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- สรุปข้อสนเทศ – 
 

ลักษณะ เงื่อนไข และสาระส าคัญใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล    
โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (NCL-W2) 

 

วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน  เมื่อวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2560 (เร่ิมซือ้ขายวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2560) 
 
ตลาดรอง     ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“mai”) 
 
จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ   63,635,200 หนว่ย 
 
จ านวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ   63,635,200 หุ้น  
 
การจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ  บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) โดยจดัสรรให้แก่  

ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิด
มลูคา่ ในอตัราสว่น 6.6 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ (ในกรณีมี
เศษให้ปัดเศษทิง้) โดยก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทที่มีสิทธิ
ได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้(Record date) วนัที่ 22 มิถนุายน 
2560 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ  
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการโอนหุ้นในวนัที่ 23 
มิถนุายน 2560 

 

สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ  ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย สามารถใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 
1.50 บาท (โดยอตัราการใช้สทิธิอาจเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่มีการปรับสทิธิ) 
 

ชนิดของใบส าคัญแสดงสิทธิ  ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ และสามารถโอนเปลีย่นมือได้ 
 
อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ 12 เดือน นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ (วนัท่ีออกตรงกบัวนัที่      

30 มิถนุายน 2560 วนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ายและวนัครบก าหนดอายตุรงกบัวนัที่  29 
มิถุนายน 2561 ซึ่งใบส าคัญแสดงสิทธิจะพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์            
จดทะเบียนในวนัถดัไป คือวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561) 
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ผู้ถอืใบส าคัญแสดงสิทธิรายใหญ่  ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 
ล าดบั   ช่ือ          จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิ           %ของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ยื่น 

       จดทะเบียนในครัง้นี ้
1  กลุม่พวัถาวรสกลุ (1)   31,860,073     50.07% 
2  บริษัท ร่วมทนุ เค-เอสเอ็มอี จ ากดั (2)    8,741,227    13.74% 
3 กลุม่ธินรุ่งโรจน์ (3)        1,255,000     1.97% 
4  นางนวพร รัตนชยักานนท์        906,000      1.42% 
5  นายมนต์ชยั สาทรสมัฤทธ์ิผล      748,893      1.18% 
6  น.ส.พรทิพย์ แซล่ิม้        606,060       0.95% 
7  นายวญัเทนนัท์ เตชะมรกต        606,060       0.95% 
8 น.ส.เนติรัด สงัข์งาม      606,060       0.95% 
9 กลุม่วิวฒัน์วรพนัธ์ (4)       563,907      0.89% 
10 นายสขุสนัต์ กิตติภทัรพงษ์       519,984       0.82% 
11  อืน่ๆ                  17,221,936         27.06% 

 
รวมทัง้สิน้           63,635,200               100.00% 

 

หมายเหต ุ: รายละเอียดกลุม่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิรายใหญ่ มีดงันี ้
   ช่ือ       จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิ                  %ของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ยื่น 

       จดทะเบียนในครัง้นี ้
(1) กลุ่มพัวถาวรสกุล ประกอบด้วย 
1.1  นายกิตติ พวัถาวรสกลุ   16,903,833     26.56% 
1.2  น.ส.ป่ินรัก ประสทิธิศิริกลุ     4,628,787      7.27% 
1.3  น.ส.ฟา้ใส พวัถาวรสกลุ     4,624,045       7.27% 
1.4 น.ส.ยิ่งรัก พวัถาวรสกลุ     4,545,454      7.14% 
1.5  นายวิศิษฎ์ ประสทิธิศิริกลุ     1,157,954      1.82% 
(2) บริษัท ร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จ ากัด : มี บมจ.ธนาคารกสกิรไทย เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ คิดเป็นจ านวน 99.99% 
(3) กลุ่มธินรุ่งโรจน์ ประกอบด้วย 
3.1  นายวรนนัท์  ธินรุ่งโรจน์     1,150,000     1.81% 
3.2  น.พ.วสนุนท์ ธินรุ่งโรจน์         65,000     0.10% 
3.3 นางสวุรรณา ธินรุ่งโรจน์         40,000     0.06% 
(4) กลุ่มวิวัฒน์วรพันธ์ ประกอบด้วย 
4.1  นางนวลละออ  วิวฒัน์วรพนัธ์      271,818     0.43% 
4.2  น.พ.ธวชัชยั  วิวฒัน์วรพนัธ์       233,000     0.37% 
4.3  นายวีรพนัธ์  วิวฒัน์วรพนัธ์         39,393     0.06% 
4.4  นางสาวลลดิา  วิวฒัน์วรพนัธ์        19,696     0.03% 
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การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 
1. วนัก าหนดการใช้สทิธิ 
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได้ทกุวนัท าการสดุท้ายของทกุ ๆ 6 เดือน (เดือนธันวาคม และ
เดือนมิถนุายน) ยกเว้นครัง้สดุท้ายจะก าหนดวนัใช้สิทธิตรงกบัวนัหมดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้วนัก าหนดการใช้สิทธิ    
ครัง้แรกจะตรงกบัวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 และก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายจะตรงกบัวนัที่ 29 มิถนุายน 2561 โดยจะสามารถใช้
สทิธิได้ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิรวมทัง้สิน้ 2 ครัง้ 

ครัง้ที่ วันใช้สิทธิ 
                 1  วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 
                 2  วนัท่ี 29 มิถนุายน 2561 

  

2. การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั 
ในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทแตล่ะครัง้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดหรือบางสว่นได้  
3. ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ 
การแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในแตล่ะครัง้ (ยกเว้นการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย)  
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท  จะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิ ระหวา่งเวลา 09.00 - 15.30 น. ของทกุวนัท าการของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนวนั
ก าหนดการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ (“ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ”)ในกรณีที่วนัก าหนดการใช้สทิธิตรงกบัวนัหยดุท าการ
ของบริษัท ให้เลือ่นวนัก าหนดการใช้สทิธิดงักลา่ว เป็นวนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้ดงักลา่ว  
การแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิการซือ้หุ้นสามญัครัง้สดุท้าย  
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท  จะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ระหว่างเวลา 09.00 - 15.30 น. ของทกุวนัท าการของบริษัท ภายในระยะเวลา 15 วนัก่อนวนัครบ
ก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย (“ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ  ครัง้สดุท้าย”) ในกรณีที่วนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้
สดุท้ายตรงกบัวนัหยุดท าการของบริษัท ให้เลื่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายดงักลา่ว  เป็นวนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนั
ก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายดงักลา่ว 

 การแจ้งข่าวเก่ียวกบัการใช้สิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ และระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้ง
รายละเอียดดงักลา่วอย่างน้อย 5 วนัท าการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิในแต่ละครัง้  ในระบบ SET SMART / 
SET Portal ส าหรับการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย บริษัทจะสง่จดหมายลงทะเบียนถึงผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามรายช่ือที่ปรากฏในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิภายใน  7 วนัหลงัวนัปิดสมดุทะเบียน  นอกจากนี ้บริษัทจะปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญั
แสดงสิทธิ 21 วนัก่อนวนัครบก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จะท าการขึน้เคร่ืองหมายห้าม
การซือ้ขาย (SP) ลว่งหน้า 3 วนัท าการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิครัง้สดุท้าย 
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วิธีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 
1. สถานท่ีติดตอ่ในการใช้สทิธิ 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน  
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน)  
เลขที ่56/9-10 ซอยสมเดจ็พระเจ้าตากสนิ 12/1 ถนนสมเดจ็พระเจ้าตากสนิ  
แขวงบคุคโล เขตธนบรีุ กรุงเทพมหานคร 10600  
โทรศพัท์ 02-4737330-40 โทรสาร 02-4737329 
Website : www.nclthailand.com 

ทัง้นีใ้นกรณีทีบ่ริษัทมีการเปลีย่นแปลงสถานท่ีติดตอ่ในการใช้สทิธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้กบัผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ 
ทราบผา่นระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ฯ (SETSMART / SET Portal) ตอ่ไป 
2. ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถขอรับใบแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทได้ ณ สถานท่ีติดตอ่ในการใช้ 
สิทธิ และ/หรือบริษัทหลกัทรัพย์ทกุแห่ง หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซด์ของบริษัท www.nclthailand.com ได้ในระหว่างระยะเวลา
แสดงความจ านงในการใช้สทิธิ 

1) ในกรณีที่เป็นใบส าคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น  (Script less) ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิ                                         
ต้องแจ้งความจ านงและกรอกแบบค าขอ เพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามที่ตลาด
หลกัทรัพย์ก าหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลกัทรัพย์ที่ท าหน้าที่เป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์  (Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรัพย์
ดงักลา่ว จะด าเนินการแจ้งกบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ เพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ น าไปใช้เป็น
หลกัฐานประกอบการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุกบับริษัท เพื่อด าเนินการใช้สทิธิตามที่ระบไุว้ข้างต้น  

2) ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ  ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจะต้อง
ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ โดยด าเนินการและสง่เอกสาร ดงัตอ่ไปนีใ้ห้แก่บริษัทตามสถานท่ีข้างต้น  

(ก) ใบแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัที่ได้กรอกข้อความถกูต้อง ชดัเจน และครบถ้วนทกุรายการ  
(ข) ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามแบบที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด ซึ่งผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ลงลายมือช่ือผู้ โอนด้านหลงั ตามจ านวนที่ระบอุยู่ในใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ และหนงัสือมอบอ านาจให้ผู้อื่นมารับใบส าคญั
แสดงสทิธิฉบบัใหม ่ส าหรับใบส าคญัแสดงสทิธิที่ยงัมิได้ใช้สทิธิ (ถ้ามี)  

(ค) ช าระเงินตามจ านวนในการใช้สิทธิ ตามที่ระบใุนใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ ที่ประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัจะต้องช าระเป็น เงินสด เช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือ
ค าสัง่จ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วนัท าการ นบัจากวนัที่ในการใช้สิทธิแต่ละครัง้ โดย
ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บัญชีจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากัด  (มหาชน)” 
(‘‘Account for Subscription for Ordinary Shares of NCL International Logistics Public Company Limited’’) ประเภท
บัญชี กระแสรายวัน 158-309-0343 ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนตากสิน ทัง้นี ้การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัดงักลา่วจะสมบรูณ์ก็
ตอ่เมื่อบริษัทได้เรียกเก็บเงินจ านวนดงักลา่วได้แล้วเทา่นัน้ หากเรียกเก็บเงินไมไ่ด้ด้วยเหตผุลใดๆ ที่มิได้เกิดจากบริษัทให้ถือว่าผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิแสดงเจตนายกเลกิ และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลกิการขอใช้สทิธิในครัง้นัน้ แตท่ัง้นีไ้มเ่ป็นการตดัสทิธิที่จะ
ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัในครัง้ตอ่ไป เว้นแตเ่ป็นการยกเลกิการใช้สทิธิ ในครัง้สดุท้าย ให้ถือวา่หมดสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญั

http://www.nclthailand.com/
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แสดงสิทธิดงักลา่วอีกต่อไป ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิจะเป็นผู้ รับภาระค่าอากรแสตมป์ที่เกิดขึน้    
อนัเนื่องมาจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิเพื่อซือ้หุ้นสามญั  

(ง) หลกัฐานประกอบการจองซือ้ 
1. บคุคลสญัชาติไทย        :       ส าเนาบตัรประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง  
2. บคุคลตา่งด้าว              :       ส าเนาหนงัสอืเดินทางพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง  
3. นิติบคุคลในประเทศ      :       ส าเนาหนงัสือรับรองบริษัทพร้อมรับรองส าเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจที่มีช่ือ                                 

ปรากฏอยู่ในหนงัสือรับรองบริษัทนัน้ และเอกสารหลกัฐานของผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือ
ตาม 1. หรือ 2. พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง  

4. นิติบคุคลตา่งประเทศ      :     ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง และ
เอกสารหลกัฐานของผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือตาม 1. หรือ 2. พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

 3) จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจะต้องเป็น
จ านวนเต็มเท่านัน้ โดยอตัราการใช้สิทธิเท่ากบัใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ  1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น     
เว้นแตก่ารปรับสทิธิ  

4) จ านวนหุ้นสามญัที่ออกเมื่อมีการใช้สิทธิ จะค านวณโดยการน าจ านวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิได้ช าระตามที่กลา่วข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สทิธิในขณะท่ีมีการใช้สทิธินัน้ โดยบริษัทจะออกหุ้น
สามญัเป็นจ านวนเต็มไมเ่กินจ านวนหนว่ยของใบส าคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ คณูด้วยอตัราการใช้สิทธิ หากมี
การปรับราคาการใช้สทิธิ และ/หรือ อตัราการใช้สทิธิแล้ว ท าให้มีเศษเหลืออยู่จากการค านวณดงักลา่ว บริษัทจะไม่น าเศษดงักลา่ว
มาคิดค านวณและจะช าระเงินท่ีเหลอืจากการใช้สทิธิดงักลา่วคืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ โดย
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนั นบัจากวนัก าหนดการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้โดยไมม่ีดอกเบีย้  

5) หากบริษัทได้รับหลกัฐานใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ หรือจ านวนเงินท่ีบริษัท ได้รับช าระไม่ครบ
ตามจ านวนที่ระบไุว้ในใบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ กรอกลงในใบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญันัน้  ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ ต้องท าการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจ านงใช้สทิธิในแต่ละ
ครัง้ หากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่ท าการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทจะถือ
วา่การแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ  และบริษัทจะจดัสง่เงินที่ได้รับ และ ใบส าคญัแสดง
สทิธิ คืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิภายใน 14 วนันบัจากวนัท่ีก าหนดการใช้สทิธิ โดยไมม่ีดอกเบีย้ให้ไมว่า่กรณีใดๆ  

ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ  ช าระจ านวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัท           
มีสทิธิที่ท่ีจะด าเนินการประการใดประการหนึง่ตอ่ไปนี ้ตามที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิเลือกไว้ในใบ
แจ้งความจ านง  

(ก) ถือวา่การแจ้งความจ านงในการใช้สทิธินัน้สิน้สภาพลง โดยไมม่ีการใช้ หรือ  
(ข) ถือวา่จ านวนหุ้นสามญัที่จองซือ้มีจ านวนเทา่กบัจ านวนที่จะได้รับตามจ านวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทได้รับช าระไว้

จริงตามราคาการใช้สทิธิในขณะนัน้ หรือ  
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(ค) ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ  ช าระเงินเพิ่มเติมตามจ านวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้
ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิในครัง้นัน้ หากบริษัทไมไ่ด้รับเงินครบถ้วนตามจ านวนในการใช้สิทธิภายใน
ระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทจะถือวา่การแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลง โดยไมม่ีการใช้สทิธิ  

ในกรณีตาม (ก) และ (ค) บริษัทจะสง่เงินท่ีได้รับไว้และใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ ซึ่งบริษัทถือว่า
ไมม่ีการใช้สทิธิดงักลา่ว คืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนั 
นบัจากวนัถดัจากวนัก าหนดการใช้สทิธิ โดยไมม่ีดอกเบีย้  

ในกรณีตาม (ข) บริษัทจะสง่มอบใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิสว่นที่เหลือในกรณีที่บริษัทถือว่ามี
การใช้สทิธิเพียงบางสว่นคืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนั 
นบัจากวนัถดัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ อย่างไรก็ดี ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่มี
การใช้สทิธิดงักลา่ว ยงัมีผลใช้ตอ่ไปจนถึงวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

 6) เมื่อมีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไข
การแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั กลา่วคือ ได้สง่มอบทัง้ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ใบแจ้ง
ความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั และช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัถกูต้องและครบถ้วนสมบรูณ์ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือ
ใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิจะไมส่ามารถเพิกถอนการใช้สทิธิได้ เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมจากบริษัท  

 
7) เมื่อพ้นก าหนดวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ายแล้ว แตผู่้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ ยงัมิได้ปฏิบตัิตาม

เง่ือนไขของการใช้สทิธิที่ก าหนดไว้อยา่งครบถ้วน ให้ถือวา่ใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธินัน้ๆ สิน้สภาพลง โดย
ไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ จะใช้สิทธิไม่ได้อีกเมื่อพ้นก าหนดการใช้สิทธิครัง้
สดุท้าย  

8) ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิให้กับผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ       
ได้ภายในระยะเวลา 14 วนั นบัจากวนัถดัจากวนัก าหนดการใช้สทิธิในครัง้นัน้ๆ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดง
สิทธิจะได้รับอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยค านวณจากเงินสว่นที่ไม่ได้รับการใช้สิทธินบัตัง้แต่วนัที่พ้นก าหนดเวลา  14 วนั
ดงักลา่ว จนถึงวนัท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิได้รับคืนเงินสว่นท่ีไมไ่ด้ใช้สทิธิ  

อยา่งไรก็ดี หากบริษัทได้ท าการสง่เช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือค าสัง่จ่ายเงินธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ
ช่ือผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบใุนใบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิโดยถกูต้องแล้วโดยชอบ  ผู้
ถือใบส าคญัแสดงสทิธิจะไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือคา่เสยีหายใดๆ อีกตอ่ไป  

9) ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ใช้สทิธิซือ้หุ้นรองรับไมเ่ต็มจ านวนที่ตนมีสิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษัทจะออก
ใบส าคญัแสดงสทิธิใบใหมท่ี่ระบจุ านวนหนว่ยของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ยงัไมไ่ด้ใช้สทิธิให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน  14 วนั
นบัแตว่นัใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ ยกเว้นในการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายจะไมม่ีการออกใบส าคญัแสดงสทิธิใดๆ อีก  

10) ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ สง่มอบใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นจ านวนมากกว่า
จ านวนที่ประสงค์จะใช้สทิธิ บริษัทจะสง่ใบส าคญัแสดงสทิธิใบใหม่ โดยมีจ านวนของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ลดลงให้แก่ผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธิดงักลา่ว หากใบส าคญัแสดงสทิธินัน้อยูใ่นระบบใบหุ้น โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนันบัจากวนัใช้สิทธินัน้ๆ 
และจะท าการยกเลกิใบส าคญัแสดงสทิธิใบเก่า  
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11) บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุช าระแล้วของบริษัท ตอ่กระทรวงพาณิชย์ตามจ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่
ส าหรับการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ภายใน 14 วนันบัตัง้แต่วนัที่บริษัทได้รับช าระค่าหุ้นตามจ านวนที่มีการใช้สิทธิแต่ละครัง้ และบริษัท
จะด าเนินการจดทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินัน้  เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัท ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นตาม
จ านวนหุ้นสามญัที่ค านวณได้จากการใช้สทิธิในครัง้นัน้  

12) ในกรณีหุ้นสามญัที่ส ารองไว้เพื่อรองรับการใช้สทิธิที่ไมเ่พียงพอ บริษัทจะด าเนินการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึน้ให้แก่ผู้
ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ไมส่ามารถใช้สทิธิได้ อยา่งไรก็ตาม บริษัทจะไมช่ดใช้คา่เสยีหายให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ไมส่ามารถ
ใช้สิทธิได้ ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามญัเพียงพอก็ตาม ในกรณีเช่น ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิต่างด้าวที่ไม่สามารถใช้สิทธิเพราะถกูจ ากดั
สทิธิ ตามสดัสว่นการถือหุ้นท่ีระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัท  

13)     (ก) ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่เป็นบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทยตามข้อบงัคบับริษัท  จะสามารถใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสทิธิ เพื่อซือ้หุ้นรองรับของบริษัทไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นได้ภายใต้เง่ือนไขวา่ เมื่อได้ใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในวนัใช้
สทิธิในครัง้นัน้ๆ แล้วต้องไมท่ าให้การถือหุ้นของบริษัทโดยบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทยทัง้หมดขดัตอ่ข้อบงัคบัของบริษัท หรือกฎหมายที่
เก่ียวข้องในเร่ืองสดัสว่นการถือหุ้นของบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทย ซึ่ง ณ วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิอยู่ที่ร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท  

             (ข) อย่างไรก็ดี หากข้อจ ากดัการถือหุ้นของบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทยตาม (ก) ข้างต้นมีผลท าให้ผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิที่เป็นบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทย ซึ่งได้ใช้สิทธิตามวิธีการดงักลา่วมาครบถ้วน ไม่สามารถใช้สิทธิได้เต็มจ านวนที่ระบใุน
หนงัสือแสดงความจ านงในการใช้สิทธิ บริษัทจะอนุญาตให้ด าเนินการใช้สิทธิได้เพียงส่วนที่ไม่ขดัต่อข้อจ ากัดการถือหุ้นข้างต้น
ภายใต้หลกัการผู้แสดงความจ านงก่อนจะสามารถใช้สทิธิได้ก่อน (First Come, First Served) และบริษัทจะคืนใบส าคญัแสดงสิทธิ
และเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มิใช่สญัชาติไทยดงักล่าวทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 14 วนั นบัแต่วนัใช้สิทธิในครัง้นัน้ๆ หากในวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่เป็นบคุคลที่มิใช่
สญัชาติไทยไมส่ามารถใช้สทิธิ เนื่องจากข้อจ ากดัเร่ืองสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทยให้ถือวา่ใบส าคญั
แสดงสทิธิดงักลา่วหมดอายลุง   โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่เป็นบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทยดงักลา่ว  ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย
หรือค่าชดใช้ใดๆ จากบริษัท และบริษัทจะไม่มีการช าระค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดๆ  ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจากการ
ดงักลา่วทัง้สิน้  

14) การออกและสง่มอบหุ้นสามญัออกใหม่ ช่ือที่จะระบใุนหุ้นสามญัออกใหม่จะใช้ช่ือเดียวกนักบัช่ือที่ปรากฏอยู่ในแบบ
แสดงความจ านงการใช้สิทธิ โดยบริษัทจะจดัสง่ใบหุ้นไปยงัผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามที่อยู่ที่ได้ระบไุว้ในแบบแสดงความจ านง
การใช้สทิธิโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 15 วนั นบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ อย่างไรก็ตามบริษัทอาจตก
ลงกบัผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิลว่งหน้า ให้บริษัทเก็บใบหุ้นสามญั ใบส าคญัแสดงสทิธิ ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ เช็ค และเอกสาร
อื่นๆ ไว้ที่บริษัทเพื่อให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือตวัแทนมารับไปด้วยตวัเองก็ได้ โดยจะต้องด าเนินการตามที่บริษัทก าหนด 
บริษัทอาจจะออกใบหุ้นในระบบใบหุ้น (Script) และระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) หากบริษัทจะออกหุ้นสามญัโดยระบบไร้ใบหุ้น 
บริษัทจะด าเนินการเมื่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิได้แจ้งให้บริษัททราบวา่ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ยอมรับเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์
ให้กบัผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิแล้ว โดยบริษัทจะสง่ใบหุ้นสามญัหรือใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์  โดยผู้
ถือใบส าคญัแสดงสทิธิต้องระบช่ืุอและบญัชีของบริษัทสมาชิกของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ถกูต้องในแบบแสดงความจ านงการใช้สทิธิ
ซือ้หุ้นสามญั และบริษัทจะสง่มอบหุ้นสามญัหรือใบส าคญัแสดงสทิธิผา่นบญัชีฝากหลกัทรัพย์ภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัใช้สิทธิ
แตล่ะครัง้ 
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การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ 
1. บริษัทต้องด าเนินการปรับราคาการใช้สทิธิ และอตัราการใช้สทิธิตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิเมื่อเกิดเหตกุารณ์ใด 
เหตกุารณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เมื่อบริษัทเปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามญัที่
ได้ออกแล้วของบริษัท  

(ข) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามญัแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดั ในราคาเฉลี่ยต่อ
หุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหมท่ี่ค านวณได้ ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท”  

(ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหมใ่ดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป โดยหลกัทรัพย์นัน้ให้สิทธิแก่
ผู้ ถือหลกัทรัพย์ในการใช้สทิธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะ
ซือ้หุ้นสามญั โดยราคาเฉลีย่ตอ่หุ้นของหุ้นสามญัที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงักลา่ว  ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้น
สามญัของบริษัท”  

(ง) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท  
(จ) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของบริษัท ส าหรับการ

ด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ ระหวา่งอายใุบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นี ้ 
(ฉ) ในกรณีที่มีเหตกุารณ์ใดๆ อนัท าให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ด้อยไปกว่าเดิมเสียสิทธิ

และผลประโยชน์ใดๆ อนัพงึได้ โดยที่เหตกุารณ์ใดๆ นัน้ไมไ่ด้อยูใ่นข้อ (ก) ถึง (จ)  
2. บริษัทจะไมข่ยายอายใุบส าคญัแสดงสทิธิและจะไมแ่ก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิเว้นแตจ่ะมีการปรับ 
สทิธิตามข้อ 1. 
3. การค านวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ  (ก) ถึง (ฉ) เป็นอิสระต่อกันและจะค านวณการ
เปลี่ยนแปลงตามล าดบัเหตกุารณ์ต่างๆ ก่อนหลงัเปรียบเทียบกบั "ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” ส าหรับกรณีที่เหตกุารณ์
ต่างๆ เกิดขึน้พร้อมกนั ให้ค านวณการเปลี่ยนแปลงเรียงตามล าดบั ดงันี ้คือ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) และ (ฉ) โดยในแต่ละล าดบัครัง้ที่
ค านวณการเปลีย่นแปลง ให้คงสภาพของราคาการใช้สทิธิเป็นทศนิยม 3 ต าแหนง่ และอตัราการใช้สทิธิเป็นทศนิยม 3 ต าแหนง่  
4. การค านวณการเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) จะไมม่ีการเปลีย่นแปลง ซึง่ท าให้ราคาการ
ใช้สิทธิใหม่สงูขึน้ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น ในกรณีที่หุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิตามจ านวน
ใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิของการแสดงความจ านงการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ (ทศนิยม 3 ต าแหนง่ ของอตัรา
การใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง) ค านวณออกมาเป็นเศษของหุ้นให้ตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้ และหากราคาการใช้สิทธิหลงัการ
เปลีย่นแปลง (ทศนิยม 3 ต าแหนง่) คณูกบัจ านวนหุ้นสามญั ในการแสดงความจ านงการใช้สิทธิในรอบนัน้ ค านวณได้เป็นเศษของ
บาทให้ตดัเศษของบาททิง้  
5. ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิจนเป็นผลท าให้ราคาการใช้สทิธิใหม่มีราคาต ่ากว่ามลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของ
บริษัท (Par Value) ก็ให้ใช้ราคาการใช้สทิธิใหมด่งักลา่ว เว้นแตจ่ะเป็นกรณีที่กฎหมายห้ามมิให้บริษัทออกหุ้นต ่ากว่ามลูค่าที่ตราไว้ 
บริษัทขอสงวนสทิธิที่จะปรับราคาใช้สทิธิใหมเ่ทา่กบัมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นสามญั ส าหรับอตัราการใช้สทิธิใหมใ่ห้ใช้อตัราการใช้สิทธิ
ที่ค านวณได้ตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) เช่นเดิม  
6. สถานภาพของใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิที่อยูร่ะหวา่งวนัท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญั
แสดงสิทธิแสดงความจ านงใช้สิทธิ และ วนัก่อนที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้ว  อนัเนื่องมาจากการใช้สิทธิ
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ตามใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ  จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสทิธิ ที่ยงัไมไ่ด้แสดงความจ านงใช้สทิธิ และสถานภาพจะสิน้สดุลงในวนัท่ีกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทนุ
ช าระแล้ว อนัเนื่องมาจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิข้างต้นแล้ว  

ในกรณีบริษัทมีการปรับราคาการใช้สทิธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิ ในช่วงที่บริษัทยงัไม่ได้น าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้
สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบส าคญัแสดงสทิธิ ที่ได้ท าการใช้สทิธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลงั โดยบริษัทจะด าเนินการออกหุ้นสามญัใหม่เพิ่มเติม
ให้แก่ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยเร็วที่สดุตามจ านวนที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญั
แสดงสทิธิ สมควรจะได้รับ หากราคาที่ปรับใหมน่ัน้มีผลบงัคบัใช้โดยหุ้นสามญัสว่นท่ีเพิ่มเติม อาจได้รับช้ากวา่หุ้นสามญัที่ได้รับก่อน
หน้านีแ้ล้ว แตไ่มเ่กิน 45 วนั นบัจากวนัท่ีมีการปรับสทิธิ  
7. หุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ  จะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อนัพึงได้
เหมือนหุ้นสามญัเดิมที่ออกและเรียกช าระเต็มมลูคา่แล้วของบริษัท ทกุประการ เมื่อกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระ
แล้วของบริษัท  
8. การแจ้งเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ ตามเง่ือนไขที่ได้ก าหนดไว้ข้างต้น และการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนด
สทิธินัน้ มีดงันี ้
1) บริษัทจะด าเนินการแจ้งการเปลีย่นแปลงดงักลา่วให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิทราบผา่นระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย ในระบบ SET SMART / SET Portal ในทนัทีหรือก่อนวนัท่ีอตัราหรือราคาใช้สทิธิมีผลบงัคบัใช้ 
2) บริษัทจะด าเนินการแจ้งผลการเปลีย่นแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการค านวณ และเหตผุลที่ตอังมีการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว
ให้ส านกังาน ก.ล.ต. ทราบเพื่อแจ้งราคาการใช้สิทธิ อตัราการใช้สิทธิ หรือข้อก าหนดสิทธิที่ก าหนดขึน้มาใหม่ รวมทัง้ข้อเท็จจริง    
โดยยอ่ของสาเหตทุี่มีการปรับสทิธิ วิธีการค านวณ และวนัที่ที่การปรับสิทธิดงักลา่วมีผลใช้บงัคบัภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัที่มีเหตุ
ให้ต้องด าเนินการเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิ และอตัราการใช้สทิธิ หรือเปลีย่นแปลงข้อก าหนดสทิธินัน้  

 
การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่ 
ในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามใบส าคญัแสดงสทิธิในแตล่ะครัง้ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ
ที่ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั สามารถเลอืกให้บริษัทด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรรหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามญั โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั จะสง่มอบใบหุ้นตามจ านวนที่ใช้สทิธิแก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามช่ือที่อยู่ที่ระบไุว้ในสมุดทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ  ภายใน 15 วนันบัจากวนัครบ
ก าหนดการใช้สทิธิแตล่ะครัง้ ในกรณีนี ้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั จะไมส่ามารถขายหุ้นสามญัที่เกิดจากการ
ใช้สิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลงัจากที่หุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิได้รับอนญุาตให้
เข้าท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์  

2. ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้รับการจดัสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามญั  แต่ประสงค์จะใช้บริการของ 
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้
ในบัญชีของบริษัทหลกัทรัพย์ ซึ่งผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่ ในกรณีนี  ้ ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์                
จะด าเนินการน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก”และ   
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้ นสามัญที่บริ ษัทหลักทรัพย์นัน้ฝากหุ้ นสามัญอยู่ในขณะเดียวกันบริษัท
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หลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทกึยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามญัที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัฝากไว้และออกหลกัฐานการฝาก
ให้แก่ผู้ใช้สทิธิจองซือ้หุ้นสามญัภายใน 7 วนันบัจากวนัครบก าหนดการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ ในกรณีนีผู้้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับ
การจดัสรรหุ้นสามญัจะสามารถขายหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลกัทรัพย์  ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้หุ้น
สามญัที่เกิดจากการใช้สทิธิท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั เลือกให้บริษัทด าเนินการตามข้อ 2 ช่ือของผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิที่ได้รับการจดัสรรหุ้น จะต้องตรงกบัช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามญัไว้
ในบญัชีหลกัทรัพย์ดงักลา่ว มิฉะนัน้แล้ว บริษัทขอสงวนสทิธิที่จะด าเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรร
หุ้นตามข้อ 1 แทน 

3. ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น  แต่ประสงค์จะใช้บริการของศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามญัไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 
กรณีนี ้บริษัทจะด าเนินการน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สทิธิฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึก
ยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามญัตามจ านวนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิได้รับการจดัสรรไว้ในบัญชีผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และ
ออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้รับการจดัสรรหุ้นภายใน  7 วนันบัจากวนัครบก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละ
ครัง้ เมื่อผู้ที่ได้รับการจดัสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับการจดัสรรหุ้นต้องถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักลา่ว โดยต้องติดต่อผ่าน
บริษัทหลกัทรัพย์ทัว่ไป ซึง่อาจจะมีคา่ธรรมเนียมในการด าเนินตามที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ ก าหนด 
ดงันัน้ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้รับการจดัสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้
หุ้นของบริษัทท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ที่ได้รับการจดัสรรหุ้นได้ด าเนินการถอนหุ้นออกจากบญัชี 
600 ดงักลา่วแล้ว  

 
 

ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
บริษัทจะชดใช้คา่เสยีหายให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ตามรายละเอียดดงันี ้

1. บริษัทจะชดใช้คา่เสยีหายให้เฉพาะใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ ที่มาแจ้งความจ านงที่จะใช้สทิธิ
ในวนัก าหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ซึ่งบริษัทไม่สามารถจดัให้มีหุ้นสามญัเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสทิธิได้อยา่งเพียงพอ ยกเว้นกรณีตามที่ระบไุว้ในข้อจ ากดัในการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิ   

บริษัทจะจดัให้มีการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ เพื่อพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 30 วนั นบัจาก
วนัก าหนดการใช้สทิธิที่บริษัทไมส่ามารถจดัให้มีหุ้นสามญัเพื่อรองรับการใช้สทิธิได้อยา่งเพียงพอ ทัง้นีเ้พื่อท าการตรวจสอบรายช่ือผู้
ถือใบส าคญัแสดงสทิธิเทา่นัน้ ซึง่การปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ จะไมม่ีผลกระทบตอ่ราคาซือ้ขายใบส าคญัแสดงสทิธิ
แตอ่ยา่งใด  

การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 1 บริษัทจะช าระให้เป็นเช็คระบุช่ือขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ และจะจดัส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับภายใน 30 วนั นบัจากวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิข้างต้น  

2. การค านวณค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ  หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามข้อ 1. มีสตูร
การค านวณ ดงันี ้ 
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          คา่เสยีหายตอ่ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หนว่ย = A x [MP – EP]   
 

โดยที ่     A    คือ จ านวนหุ้นสามญัที่ไมส่ามารถจดัให้มี และ/หรือ เพิ่มขึน้ตามอตัราการใช้สทิธิที่เปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ 1 หนว่ย  
MP  คือ ราคาเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัท ในวนัก าหนดการใช้สทิธิในแตล่ะรอบ ซึง่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ

หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ มาแสดงความจ านงในการใช้สิทธิ (ราคาเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัท 
ค านวณจาก มลูค่าซือ้ขายหุ้นสามญัทัง้หมดของบริษัท หารด้วยจ านวนหุ้นสามญัของบริษัทที่มีการซือ้ขายทัง้หมด  
ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย)  

EP  คือ ราคาการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ หรือราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ หากมีการปรับราคาการ
ใช้สทิธิ และ/หรือ อตัราการใช้สทิธิ 

 
ข้อจ ากัดในการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ 
บริษัทไมม่ีข้อจ ากดัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ เว้นแต่ การโอนเกิดขึน้ในช่วงปิดสมดุทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ เพื่อพกัการโอน

สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในกรณีการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ซึ่งบริษัทจะปิดสมดุทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ เพื่อพกัการโอนหรือ

การใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 21 วนั ก่อนวนัครบก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายและตลาดหลกัทรัพย์ฯจะท าการขึน้

เคร่ืองหมาย SP (ห้ามการซือ้ขาย) ลว่งหน้า 3 วนัท าการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน (ในกรณีที่วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนสทิธิตาม

ใบส าคญัแสดงสิทธิตรงกบัวนัหยดุท าการให้เลื่อนวนัปิดสมุดทะเบียนเป็นวนัท าการก่อนหน้า) แต่การใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้ น

สามญัของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิทีม่ิใช่สญัชาติไทยมีข้อจ ากดั ดงันี ้

1. บริษัทจะไมอ่อกหุ้นสามญัให้แก่ผู้ใช้สทิธิที่ไมใ่ช่สญัชาติไทย ซึง่ได้ด าเนินการใช้สทิธิตามวิธีการใช้สิทธิจนท าให้สดัสว่น
การถือหุ้นของคนที่ไม่ใช่สญัชาติไทยมีจ านวนเกินกว่าร้อยละ 49 ตามที่ระบไุว้ในข้อบงัคบับริษัทฯ (หมวดที่ 4 ข้อที่ 15) หรือตาม
สดัสว่นท่ีอาจมีการแก้ไขในข้อบงัคบัในอนาคต  

2. หากข้อจ ากดัการโอนดงักลา่วข้างต้น มีผลท าให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ไมใ่ช่สญัชาติ
ไทยที่ได้ด าเนินการใช้สทิธิตามวิธีการใช้สทิธิ ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจ านวนที่ระบใุนใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ  ซือ้หุ้นสามญั 
ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิจะสามารถเลอืกให้บริษัท ด าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

ก) ให้บริษัทคืนใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ และเงินที่เหลือตามราคาใช้สิทธิของใบส าคญัแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ในสว่นที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยไม่มีดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสทิธิ ที่ไมใ่ช่สญัชาติไทยดงักลา่ว ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนั นบัจากวนัใช้สทิธิในครัง้นัน้ๆ  

ข) ให้บริษัทเป็นผู้ ถือใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ  และเงินตาม
จ านวนการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิที่มิใช่สญัชาติไทย ได้ยื่นความจ านงการใช้
สิทธิในสว่นที่ยงัไม่ได้ใช้สิทธิเอาไว้ตามล าดบัก่อนหลงั เพื่อด าเนินการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดง
สิทธิ ในสว่นที่ยงัมิได้มีการใช้สิทธิดงักลา่ว เมื่อมีการเข้าถือหุ้นตามใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่ว       
ไมข่ดัตอ่ข้อจ ากดัทัง้จ านวนหรือบางสว่น  

ทัง้นี ้ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทย  จะต้องแสดงความจ านงที่จะให้บริษัท 
ด าเนินการตามข้อ ก) หรือ ข) ข้างต้น โดยระบใุนใบแจ้งความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั ณ วนัแจ้งความจ านงการ ใช้สิทธิในแต่
ละครัง้  
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3. บริษัทจะอนญุาตให้มีการด าเนินการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ ในสว่นท่ียงัมิได้รับ
การใช้สิทธิตามข้อ 2. ข) บางสว่นหรือทัง้หมดในวนัใช้สิทธิวนัแรกที่สามารถกระท าได้โดยไม่ขดัต่อข้อจ ากดั  อย่างไรก็ดี หากมี
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่รอการใช้สิทธิ  ณ วนัใช้สิทธิดงักล่าวมากกว่าจ านวนหุ้นสามญัที่
อนญุาตให้ซือ้ได้โดยไม่ขดัต่อข้อจ ากดัการโอนหุ้น เร่ืองสดัสว่นการถือครองหลกัทรัพย์ของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติ
ไทย บริษัทจะด าเนินการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่มิใช่สญัชาติ
ไทย ตามล าดบัการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิที่ครบถ้วนสมบรูณ์ตามข้อก าหนดในการใช้สทิธิในครัง้นี ้ 

4. ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชยไม่ว่ารูปแบบใดจาก
บริษัท ในกรณีที่ไมส่ามารถด าเนินการใช้สทิธิได้ โดยมีสาเหตมุาจากข้อจ ากดัเร่ืองสดัสว่นการถือครองหลกัทรัพย์ ของผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิที่มิใช่สญัชาติไทย  

5. หากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ แสดงความจ านงให้บริษัทด าเนินตาม ข้อ 2. ข) และ       
ณ วนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวไม่สามารถใช้สิทธิได้  เนื่องจากข้อจ ากัด
เก่ียวกบัการถือครองหุ้นของใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้ถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญั
แสดงสิทธิดงักลา่วหมดอายลุง โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่วไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย
ใดๆ ตอ่บริษัท และบริษัทจะไมด่ าเนินการชดใช้คา่เสยีหายที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ 

 

ระยะเวลาห้ามจ าหน่ายหุ้น   ไมม่ี 
 

อื่นๆที่ส าคัญ (ถ้าม)ี   ไมม่ี 
 

ที่ปรึกษาทางการเงนิ (ถ้าม)ี  ไมม่ี 
 

จัดท าโดย     บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 


