัคบัใช้ 
2) บริษัทจะดาํเนนิการแจ้งผลการเปลี�ยนแปลงโดยบอกถงึรายละเอียดวิธีการคาํนวณ และเหตผุลที�ตอังมีการเปลี�ยนแปลงดงักล่าว
ให้สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบเพื�อแจ้งราคาการใช้สิทธิ อตัราการใช้สทิธิ หรือข้อกําหนดสิทธิที�กําหนดขึ �นมาใหม่ รวมทั �งข้อเท็จจริง    
โดยยอ่ของสาเหตทุี�มีการปรับสทิธิ วิธีการคาํนวณ และวนัที�ที�การปรับสิทธิดงักลา่วมีผลใช้บงัคบัภายใน 15 วนันบัตั �งแต่วนัที�มีเหตุ
ให้ต้องดําเนินการเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สทิธิ และอตัราการใช้สทิธิ หรือเปลี�ยนแปลงข้อกําหนดสทิธินั �น  

 
การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่ 
ในการใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญัของบริษัทตามใบสาํคญัแสดงสทิธิในแต่ละครั �ง ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ
ที�ใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญั สามารถเลอืกให้บริษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ�งดงัต่อไปนี �  

1. ในกรณีที�ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ได้รับการจดัสรรหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามญั โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั จะสง่มอบใบหุ้นตามจํานวนที�ใช้สทิธิแก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดง
สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื�อที�อยู่ที�ระบไุว้ในสมดุทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ ภายใน 15 วันนบัจากวนัครบ
กําหนดการใช้สทิธิแต่ละครั �ง ในกรณีนี � ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญั จะไม่สามารถขายหุ้นสามญัที�เกิดจากการ
ใช้สิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ�งอาจจะได้รับภายหลงัจากที�หุ้นสามญัที�เกิดจากการใช้สทิธิได้รับอนญุาตให้
เข้าทําการซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์  

2. ในกรณีที�ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามญั แต่ประสงค์จะใช้บริการของ 
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั โดยผู้ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิประสงค์ที�จะฝากหุ้นสามญัที�เกิดจากการใช้สิทธิไว้
ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ�งผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื �อขายหลกัทรัพย์อยู่ ในกรณีนี � ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์                
จะดําเนินการนําหุ้นสามญัที�เกิดจากการใช้สทิธิฝากไว้กับ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื�อผู้ฝาก”และ   
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นสามัญที�บริษัทหลักทรัพย์นั �นฝากหุ้นสามัญอยู่ในขณะเดียวกันบริษัท
หลกัทรัพย์นั �นก็จะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนหุ้นสามญัที�ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญัฝากไว้และออกหลกัฐานการฝาก
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ให้แก่ผู้ใช้สทิธิจองซื �อหุ้นสามญัภายใน 7 วนันบัจากวนัครบกําหนดการใช้สทิธิในแต่ละครั �ง ในกรณีนี �ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�ได้รับ
การจัดสรรหุ้นสามัญจะสามารถขายหุ้นสามญัที�เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ ได้ทนัทีที�ตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้หุ้น
สามญัที�เกิดจากการใช้สทิธิทําการซื �อขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในกรณีที�ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�ใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญั เลือกให้บริษัทดําเนินการตามข้อ 2 ชื�อของผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สทิธิที�ได้รับการจดัสรรหุ้น จะต้องตรงกบัชื�อเจ้าของบญัชีซื �อขายหลกัทรัพย์ที�ผู้ถือใบสําคญัแสดงสทิธิประสงค์ที�จะฝากหุ้นสามญัไว้
ในบญัชีหลกัทรัพย์ดงักลา่ว มิฉะนั �นแล้ว บริษัทขอสงวนสทิธิที�จะดําเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ได้รับการจัดสรร
หุ้นตามข้อ 1 แทน 

3. ในกรณีที�ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิประสงค์ที�จะฝากหุ้นสามญัไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที� 600 
กรณีนี � บริษัทจะดาํเนนิการนาํหุ้นสามญัที�เกิดจากการใช้สทิธิฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทกึ
ยอดบญัชีจํานวนหุ้นสามญัตามจํานวนผู้ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที� 600 และ
ออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�ได้รับการจัดสรรหุ้นภายใน 7 วนันบัจากวนัครบกําหนดการใช้สทิธิในแต่ละ
ครั �ง เมื�อผู้ที�ได้รับการจดัสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที�ได้รับการจดัสรรหุ้นต้องถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักล่าว โดยต้องติดต่อผ่าน
บริษัทหลกัทรัพย์ทั�วไป ซึ�งอาจจะมีคา่ธรรมเนียมในการดําเนินตามที�ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นั �นๆ กําหนด 
ดงันั �นในกรณีนี � ผู้ที�ได้รับการจดัสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที�ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีที�ตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้
หุ้นของบริษัททาํการซื �อขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ ที�ได้รับการจัดสรรหุ้นได้ดําเนินการถอนหุ้นออกจากบญัชี 
600 ดงักลา่วแล้ว  

 
ในกรณีที�บริษัทไม่สามารถจัดให้มหุ้ีนสามญัเพื�อรองรับการใช้สิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
บริษัทจะชดใช้ค่าเสยีหายให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ ตามรายละเอียดดงันี � 

1. บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้เฉพาะใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธิ ที�มาแจ้งความจํานงที�จะใช้สทิธิ
ในวนักําหนดการใช้สทิธิแต่ละครั �งซึ�งบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามญัเพื�อรองรับการใช้สิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสาํคญัแสดงสทิธิได้อย่างเพียงพอ ยกเว้นกรณีตามที�ระบไุว้ในข้อจํากดัในการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ   

บริษัทจะจดัให้มีการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิ เพื�อพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิภายใน 30 วนั นบัจาก
วนักําหนดการใช้สทิธิที�บริษัทไม่สามารถจดัให้มีหุ้นสามญัเพื�อรองรับการใช้สทิธิได้อย่างเพียงพอ ทั �งนี �เพื�อทําการตรวจสอบรายชื�อผู้
ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิเทา่นั �น ซึ�งการปิดสมดุทะเบยีนผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ จะไม่มผีลกระทบตอ่ราคาซื �อขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ
แต่อย่างใด  

การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 1 บริษัทจะชําระให้เป็นเช็คระบุชื�อขีดคร่อมสั�งจ่ายเฉพาะ และจะจัดส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีนตอบรับภายใน 30 วนั นบัจากวนัปิดสมดุทะเบยีนผู้ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิข้างต้น  

2. การคํานวณค่าเสียหายที�บริษัทจะชดใช้ให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิตามข้อ 1.              
มีสตูรการคํานวณ ดงันี �  

          ค่าเสยีหายตอ่ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย = A x [MP – EP]   
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โดยที�      A    คือ จํานวนหุ้นสามญัที�ไม่สามารถจดัให้มี และ/หรือ เพิ�มขึ �นตามอตัราการใช้สทิธิที�เปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ �น 1 หนว่ย  
MP  คือ ราคาเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกัของหุ้นสามญัของบริษัท ในวนักําหนดการใช้สทิธิในแตล่ะรอบ ซึ�งผู้ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ

หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ มาแสดงความจํานงในการใช้สิทธิ (ราคาเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกัของหุ้นสามญัของบริษัท 
คํานวณจาก มลูค่าซื �อขายหุ้นสามญัทั �งหมดของบริษัท หารด้วยจํานวนหุ้นสามญัของบริษัทที�มีการซื �อขายทั �งหมด  
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย)  

EP  คือ ราคาการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ หรือราคาการใช้สทิธิตามเงื�อนไขการปรับสิทธิ หากมีการปรับราคาการ
ใช้สทิธิ และ/หรือ อตัราการใช้สทิธิ 

 
ข้อจาํกดัในการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิ 
บริษัทไม่มีข้อจํากดัการโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ เว้นแต่ การโอนเกิดขึ �นในช่วงปิดสมดุทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ เพื�อพกัการโอน

สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิในกรณีการใช้สทิธิครั �งสดุท้าย ซึ�งบริษัทจะปิดสมดุทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ เพื�อพกัการโอนหรือ

การใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนวันครบกําหนดการใช้สิทธิครั �งสดุท้ายและตลาดหลกัทรัพย์ฯจะทําการขึ �น

เครื�องหมาย SP (ห้ามการซื �อขาย) ลว่งหน้า 3 วนัทาํการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน (ในกรณีที�วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนสิทธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิตรงกบัวนัหยุดทําการให้เลื�อนวนัปิดสมดุทะเบียนเป็นวนัทําการก่อนหน้า) แต่การใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้น

สามญัของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�มิใช่สญัชาติไทยมีข้อจํากดั ดงันี � 

1. บริษัทจะไมอ่อกหุ้นสามญัให้แก่ผู้ใช้สทิธิที�ไมใ่ช่สญัชาตไิทย ซึ�งได้ดาํเนนิการใช้สทิธิตามวิธีการใช้สทิธิจนทําให้สดัส่วน
การถือหุ้นของคนที�ไม่ใช่สญัชาติไทยมีจํานวนเกินกว่าร้อยละ 49 ตามที�ระบไุว้ในข้อบงัคบัหรือตามสดัส่วนที�อาจมีการแก้ไขใน
ข้อบงัคบัในอนาคต  

2. หากข้อจํากดัการโอนดงักล่าวข้างต้น มีผลทําให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ไมใ่ช่สญัชาติ
ไทยที�ได้ดําเนินการใช้สทิธิตามวิธีการใช้สทิธิ ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจํานวนที�ระบใุนใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ ซื �อหุ้นสามญั 
ไม่ว่าทั �งหมดหรือบางสว่น ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจะสามารถเลอืกให้บริษัท ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ�งดงัตอ่ไปนี �  

ก) ให้บริษัทคืนใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธิ และเงินที�เหลือตามราคาใช้สิทธิของใบสําคญัแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ในส่วนที�ไม่สามารถใช้สทิธิได้ โดยไม่มีดอกเบี �ยให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสาํคญัแสดงสทิธิ ที�ไม่ใช่สญัชาติไทยดงักลา่ว ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนั นบัจากวนัใช้สทิธิในครั �งนั �นๆ  

ข) ให้บริษัทเป็นผู้ ถือใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ ใบสาํคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธิ และเงินตาม
จํานวนการใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญัที�ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิที�มิใช่สญัชาติไทย ได้ยื�นความจํานงการใช้
สิทธิในส่วนที�ยงัไม่ได้ใช้สิทธิเอาไว้ตามลําดบัก่อนหลงั เพื�อดําเนินการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดง
สิทธิ ในส่วนที�ยงัมิได้มีการใช้สิทธิดงักล่าว เมื�อมีการเข้าถือหุ้นตามใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิดังกล่าว      
ไม่ขดัต่อข้อจํากดัทั �งจํานวนหรือบางสว่น  

ทั �งนี � ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที�มิใช่สญัชาติไทย จะต้องแสดงความจํานงที�จะให้บริษัท 
ดําเนินการตามข้อ ก) หรือ ข) ข้างต้น โดยระบใุนใบแจ้งความจํานงการใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญั ณ วนัแจ้งความจํานงการ ใช้สิทธิในแต่
ละครั �ง  
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3. บริษัทจะอนญุาตให้มีการดําเนินการใช้สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ในสว่นที�ยงัมิได้รับ
การใช้สทิธิตามข้อ 2. ข) บางสว่นหรือทั �งหมดในวนัใช้สิทธิวนัแรกที�สามารถกระทําได้โดยไม่ขัดต่อข้อจํากัด อย่างไรก็ดี หากมี
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที�รอการใช้สิทธิ ณ วันใช้สิทธิดงักล่าวมากกว่าจํานวนหุ้นสามญัที�
อนญุาตให้ซื �อได้โดยไม่ขดัต่อข้อจํากัดการโอนหุ้น เรื�องสดัสว่นการถือครองหลกัทรัพย์ของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิที�มิใช่สญัชาติ
ไทย บริษัทจะดาํเนนิการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิที�มิใช่สญัชาติ
ไทย ตามลาํดบัการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิที�ครบถ้วนสมบรูณ์ตามข้อกําหนดในการใช้สทิธิในครั �งนี �  

4. ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิที�มิใช่สญัชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชยไม่ว่ารูปแบบใดจาก
บริษัท ในกรณีที�ไมส่ามารถดําเนินการใช้สิทธิได้ โดยมีสาเหตมุาจากข้อจํากดัเรื�องสดัสว่นการถือครองหลกัทรัพย์ ของผู้ ถือใบสาํคญั
แสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิที�มิใช่สญัชาตไิทย  

5. หากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ แสดงความจํานงให้บริษัทดําเนินตาม ข้อ 2. ข) และ       
ณ วนัใช้สิทธิครั �งสดุท้าย ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิดังกล่าวไม่สามารถใช้สทิธิได้ เนื�องจากข้อจํากัด
เกี�ยวกับการถือครองหุ้นของใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ให้ถือว่าใบสําคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญั
แสดงสิทธิดงักล่าวหมดอายลุง โดยผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธิดงักล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย
ใดๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ดําเนนิการชดใช้ค่าเสยีหายที�เกิดขึ �นทั �งสิ �น 

 
ระยะเวลาห้ามจาํหน่ายหุ้น   ไม่มี 
 
อื�นๆที�สาํคญั (ถ้าม)ี   ไม่มี 
 
ที�ปรึกษาทางการเงนิ (ถ้าม)ี  ไม่มี 
 
จัดทาํโดย     บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั�นแนล โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 


