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ขอ้กําหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิ 

และผูถ้อืใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 

ของบริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) ครั้งท่ี 1 (MONO-W1) 

ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) คร้ังที่ 1 (MONO-W1) ออก

โดย บริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตามมตทิี่ประชุมวิสามญัผู้ถอืหุ้นคร้ังที่ 1/2557 เมื่อวนัที่ 

12 กนัยายน 2557 ผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธจิะได้รับสทิธติามที่ได้กาํหนดไว้ในข้อกาํหนดสทิธ ิ โดยบริษัทฯ และผู้ถอื

ใบสาํคญัแสดงสทิธจิะต้องผูกพันตามข้อกาํหนดสทิธทุิกประการ และให้ถอืว่าผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธไิด้รับทราบและ

เข้าใจข้อกาํหนดต่างๆ        ในข้อกาํหนดสทิธเิป็นอย่างดแีล้ว ทั้งนี้  ผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธจิะจัดให้มกีารเกบ็รักษา

สาํเนาข้อกาํหนดสทิธไิว้ ณ สาํนกังานใหญ่ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธขิอตรวจสอบสาํเนาข้อกาํหนดสทิธิ

และสญัญาต่างๆ ได้ในวนัและเวลาทาํการของผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

คําจํากดัความ 

คาํและข้อความต่างๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกาํหนดสทิธ ิให้มคีวามหมายดงัต่อไปนี้  

ข้อกาํหนดสทิธ ิ หมายถงึ ข้อกาํหนดว่าด้วยสทิธแิละหน้าที่ของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) 

และผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุ้นสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี 

จาํกดั (มหาชน) คร้ังที่ 1 (MONO-W1) 

ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ หมายถงึ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุ้นสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด 

(มหาชน) คร้ังที่ 1 (MONO-W1) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปล่ียนมือได้ ที่

ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อ

ปรากฏอยู่ในวันกาํหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 21 สงิหาคม 

2557 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธปิีดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นใน

วันที่ 22 สงิหาคม 2557 ในอัตราส่วน 14 หุ้นสามัญเดิมต่อ 15 หน่วย 

MONO-W1 

ใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ หมายถงึ เอกสารที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกดัเพ่ือใช้

แทนใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่จะซื้ อหุ้นสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกัด 

(มหาชน) 

บริษัท หมายถงึ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) 

ผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ หมายถงึ ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซื้ อหุ้นสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกัด 

(มหาชน) และให้รวมถงึผู้ถอืใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้ อหุ้นสามัญของ 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) 
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วันทาํการ หมายถงึ วันที่ธนาคารพาณชิย์เปิดทาํการตามปกตใินกรงุเทพมหานคร ซ่ึงไม่ใช่วันเสาร์

หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็น

วันหยุดของธนาคารพาณชิย์ 

ประกาศ ทจ.34/2551 หมายถงึ ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เร่ืองการขออนุญาต

และการอนุญาตให้เสนอขายใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่จะซื้ อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้น

ที่ออกใหม่เพ่ือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่  15 ธันวาคม 2551 

(รวมทั้งที่มกีารแก้ไขเพ่ิมเตมิ) 

สาํนักงาน ก.ล.ต. หมายถงึ สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

วันที่ออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ หมายถงึ วันที่ 17 ตลุาคม 2557 

วันที่กาํหนดการใช้สทิธ ิ หมายถงึ วันที่ผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธสิามารถใช้สทิธติามใบสาํคัญแสดงสทิธใินการซื้ อ

หุ้นของบริษัทได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.1 

ระยะเวลาการแจ้งความจาํนง หมายถงึ ระยะเวลาที่ผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธซ่ึิงประสงคจ์ะใช้สทิธใินการซ้ือหุ้นของบริษัท 
ในการใช้สทิธ ิ โดยจะต้องแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธทิี่จะซื้อหุ้นของบริษัทตามที่ระบุไว้ในข้อ 

1.2.3 ภายในช่วง 5 (ห้า) วันทาํการก่อนวันกาํหนดการใช้สิทธิในแต่ละคร้ัง 

ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ของทุกวันทาํการของตัวแทนรับแจ้งความ

จาํนงในการใช้สิทธิ สาํหรับการใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายกาํหนดให้มีระยะเวลาการ

แจ้งความจาํนงในการใช้สทิธคิร้ังสดุท้ายเท่ากบั 15 (สบิห้า) วันทาํการก่อนวัน

กาํหนดการใช้สทิธคิร้ังสดุท้าย 

1. รายละเอียดเกี่ยวกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัทฯ จาํนวน 1,500,002,627 หน่วย  โดย

จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายช่ือปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2557 ใน

อตัราส่วน 14 หุ้นสามญัเดมิ ต่อ 15 หน่วยใบสาํคญัแสดงสทิธ ิโดยมรีายละเอยีดของใบสาํคญัแสดงสทิธทิี่เสนอขาย 

ดงัต่อไปนี้  

1.1. ลกัษณะสาํคญัของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : ใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุ้นสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยีจํากัด 

(มหาชน) คร้ังที่ 1 (“ใบสาํคญัแสดงสทิธ”ิ หรือ “MONO-W1”) 

ชนิดของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ : ชนิดระบุชื่อผู้ถอืหุ้น และเปล่ียนมอืได้ 
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วันที่ออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ : วันที่ 17 ตลุาคม 2557 

อายุของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ : 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ(วันที่ออกใบสาํคัญแสดงสทิธ ิคือ 

วันที่ 17 ตลุาคม 2557 โดยวันที่ครบกาํหนดตรงกบัวันที่ 17 ตุลาคม 2562 

และวันใช้สทิธคิร้ังสดุท้ายตรงกบัวันที่ 17 ตุลาคม 2562) ทั้งนี้   ภายหลัง

การออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

จาํนวนที่ออกและเสนอขาย : 1,500,002,627 หน่วย 

จาํนวนหุ้นสามญัที่จัดสรรไว้ : ไม่เกนิ 1,540,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท) หรือคดิเป็น 
เพ่ือรองรับ  ไม่เกนิร้อยละ 50.00 ของหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จาํนวน 

3,080,000,000 หุ้น โดยหุ้นที่เรียกชาํระแล้ว ณ วนัที่ 6 สงิหาคม 2557 

จาํนวน 1,400,000,000 หุ้น และหุ้นปันผลที่จะออกให้กบัผู้ถอืหุ้นซึ่ง

ได้รับการอนุมตัจิากที่ประชุมวิสามญัผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2557 (“ที่ประชุม

ผู้ถอืหุ้นฯ”) จาํนวน 1,680,000,000 หุ้น 

วิธกีารจัดสรร : ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 

(Right Offering) ในอตัราส่วนหุ้นสามัญเดิม 14 หุ้น ต่อ 15 หน่วย

ใบสาํคัญแสดงสทิธ ิโดยบริษัทฯ ได้กาํหนดวันกาํหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี

สทิธรัิบใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่จะซื้ อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (Record Date) 

ในวันที่ 21  สงิหาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 

225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

(ตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธปิีดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น

ในวันที่ 22 สงิหาคม  2557 ในการคาํนวณสทิธขิองผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่

จะได้รับการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสทิธดิังกล่าว ทั้งนี้หากปรากฏว่ามีเศษ

ของใบสาํคัญแสดงสทิธน้ิอยกว่า 1 หน่วย บริษัทฯ กจ็ะทาํการปัดเศษขึ้น

เป็น 1 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.00 บาท  

อตัราการใช้สทิธขิองใบสาํคญั : ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 (หนึ่ง) หน่วย มสีทิธซิื้อหุ้นสามญัได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น 

แสดงสทิธ ิ (อาจเปล่ียนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสทิธ)ิ 

ราคาการใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญั : 2.50 บาท (สองบาทห้าสบิสตางค์) ต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นสามัญใหม่ (อาจ

เปล่ียนเปล่ียนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสทิธ)ิ 

ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ : บริษัทฯ จะนาํใบสาํคัญแสดงสทิธไิปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาด

หลักทรัพย์ที่หุ้นสามญัของบริษัทฯ ทาํการซ้ือขายอยู่ 
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ตลาดรองของหุ้นสามญัที่เกดิจาก : บริษัทฯ จะนาํหุ้นสามญัที่เกดิจากการใช้สทิธใินแต่ละคร้ังเข้าจดทะเบยีนเป็น 

การใช้สทิธ ิ หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามญัของบริษัทฯ ทาํการซื้อขายอยู่ 

ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้น : มอียู่ 3 รปูแบบหลักคอื (1) ผลกระทบต่อสทิธอิอกเสยีงของผู้ถือหุ้นเดิม 

(Control Dilution); (2) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไร (Earnings 

Dilution); และ (3) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

การที่ผู้ถอืหุ้นจะได้รับผลกระทบอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กบัว่าจะเข้าข่ายกรณใีด 

- กรณีที่ 1:  ผู้ถือหุ้นใช้สทิธ ิMONO-W1 ที่ตนเองได้มาเพ่ือซื้ อหุ้นสามัญ 

และปรากฏว่า MONO-W1  ที่บริษัทฯ ออกทั้งหมดมีการใช้สทิธเิพ่ือซื้ อ

หุ้นสามญัใหม่   

- กรณีที่ 2:  ผู้ถือหุ้นได้มีการโอนหรือขาย MONO-W1 ที่ได้มาไปทั้ง

จํานวน เป็นเหตุให้บุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธินั้น และ

ปรากฏว่า MONO-W1 ที่บริษัทฯ ออกทั้งหมดมีการใช้สิทธิเพ่ือซื้ อหุ้น

สามญัใหม่ 

ผลกระทบที่เกดิขึ้นต่อผู้ถอืหุ้นมดีงันี้ 

(1) ผลกระทบต่อสทิธอิอกเสยีงของผู้ถอืหุ้นเดมิ (Control Dilution) 

- ผู้ถอืหุ้นที่เข้าข่ายเป็นกรณทีี่ 1: Control Dilution เท่ากบัศูนย์ 

- ผู้ถอืหุ้นที่เข้าข่ายเป็นกรณทีี่ 2: จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดงันี้   

สตูรการคาํนวณ : 

Control Dilution = QW / (QO + QDIV + QW)  

โดยที่ 

QO = จาํนวนหุ้นที่ชาํระแล้ว ณ ปัจจุบนั (วันประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คร้ังที่ 4/2557) คอื 1,400 ล้านหุ้น 

QDIV = จาํนวนหุ้นสามญัใหม่ซึ่งเป็นหุ้นปันผลจาํนวน 1,680 ล้านหุ้นซึ่งที่

ประชุมผู้ถือหุ้นฯ อนุมัติและต้องจดทะเบียนเพ่ิมทุนให้แล้วเสรจ็

ก่อนออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ 

QW = จาํนวนหุ้นสามญัที่ออกไว้เพ่ือรองรับใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

ดงันั้น (ตวัเลขที่ใช้ในการคาํนวณด้านล่างมหีน่วย : ล้านหุ้น) 

Control Dilution =  1,540 / (1,400 + 1,680 + ไม่เกนิ 1,540) 

 =  ไม่เกนิร้อยละ 33.33  
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(2) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไร (Earnings Dilution) 

ผู้ถอืหุ้นทั้งสองกรณจีะได้รับผลกระทบดงันี้  

สตูรการคาํนวณ: 

Earnings Dilution = (EPSAFTERDIV – EPSN) / EPSAFTERDIV 

โดยที่ 

EPSAFTERDIV = กาํไรสทุธจิากงบการเงินรวม / QAFTERDIV  

EPSN = กาํไรสทุธจิากงบการเงินรวม / (QO + QDIV + QW) 

หมายเหต:ุ  

กาํไรสุทธิจากงบการเงินรวมคาํนวณจากกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมของ 4 

ไตรมาสล่าสดุ (ที่เปิดเผยอยู่ก่อนการนาํเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ พิจารณา

อนุมตักิารออกใบสาํคญัแสดงสทิธแิละวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง) ได้แก่ ไตรมาสที่ 

3/2556 ไตรมาสที่ 4/2556 ไตรมาสที่ 1/2557 และ ไตรมาสที่ 2/2557  

(ตวัเลขที่ใช้ในการคาํนวณด้านล่างมหีน่วย : ล้านบาท) 

EPSAFTERDIV = (104.31+ 64.12 +43.19+3.65)/(1,400 + 1,680) 

  = 0.0699 บาท/หุ้น  

EPSN = (104.31 + 64.12 +43.19+3.65)/(1,400 + 

1,680 + ไม่เกนิ 1,540) 

  = ไม่ตํ่ากว่า 0.0466 บาท/หุ้น  

ดงันั้น (ตวัเลขที่ใช้ในการคาํนวณด้านล่างมหีน่วย: บาท/หุ้น) 

Earnings Dilution = (0.0699 – 0.0466) / 0.0699  

  = ไม่เกนิกว่าร้อยละ 33.33  

อนึ่ง กาํไรต่อหุ้นซึ่งคาํนวณจากกาํไรสทุธใินงบการเงินรวมของ 4 ไตรมาสล่าสดุ 

เมื่อคาํนวณจากจาํนวนหุ้นในปัจจุบนัที่ 1,400 ล้านหุ้นจะเท่ากบั 0.15 บาท/หุ้น 

อย่างไรกต็ามในการคาํนวณหา Earnings Dilution จากการออกใบสาํคัญแสดง

สิทธินั้น จะไม่ได้เทียบ EPSN กับกาํไรสุทธิต่อหุ้นที่คิดจากฐานจํานวนหุ้น      

ในปัจจุบัน (ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 4/2557 ที่ได้มีมติ

นาํเสนอการออกใบสาํคัญแสดงสทิธแิละวาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ที่ประชุม  

ผู้ถอืหุ้นฯ พิจารณาอนุมต)ิ “EPSO” เนื่องจากบริษัทฯ  จะทาํการออกหุ้นปันผล

และทาํการจดทะเบียนเพ่ิมทุนสาํหรับการออกหุ้นปันผลก่อนออกใบสาํคัญ

แสดงสทิธ ิดงันั้น ผู้ถอืหุ้นทุกรายจะรับรู้  EPSAFTERDIV ที่เหมอืนกนั (บริษัทฯ จะ
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ไม่สามารถออกใบสาํคัญแสดงสิทธิได้หากไม่มีการจ่ายหุ้นปันผล) ดังนั้น ใน

การวิเคราะห์ Earnings Dilution ที่เกดิจากการออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิจึงได้ใช้

การเปรียบเทยีบระหว่าง EPSAFTERDIV และ EPSN 

(3) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

ผู้ถอืหุ้นทั้งสองกรณจีะได้รับผลกระทบดงันี้  

สตูรการคาํนวณ: 

Price Dilution = (ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลัง

การเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

เนื่องจากบริษัทฯ จะทาํการจัดสรรหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นด้วย ดังนั้นราคา

ตลาดก่อนการเสนอขายจะเป็นราคาที่สะท้อนถงึการออกหุ้นปันผล 

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย = [(PO x QO) + (PDIV + QDIV)] / (QO + QDIV)  

โดยที่ 

PO = ราคาตลาดซ่ึงคาํนวณจากราคาซ้ือขายถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของหุ้น

บริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 15 วันทาํการ

ก่อนวันประชุมคณะกรรมการคร้ังที่ 4/2557 ที่มีมติให้จัดการ

ประชุมวิสามญัผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2557 นี้  (ระยะเวลา 15 วัน คือ

ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ถงึ 5 สงิหาคม 2557)  

PDIV = ราคาเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนซ่ึงในกรณีนี้ เป็นการออกหุ้นปันผล PDIV 

จึงเท่ากบั ศูนย์บาท 

ดงันั้น 

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย = [(7.9920 บาท x 1,400 ล้านหุ้น) +  

  (0 บาท  x 1,680 ล้านหุ้น)] /  

  (1,400 ล้านหุ้น + 1,680 ล้านหุ้น) 

  = 3.6327 บาท/หุ้น 

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย  

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย = [(PO x QO) + (PDIV x QDIV) + (PW x QW)] 

/ (QO + QDIV + Qw)  
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โดยที่ 

PW = ราคาใช้สทิธขิองใบสาํคัญแสดงสิทธใินอตัราหน่วยละ 2.50 บาท

ต่อหุ้น  

ดงันั้น 

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย = [(7.9920 บาท x 1,400 ล้านหุ้น) +    

(0 บาท x 1,680 ล้านหุ้น) + (2.50 บาท  

x 1,540 ล้านหุ้น)] / (1,400 ล้านหุ้น + 

1,680 ล้านหุ้น + ไม่เกนิกว่า 1,540 ล้านหุ้น) 

  = ไม่ตํ่ากว่า 3.2552 บาท/หุ้น  

(ตวัเลขที่ใช้ในการคาํนวณด้านล่างมหีน่วย : บาท/หุ้น) 

ดงันั้น 

Price Dilution = (3.6327 – 3.2552) / 3.6327  

  = ไม่เกนิร้อยละ 10.39 

1.2. การใชสิ้ทธิและเงื่อนไขการใชสิ้ทธิ 

1.2.1. วันกาํหนดการใช้สทิธ ิ(Exercise Date) 

 ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิได้ในวันทาํการสุดท้ายของเดือน

มีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และธันวาคม ภายหลังจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ  ทั้งนี้  

กาํหนดการใช้สทิธคิร้ังแรกตรงกบัวันทาํการสดุท้ายของเดือนธนัวาคม 2557 ซ่ึงจะตรงกบัวันที่ 30 

ธนัวาคม 2557 และวันกาํหนดการใช้สทิธคิร้ังสดุท้ายคอืวันที่ใบสาํคญัแสดงสทิธมิอีายุครบ 5 ปี นับ

จากวันที่ออกใบสาํคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 17 ตุลาคม 2562 (“วันกาํหนดใช้สิทธิคร้ัง

สดุท้าย”)  

หากวันกาํหนดการใช้สทิธคิร้ังใดไม่ตรงกบัวันทาํการ ให้เล่ือนวันกาํหนดการใช้สทิธคิร้ังนั้น เป็นวัน

ทาํการก่อนหน้า 

1.2.2. การใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

ในการใช้สิทธิซื้ อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้ อหุ้นสามัญ

เพ่ิมทุนตามใบสาํคัญแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทั้งหมดหรือบางส่วนกไ็ด้ สาํหรับใบสาํคัญแสดงสิทธิที่

เหลือและไม่ได้ใช้สทิธภิายในวันกาํหนดการใช้สทิธคิร้ังสดุท้าย บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือใบสาํคัญแสดง

สทิธไิม่ประสงคจ์ะใช้สทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักล่าว และให้ถือว่าใบสาํคัญแสดงสทิธนิั้นๆ สิ้น

สภาพลงโดยไม่มกีารใช้สทิธ ิ
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1.2.3. ระยะเวลาการแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธ ิ

- การแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญัในแต่ละคร้ัง (ยกเว้นการใช้สทิธคิร้ังสดุท้าย) 

ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิซ่ึงประสงค์จะใช้สทิธใินการซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความ

จาํนงในการใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ตามวิธทีี่ระบุไว้ในข้อ 1.2.8 ระหว่างเวลา 8.30 น. 

ถึง 15.30 น. ของทุกวันทาํการของตัวแทน  ภายในระยะเวลา 5 (ห้า) วันทาํการก่อนวัน

กาํหนดการใช้สทิธแิต่ละคร้ัง (ต่อไปนี้ เรียกว่า “ระยะเวลาการแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธ”ิ) 

ทั้งนี้  บริษัทฯ จะไม่มกีารปิดสมุดทะเบยีนเพ่ือพักการโอนใบสาํคัญแสดงสทิธก่ิอนการใช้สทิธแิต่

ละคร้ัง ยกเว้นในกรณกีารใช้สทิธคิร้ังสดุท้าย อย่างไรกต็าม บริษัทฯ จะแจ้งข่าวเตอืนเกี่ยวกบัการ

ใช้สิทธิ ระยะเวลาย่ืนความจํานงในการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ และ

รายละเอียดอื่นๆ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ (SET 

Portal) เพ่ือแจ้งให้ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สบิห้า) วันทาํการ

ก่อนระยะเวลาย่ืนความจาํนงในการใช้สทิธแิต่ละคร้ัง 

- การแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธซ้ืิอหุ้นสามญัคร้ังสดุท้าย 

ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธซิึ่งประสงค์จะใช้สทิธใินการซื้ อหุ้นสามัญคร้ังสดุท้ายของบริษัท จะต้อง

แจ้งความจาํนงในการใช้สิทธซิื้ อหุ้นสามัญของบริษัทตามวิธทีี่ระบุไว้ในข้อ 1.2.8 ระหว่างเวลา 

8.30 น. ถึง 15.30 น. ของทุกวันทาํการของตัวแทน ภายในระยะเวลา 15 (สบิห้า) วันทาํการ

ก่อนวันครบกาํหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย (ต่อไปนี้ เรียกว่า “ระยะเวลาการแจ้งความจาํนงใน

การใช้สทิธคิร้ังสดุท้าย”) 

ในกรณีการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย บริษัทจะมีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธ ิ 

21 (ย่ีสบิเอด็) วัน ก่อนวันใช้สทิธคิร้ังสดุท้ายและตลาดหลักทรัพย์จะทาํการขึ้นเคร่ืองหมาย SP 

(ห้ามการซื้ อขาย) ล่วงหน้า 3 (สาม) วันทาํการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาํคัญ

แสดงสทิธ ิ(ในกรณทีี่วันปิดสมุดทะเบยีนดงักล่าว ตรงกบัวันหยุดทาํการของตลาดหลักทรัพย์ให้

เล่ือนเป็นวันทาํการก่อนหน้าวันกาํหนดใช้สทิธคิร้ังสดุท้ายดังกล่าว)  ทั้งนี้  บริษัทฯ จะแจ้งข่าว

เตือนเกี่ยวกับการใช้สิทธิซื้ อหุ้นสามัญคร้ังสุดท้าย ระยะเวลาย่ืนความจาํนงในการใช้สทิธิ และ

รายละเอยีดอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันทาํการก่อนการปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว นอกจากนี้  

บริษัทจะส่งรายละเอียดระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย อัตราการใช้สิทธ ิ

ราคาการใช้สิทธิ และรายละเอียดอื่นๆ (“หนังสือแจ้งการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย”) ให้แก่ผู้ถือ

ใบสาํคัญแสดงสทิธิที่มีรายชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุด

ทะเบยีนทางไปรษณย์ีลงทะเบยีนด้วย 

ผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธริายใดที่มีชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาํคัญแสดงสทิธ ิแต่

ได้แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ และได้ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญแล้วก่อนที่จะได้รับ

หนังสอืแจ้งการใช้สทิธคิร้ังสดุท้ายจากบริษัทฯ หรือได้ใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญัในวันทาํการวันสดุท้าย
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ของเดือนกันยายน 2562 แล้วจนไม่เหลือใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะสามารถใช้สิทธิได้ จะไม่

สามารถใช้สทิธติามหนังสอืแจ้งการใช้สทิธคิร้ังสดุท้ายได้อกี 

1.2.4. ผู้ทรงสทิธใินใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

- ผู้ทรงสทิธใินใบสาํคญัแสดงสทิธกิรณทีั่วไป 

สทิธใินใบสาํคัญแสดงสทิธจิะตกแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของใบสาํคัญแสดง

สทิธจิาํนวนดังกล่าวอยู่ในสมุดทะเบียนใบสาํคัญแสดงสทิธใินขณะนั้นๆ หรือในวันแรกของการ

ปิดสมุดทะเบยีนในกรณทีี่มกีารปิดสมุดทะเบยีนพักการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธเิว้นแต่จะได้มกีาร

โอนใบสาํคญัแสดงสทิธซิึ่งสามารถใช้ยันกบัผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธไิด้ตามข้อ 4 เกดิขึ้นแล้วใน

วันปิดสมุดทะเบียนที่ เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่ งสิทธิในใบสาํคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่ผู้รับโอน

ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

- ผู้ทรงสทิธใินใบสาํคญัแสดงสทิธกิรณทีี่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธแิทน 

สทิธใินใบสาํคญัแสดงสทิธจิะตกแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนใบสาํคัญแสดงสทิธไิด้รับ

แจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในใบสาํคัญแสดงสิทธิจํานวน

ดงักล่าวที่ลงทะเบยีนในสมุดทะเบยีนผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธไิว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ในขณะนั้นๆ หรือในวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาํคัญแสดงสทิธใินกรณีที่มี

การโอนปิดสมุดทะเบยีน 

1.2.5. การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธ ิ

เมื่อผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธไิด้แจ้งความจาํนงในการใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธแิล้ว 

ผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธจิะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธดิงักล่าวได้อกีต่อไป 

1.2.6. นายทะเบยีนของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกดั (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) 

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท ์ : 0-229-2800 

โทรสาร  : 0-2654-5642  0-2654- 5645  

Website : www.tsd.co.th 

นายทะเบยีนของใบสาํคญัแสดงสทิธจิะรับผดิชอบการปิดสมุดทะเบยีนผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธ ิซึ่งใน

สมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยชื่ อเต็ม สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือ

ใบสาํคญัแสดงสทิธแิละรายละเอยีดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะกาํหนด ในกรณี

ข้อมูลไม่ตรงกนั บริษัทจะถอืว่าสมุดทะเบยีนผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธเิป็นข้อมูลที่ถูกต้อง 

http://www.tsd.co.th/
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ผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธมิหีน้าที่ในการแจ้งการเปล่ียนแปลงหรือข้อผดิพลาดในรายละเอยีดในการลง

บันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิจะ

เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขข้อผดิพลาดดงักล่าว 

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปล่ียนนายทะเบียนใบสาํคัญแสดงสทิธ ิโดยจะส่งจดหมายลงทะเบียน

แจ้งให้แก่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบถึงการเปล่ียนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 

(สามสิบ) วัน โดยแจ้งผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ (SET 

Portal) และแจ้งให้สาํนักงาน ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสบิ) วันเช่นกนั  

1.2.7. ตวัแทนรับแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธแิละสถานที่ตดิต่อในการใช้สทิธ ิ

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ “บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จาํกัด (มหาชน)” ทาํหน้าที่เป็นตัวแทนของ

บริษัทฯ ในการรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิและรับชาํระเงินค่าจองซื้ อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตาม

ใบสาํคัญแสดงสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิสามารถติดต่อ

ตวัแทนรับแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธติามรายละเอยีด ดงันี้  
 

บริษัท หลักทรัพย์ บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

ฝ่ายปฏบิตักิาร 

ชั้น 29 อาคารสลีมคอมเพลก็ซ์ 
191 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก  

กรงุเทพฯ 10500 
โทรศัพท ์  : 0-2618-1140 , 1142 , 1143  และ 1147 

โทรสาร  : 0-2618-1120 

ทั้งนี้  ในกรณทีี่บริษัทฯ มกีารเปล่ียนแปลงตวัแทนรับแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธแิละสถานที่ในการ

ใช้สทิธ ิบริษัทฯ จะแจ้งรายละเอยีดให้กบัผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธทิราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลทาง

อเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal) ไม่น้อยกว่า 15 (สบิห้า) วันทาํการก่อนระยะเวลา

การแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธใินแต่ละคร้ัง ยกเว้นในกรณีใช้สทิธคิร้ังสดุท้าย ซึ่งบริษัทจะทาํการ

แจ้งเตอืนเกี่ยวกบัการใช้สทิธซิื้ อหุ้นสามัญคร้ังล่าสดุ รายละเอยีดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงหากมีการ

เปล่ียนแปลงสถานที่ในการใช้สทิธผ่ิานระบบเผยแพร่ข้อมูลทางอเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลักทรัพย์ 

(Set Portal) และส่งรายละเอียดดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 

1.2.3 ระยะเวลาการแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธ ิในหัวข้อการแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธซ้ืิอหุ้น

สามญัคร้ังสดุท้าย) 

1.2.8. วิธกีารใช้สทิธ ิ

ผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธสิามารถขอรับใบแจ้งความจาํนงการใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุนได้ที่ ตัวแทน

รับแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธ ิหรือดาวน์โหลดจากเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ (www.mono.co.th) และ
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แจ้งความจาํนงการใช้สทิธซิื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนได้ที่ตัวแทนรับแจ้งความจาํนงตามรายละเอยีดที่ระบุ

ไว้ในข้อ 1.2.7 โดยจะต้องแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธติามระยะเวลาการแจ้งความจาํนงในการใช้

สทิธติามที่ระบุในข้อ 1.2.3 ข้างต้น 

ในกรณีที่ใบสาํคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิที่

ต้องการใช้สทิธต้ิองแจ้งความจาํนงและกรอกแบบคาํขอเพ่ือขอถอนใบสาํคัญแสดงสทิธ ิหรือเพ่ือให้

ออกใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธติามที่ตลาดหลักทรัพย์กาํหนด 

ก) ในกรณทีี่ผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธมิบีญัชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนอยู่โดยใบสาํคัญแสดงสทิธอิยู่ใน

บญัชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือผู้ฝาก” ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิ

ที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจาํนงและกรอกแบบคาํขอเพ่ือขอถอนใบสาํคัญแสดงสิทธิ หรือ

เพ่ือให้ออกใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธติามที่ตลาดหลักทรัพย์กาํหนด โดยย่ืนต่อบริษัทหลักทรัพย์

ที่เป็นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดาํเนินการ

แจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพ่ือขอถอนใบสาํคัญแสดงสิทธิจากบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดาํเนินการออกใบ

แทนใบสาํคญัแสดงสทิธเิพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัท 

ข) ในกรณทีี่ผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธไิม่มบีญัชีซื้ อขายหลักทรัพย์ โดยใบสาํคัญแสดงสทิธอิยู่กบัศูนย์

รับฝากหลักทรัพย์ใน “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่ต้องการใช้สทิธิ

ต้องแจ้งความจาํนงและกรอกแบบคาํขอเพ่ือขอถอนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิหรือเพ่ือให้ออกใบแทน

ใบสาํคญัแสดงสทิธติามที่ตลาดหลักทรัพย์กาํหนด โดยย่ืนต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพ่ือขอถอน

ใบสาํคัญแสดงสิทธิจาก “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะ

ดาํเนินการออกใบแทนใบสาํคัญแสดงสทิธเิพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สทิธซิื้ อหุ้นสามัญ

เพ่ิมทุนของบริษัท 

ผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ(ทั้งที่ถอืเป็นใบสาํคญัแสดงสทิธแิละในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless)) 

ที่ประสงคจ์ะใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จะต้องปฏบิตัติามเงื่อนไขการแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธ ิ

โดยดาํเนินการและย่ืนเอกสารแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธภิายในระยะเวลาแจ้งความจาํนงในการใช้

สทิธ ิดงันี้  

ก) ย่ืนใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซื้ อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจนและ

ครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธใิห้แก่ตวัแทนรับแจ้งความจาํนงใน

การใช้สทิธติามสถานที่ตดิต่อข้างต้น ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธ ิ

ข) นาํส่งใบสาํคัญแสดงสทิธหิรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสทิธติามจาํนวนที่ระบุในใบแจ้งความจาํนง

การใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ตวัแทนรับแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธ ิ

ค) ชาํระเงินตามจาํนวนที่ระบุในใบแจ้งความจาํนงการใช้สทิธซ้ืิอหุ้นสามญัให้แก่ตวัแทนรับแจ้งความ

จาํนงในการใช้สทิธ ิโดยผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่ประสงค์จะใช้สทิธซ้ืิอหุ้นจะต้องชาํระเป็น เชค็ 

แคชเชียร์เชค็ หรือดร๊าฟท ์ที่สามารถเรียกเกบ็ได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 (สอง) วัน
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ทาํการนับจากวันที่แจ้งความจาํนงการใช้สทิธใินแต่ละคร้ัง โดยขีดคร่อมเฉพาะ หรือ ชาํระโดย

วิธกีารอื่นใดตามแต่ที่บริษัทฯ และ/หรือตวัแทนรับแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธจิะเป็นผู้กาํหนด

และแจ้งให้ทราบต่อไป  

ทั้งนี้  การใช้สิทธิซื้ อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความ

จาํนงในการใช้สทิธเิรียกเกบ็เงินจาํนวนดงักล่าวได้แล้วเท่านั้น หากบริษัทฯ หรือตวัแทนรับแจ้งความ

จาํนงในการใช้สทิธไิม่สามารถเรียกเกบ็เงินได้ไม่ว่าในกรณใีดๆ ที่ไม่ได้เกดิจากความผิดของบริษัทฯ

หรือตวัแทนรับแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธ ิจะถอืว่าผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธแิสดงเจตนายกเลิกการ

ใช้สทิธซิื้ อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในคร้ังนั้นๆ โดยบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจาํนงในการใช้

สิทธิจะจัดส่งใบสาํคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิพร้อมเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ 

ดร๊าฟท์ที่เรียกเกบ็เงินไม่ได้คืนให้แก่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวัน

กาํหนดการใช้สทิธใินคร้ังนั้นๆ ทั้งนี้  ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธสิามารถแจ้งความจาํนงการใช้สทิธซิื้ อ

หุ้นเพ่ิมทุนได้ใหม่ในวันกาํหนดการใช้สทิธิในคร้ังต่อๆไป เว้นแต่การใช้สิทธิคร้ังนั้นจะเป็นการใช้

สิทธิคร้ังสุดท้าย  บริษัทฯ จะถือว่าใบสาํคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ ซึ่ง

บริษัทฯ และตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ ย และ/หรือ

ค่าเสยีหายอื่นใดไม่ว่าในกรณใีดๆ 

ง) หลักฐานประกอบการจองซ้ือ 

1) บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย : สํา เนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสํา เนาบัตร

ข้าราชการ / สาํเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่

หมดอายุ พร้อมสาํเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีที่มีการ

เปล่ียนช่ือ/ชื่อสกุล ซึ่งทาํให้ชื่อ / ช่ือสกุลไม่ตรงกับ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ  ใ ห้แนบเอกสารที่ ออกโดย

หน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้ง

เปล่ียนชื่อ / ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมลงลายมือชื่ อ

รับรองสาํเนาถูกต้อง 

2) บุคคลธรรมดาที่มใิช่สญัชาตไิทย : สาํเนาใบต่างด้าวหรือหนังสอืเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ  

พร้อมลงลายมอืช่ือรับรองสาํเนาถูกต้อง 

3) นิตบุิคคลสญัชาตไิทย : 3.1) สาํเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้

ไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวันกาํหนดการใช้สทิธใินคร้ัง

นั้นๆ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาํเนาถูกต้อง

โดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ

ประทบัตราสาํคญัของนิตบุิคคล (ถ้าม)ี และ 
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  3.2) สาํเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) 

ของผู้มีอาํนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรอง

สาํเนาถูกต้องในเอกสารตามข้อ 3.1) 

 

4) นติบุิคคลที่มใิช่สญัชาตไิทย : 4.1) สาํเนาหนังสือสาํคัญการจัดตั้งนิติบุคคล และ/

หรือ หนังสือรับรองของนิติบุคคล พร้อมลง

ลายมือชื่อรับรองสาํเนาถูกต้องโดยผู้มีอาํนาจลง

นามของนิตบุิคคลนั้น และประทบัตราสาํคัญของ

นิตบุิคคล (ถ้าม)ี และ 

 4.2) สาํเนาหนังสอืเดินทางของผู้มีอาํนาจลงนามที่ได้

ลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาเอกสารตามข้อ 4.1) 

ที่ ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่ อรับรอง

สาํเนาถูกต้อง 

   เอกสารตามข้อ 4.1) และ4.2) ซึ่งผู้มีอาํนาจลง

นามลงลายมือ ช่ือรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว 

จะต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดย Notary 

Public และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน

กาํหนดการใช้สทิธใินคร้ังนั้นๆ 

ทั้งนี้  หากผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธไิม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สทิธติามที่กล่าวข้างต้น บริษัท

และ/หรือตวัแทนรับแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธขิอสงวนสทิธทิี่จะถือว่าผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธไิม่

ประสงค์ที่จะใช้สทิธติามใบสาํคัญแสดงสทิธิในคร้ังนั้นๆ อย่างไรกต็าม บริษัทและ/หรือตัวแทนรับ

แจ้งความจาํนงในการใช้สทิธสิามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธใิช้สทิธิ

ตามใบสาํคญัแสดงสทิธไิด้ตามความเหมาะสม 

จ) ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตาม

บทบญัญัตแิห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบงัคบัหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บงัคบัในการใช้สทิธซ้ืิอหุ้น

สามัญตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ รวมถึงค่าธรรมเนียมธนาคาร ที่เกี่ยวข้องกับการทาํธุรกรรม

ทางการเงินของผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธใินการชาํระซื้ อหุ้น เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน การ

ออกเชค็ ดราฟท ์ตัว๋แลกเงินธนาคาร และอื่นๆ 

1.2.9. จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสทิธหิรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธทิี่ขอใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญั จะต้อง

เป็นจาํนวนเตม็เท่านั้น โดยอัตราการใช้สทิธิเท่ากับใบสาํคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคัญแสดง

สทิธ ิ1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามญั เว้นแต่กรณมีกีารปรับอตัราการใช้สทิธติามเงื่อนไขการปรับสทิธทิี่ระบุ

ไว้ในข้อ 5 
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1.2.10. จาํนวนหุ้นสามัญที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธจิะคาํนวณโดยการนาํจาํนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งผู้ถือ

ใบสาํคัญแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสทิธไิด้ชาํระตามที่กล่าวข้างต้น หารด้วยราคาการใช้

สทิธใินขณะที่มกีารใช้สทิธนิั้น โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามญัเป็นจาํนวนเตม็ ไม่เกนิจาํนวนหน่วยของ

ใบสาํคญัแสดงสทิธหิรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธคูิณด้วยอตัราการใช้สทิธ ิ

หากมีการปรับราคาการใช้สทิธแิละ/หรืออตัราการใช้สทิธแิล้วทาํให้มีเศษเหลืออยู่จากการคาํนวณ

ดงักล่าว บริษัทจะไม่นาํเศษดงักล่าวมาคดิคาํนวณและจะชาํระเงินที่เหลือจากการใช้สทิธดิังกล่าวเป็น

เชค็ระบุชื่อขดีคร่อมเฉพาะคนืให้แก่ผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธหิรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสทิธโิดยทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันกาํหนดการใช้สิทธิในแต่ละคร้ังโดยไม่มี

ดอกเบี้ยไม่ว่ากรณใีดๆ 

1.2.11. หากตวัแทนรับแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธไิด้รับหลักฐานใบสาํคัญแสดงสทิธหิรือใบแทนใบสาํคัญ

แสดงสทิธ ิหรือจาํนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชาํระไม่ครบตามจาํนวนที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจาํนงใน

การใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญั หรือบริษัทฯ ตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธหิรือใบแทน

ใบสาํคัญแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิซื้ อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่

ถูกต้อง หรือติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร

ข้อบงัคบัหรือกฎหมายต่างๆ ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธหิรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสทิธจิะต้องทาํการ

แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจาํนงใช้สทิธใินแต่ละคร้ัง หากผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธิ

หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธไิม่ทาํการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่า

การแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธใินคร้ังนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สทิธ ิและบริษัทจะจัดส่งเงินที่

ได้รับและใบสาํคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวัน

กาํหนดการใช้สทิธใินแต่ละคร้ัง โดยไม่มดีอกเบี้ยให้ไม่ว่ากรณใีดๆ 

ในกรณีที่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธหิรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสทิธชิาํระจาํนวนเงินในการใช้สิทธิไม่

ครบถ้วน บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิสามารถใช้ดุลพินิจในการ

พิจารณาดาํเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้ตามเหน็สมควร  

1) ถอืว่าการแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธนิั้นสิ้นสภาพลง โดยไม่มกีารใช้สทิธ ิหรือ 

2) ถอืว่าจาํนวนหุ้นสามญัที่จองซื้อมจีาํนวนเท่ากบัจาํนวนที่จะได้รับตามจาํนวนเงินในการใช้สทิธ ิซึ่ง

บริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิได้รับชาํระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิใน

ขณะนั้น หรือ 

3) ให้ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิชําระเงินเพ่ิมเติมตามจํานวนที่

ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในคร้ังนั้น หาก

บริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธไิม่ได้รับเงินครบถ้วนตามจาํนวนในการใช้

สทิธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าการแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิในคร้ังนั้นสิ้น

สภาพลง โดยไม่มกีารใช้สทิธ ิ
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ในกรณตีาม 1) และ 3) บริษัทฯ และ/หรือตวัแทนรับแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธจิะส่งเงินที่ได้รับ

ไว้และใบสาํคัญแสดงสทิธหิรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสทิธซ่ึิงบริษัทฯ ถือว่าไม่มีการใช้สทิธดิังกล่าว 

คืนให้แก่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิ หรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสทิธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

ภายใน 14 (สบิสี่) วันนับจากวันกาํหนดการใช้สทิธ ิโดยไม่มดีอกเบี้ย 

ในกรณตีาม 2) บริษัทฯ และ/หรือตวัแทนรับแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธจิะส่งมอบใบสาํคัญแสดง

สทิธิหรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสทิธส่ิวนที่เหลือในกรณีที่บริษัทฯ ถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วน 

คืนให้แก่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสทิธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

ภายใน 14  (สบิสี่) วัน นับจากวันกาํหนดการใช้สทิธ ิโดยไม่มีดอกเบี้ย อย่างไรกด็ี ใบสาํคัญแสดง

สทิธหิรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธทิี่ยังไม่มกีารใช้สทิธดิงักล่าวยังมผีลใช้ต่อไปจนถึงวันกาํหนดการ

ใช้สทิธคิร้ังสดุท้าย 

1.2.12. ในกรณีที่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธหิรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธ ิส่งมอบใบสาํคัญแสดงสิทธิเป็น

จาํนวนมากกว่าจาํนวนที่ประสงค์จะใช้สทิธ ิบริษัทจะส่งใบสาํคัญแสดงสทิธใิบใหม่โดยมีจาํนวนของ

ใบสาํคัญแสดงสิทธิลดลงให้แก่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากใบสาํคัญแสดงสิทธินั้นอยู่ใน

ระบบใบหุ้น โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 (สบิสี่) วันนับจากวันกาํหนดการใช้สทิธนิั้นๆ 

และจะทาํการยกเลิกใบสาํคญัแสดงสทิธใิบเก่า 

1.2.13. เมื่อผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้ อหุ้นสามัญ ได้

ปฏบิตัติามเงื่อนไขการแจ้งความจาํนงการใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญัตามที่ระบุในข้อ 1.2.8 อย่างครบถ้วน 

กล่าวคอื ได้ส่งมอบทั้งใบสาํคญัแสดงสทิธหิรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิแบบแสดงความจาํนงการ

ใช้สิทธิซื้ อหุ้นสามัญ และชาํระเงินค่าจองซื้ อหุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสาํคัญ

แสดงสทิธหิรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธจิะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สทิธไิด้ เว้นแต่จะได้รับความ

ยินยอมเป็นหนังสอืจากบริษัทฯ 

1.2.14. เมื่อพ้นกาํหนดวันใช้สทิธคิร้ังสดุท้ายแล้ว แต่ผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธหิรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ

ยังมไิด้ปฏบิตัติามเงื่อนไขของการใช้สทิธทิี่กาํหนดไว้ตามที่ระบุในข้อ 1.2.8 อย่างครบถ้วนให้ถือว่า

ใบสาํคัญแสดงสทิธหิรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสทิธนิั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สทิธ ิและผู้ถือ

ใบสาํคญัแสดงสทิธหิรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธจิะใช้สทิธไิม่ได้อกีเมื่อพ้นกาํหนดการใช้สทิธคิร้ัง

สดุท้าย 

บริษัทฯ จะย่ืนขอจดทะเบยีนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณชิย์ตามจาํนวนหุ้น

สามญัที่ออกใหม่ สาํหรับการใช้สทิธใินแต่ละคร้ังและดาํเนินการขออนุญาตนาํหุ้นสามัญดังกล่าวเข้า

ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามญัของบริษัทฯ ทาํการซื้ อขายอยู่ตามที่ระบุในข้อ 10 และข้อ 14 

ตามลาํดับ ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สาํรองไว้เพ่ือรองรับการใช้สทิธไิม่เพียงพอ บริษัทฯ จะดาํเนินการ

ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้ นให้แก่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามข้อ 6 โดยมี

ข้อยกเว้นกล่าวคอื บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสยีหายให้แก่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่ไม่สามารถใช้สทิธไิด้ 

ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามัญเพียงพอ ในกรณีที่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สญัชาติ
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ไทยหรือนิตบุิคคลที่มใิช่สญัชาตไิทยที่ไม่สามารถใช้สทิธไิด้เพราะถูกจาํกดัสทิธติามสดัส่วนการถือหุ้น

ที่ระบุในข้อบงัคบับริษัทฯ 

1.2.15. สาํหรับผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธทิี่เป็นบุคคลที่มใิช่สญัชาตไิทย ทั้งกรณบุีคคลธรรมดาและนิตบุิคคล 

(ก) ผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธทิี่เป็นบุคคลที่มใิช่สญัชาตไิทย ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ จะสามารถใช้

สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิเพ่ือซื้ อหุ้นรองรับของบริษัทไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนภายใต้

เงื่อนไขว่า เมื่อได้ใช้สทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธใินวันใช้สทิธใินคร้ังนั้นๆ แล้วต้องไม่ทาํให้การ

ถอืหุ้นของบริษัทโดยบุคคลที่มใิช่สญัชาตไิทยทั้งหมดขดัต่อข้อบงัคบัของบริษัทฯ หรือกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องในเร่ืองสดัส่วนการถอืหุ้นของบุคคลที่มใิช่สญัชาตไิทย ซึ่ง ณ วันออกใบสาํคัญแสดง

สทิธอิยู่ที่ร้อยละ 49  (สี่สบิเก้า) ของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ 

(ข) อย่างไรกด็ี หากข้อจาํกัดการถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยตาม (ก) ข้างต้นมีผลทาํให้ผู้

ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย ซึ่ งได้ใช้สิทธิตามวิธีการดังกล่าวมา

ครบถ้วนไม่สามารถใช้สทิธไิด้เตม็จาํนวนที่ระบุในหนังสอืแสดงความจาํนงในการใช้สทิธ ิบริษัท

จะอนุญาตให้ดําเนินการใช้สิทธิได้เพียงส่วนที่ไม่ขัดต่อข้อจํากัดการถือหุ้นข้างต้น ภายใต้

หลักการผู้แสดงความจาํนงก่อนจะสามารถใช้สทิธไิด้ก่อน (First Come, First Served) และ

บริษัทฯ และหรือตวัแทนรับแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธจิะคนืใบสาํคญัแสดงสทิธแิละเงินส่วน

ที่ไม่ได้ใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ ยให้แก่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย

ดงักล่าวทางไปรษณย์ีลงทะเบยีนตอบรับภายใน 14  (สบิสี่) วันนับแต่วันใช้สทิธใินคร้ังนั้นๆ 

  หากในวันใช้สทิธคิร้ังสดุท้าย ผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธทิี่เป็นบุคคลที่มใิช่สญัชาติไทยไม่สามารถ

ใช้สทิธ ิเนื่องจากข้อจาํกดัเร่ืองสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่มิใช่สญัชาติไทยให้

ถือว่าใบสาํคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลง โดยผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่เป็นบุคคลที่มิใช่

สญัชาติไทยดังกล่าวไม่มีสทิธเิรียกร้องค่าเสยีหายหรือค่าชดใช้ใดๆ จากบริษัทฯ และบริษัทฯ 

จะไม่มีการชําระค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดๆ ให้แก่ผู้ถือใบใบสาํคัญแสดงสิทธิจากการ

ดงักล่าวทั้งสิ้น 

1.2.16. การแก้ไขขั้นตอนการใช้สทิธ ิ

ในกรณทีี่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออก

ประกาศ ระเบยีบ หรือวิธปีฏบิัติการใดๆ ที่มีผลทาํให้บริษัทต้องแก้ไขรายละเอยีดขั้นตอนในการใช้

สิทธิ ให้บริษัทสามารถทาํการแก้ไขขั้นตอนการใช้สิทธิให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หรือวิธี

ปฏบิตัดิงักล่าวได้ และต้องแจ้งให้ผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธ ินายทะเบียนใบสาํคัญแสดงสทิธ ิศูนย์รับ

ฝากหลักทรัพย์และสาํนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า 

2. การประชมุผูถ้อืใบสําคญัแสดงสิทธิ 

การเรียกและ/หรือ การประชุมผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธใิห้เป็นไปตามวิธกีารดงัต่อไปนี้   
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2.1. บริษัทฯ มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ แต่บริษัทต้องเรียกประชุมผู้ถือ

ใบสาํคญัแสดงสทิธเิพ่ือขอมตใินการดาํเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเรว็ ภายใน 30 (สามสบิ) วันนับแต่เกดิ

เหตกุารณด์งัต่อไปนี้   

1) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกาํหนดสิทธใินสาระสาํคัญไม่ว่าโดยบริษัทฯ หรือผู้ถือใบสาํคัญ

แสดงสทิธติามที่กาํหนดไว้ในข้อ 3  ทั้งนี้  บริษัท และ/หรือ ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธไิม่มีสทิธทิี่จะเสนอให้

แก้ไขข้อกาํหนดสทิธใินเร่ืองอตัราการใช้สทิธ ิราคาการใช้สทิธ ิและอายุใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

2) หากมเีหตกุารณ ์ซึ่งบริษัทเหน็ว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสยีของผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธอิย่างเป็นนัยสาํคัญ 

หรือความสามารถของบริษัทฯ ในการปฏบิตัหิน้าที่ตามข้อกาํหนดสทิธ ิ

ในกรณทีี่บริษัทฯ ผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธไิม่ดาํเนินการจัดการประชุมภายใน 30 (สามสบิ) วันนับจากวันที่

เกดิเหตกุารณด์งักล่าวใน 1) หรือ 2) ข้างต้น ผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธทิี่ถือใบสาํคัญแสดงสทิธริวมกนัไม่น้อย

กว่าร้อยละ 25 (ย่ีสบิห้า) ของจาํนวนหน่วยทั้งหมดของใบสาํคญัแสดงสทิธอิาจร้องขอให้ดาํเนินการจัดประชุม

ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิได้ โดยระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว และ

บริษัทจะต้องจัดประชุมผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธภิายในระยะเวลา 30 (สามสบิ) วันนับจากวันที่ได้รับการร้อง

ขอจากผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักล่าวนั้น 

ในกรณทีี่มกีารจัดประชุมผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธ ิบริษัทฯ จะดาํเนินการปิดสมุดทะเบียนเพ่ือกาํหนดสทิธขิอง 

ผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธใินการเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่

เกิน 21 ( ย่ีสิบเอ็ด) วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้ งนี้  ตลาดหลักทรัพย์จะทําการขึ้ น

เคร่ืองหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 3 (สาม) วันทาํการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว (ในกรณีที่

วันปิดสมุดทะเบยีนดงักล่าวตรงกบัวันหยุดทาํการของตลาดหลักทรัพย์ให้เล่ือนเป็นวันทาํการถดัไป) 

2.2. ในการเรียกประชุมผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธ ิไม่ว่าจะเป็นการประชุมเนื่องจากผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่ยังมิได้

ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนร้องขอ หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุม ให้บริษัทฯ จัดทาํ

หนังสอืนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอให้เรียกประชุม และเร่ืองที่จะพิจารณาในที่ประชุมและจัดส่ง

ให้ผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธทิี่ยังมไิด้ใช้สทิธหิรือใช้สทิธไิปแล้วบางส่วนแต่ละราย ตามรายชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏ

ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธ ิและแจ้งผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ของตลาด

หลักทรัพย์ (SET Portal) เพ่ือกาํหนดสทิธใินการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 7 (เจด็) วันก่อนการประชุมใน

แต่ละคร้ัง  

2.3. ในการประชุมผู้ถอืหุ้นใบสาํคญัแสดงสทิธ ิผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธทิี่ยังมิได้ใช้สทิธหิรือใช้สทิธไิปแล้วบางส่วน

ซึ่งมสีทิธเิข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงแทนตนก็

ได้ โดยผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิดังกล่าวจะต้องจัดทาํหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทกาํหนดและให้ย่ืน

หนังสอืมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเร่ิมการประชุม 

ผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่มีสทิธอิอกเสยีงในที่ประชุม ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธ ิหมายถึง ผู้ถือใบสาํคัญแสดง

สทิธทิี่ยังไม่ได้ใช้สทิธหิรือใช้สทิธไิปแล้วบางส่วนของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบยีนผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธเิพ่ือ
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กาํหนดสทิธขิองผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธใินการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิ

ที่มส่ีวนได้เสยีซึ่งจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อนั้น 

ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียตามข้อนี้  หมายถึง ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิที่มีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ในเร่ืองที่ประชุมพิจารณาลงมต ิ

2.4. ในการออกเสยีงลงคะแนน ให้ผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธมิคีะแนนเสยีงเท่ากบัหน่วยของใบสาํคญัแสดงสทิธทิี่ถอื

อยู่โดยใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วยม ี1 เสยีง 

2.5. ในการประชุมผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จัดขึ้ นโดยบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับ

มอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทาํหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัท

หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการไม่เข้าร่วม ให้ผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธทิี่เข้าร่วมการประชุม

ลงมติเห็นชอบคัดเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มาเข้าร่วมประชุมทาํหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยที่ทั้งสอง

กรณ ีประธานที่ประชุมไม่มสีทิธอิอกเสยีงชี้ ขาด 

2.6. องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ 

ผู้รับมอบฉันทะ มาประชุมรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจาํนวนหน่วยทั้งหมดของใบสาํคญัแสดงสทิธทิี่ยัง

ไม่ได้ใช้สทิธ ิณ ขณะนั้น จึงจะครบองคป์ระชุม 

หากปรากฏว่าการประชุมคร้ังใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 60 (หกสบิ) นาท ีแต่มีผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธเิข้า

ร่วมประชุมยังไม่ครบองคป์ระชุม ให้ถอืว่าการประชุมในคร้ังนั้นไม่ครบองคป์ระชุม 

ในกรณทีี่ไม่ครบเป็นองคป์ระชุม หากการประชุมผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธนิั้นเป็นการเรียกโดยบริษัทฯ ให้นัด

ประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจด็) วัน แต่ไม่เกนิกว่า 14 (สบิสี่) วันนับจากวันกาํหนดประชุม

ผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธใินคร้ังแรก และให้บริษัทดาํเนินการจัดส่งหนังสอืเชิญประชุมไปยังผู้ถอืใบสาํคญัแสดง

สทิธทุิกรายและตลาดหลักทรัพย์ ตามรายละเอยีดและวิธกีารที่ระบุไว้ข้างต้น ในการประชุมคร้ังหลังนี้ ไม่บังคับ

ว่าจะต้องครบองคป์ระชุม กล่าวคอื มผู้ีถอืใบสาํคญัแสดงสทิธมิาประชุม กถ็อืว่าครบเป็นองคป์ระชุม 

อย่างไรกต็ามหากผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธ ิในกรณีที่ไม่

ครบองคป์ระชุมในวันกาํหนดวันประชุมผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธใินคร้ังแรก ให้ถือว่าการประชุมเป็นอนัระงับ

ไป โดยจะไม่มกีารเรียกประชุมใหม่อกี 

2.7. มติที่ประชุมผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจาํนวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธซิึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

2.8. มตใิดๆ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธไิด้ลงมติไปแล้วนั้น ให้ถือว่ามีผลผูกพันผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิ

ทุกรายไม่ว่าผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธนิั้นจะได้เข้าประชุมด้วยหรือไม่กต็าม 

2.9. ภายหลังจากบริษัทดําเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งมติของที่ประชุมผู้ถือ

ใบสาํคัญแสดงสิทธิให้ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ของตลาด

หลักทรัพย์ (SET Portal) โดยเรว็ 
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2.10. บริษัทฯ จะดาํเนินการจัดทาํและบนัทกึรายงานการประชุมและเกบ็รักษาบนัทกึดงักล่าวไว้ที่สาํนักงานใหญ่ของ

บริษัท รายงานการประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อโดยประธานที่ประชุมให้ถือเป็นหลักฐานอนัสมบูรณ์ ของกจิการ

ทั้งหลายที่ได้ประชุมกันนั้น และจัดส่งรายงานการประชุม ดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ และสาํนักงาน 

ก.ล.ต.ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 14 (สบิสี่) วัน นับจากวันประชุมผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

2.11. ในการประชุมผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธ ิบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ  ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ และที่

ปรึกษาอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้มอบหมายให้เข้าร่วมประชุม มีสิทธทิี่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิ

เพ่ือแสดงความคดิเหน็หรือให้คาํอธบิายในที่ประชุมผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธไิด้ 

2.12. บริษัทฯ จะเป็นผู้ชาํระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบัการจัดประชุมผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธทิั้งหมด 

2.13. บริษัทฯ จะแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกาํหนดสทิธิตามมติที่ประชุมผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธินับแต่วันที่ประชุมเพ่ือลง

มติ และบริษัทฯ จะแจ้งการแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อกาํหนดสิทธิเป็นลายลักษณ์อกัษรให้สาํนักงาน ก.ล.ต. ตลาด

หลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสาํคัญแสดงสทิธทิราบภายใน 15 (สบิห้า) วันนับตั้งแต่วันที่มีการแก้ไข

เพ่ิมเติมนั้น ทั้งนี้  บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลทาง

อเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal) ในวันเดียวกนักบัที่บริษัทฯ แจ้งสาํนักงาน ก.ล.ต. ตลาด

หลักทรัพย์ และนายทะเบยีนของใบสาํคญัแสดงสทิธแิละปฏบิตัติามเงื่อนไขที่กาํหนดไว้ในข้อ 3 

2.14. กรณทีี่ไม่สามารถจัดประชุมได้ทนัภายในอายุของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิให้ถือว่าการดาํเนินการประชุมสิ้นสดุลง

และไม่ได้มกีารจัดประชุมในคร้ังนั้น 

3. การแกไ้ขเพิม่เติมสิทธิและเงื่อนไขของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

3.1. การแก้ไขในส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธโิดยชัดแจ้ง หรือที่ต้องดาํเนินการให้เป็นไปตาม

กฎหมาย หรือกรณกีารปรับสทิธติามข้อกาํหนดสทิธนิี้  

การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกาํหนดสทิธใินเร่ืองที่เหน็ได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธโิดยชัด

แจ้ง หรือในส่วนซึ่งไม่ทาํให้สทิธขิองผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิด้อยลง หรือเพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือ

หลักเกณฑ์ที่กาํหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กฏ

ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือคาํสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือ ประกาศหรือข้อบังคับของสาํนักงาน ก.ล.ต. ที่

เกี่ยวข้อง หรือกรณกีารปรับสทิธติามที่ระบุไว้ในข้อ  5    ให้บริษัทกระทาํได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจาก

ที่ประชุมผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

ทั้งนี้  บริษัทฯ จะไม่แก้ไขข้อกาํหนดสทิธใินเร่ืองอตัราการใช้สทิธ ิราคาการใช้สทิธ ิและอายุของใบสาํคัญแสดง

สทิธ ิยกเว้นการปรับสทิธติามที่ระบุไว้ในข้อ 5 

3.2. การแก้ไขเพ่ิมเตมิในกรณอีื่น 
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การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกาํหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้อ 3.1  ต้องได้รับความยินยอมของบริษัทฯ  และที่

ประชุมผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

การแก้ไขเพ่ิมเตมิข้อกาํหนดสทิธขิองใบสาํคัญแสดงสทิธติามที่กาํหนดในข้อ 3.2  จะต้องได้รับความยินยอม

จากที่ประชุมผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธด้ิวยคะแนนเสยีง ตามที่ระบุในข้อ 2.7 

เงื่อนไขในการดาํเนินการแก้ไขเพ่ิมเตมิข้อกาํหนดสทิธ ิ

การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกาํหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใด จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกาํหนดตามประกาศ ทจ.

34/2551 หรือกฎเกณฑใ์ดๆ ของสาํนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งที่จะเพ่ิมเตมิภายหลัง เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนั 

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดาํเนินการแจ้งให้สาํนักงาน ก.ล.ต.  ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสาํคัญแสดงสิทธิ

ทราบถงึการแก้ไขเพ่ิมเตมิข้อกาํหนดสทิธแิละจะจัดส่งข้อกาํหนดสทิธทิี่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าวภายใน 15 (สบิ

ห้า) วันนับจากวันที่มกีารแก้ไขเพ่ิมเตมิข้อกาํหนดสทิธติาม ข้อ 3.1 และ 3.2 (แล้วแต่กรณ)ี 

บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธทิราบถงึการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกาํหนดสทิธดิังกล่าวตาม ข้อ 3.1 และ 3.2 

ผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลทางอเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal) ในวันเดยีวกนักบัที่บริษัทฯ แจ้ง

สาํนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสาํคัญแสดงสทิธิ และจะจัดส่งข้อกาํหนดสทิธิที่แก้ไข

เพ่ิมเตมิให้แก่ผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธเิมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 (สบิห้า) วันนับจากวันที่ได้รับการร้องขอเป็น

หนังสอืจากผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธ ิและจะจัดให้มกีารเกบ็รักษาสาํเนาข้อกาํหนดสทิธทิี่แก้ไขเพ่ิมเติม ณ สาํนักงาน

ใหญ่ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธสิามารถขอตรวจสอบสาํเนาข้อกาํหนดสทิธทิี่แก้ไขเพ่ิมเติมได้ในวัน

และเวลาทาํการของสถานที่ดงักล่าว 

4. การโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ 

4.1. การโอนใบสาํคญัแสดงสทิธทิี่มไิด้ฝากไว้กบัศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์ดงันี้  

4.1.1 การโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เมื่อผู้

โอนใบสาํคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธริะบุชื่อเป็นเจ้าของใบสาํคัญ

แสดงสทิธิ จาํนวนที่จะทาํการโอน หรือผู้รับโอนคนสดุท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่อง

ครบถ้วนจากผู้ที่ปรากฏชื่อดงักล่าว (แล้วแต่กรณ)ี ได้ส่งมอบใบสาํคญัแสดงสทิธใิห้แก่ผู้รับโอนโดยลง

ลายมอืชื่อสลักหลังแสดงการโอนไว้ด้วย 

4.1.1.1 ผลการโอนใบสาํคัญแสดงสทิธริะหว่างผู้รับโอนกบับริษัท การโอนใบสาํคัญแสดงสทิธจิะใช้

ยันกับบริษัทได้กต่็อเมื่อนายทะเบียนได้รับคาํขอลงทะเบียนการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิ

พร้อมทั้งใบสาํคัญแสดงสิทธทิี่ผู้รับโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิได้ลงลายมือช่ือเป็นผู้รับโอนใน

ด้านหลังของใบสาํคญัแสดงสทิธนิั้นครบถ้วนแล้ว 

4.1.1.2 ผลของการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนใบสาํคัญ

แสดงสทิธจิะใช้ยันกบับุคคลภายนอกได้กต่็อเมื่อนายทะเบยีนได้ลงทะเบียนการโอนใบสาํคัญ

แสดงสทิธใินสมุดทะเบยีนผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธเิรียบร้อยแล้ว 
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4.1.2 การขอลงทะเบยีนการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิจะต้องกระทาํ ณ สาํนักงานใหญ่ของนายทะเบียนในวัน

และเวลาทาํการของนายทะเบียน และจะต้องทาํตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนกาํหนดโดยผู้ขอ

ลงทะเบยีนจะต้องส่งมอบใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑข้์างต้น พร้อมทั้ง

หลักฐานอื่นๆ  ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบสาํคัญแสดง

สิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ อย่างไรกด็ี นายทะเบียนมีสิทธิปฏิเสธไม่รับคําขอ

ลงทะเบยีนการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิหากนายทะเบยีนเหน็ว่าการโอนใบสาํคัญแสดงสทิธนิั้นไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย 

4.2. สาํหรับการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาด

หลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

5. เงื่อนไขการปรบัสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ 

การแก้ไขเปล่ียนแปลงราคาและ/หรืออัตราการใช้สิทธิจะไม่สามารถทาํได้ เว้นแต่จะเป็นการปรับสิทธิ เพ่ือรักษา

ผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธไิม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม โดยบริษัทจะดาํเนินการปรับราคาการใช้

สิทธิและอัตราการใช้สิทธิซื้ อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสาํคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง

ดงัต่อไปนี้  

5.1. เมื่อบริษัทมกีารเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยก

หุ้นของบริษัทฯ ซึ่งการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สทิธแิละอตัราการใช้สทิธจิะมผีลบงัคบัทนัทนีับตั้งแต่วันที่ได้มี

การเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

(1) ราคาการใช้สทิธ ิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณดงันี้  

Price 1  = Price 0 x (Par 1) 

Par 0 

(2) อตัราการใช้สทิธ ิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณดงันี้  

Ratio 1  = Ratio 0 x (Par 0) 
Par 1 

โดยที่  

Price 1 คอื ราคาการใช้สทิธใิหม่หลังการเปล่ียนแปลง 

Price 0 คอื ราคาการใช้สทิธเิดมิก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คอื อตัราการใช้สทิธใิหม่หลังการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คอื อตัราการใช้สทิธเิดมิก่อนการเปล่ียนแปลง 

Par 1 คอื มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัหลังการเปล่ียนแปลง 

Par 0 คอื มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัก่อนการเปล่ียนแปลง 
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5.2. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้กบัผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลใน

วงจาํกดั โดยราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 (เก้าสบิ) ของ “ราคาตลาดของหุ้น

สามญับริษัท” ซึ่งการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สทิธแิละอตัราการใช้สทิธจิะมผีลบังคับทนัทตีั้งแต่วันแรกที่ผู้ถือ

ใบสาํคญัแสดงสทิธไิม่ได้รับสทิธใินการจองซ้ือหุ้นสามญัที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเคร่ืองหมาย 

XR) สาํหรับกรณทีี่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิ (Right Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้น

สามญัที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจาํกดั แล้วแต่กรณ ี

 “ราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คาํนวณได้จากจาํนวนเงินทั้งหมดที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอ

ขายหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกนั้น (ถ้ามี) หารด้วยจาํนวนหุ้น

สามญัที่ออกใหม่ทั้งหมด 

 อนึ่งในกรณีที่เมื่อมีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขายในเงื่อนไขที่

จะต้องจองซื้ อหุ้นดังกล่าวด้วยกัน ให้นาํราคาทุกราคาและจาํนวนหุ้นที่ออกใหม่ทั้งหมดมาคาํนวณเป็นราคา

เฉล่ียต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ต้องจองซื้ อ

ด้วยกนั ให้นาํจาํนวนหุ้นและราคาเสนอขายที่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 (เก้าสบิ) ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของ

บริษัท” มาคาํนวณการเปล่ียนแปลงเท่านั้น 

 “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ” ได้กาํหนดไว้เท่ากบั ราคาเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของหุ้นสามญับริษัทที่มกีาร

ซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ 15 (สบิห้า) วันทาํการติดต่อกนัก่อนวันที่ใช้ในการคาํนวณ ซ่ึงราคาตลาด

เฉล่ียถ่วงนํา้หนัก เท่ากบั มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามญัทั้งหมดของบริษัทหารด้วยจาํนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มี

การซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ 

 “วันที่ใช้ในการคาํนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้ อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสทิธใินการจองซื้ อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ 

(วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเคร่ืองหมาย XR) สาํหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right 

Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่สาํหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่

ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณทีี่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั แล้วแต่กรณ ี ในกรณีที่ไม่สามารถ

หา “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซ้ือขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะ

ดาํเนินการกาํหนดราคายุตธิรรมเพ่ือใช้ในการคาํนวณแทน 

 “ราคายุตธิรรม” หมายถงึ ราคาที่ประเมนิโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่สาํนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเหน็ชอบ 

(1) ราคาการใช้สทิธ ิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณดงันี้  

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

[MP x (A + B)] 

(2) อตัราการใช้สทิธ ิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณดงันี้  

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

    [(A x MP) + BX] 
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โดยที่  

Price 1 คอื ราคาการใช้สทิธใิหม่หลังการเปล่ียนแปลง 

Price 0 คอื ราคาการใช้สทิธเิดมิก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คอื อตัราการใช้สทิธใิหม่หลังการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คอื อตัราการใช้สทิธเิดมิก่อนการเปล่ียนแปลง 

MP คอื ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท 

A คอื จาํนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชาํระเตม็มูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

เพ่ือการจองซื้ อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ก่อนวันแรกของ

การเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขาย

ให้แก่บุคคลในวงจาํกดั แล้วแต่กรณ ี
B คอื จาํนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพ่ือเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ แก่ประชาชน

ทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั 
BX คอื จาํนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น 

(ถ้าม)ี ทั้งจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิ และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป 

และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั 

5.3. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิ และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/

หรือ บุคคลในวงจาํกดัโดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสทิธทิี่จะแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือ ให้สทิธใิน

การจองซื้อหุ้นสามญั เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่จะซื้ อหุ้นสามัญ โดยที่ราคาเฉล่ียต่อหุ้น

ของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิดังกล่าว ตํ่ากว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ “ราคาตลาดของหุ้น

สามญัของบริษัทฯ” 

การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะ

ไม่ได้รับสทิธใินการจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสทิธแิปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สทิธิ

ในการจองซื้ อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเคร่ืองหมาย XR) สาํหรับกรณีที่เป็นการเสนอขาย

ให้กบัผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสทิธทิี่จะ

แปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้ อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้กับประชาชน

ทัว่ไป และ/หรือ กรณทีี่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั แล้วแต่กรณ ี 

 “ราคาเฉล่ียต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพ่ือรองรับสทิธ”ิ คาํนวณได้จากจาํนวนเงินที่บริษัทจะได้รับจากการขาย

หลักทรัพย์ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามัญหักด้วย

ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้าม)ี รวมกบัเงินที่จะได้รับจากการใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญันั้น หาร

ด้วยจาํนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพ่ือรองรับการใช้สทิธนิั้น 

“ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ”  มคีวามหมายเช่นเดยีวกบัรายละเอยีดในข้อ 5.2 ข้างต้น 
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“วันที่ใช้ในการคาํนวณ” หมายถงึ วันแรกที่ผู้ซ้ือหุ้นสามญัจะไม่ได้รับสทิธใินการจองซ้ือหลักทรัพย์ ที่ออกใหม่

ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้ อหุ้นสามัญ สาํหรับกรณีที่เป็นการเสนอขาย

หลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออก

ใหม่ใดๆ ที่ให้สทิธแิปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สทิธใินการซื้ อหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ 

กรณทีี่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั แล้วแต่กรณ ี

(1) ราคาการใช้สทิธ ิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณดงันี้   

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

      [MP x (A + B)] 

(2) อตัราการใช้สทิธ ิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณดงันี้   

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

     [(A x MP) + BX] 

โดยที่  

Price 1 คอื ราคาการใช้สทิธใิหม่หลังการเปล่ียนแปลง 

Price 0 คอื ราคาการใช้สทิธเิดมิก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คอื อตัราการใช้สทิธใิหม่หลังการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คอื อตัราการใช้สทิธเิดมิก่อนการเปล่ียนแปลง 

MP คอื ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท 
A คอื จาํนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชาํระเตม็มูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

เพ่ือการจองซื้ อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุ้น

สามญัได้ หรือให้สทิธใินการจองซื้ อหุ้นสามัญ ของผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ก่อนวัน

แรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่ จะแปลงสภาพ หรือ

เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายต่อ

ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั แล้วแต่กรณ ี 
B คอื จาํนวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่ เพ่ือรองรับการใช้สทิธขิองหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสทิธทิี่จะ

แปลงสภาพหรือเปล่ียนเป็นหุ้นสามญัได้ หรือให้สทิธใินการจองซื้ อหุ้นสามัญตามที่

เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ 

เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั 
BX คอื จาํนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์ใดๆ 

ที่ให้สทิธทิี่จะแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สทิธใินการจองซ้ือหุ้น

สามญั สาํหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิ และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป 

และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกัด รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิ

แปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามญัได้ หรือให้สทิธใินการจองซื้อหุ้นสามญั  
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5.4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ถอืหุ้นของบริษัท  การเปล่ียนแปลงราคา

การใช้สทิธ ิและอตัราการใช้สทิธจิะมผีลบงัคบัทนัทตีั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามญัจะไม่มสีทิธรัิบหุ้นปันผล (วัน

แรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเคร่ืองหมาย XD) 

(1) ราคาการใช้สทิธ ิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณดงันี้   

Price 1 = Price 0 x A 

      (A + B)  

(2) อตัราการใช้สทิธ ิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณดงันี้   

Ratio 1 = Ratio 0 x (A + B) 

          A 

โดยที่   
Price 1 คอื ราคาการใช้สทิธใิหม่หลังการเปล่ียนแปลง 

Price 0 คอื ราคาการใช้สทิธเิดมิก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คอื อตัราการใช้สทิธใิหม่หลังการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คอื อตัราการใช้สทิธเิดมิก่อนการเปล่ียนแปลง 
A คอื จาํนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชาํระเตม็มูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น 

เพ่ือสทิธใินการรับหุ้นปันผล 
B คอื จาํนวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่ในรปูแบบของหุ้นสามญัปันผล 

5.5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 80 (แปดสิบ) ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ

กจิการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้ และเกนิกว่าอตัราร้อยละ 80 (แปดสบิ) ของกาํไรสทุธติามงบการเงินรวม

ของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ สาํหรับการดาํเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบสาํคญั

แสดงสทิธิ การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สทิธแิละอัตราการใช้สิทธจิะมีผลบังคับทันทตีั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้ อหุ้น

สามญัจะไม่มสีทิธรัิบเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเคร่ืองหมาย XD) 

 ทั้งนี้  อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น คาํนวณโดยนําเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการ

ดาํเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชี หารด้วยกาํไรสทุธติามงบการเงินเฉพาะกจิการของบริษัทหลังหักภาษี

เงินได้ของผลการดาํเนินงานของรอบระยะเวลาบญัชีปีเดยีวกนั กรณทีี่เทยีบกบักาํไรสทุธติามงบการเงินเฉพาะ

กจิการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ หรือหารด้วยกาํไรสทุธติามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงิน

ได้ กรณีที่เทยีบกบังบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าวให้

รวมถงึเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบญัชีดงักล่าวด้วย  

วันที่ใช้ในการคํานวณ หมายถึง วันแรก ที่ ผู้ซื้ อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วันแรกที่ตลาด

หลักทรัพย์ขึ้นเคร่ืองหมาย XD) 

(1) ราคาการใช้สทิธ ิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณดงันี้   

Price 1 = Price 0 x [MP – (D – R)] 

   MP 
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(2) อตัราการใช้สทิธ ิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคาํนวณดงันี้   

Ratio 1 =      Ratio 0 x MP 

         [MP – (D – R)] 
โดยที่  

Price 1 คอื ราคาการใช้สทิธใิหม่หลังการเปล่ียนแปลง 

Price 0 คอื ราคาการใช้สทิธเิดมิก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คอื อตัราการใช้สทิธใิหม่หลังการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คอื อตัราการใช้สทิธเิดมิก่อนการเปล่ียนแปลง 

MP คอื ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท  

D คอื เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถอืหุ้น 

R คอื เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่าย หากนาํกาํไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ 

หลังหักภาษีเงินได้ในอตัราร้อยละ 80 (แปดสิบ) หารด้วยจาํนวนหุ้นทั้งหมดที่มี

สทิธไิด้รับเงินปันผล หรือ หากนาํกาํไรสทุธติามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลักหัก

ภาษีเงินได้ในอตัราร้อยละ 80 (แปดสบิ) หารด้วยจาํนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสทิธไิด้รับ

เงินปันผล แล้วแต่การคาํนวณใดจะสงูกว่า 

5.6. ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อนัทาํให้ผลตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคัญแสดง

สทิธจิะได้รับเมื่อมกีารใช้สทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธด้ิอยไปกว่าเดมิ โดยที่เหตกุารณใ์ดๆ นั้นไม่ได้กาํหนดอยู่

ในข้อ 5.1 ถงึข้อ 5.5   ดงักล่าวข้างต้น ให้บริษัทพิจารณาเพ่ือกาํหนดการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สทิธ ิและ/

หรือ อตัราการใช้สทิธ ิ(หรือปรับจาํนวนหน่วยใบสาํคัญแสดงสทิธแิทนอตัราการใช้สทิธ)ิ ใหม่อย่างเป็นธรรม 

โดยไม่ทาํให้สทิธขิองผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธด้ิอยไปกว่าเดมิ โดยให้ถอืว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สิ้นสดุ และ

ให้บริษัทแจ้งให้สาํนักงาน ก.ล.ต.  ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสาํคัญแสดงสิทธิ ทราบถึง

รายละเอียดดังกล่าว ด้วยภายในระยะเวลา 15 (สิบห้า) วัน นับตั้งแต่วันที่มีเหตุให้ต้องดําเนินการ

เปล่ียนแปลงการใช้สทิธดิงักล่าว  

5.7. การคาํนวณเปล่ียนราคาการใช้สทิธแิละอตัราการใช้สทิธติามข้อ 5.1 ถงึข้อ 5.6 เป็นอสิระต่อกนัและจะคาํนวณ

การเปล่ียนแปลงตามลาํดับเหตุการณ์ก่อนหลังของการเปรียบเทยีบกบัราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ 

สาํหรับในกรณทีี่มเีหตกุารณต่์างๆ จะเกดิขึ้นพร้อมกนัให้คาํนวณการเปล่ียนแปลงเรียงลาํดับดังนี้  คือ ข้อ 5.1 

ข้อ 5.5 ข้อ 5.4 ข้อ 5.2 ข้อ 5.3 และข้อ 5.6 โดยในแต่ละลาํดับคร้ังที่มีการคาํนวณการเปล่ียนแปลงให้คง

สภาพของราคาการใช้สทิธแิละอตัราการใช้สทิธเิป็นทศนิยม 3 (สาม) ตาํแหน่ง 

5.8. การคาํนวณการเปล่ียนแปลงการใช้สทิธแิละอตัราการใช้สทิธติามข้อ 5.1 ถึงข้อ 5.6 จะไม่มีการเปล่ียนแปลง

ซึ่งทาํให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้นและอัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น สาํหรับการคาํนวณ

จาํนวนเงินจากการใช้สิทธิ จะคาํนวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังจากเปล่ียนแปลง (ทศนิยม 3 (สาม) 

ตาํแหน่ง) คูณกับจาํนวนหุ้นสามัญ (จาํนวนหุ้นสามัญคาํนวณได้จาก อัตราการใช้สิทธิใหม่ คูณกับจํานวน

ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี่แสดงความจาํนงการใช้สทิธ ิเมื่อคาํนวณได้จาํนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตัดเศษของ

หุ้นนั้นทิ้ง) ในกรณจีาํนวนเงินที่คาํนวณได้จากการใช้สทิธมิเีศษของบาทให้ตดัเศษของบาททิ้ง  
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 ทั้งนี้  ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทาํให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ที่คาํนวณตามสูตรมี

ราคาตํ่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ขอสงวนสทิธทิี่จะปรับราคา

การใช้สทิธใิหม่เพียงเท่ากบัมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญเท่านั้น สาํหรับอตัราการใช้สทิธใิหม่ให้ใช้อตัราการใช้

สทิธทิี่คาํนวณได้ตามข้อ 5.1 ถงึข้อ 5.6 เช่นเดมิ 

5.9. บริษัทฯ อาจทาํการปรับราคาการใช้สทิธคิวบคู่กบัการออกใบสาํคัญแสดงสทิธใิหม่ทดแทนการปรับอตัราการ

ใช้สทิธกิไ็ด้ ทั้งนี้  หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพ่ิมเติม บริษัทฯ ต้องย่ืนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออก

หุ้นรองรับการปรับสทิธนิี้อย่างเพียงพอต่อสาํนักงานก.ล.ต ก่อนการปรับสทิธ ิจึงจะถือว่าบริษัทได้รับอนุญาต

ให้เสนอขายหุ้นรองรับ 

5.10. การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สทิธแิละอตัราการใช้สทิธิตามข้อ 5.1 ถึงข้อ 5.6 และ/หรือ การออกใบสาํคัญ

แสดงสทิธใิหม่ทดแทนการปรับอตัราการใช้สทิธติามข้อ 5.9 บริษัทจะดาํเนินการแจ้งรายละเอยีดเกี่ยวกบัการ

ปรับสทิธโิดยบอกถึงเหตุผลที่ต้องมีการปรับสทิธ ิรายละเอยีดวิธกีารคาํนวณราคาการใช้สทิธใิหม่ อตัราการ

ใช้สทิธใิหม่ วันที่การปรับสทิธมิผีลบงัคบั และจาํนวนใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่ออกทดแทนการปรับอตัราการใช้

สทิธิต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในวันทาํการถัดจากวันที่การปรับสทิธมิีผลบังคับผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูล

ทางอเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal) และแจ้งต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์

ภายใน 15 (สบิห้า) วันนับแต่วันที่การปรับสทิธมิผีลบงัคบัใช้  

6. การชดใชค่้าเสียหาย กรณีท่ีบริษทัฯ ไมส่ามารถจดัใหม้หีุน้เพือ่รองรบัการใชสิ้ทธิ 

บริษัทฯ จะชดใช้ค่าเสยีหายให้แก่ผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธติามรายละเอยีดดงันี้  

6.1. บริษัทฯ จะชดใช้ค่าเสยีหายให้เฉพาะผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธทิี่มาแจ้งความจาํนงที่จะใช้สทิธใินวันกาํหนดการ

ใช้สิทธิแต่ละคร้ัง ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิได้

อย่างเพียงพอ ยกเว้น กรณตีามที่ระบุได้ในข้อจาํกดัการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธแิละหุ้นสามัญที่เกดิจากการใช้

สทิธติามข้อ 15 

6.2. การชดใช้ค่าเสยีหายตามข้อ 6.1 บริษัทฯ จะดาํเนินการชดใช้ให้ภายใน 30 (สามสบิ) วันทาํการ นับจากวันที่

กาํหนดการใช้สทิธใินคร้ังนั้น ทั้งนี้ตามวิธกีารและเงื่อนไขที่กาํหนดโดยบริษัทฯ 

อย่างไรกด็ี ไม่ว่ากรณีใดๆ หากบริษัทฯ ได้ทาํการส่งเชค็ ดร๊าฟท ์ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือคาํสั่งจ่ายเงินของ

ธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสาํคัญสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในหนังสือ

แสดงความจาํนงในการใช้สิทธโิดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิได้รับเงินค่าเสยีหายคืนแล้ว

โดยชอบและไม่มสีทิธเิรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสยีหายใดๆอกีต่อไป 

6.3. การคาํนวณค่าเสยีหายที่บริษัทฯ จะชดใช้ให้ผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธติามข้อ 6.1 มสีตูรการคาํนวณ ดงันี้  

ค่าเสยีหายต่อใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 (หนึ่ง) หน่วย เท่ากบั B x [MP – EP] 
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โดยที่ 

B คอื จํานวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพ่ิมขึ้ นได้ ตามอัตราการใช้สิทธิที่

เปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นต่อ 1 หน่วย 

MP คอื ราคาเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในวันกาํหนดการใช้สทิธใินแต่ละรอบ ซึ่ง

ผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธหิรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธมิาแสดงความจาํนงการใช้สทิธ ิ 

(ราคาเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของหุ้นสามญัของบริษัทฯ คาํนวณจาก มูลค่าซื้ อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท

ฯ หารด้วย จาํนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้ อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัท

ฯ ทาํการซื้อขายอยู่) 

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในวันกาํหนดการใช้สทิธิ” 

ตามที่กล่าวข้างต้นเนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้ อขายในวันใช้สิทธิ กใ็ห้ใช้ราคาเฉล่ียถ่วง

นํา้หนักของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในวันที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ มีการซื้ อขายถัดไปจากวัน

กาํหนดการใช้สทิธใินแต่ละรอบ โดยใช้หลักการคาํนวณแบบเดยีวกนั 

EP คอื ราคาการใช้สทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิหรือราคาการใช้สทิธติามเงื่อนไขการปรับสทิธหิาก

มกีารปรับราคาการใช้สทิธ ิ

6.4. การชดใช้ค่าเสยีหายตามข้อนี้ ให้ถอืเป็นสิ้นสดุ 

6.5. ในกรณีที่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิที่มิใช่สัญชาติไทย (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ไม่สามารถใช้สิทธติาม

ใบสาํคญัแสดงสทิธไิด้ เนื่องจากข้อจาํกดัในเร่ืองอตัราส่วนการถอืหุ้นของบุคคลที่มใิช่สญัชาติไทย ซึ่งข้อบังคับ

ของบริษัทกาํหนดไว้ว่า “หุ้นของบริษัทฯ ย่อมโอนกันได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจาํกัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใด

ขณะหนึ่งต้องมีจาํนวนรวมกนัไม่เกนิกว่าร้อยละสี่สบิเก้า (49) ของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ การโอน

หุ้นรายใดที่จะทาํให้อตัราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทฯ เกนิอตัราส่วนข้างต้น บริษัทฯ มีสทิธปิฏเิสธการโอนหุ้น

บริษัทฯ รายนั้นได้” ในกรณเีช่นนี้  บริษัทฯ จะไม่ชดเชยค่าเสยีหาย หรือดาํเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธซิึ่งเป็น

บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย และผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิซ่ึงเป็นบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือ

เรียกร้องให้บริษัทฯ ชดใช้ใดๆ  ทั้งสิ้น 

7. การดาํเนินการกรณีท่ีมีเศษของหุน้ 

ในกรณทีี่มกีารเปล่ียนแปลงอตัราการใช้สทิธติามเกณฑก์ารปรับอตัราการใช้สทิธติามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสทิธ ิ

และมเีศษของจาํนวนหุ้นสามญัที่จะได้รับจากการใช้สทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธใิห้ตดัเศษของหุ้นนั้นทิ้ง 

8. มติท่ีประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่อนุมติัการออกหุน้เพือ่รองรบัการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ที่ประชุมคณะกรรมการคร้ังที่ 4/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 สงิหาคม 2557 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 

1/2557 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 12 กนัยายน 2557 มมีตจิัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกนิ 1,540,000,000 

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพ่ือรองรับการใช้สทิธแิปลงสภาพของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิMONO-W1 
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9. รายละเอียดเกี่ยวกบัหุน้สามญัท่ีออกใหม่เพือ่รองรบัใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหม่ ครั้งท่ี  1 

(“MONO-W1”) 

จาํนวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่เพ่ือรองรับการใช้

สทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ
ไม่เกนิ 1,540,000,000  หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

ราคาการใช้สทิธหุ้ินละ 2.50 บาทต่อหุ้น เ ว้นแต่กรณีมีการ

ปรับราคาการใช้สทิธติามเงื่อนไข

การปรับสทิธ ิ

10. สถานะและสิทธิของหุน้สามญัใหม่ท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ จะย่ืนขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ ตามจาํนวนหุ้นสามัญที่

ออกใหม่สาํหรับการใช้สทิธใินแต่ละคร้ังโดยเรว็ ทั้งนี้ภายใน 14 (สบิสี่) วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับชาํระค่าหุ้น

ตามจาํนวนที่มีการใช้สทิธแิต่ละคร้ัง และบริษัทฯ จะดาํเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่ได้ใช้สทิธนิั้น

เข้าเป็นผู้ถอืหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในสมุดทะเบยีนผู้ถอืหุ้นตามจาํนวนหุ้นสามญัที่คาํนวณได้จากการใช้สทิธใินคร้ังนั้น 

หุ้นสามัญใหม่ที่ออกเนื่องจากการใช้สทิธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธ ิจะมีสิทธแิละสถานะเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของ

บริษัทฯ ที่ได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทุกประการ นับตั้งแต่วันที่มีการจดแจ้งชื่อของผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธหิรือผู้รับ

สทิธแิทนเป็นผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ และจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแล้วเนื่องจากการออกหุ้นสามัญใหม่จากการใช้สทิธิ

ตามใบสาํคญัแสดงสทิธกิบักระทรวงพาณชิย์แล้ว 

11. สถานภาพของผูถ้อืใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีอยู่ระหว่างวนัท่ีผูถ้อืใบสําคญัแสดงสิทธิแสดงความจํานงใชสิ้ทธิ 

สถานะของใบสาํคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิแสดงความจาํนงใช้สิทธิ และวันก่อนที่

กระทรวงพาณิชย์ จะรับจดทะเบียนเพ่ิมทุนการชาํระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธติามใบสาํคัญแสดงสิทธิจะมี

สถานภาพและสทิธเิช่นเดยีวกบัใบสาํคญัแสดงสทิธทิี่ยังไม่ได้แสดงความจาํนงใช้สทิธ ิและสถานภาพจะสิ้นสดุลงใน

วันที่กระทรวงพาณชิย์ได้รับจดทะเบยีนเพ่ิมทุนชาํระแล้ว อนัเนื่องมาจากการใช้สทิธติามใบสาํคัญแสดงสทิธข้ิางต้น

แล้ว ในกรณทีี่บริษัทฯ มกีารปรับราคาการใช้สทิธ ิและ/หรือ อตัราการใช้สทิธใินช่วงที่บริษัทฯ ยังไม่ได้นาํหุ้นสามัญ

ที่เกดิจากการใช้สทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธเิข้าจดทะเบยีนกบักระทรวงพาณชิย์ ผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธทิี่ได้ทาํการ

ใช้สทิธแิล้วจะได้รับการปรับสทิธย้ิอนหลัง โดยบริษัทฯ จะดาํเนินการออกหุ้นสามญัใหม่เพ่ิมเตมิให้แก่ผู้ถือใบสาํคัญ

แสดงสทิธโิดยเรว็ที่สดุตามจาํนวนที่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิสมควรจะได้รับหากราคาที่ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ 

โดยหุ้นสามญัส่วนที่เพ่ิมใหม่อาจได้รับช้ากว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้ แล้ว แต่ไม่เกนิ 45 (สี่สบิห้า) วันนับจาก

วันที่มกีารปรับสทิธ ิ
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12. ตลาดรองของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขาย 

บริษัทฯ จะดาํเนินการย่ืนคาํขออนุญาตให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณารับใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุ้นสามัญของ

บริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทาํการซื้ อขายอยู่ ภายใน 30 

(สามสบิ) วันนับตั้งแต่วันออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

13. การดําเนินการหากมีหุน้ท่ีจดัสรรไวค้งเหลือจากการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิครั้งสุดทา้ย 

หากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิในคร้ังสุดท้าย คณะกรรมการหรือ คณะกรรมการ

บริหาร จะเสนอผ่านที่ประชุมผู้ถอืหุ้น เพ่ือพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สทิธติามใบสาํคัญแสดงสทิธิ

ต่อไป ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามข้อกาํหนด เงื่อนไข และวิธกีารที่เกี่ยวข้องกบั พ.ร.บ บริษัทมหาชน ประกาศของตลาด

หลักทรัพย์ และสาํนักงาน ก.ล.ต. 

14. ตลาดรองของหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทั 

บริษัทฯ จะดาํเนินการขออนุญาตนาํหุ้นสามญัที่เกดิจากการใช้สทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธซิื้อหุ้นสามญัเข้าซื้ อขายใน

ตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามญัของบริษัททาํการซื้อขายอยู่ ภายใน 30 (สามสบิ) วันนับจากวันครบกาํหนดใช้สทิธซิึ่งผู้

ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธซิื้อหุ้นสามญัในแต่ละคร้ัง 

15. ขอ้จํากดัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ ขอ้จํากดัการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ และขอ้จํากดัการโอนหุน้ 

15.1. ข้อจาํกดัในการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิและข้อจาํกดัการใช้สทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

บริษัทฯ ไม่มข้ีอจาํกดัในการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิอย่างไรกต็ามบริษัทมีข้อจาํกดัการใช้สทิธติามใบสาํคัญ

แสดงสิทธิ หากการใช้สิทธิดังกล่าวจะทาํให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับตาม

กฎหมาย และมข้ีอจาํกดัอนัสบืเนื่องมาจากข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยเร่ืองอตัราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่

มใิช่สญัชาตไิทย โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

15.1.1. บริษัทฯ จะไม่ออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่เป็นบุคคลที่มิใช่สญัชาติไทย 

ซึ่งได้ดาํเนินการใช้สทิธติามเงื่อนไขการแจ้งความจาํนงการใช้สทิธติามข้อ 1.2.8 หากการใช้สทิธิ

ดังกล่าวจะทาํให้สดัส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สญัชาติไทยมีจาํนวนเกนิกว่าร้อยละ 49 ของ

จาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ตามที่ระบุในข้อบงัคบัของบริษัทฯ  

15.1.2. หากข้อจาํกดัตามข้อ 15.1.1 ข้างต้นมีผลทาํให้ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่เป็นบุคคลที่มิใช่สญัชาติ

ไทย (บุคคลธรรมดาและ / หรือนิตบุิคคล) ที่ได้ดาํเนินการใช้สทิธติามเงื่อนไขการแจ้งความจาํนง

การใช้สทิธติามข้อ 1.2.8 ไม่สามารถใช้สทิธไิด้ตามจาํนวนที่ระบุในใบแจ้งความจาํนงการใช้สทิธซิื้อ

หุ้นสามญัเพ่ิมทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ ขอสงวนสทิธใินการส่งเงินที่เหลือในส่วนที่ไม่

สามารถใช้สทิธไิด้คนืให้แก่ผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธทิี่เป็นบุคคลที่มิใช่สญัชาติไทยดังกล่าวโดยไม่มี

ดอกเบี้ยภายใน 14 (สบิสี่) วันนับจากวันกาํหนดการใช้สทิธใินคร้ังนั้น ๆ ทั้งนี้  ตามวิธกีารและ

เงื่อนไขที่กาํหนดโดยบริษัทฯ 
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15.1.3. ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชยหรือชดใช้ไม่ว่าใน

รูปแบบใดจากบริษัทฯ และตัวแทนรับแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธ ิ ในกรณีที่ไม่สามารถใช้สทิธิ

ตามใบสาํคัญแสดงสทิธไิด้โดยมีสาเหตุมาจากข้อจาํกดัเร่ืองอตัราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่

สญัชาตไิทยตามข้อ 15.1.1 ข้างต้น                                                                                                                    

15.2. ข้อจาํกดัในการโอนหุ้น 

หุ้นของบริษัทฯ โอนได้อย่างเสรีโดยไม่มข้ีอจาํกดั เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตใุห้มบุีคคลที่มใิช่สญัชาตไิทย

ถอืหุ้นอยู่ในบริษัทฯ เกนิกว่าร้อยละ 49 ของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท การโอนหุ้นราย

ใดที่จะทาํให้อตัราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สญัชาติไทยในบริษัทฯ เกนิอตัราส่วนข้างต้น บริษัทฯ มี

สทิธทิี่จะปฏเิสธไม่รับจดทะเบยีนการโอนหุ้นรายนั้นได้ 

16. การจอง การจําหน่าย และการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ 

16.1. วิธกีารเสนอขายหลักทรัพย์ 

การเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธใินคร้ังนี้ ไม่ผ่านผู้จัดจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย เนื่องจากเป็นการ

เสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิโดยไม่คดิมูลค่า 

16.2. วิธกีารจัดสรรใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

ออกให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถอืหุ้น (Right Offering) ในอตัราส่วนหุ้นสามัญเดิม 14 

หุ้นเดมิ (ตามปรากฏในทะเบยีน ณ 22 สงิหาคม 2557) ต่อ 15 หน่วยใบสาํคญัแสดงสทิธ ิโดยบริษัทฯ ได้

กาํหนดวันกาํหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (Record 

Date) ในวนัท่ี 21  สิงหาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธปิีดสมุดทะเบียนและพัก

การโอนหุ้นใน วนัท่ี 22 สิงหาคม  2557 ในการคาํนวณสทิธขิองผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรร

ใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักล่าว ทั้งนี้หากปรากฏว่ามเีศษของใบสาํคญัแสดงสทิธน้ิอยกว่า 1 หน่วย บริษัทฯ กจ็ะ

ทาํการปัดเศษขึ้นเป็น 1 หน่วย 

16.3. วันและวิธกีารจองและการชาํระเงินค่าจองซื้อใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

เนื่องจากใบสาํคัญแสดงสิทธิออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า ดังนั้น จึงไม่มีวันจอง วิธีการจองและ

การชาํระเงินค่าจองซื้อใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

16.4. ผู้จัดจาํหน่ายหลักทรัพย์ 

- ไม่ม ี–  
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17. วิธีการส่งมอบหลกัทรพัยใ์บสําคญัแสดงสิทธิและการส่งมอบหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดง

สิทธิ 

17.1. การส่งมอบใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

บริษัทฯ จะดาํเนินการส่งมอบใบสาํคัญแสดงสทิธใิห้กบัผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุด

ทะเบยีนผู้ถอืหุ้น ณ วันที่ 22 สงิหาคม 2557 โดยบริษัทฯ จะดาํเนินการออกและส่งมอบใบสาํคญัแสดงสทิธิ

ตามรายละเอยีดและขั้นตอน ดงัต่อไปนี้  

17.1.1. กรณผู้ีถอืหุ้นเดมิไม่มบีญัชีซื้อขายหลักทรัพย์กบับริษัทหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด จะส่งมอบใบสาํคัญแสดงสทิธิตามจาํนวนที่

ได้รับจัดสรรให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยู่ที่ระบุในสมุด

ทะเบยีนผู้ถือหุ้นภายใน 15 (สบิห้า) วันทาํการนับแต่วันที่ออกใบสาํคัญแสดงสทิธ ิในกรณีนี้  ผู้ที่

ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในคร้ังนี้ ในตลาด

หลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทาํการซื้ อขายอยู่ได้จนกว่าจะได้รับใบสาํคัญแสดงสทิธ ิซึ่งอาจ

ได้รับภายหลังจากที่ใบสาํคญัแสดงสทิธขิองบริษัทฯ เร่ิมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของ

บริษัทฯ ทาํการซื้อขายอยู่ 

17.1.2. กรณผู้ีถอืหุ้นเดมิมบีญัชีซื้ อขายหลักทรัพย์กบับริษัทหลักทรัพย์ 

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกดั จะนาํใบสาํคัญแสดงสทิธฝิากไว้กบั “บริษัท 

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จาํกัด เพ่ือผู้ฝาก”   และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึก

ยอดบัญชีจํานวนใบสาํคัญแสดงสิทธิที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหลักทรัพย์อยู่  ในขณะเดียวกัน

บริษัทหลักทรัพย์นั้นกจ็ะบันทึกยอดบัญชีจาํนวนใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่ผู้ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้และ

ออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 (เจด็) วันทาํการ นับจากวันออก

ใบสาํคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้ ผู้ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายใบสําคัญแสดงสิทธิในตลาด

หลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทาํการซื้ อขายอยู่ได้ทนัททีี่ตลาดหลักทรัพย์อนุมัติให้ใบสาํคัญ

แสดงสทิธขิองบริษัททาํการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามญัของบริษัททาํการซื้อขายอยู่ 

ทั้งนี้  ชื่อของผู้ถอืหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะต้องตรงกบัชื่อเจ้าของบัญชีซื้ อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ที่ได้รับ

การจัดสรรประสงคท์ี่จะฝากใบสาํคญัแสดงสทิธไิว้มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสทิธทิี่จะดาํเนินการ

ออกใบสาํคญัแสดงสทิธใิห้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรตามข้อ 17.1.1 แทน 

17.1.3. กรณผู้ีถอืหุ้นเดมิมบีญัชีซื้อขายหลักทรัพย์กบัศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกดั จะนาํใบสาํคัญแสดงสทิธฝิากไว้กบัศูนย์รับ

ฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนใบสาํคัญแสดงสิทธิตาม

จํานวนที่ได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออก

หลักฐานการฝากให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 (เจด็) วันนับจากวันที่ออกใบสาํคัญแสดง
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สทิธ ิเมื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสทิธต้ิองการขายใบสาํคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้น

ดังกล่าวจะต้องถอนใบสาํคัญแสดงสทิธอิอกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัท

หลักทรัพย์ทั่วไป  ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดาํเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/

หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ กาํหนด ดังนั้นในกรณีนี้  ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขาย

ใบสาํคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทาํการซ้ือขายอยู่ได้ทันทีที่ตลาด

หลักทรัพย์อนุญาตให้ใบสาํคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ทาํการซื้ อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้น

สามัญของบริษัทฯ ทําการซ้ือขายอยู่และผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิได้

ดาํเนินการถอนใบสาํคญัแสดงสทิธอิอกจากบญัชี 600 ดงักล่าวแล้ว 

17.2. การส่งมอบหุ้นสามญัที่เกดิจากการใช้สทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

ในการใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญัของบริษัทตามใบสาํคัญแสดงสทิธ ิผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่ใช้สทิธซิื้ อหุ้นสามัญ

สามารถเลือกให้บริษัทดาํเนินการในกรณใีดกรณหีนึ่งดงัต่อไปนี้  

17.2.1. ในกรณทีี่ผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธทิี่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามญัประสงคจ์ะขอรับใบหุ้นสามญั โดยให้

ออกใบหุ้นในนามของผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธ ิศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจาํนวน

ที่ใช้สทิธแิก่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธทิางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุด

ทะเบียนใบสาํคัญแสดงสิทธ ิภายใน 15 (สบิห้า) วันทาํการนับจากวันครบกาํหนดการใช้สทิธแิต่

ละคร้ัง ในกรณนีี้ ผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธทิี่จะใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญัจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่เกดิ

จากการใช้สทิธใินตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัททาํการซื้ อขายอยู่ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น 

ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สทิธไิด้รับอนุญาตให้เข้าทาํการซ้ือขายใน

ตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามญัของบริษัทฯ ทาํการซ้ือขายอยู่ 

17.2.2. ในกรณีที่ ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ แต่

ประสงคจ์ะใช้บริการศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธปิระสงคท์ี่จะฝากหุ้นสามัญ

ที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซ่ึงผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซ้ือขาย

หลักทรัพย์อยู่ ในกรณนีี้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดาํเนินการนาํหุ้นสามัญที่เกดิจากการใช้สทิธฝิาก

ไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผู้ฝาก” และศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่  ใน

ขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้น  กจ็ะบันทึกยอดบัญชีจาํนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้น

ฝากหุ้นสามญัอยู่ ในขณะเดยีวกนับริษัทหลักทรัพย์นั้นกจ็ะบนัทกึยอดบัญชีจาํนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือ

ใบสาํคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้ อที่ได้รับ

การจัดสรรภายใน 7 (เจด็) วันทาํการ นับจากวันครบกาํหนดการใช้สทิธใินแต่ละคร้ัง ในกรณีนี้ ผู้

ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธทิี่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามญัจะสามารถขายหุ้นสามญัที่เกดิจากการใช้สทิธใิน

ตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทาํการซ้ือขายอยู่ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้น

สามญัที่เกดิจากการใช้สทิธทิาํการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามญัของบริษัททาํการซ้ือขายอยู่ 
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ในกรณีที่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่ใช้สทิธซิื้ อหุ้นสามัญเลือกให้บริษัทดาํเนินการตามข้อ 17.2.2 

ชื่อของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะต้องตรงกับช่ือเจ้าของบัญชีซ้ือขาย

หลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว 

มิฉะนั้นแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดาํเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธทิี่ได้รับ

การจัดสรรหุ้นตามข้อ 17.2.1 แทน 

17.2.3. ในกรณทีี่ผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธทิี่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงคจ์ะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้

บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธปิระสงคท์ี่จะฝากหุ้นสามญัที่เกดิจาก

การใช้สทิธไิว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณนีี้  บริษัทฯ จะดาํเนินการ

นาํหุ้นสามัญที่เกดิจากการใช้สทิธฝิากไว้กบัศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะ

บนัทกึยอดบญัชีจาํนวนหุ้นสามญัตามจาํนวนที่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธไิด้รับการจัดสรรไว้ในบัญชี

ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถอืใบสาํคญัแสดง

สทิธทิี่ได้รับการจัดสรรหุ้นภายใน 7  (เจด็) วันทาํการ นับจากวันครบกาํหนดการใช้สทิธใินแต่ละ

คร้ัง เมื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 

600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซ่ึงอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการ

ดาํเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ กาํหนด ดังนั้นในกรณีนี้  

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาด

หลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ ทาํการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้น

ได้ดาํเนินการถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักล่าวแล้ว 

18. ผลบงัคบัขอ้กําหนดสิทธิและกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั 

ข้อกาํหนดสทิธฉิบบันี้จะมผีลใช้บงัคบัในวันที่ออกใบสาํคญัแสดงสทิธไิปจนถงึวันกาํหนดการใช้สทิธคิร้ังสดุท้าย โดย

ข้อกาํหนดสทิธนิี้ จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้อกาํหนดสทิธนิี้ ขัดแย้งกับ

กฎหมายหรือประกาศใดๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับใบสาํคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือ

ประกาศดงักล่าวบงัคบักบัใบสาํคญัแสดงสทิธแิทนข้อความของข้อกาํหนดสทิธเิฉพาะในส่วนที่ขดัแย้งกนันั้น 

 

ผูอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิ 

บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

 

 

(นายซงั โด ลี) 
 กรรมการ 

 

 

(นายนวมนิทร์ ประสพเนตร) 

กรรมการ 
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Checklist warrant-RO 

สําหรบัการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ (“warrant”) และหุน้ท่ีออกใหม่เพือ่รองรบั warrant 

(“หุน้รองรบั”) ต่อผูถ้อืหุน้ของบริษทัตามสดัส่วนการถอืหุน้  

 

บริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์(“บริษทั”)  บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

  เป็นบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“บจ.”) 

  เป็นบริษัทมหาชนจาํกดัที่มหีน้าที่ตามมาตรา 56 (ที่ไม่ใช่ บจ.) 

 

รายละเอียดของ warrant   

- ชื่อ warrant  (ถ้าม)ี ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกดั  

                                     (มหาชน) คร้ังที่ 1 (MONO-W1)   

- เสนอขายให้แก่ ผู้ถอืหุ้นของบริษัทที่มรีายช่ือ ณ วันที่ 22 สงิหาคม 2557  
- วันที่เสนอขาย warrant  17 ตลุาคม 2557   

- วันสิ้นสดุอายุ warrant 17 ตลุาคม 2562   

- จาํนวน warrant ที่เสนอขาย ไม่เกนิ1,540,000,000 หน่วย (มกีารจัดสรรจริง 1,500,002,627 หน่วย)     

- วันใช้สทิธคิร้ังสดุท้าย         17 ตลุาคม 2562  
- ราคาที่เสนอขาย       0.00 บาทต่อหน่วย                     

- จาํนวนหุ้นรองรับ   ไม่เกนิ 1,540,000,000 หุ้น          

- อตัราการใช้สทิธ ิ     1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสทิธ ิต่อ 1 หุ้นสามญั  

- ราคาใช้สทิธ ิ  2.50 บาท ต่อ 1 หุ้น 

 

 

Checklist 

ครบถว้น 

ตามเกณฑ์01 

เอกสาร 

อา้งอิง 

(ขอ้/หนา้) 

1. ลกัษณะของ warrant   

 1.1 สดัส่วนจาํนวนหุ้นรองรับต่อจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท1

2 เท่ากบั 

             ≤ 50%  

 

ใช่ 

 

เอกสารแนบ 1 

                                                        
1
  ให้ระบุ  N/A หากเกณฑใ์นข้อใดไม่สามารถ apply กบักรณีของบริษัทได้ 

2  วิธกีารคาํนวณสดัส่วนจาํนวนหุ้นรองรับ :  

((จาํนวนหุ้นรองรับ warrant ที่เสนอขายในคร้ังน้ี) + (จาํนวนหุ้นรองรับ CD หรือ warrant ที่เสนอขาย 

  ในคร้ังอื่น* ซ่ึงไม่รวมหุ้นที่จัดไว้รองรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant))    

                        (จาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท  ซ่ึงรวมจาํนวนหุ้นที่จะออกใหม่อื่น 

ที่บริษัท จะเสนอขายควบคู่กบั warrant ในคร้ังน้ี) 

 * เฉพาะจาํนวนหุ้นรองรับที่ outstanding  อน่ึง หากในการประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือมีมติออก warrant ในคร้ังน้ี ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกหุ้น

เพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการปรับสทิธใินหลักทรัพย์แปลงสภาพที่เสนอขายในคร้ังอื่น หรือผู้ถือหุ้นมีมติในวาระอื่นใดที่อาจทาํให้จาํนวนหุ้นรองรับ outstanding ที่จะต้อง

นาํมาคาํนวณเพ่ิมขึ้น เช่น การจ่ายเงินปันผลเกินกว่าที่กาํหนด ซ่ึงเป็นผลให้ต้องมีการปรับสทิธใินหลักทรัพย์แปลงสภาพที่เสนอขายในคร้ังอื่น  เป็นต้น  บริษัทต้องนาํ

หุ้นรองรับที่อาจเพ่ิมขึ้นดังกล่าวมารวมคาํนวณด้วย 

    ทั้งน้ี CD    = หุ้นกู้แปลงสภาพ 

            ESOP = การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการหรือพนักงานตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนเกี่ยวกบัการเสนอขาย

หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน 
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Checklist 

ครบถว้น 

ตามเกณฑ ์

เอกสาร 

อา้งอิง 

(ขอ้/หนา้) 

  > 50% เฉพาะเป็นการออก warrant ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้  ที่ได้รับ    

ผ่ อ น ผั น จ า ก สํ า นั ก ง า น ก่ อ น ก า ร เ ส น อ ข า ย  ต า ม ห นั ง สื อ ที่ ___ล ง วั น ที่ _____ 

       (1) บริษัทอยู่ในภาวะที่มคีวามจาํเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน 

 (2) เพ่ือประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท  

 (3) กรณทีี่มเีหตจุาํเป็นและสมควร และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัทและ    

ผู้ถอืหุ้นโดยรวม  

- - 

 1.2 มอีายุแน่นอน ซึ่ง ≤ 10 ปี นับแต่วันที่ออก warrant  (วนัที่ 29 ตลุาคม 2557) ใช่ ข้อกาํหนดสทิธิ

หน้า 2 ข้อ 1.1 

ลักษณะของ

ใบสาํคัญแสดง

สทิธทิี่จะซ้ือหุ้น 

 1.3 กาํหนดราคา และอตัราการใช้สทิธไิว้อย่างแน่นอน ใช่ ข้อกาํหนดสทิธิ

หน้า 2 ข้อ 1.1 

ลักษณะของ

ใบสาํคัญแสดง

สทิธทิี่จะซ้ือหุ้น 

 1.4 มรีะยะเวลาให้แสดงความจาํนงในการใช้สทิธคิร้ังสดุท้าย ≥ 15 วนัก่อนวนัใช้สทิธ2ิ

3 ใช่ ข้อกาํหนดสทิธิ

หน้า 8 ข้อ 

1.2.3 

ระยะเวลาแจ้ง

ความจาํนงใช้

สทิธิ์ 

 1.5 กาํหนดให้มกีารใช้สทิธซิื้อหุ้นรองรับให้แล้วเสรจ็ภายในอายุ warrant ใช่ ข้อกาํหนดสทิธิ

หน้า 8 ข้อ 

1.2.3 

ระยะเวลาแจ้ง

ความจาํนงใช้

สทิธิ์ 

2. หนงัสือนดัประชมุผูถ้อืหุน้ได้แสดงข้อมูลอย่างน้อย ดงันี้   

 2.1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกบั warrant เช่น 

  -  ราคาหรืออตัราที่คาดว่าจะเป็นราคาหรืออตัราการใช้สทิธ ิ

  -  ระยะเวลาการใช้สทิธ ิ 

 - วนัสิ้นสดุของการใช้สทิธ ิ 

 - เหตใุห้ต้องออกหุ้นใหม่เพ่ือรองรับการปรับสทิธ ิ

            - อื่น ๆ (ถ้าม)ี ระบุ ________ 

 

 

 

 

ใช่ สิ่งที่แนบมาด้วย 

2 ของ หนังสอื

เชิญประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้น

คร้ังที่ 1/2557 

หน้า 21-22 

                                                        
3 ไม่รวมวันใช้สทิธ ิ
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Checklist 

ครบถว้น 

ตามเกณฑ ์

เอกสาร 

อา้งอิง 

(ขอ้/หนา้) 

 2.2 ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้น (dilution effect) หากมกีารใช้สทิธคิรบถ้วน โดยได้ระบุ 

   (1) price dilution4 

             (2) earning per share dilution5 หรือ control dilution6 

ใช่ สิ่งที่แนบมาด้วย 

2 ของ หนังสอื

เชิญประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้น

คร้ังที่ 1/2557 

หน้า 23-27 

 2.3 วิธกีารจัดสรรwarrant  ใช่ สิ่งที่แนบมาด้วย 

2 ของ หนังสอื

เชิญประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้น

คร้ังที่ 1/2557 

หน้า 21 

 2.4  ข้อมูลอื่นๆ (ถ้าม)ี ระบุ _________________________________   

3. มติท่ีประชมุผูถ้อืหุน้และอายมุติ   

 3.1 บริษัทได้รับมตทิี่ประชุมผู้ถอืหุ้น ให้ออกหุ้นรองรับอย่างเพียงพอ   ใช่ มติที่ประชุมผู้

วิสามัญถือหุ้น

คร้ังที่ 1/2557 

หน้า 3 
 3.2 บริษัทได้เสนอขาย warrant แล้วเสรจ็ภายใน 1 ปีนับแต่วนัที่ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นมมีต ิ

(ผู้ถอืหุ้นอนุมตัเิมื่อวันที่ 12 กนัยายน 2557) 

ใช่ มติที่ประชุมผู้

วิสามัญถือหุ้น

คร้ังที่ 1/2557 

หน้า 2 
4. ขอ้กําหนดสิทธิของ warrant มรีายการอย่างน้อย ดงันี้   

 4.1 รายละเอยีดของ warrant โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้   

 (1) อายุของ warrant  ระบุ 5 ปี 

 (2) ราคาเสนอขาย warrant และราคาใช้สทิธซ้ืิอหุ้น 

 (3) อตัราการใช้สทิธ ิ

 (4) วิธกีารใช้สทิธขิอง warrant เช่น ใช้สทิธไิด้ทุกวันสดุท้ายของแต่ละไตรมาส  

            (5)  รายละเอยีดสาํคญัอื่น (ถ้าม)ี ระบุ____________ 
 

ใช่ ข้อกาํหนดสทิธิ

หน้า 3 

หน้า 3 
หน้า 3 
หน้า 7 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
4  Price dilution  = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  – ราคาตลาดหลังเสนอขาย 

     ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

  โดยราคาตลาดหลังเสนอขาย = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จาํนวนหุ้น paid-up) + (ราคาใช้สทิธ ิx จาํนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายคร้ังน้ี)   

                              จาํนวนหุ้น paid-up + จาํนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายคร้ังน้ี 
5  Earnings per share dilution  = Earning per share ก่อนเสนอขาย - Earning per share หลังเสนอขาย 

        Earning per share ก่อนเสนอขาย 

 โดย  Earning per share ก่อนเสนอขาย   = กาํไรสทุธ ิ/ จาํนวนหุ้น paid-up  

           Earnings per share หลังเสนอขาย  = กาํไรสทุธิ / (จาํนวนหุ้น paid-up + จาํนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายคร้ังน้ี) 
6  Control dilution  =                          จาํนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายคร้ังน้ี     

            จาํนวนหุ้น paid-up + จาํนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายคร้ังน้ี 
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Checklist 

ครบถว้น 

ตามเกณฑ ์

เอกสาร 

อา้งอิง 

(ขอ้/หนา้) 

 4.2 เหต ุเงื่อนไข และกระบวนการในการแก้ไขเพ่ิมเตมิข้อกาํหนดตาม warrant ใช่ ข้อกาํหนดสทิธิ

หน้า 19-20 

ข้อ 3 การแก้ไข

เพ่ิมเติมสทิธิ

และเง่ือนไขของ

ใบสาํคัญแสดง

สทิธิ 

 4.3 ค่าเสยีหายที่ผู้ถอื warrant จะได้รับในกรณทีี่บริษัทไม่สามารถจัดให้มหุ้ีนรองรับได้ 

ซึ่งต้องไม่ตํ่ากว่าส่วนต่างระหว่างราคาตลาดของหุ้นของบริษัทกบัราคาใช้สทิธ ิ

ใช่ ข้อกาํหนดสทิธิ

หน้า 27-28 ข้อ 

6 การชดใช้

ค่าเสยีหาย 

กรณีที่บริษัทไม่

สามารถจัดให้มี

หุ้นเพ่ือรองรับ

การใช้สทิธ ิ

 4.4 มาตรการคุ้มครองผู้ถอื warrant  ซึ่งมข้ีอกาํหนดดงันี้ 

            (1) กรณมีข้ีอกาํหนดให้บริษัทสามารถเรียกให้ผู้ถอื warrant ใช้สทิธก่ิอนกาํหนด 

บริษัทรับรองว่า ข้อกาํหนดดงักล่าว 
 (ก) มคีวามเป็นธรรม ชัดเจน และเหตแุห่งการเรียกให้ใช้สทิธก่ิอนกาํหนด

ดงักล่าวต้องอ้างองิเหตกุารณห์รือการกระทาํที่ไม่อยู่ในอาํนาจควบคุมของบุคคลใด ๆ  

 (ข) กาํหนดให้บริษัท ต้องเรียกให้มกีารใช้สทิธเิมื่อมเีหตกุารณท์ี่กาํหนดไว้ 

       (ค) มมีาตรการที่เพียงพอซึ่งทาํให้ผู้ถอื warrant ในทอดต่อ ๆ ไปทราบถงึ

ข้อกาํหนดดงักล่าว 

           (2) กาํหนดเหตแุละเงื่อนไขในการปรับสทิธใินกรณดีงัต่อไปนี้พร้อมกบัระบุวิธกีาร

คาํนวณ 

 (ก) เมื่อมกีารเปล่ียนแปลง par value หุ้นของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการ

รวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 

 (ข) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ตํ่ากว่าราคาตลาด6

7 

 (ค) เมื่อบริษัทเสนอขาย CD หรือ warrant ในราคาที่ตํ่ากว่าราคาตลาด7 

 (ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่      

ผู้ถอืหุ้น 

 (จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงนิปันผลเป็นเงินซึ่งเกนิกว่าอตัราที่ระบุไว้ในข้อกาํหนด

สทิธ ิ

 (ฉ) เมื่อมกีรณอีื่นใดในลักษณะเดยีวกบั (ก) ถงึ (จ) ที่ทาํให้ผลประโยชน์

ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถอื warrant จะได้รับเมื่อมกีารใช้สทิธด้ิอยไปกว่าเดมิ 

 กรณกีารปรับสทิธติามข้อ (ข) และ (ค) บริษัทได้ระบุส่วนลดจากราคาตลาด 

พร้อมกบัวิธกีารคาํนวณราคาเสนอขายและราคาตลาดในข้อกาํหนดสทิธแิล้ว 

                ทั้งนี้  หากบริษัทจะไม่ดาํเนนิการปรับสทิธเิมื่อเกดิเหตกุารณต์าม (ก)-(ฉ) 

บริษัทได้รับผ่อนผนัจากสาํนักงานก่อนการเสนอขายแล้ว ตามหนงัสอืที่____ ลงวันที่ ______ 
 

 

- 

 

 

 

 

 

 
ใช่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อกาํหนดสทิธ ิ

 

หน้า 21  
 

หน้า 22 

หน้า 23 

หน้า 25 
 
 

หน้า 25 

 

หน้า 26 
 

 

 

                                                        
7  คือ การเสนอขายหลักทรัพย์โดยมีราคาเสนอขายตํ่ากว่าราคาตลาดเกนิ 10% โดยมีวิธกีารคาํนวณราคาเสนอขายและราคาตลาดตามหมายเหตุ 1  
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Checklist 

ครบถว้น 

ตามเกณฑ ์

เอกสาร 

อา้งอิง 

(ขอ้/หนา้) 

5. การดําเนินการภายหลงัการเสนอขาย warrant   

 5.1 บริษัทระบุไว้ในการเสนอขาย warrant ว่า จะปรับสทิธโิดยวิธใีดวิธหีนึ่งดงันี้ 

  (1) ปรับราคาและอตัราการใช้สทิธ ิหรือ 

  (2) ปรับราคาใช้สทิธ ิควบคู่กบัการออก warrant ใหม่ทดแทนการปรับอัตราการ  

ใช้สทิธ ิ

  ทั้งนี้  หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพ่ิมเติม บริษัทต้องย่ืนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่

อนุมตัใิห้ออกหุ้นรองรับการปรับสทิธนิั้นอย่างเพียงพอต่อสาํนักงานก่อนการปรบัสิทธิ จึงจะ

ถอืว่าบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นรองรับ 

ใช่ ข้อกาํหนดสทิธิ

หน้า 27 ข้อ 5 

เง่ือนไขการปรับ

สทิธแิละ

ใบสาํคัญแสดง

สทิธ ิ 

 

 5.2 บริษัทระบุไว้ในการเสนอขาย warrant ว่าจะไม่ขยายอายุ warrant และไม่แก้ไข

เปล่ียนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับสิทธิตามที่กาํหนดในข้อ       
4.4 (2)  

ใช่ ข้อกาํหนดสทิธิ

หน้า 19 ข้อ 3 

การแก้ไข

เพ่ิมเติมสทิธิ

และเง่ือนไขของ

ใบสาํคัญแสดง

สทิธิ 

 

 

 บริษัทขอเรียนว่า บริษัทรับทราบและเข้าใจเงื่อนไขที่ต้องปฏบิตัติามที่ประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุนเกี่ยวกบัการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย warrant และหุ้นรองรับทุกประการ  ทั้งนี้  ในการ

แก้ไขเพ่ิมเตมิข้อกาํหนดตาม warrant ภายหลังการเสนอขาย  

บริษัทจะดาํเนินการให้เป็นไปตามที่กาํหนดไว้ในข้อกาํหนดสทิธ ิและจะไม่ดาํเนินการให้ขดัหรือแย้งกบัข้อกาํหนด

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนดงักล่าว โดยบริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพ่ิมเตมินั้นเป็นลายลักษณอ์กัษร

ให้สาํนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มกีารแก้ไขเพ่ิมเตมิ  และขอรับรองว่าข้อมูลที่ระบุไว้ในรายการ

ข้างต้นและเอกสารที่แนบมาพร้อม checklist นี้ ถูกต้องและตรงต่อความจริงทุกประการ 

 

 

 
 

ลงชื่อ  __________________________ 

          (นายนวมนิทร์ ประสพเนตร) 
 ลงช่ือ  __________________________ 

         (นายซงั โด ลี) 

ในฐานะกรรมการผู้มอีาํนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทบัตราบริษัท (ถ้าม)ี  

 

 

 

 
 

 

 



6 
 

หมายเหตุ 1 

การเสนอขายหลกัทรพัยท่ี์ออกใหม่ในราคาตํา่ หมายถงึ การเสนอขายหลักทรัพย์ในกรณใีดกรณหีนึ่งดงัต่อไปนี้    

  1. การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาตํ่า หมายถงึ การเสนอขายหุ้น โดยกาํหนดราคาเสนอขายตาม 1 

ให้มส่ีวนลดจากราคาตลาดเกนิกว่า 10% 

  2. การเสนอขาย warrant ในราคาตํ่า หมายถงึ การเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ โดยกาํหนดราคา

เสนอขายตาม 1 ให้มส่ีวนลดจากราคาตลาดเกนิกว่า 10% 

  3. การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (“CD”) ในราคาตํ่า หมายถงึ การเสนอขาย CD โดยกาํหนดราคา

เสนอขายตาม 1 ให้มส่ีวนลดจากราคาตลาดเกนิกว่า 10% 

 

1. การคํานวณราคาเสนอขาย 

1.1 กรณเีสนอขายหุ้น ให้ใช้ราคาเสนอขายต่อผู้ลงทุน 

1.2 กรณเีสนอขาย warrant ให้ใช้ราคาเสนอขาย warrant บวกราคาใช้สทิธทิี่จะซ้ือหุ้น 

  1.3  กรณเีสนอขายหุ้นควบคู่ไปกบัใบสาํคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้น ให้คาํนวณดงันี้ 

((Ps) (Qs)) + ((Pw)(Qw)) + ((Ep)( Qx))  

                        Qs +  Qx 

  ทั้งนี้  โดยที่ 

  Ps   =  ราคาเสนอขายหุ้น 

  Qs  =  จาํนวนหุ้นที่เสนอขายควบคู่ไปกบั warrant 

  Pw =  ราคาเสนอขาย warrant 

  Qw =  จาํนวน warrant ที่เสนอขายควบคู่ไปกบัหุ้น 

  Ep  =  ราคาใช้สทิธทิี่จะซื้อหุ้นตาม warrant 

  Qx  =  จาํนวนหุ้นที่จะได้รับจากการใช้สทิธทิี่จะซื้อหุ้นตาม Qw 

 1.4 กรณเีสนอขาย CD ให้ใช้ราคาเสนอขาย CD หารด้วยอตัราแปลงสภาพ 

 

2. การคํานวณราคาตลาด ให้ใช้ราคาหนึ่งราคาใดดงัต่อไปนี้    

  2.1 ราคาตลาดถวัเฉลีย่ถว่งนํ้ าหนกัของหุ้นย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทาํการตดิต่อกนั แต่ไม่เกนิ 15 

วันทาํการตดิต่อกนั ก่อนวันกาํหนดราคาเสนอขาย 

   (1) ราคาที่นาํมาถวัเฉล่ียสามารถใช้ราคาปิดหรือราคาเฉล่ียของการซ้ือขายหุ้นในแต่ละวันกไ็ด้ 

  (2) วนักําหนดราคาเสนอขาย ให้เป็นวันใดวันหนึ่งดงัต่อไปนี้  

  (ก) วันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติให้บริษัทเสนอ

ขาย warrant และหุ้นรองรับในราคาตํ่า  

 (ข) วันที่ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นมมีตอินุมตัใิห้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาตํ่า 

  (ค) วันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน 

  (ง) วันที่ผู้ลงทุนมสีทิธซิื้อหุ้นตาม warrant   

  

   ทั้งนี้  หากไม่ใช้ราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของหุ้นตลาดตามข้อ 2.1 ให้ระบุความเหมาะสมและ

เหตผุลของการไม่เลือกใช้ราคาตลาดดงักล่าวให้ชัดเจนด้วย 

 2.2 ราคาที่กาํหนดโดยผ่านการวิเคราะห์เปรียบเทยีบกบัความต้องการซื้ อและความต้องการขายหุ้นที่

ออกใหม่ของบริษัท เช่น การสาํรวจความต้องการซ้ือหลักทรัพย์ (book building) เป็นต้น  

  2.3  ราคายุตธิรรมที่ประเมนิโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายช่ือที่สาํนักงานให้ความเหน็ชอบ  

ทั้งนี้  ให้เปิดเผยสมมตฐิานสาํคญัที่ใช้ประกอบการคาํนวณราคาตลาดให้เพียงพอและชัดเจนด้วย 
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เอกสารท่ีตอ้งจดัส่งพรอ้มกบั checklist การเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ (“warrant”) 

และหุน้ท่ีออกใหม่เพือ่รองรบัwarrant (“หุน้รองรบั”)  ต่อผูถ้อืหุน้ของบริษทัตามสดัส่วนการถอืหุน้ 

 

เอกสารท่ีตอ้งจดัส่งพรอ้มกบั checklist ม/ีไม่ม ี หมายเหต ุ

1. รายงานผลการเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ ม ี  

2. หนังสอืนัดประชุมผู้ถอืหุ้นที่ขออนุมตัใิห้ออกและเสนอขาย warrant และ

หุ้นรองรับ 

ม ี  

3. มตทิี่ประชุมผู้ถอืหุ้นที่อนุมตัใิห้ออกและเสนอขาย warrant  

 และหุ้นรองรับ 

ม ี  

4. ข้อกาํหนดสทิธ ิwarrant ม ี  

5. รายละเอยีดการคาํนวณจาํนวนหุ้นรองรับ ม ี  

6. รายละเอยีดการคาํนวณ dilution effect ม ี  

7. หนังสอืสาํนักงานแจ้งการผ่อนผนัการออก warrant ในสดัส่วน 

 ที่มากกว่า 50% (ถ้าม)ี 

ไม่ม ี  

8. หนังสอืสาํนักงานแจ้งการผ่อนผนัให้บริษัทไม่ต้องดาํเนินการ 

 ปรับสทิธเิมื่อเกดิเหตกุารณต์ามที่ประกาศกาํหนด (ถ้าม)ี 

ไม่ม ี  

 

หมายเหต ุ   

(1)เอกสารข้างต้นต้องให้กรรมการผู้มอีาํนาจลงนามผูกพันบริษัทเป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสาร       

     ทุกหน้า พร้อมประทบัตราบริษัท (ถ้าม)ี 

(2)การรายงานผลการเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ ให้รายงานผลการขายภายใน 15 วันนับแต่ 

      วันปิดการเสนอขาย (มาตรา 64 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์ และประกาศว่าด้วยการยกเว้นการย่ืนแบบ filing) 

http://www.sec.or.th/laws_notification/file_dw_th/secact_codify.pdf
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/nrs_search.php?chk_frm=1&ref_id=72&cat_id=24&topic_desc=การออกและเสนอขายหลักทรัพย์


 เอกสารแนบ 1 

 

วิธกีารคาํนวณสดัส่วนจาํนวนหุ้นรองรับ :  

((จาํนวนหุ้นรองรับ warrant ที่เสนอขายในคร้ังนี้) + (จาํนวนหุ้นรองรับ CD หรือ warrant ที่เสนอขาย 

  ในคร้ังอื่น* ซึ่งไม่รวมหุ้นที่จัดไว้รองรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant))    

                        (จาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท  ซึ่งรวมจาํนวนหุ้นที่จะออกใหม่อื่น 

ที่บริษัท จะเสนอขายควบคู่กบั warrant ในคร้ังนี้) 

 

* เฉพาะจาํนวนหุ้นรองรับที่ outstanding  อนึ่ง หากในการประชุมผู้ถอืหุ้นเพ่ือมมีตอิอก warrant ในคร้ังนี้  ผู้ถอืหุ้นมี

มตอินุมตัใิห้ออกหุ้นเพ่ิมเตมิเพ่ือรองรับการปรับสทิธใินหลักทรัพย์แปลงสภาพที่เสนอขายในคร้ังอื่น หรือผู้ถอืหุ้นมมีตใินวาระ

อื่นใดที่อาจทาํให้จาํนวนหุ้นรองรับ outstanding ที่จะต้องนาํมาคาํนวณเพ่ิมขึ้น เช่น การจ่ายเงินปันผลเกนิกว่าที่กาํหนด ซึ่งเป็น

ผลให้ต้องมกีารปรับสทิธใินหลักทรัพย์แปลงสภาพที่เสนอขายในคร้ังอื่น  เป็นต้น  บริษัทต้องนาํหุ้นรองรับที่อาจเพ่ิมขึ้น

ดงักล่าวมารวมคาํนวณด้วย 

    ทั้งนี้    CD    = หุ้นกู้แปลงสภาพ 

            ESOP = การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการหรือพนักงานตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนเกี่ยวกบั

การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน 

 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธทิี่เสนอขายในคร้ังนี้ = 1,540,000,000 หน่วย 

อตัราการใช้สทิธ ิ = 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสทิธ ิต่อ 1 หุ้นสามญั 

จาํนวนหุ้นใหม่ที่ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นของบริษัทออกเพ่ือ

รองรับการใช้สทิธแิปลงสภาพ 

= 1,540,000,000 หุ้น 

จาํนวนหุ้นชาํระแล้วของบริษัท ณ วนัที่ประชุมผู้ถอืหุ้น

อนุมตั ิMONO-W1 

= 3,080,000,000 หุ้น 

สดัส่วนจาํนวนหุ้นรองรับ = 1,540,000,000 /3,080,000,000 

 = 50 % 

 


	ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
	และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
	ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
	และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
	คำจำกัดความ
	คำและข้อความต่างๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้
	1. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ
	1.1. ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
	1.2. การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ
	1.2.1. วันกำหนดการใช้สิทธิ (Exercise Date)
	1.2.2. การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
	ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะถ...
	1.2.3. ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ
	1.2.4. ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ
	1.2.5. การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ
	1.2.6. นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ
	Website : www.tsd.co.th
	1.2.7. ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิและสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ
	บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ “บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)” ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถติด...
	1.2.8. วิธีการใช้สิทธิ
	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.mono.co.th) และแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่ตัวแทนรับแจ้งความจำนงตามร...
	1.2.9. จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อ...
	1.2.10. จำนวนหุ้นสามัญที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิจะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ชำระตามที่กล่าวข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็ม ...
	หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิแล้วทำให้มีเศษเหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัทจะไม่นำเศษดังกล่าวมาคิดคำนวณและจะชำระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดง...
	1.2.11. หากตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิได้รับหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชำระไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทฯ ตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแส...
	ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิชำระจำนวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาดำเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้ตามเห็นสมควร
	1) ถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธินั้นสิ้นสภาพลง โดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ
	2) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อมีจำนวนเท่ากับจำนวนที่จะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น หรือ
	3) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้น หากบริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิไม่ได้รับเงินครบถ้วนตามจำนวนในการใช้สิทธิภาย...
	ในกรณีตาม 1) และ 3) บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิจะส่งเงินที่ได้รับไว้และใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งบริษัทฯ ถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเ...
	ในกรณีตาม 2) บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิจะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือในกรณีที่บริษัทฯ ถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วน คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอ...
	1.2.12. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทจะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่โดยมีจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิลดลงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากใบสำคัญแสดงสิทธิ...
	1.2.13. เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามที่ระบุในข้อ 1.2.8 อย่างครบถ้วน กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธ...
	1.2.14. เมื่อพ้นกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิยังมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่กำหนดไว้ตามที่ระบุในข้อ 1.2.8 อย่างครบถ้วนให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิ้นสภาพลงโ...
	บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ สำหรับการใช้สิทธิในแต่ละครั้งและดำเนินการขออนุญาตนำหุ้นสามัญดังกล่าวเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทำการซื้อขายอยู่ตามที่ระบุในข้อ ...
	1.2.15. สำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย ทั้งกรณีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
	(ก) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย ตามข้อบังคับของบริษัทฯ จะสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นรองรับของบริษัทไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนภายใต้เงื่อนไขว่า เมื่อได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในวันใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ แล้วต...
	(ข) อย่างไรก็ดี หากข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยตาม (ก) ข้างต้นมีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย ซึ่งได้ใช้สิทธิตามวิธีการดังกล่าวมาครบถ้วนไม่สามารถใช้สิทธิได้เต็มจำนวนที่ระบุในหนังสือแสดงความจำนงในการใช้สิทธ...
	หากในวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยไม่สามารถใช้สิทธิ เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลง โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธ...
	1.2.16. การแก้ไขขั้นตอนการใช้สิทธิ
	ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกประกาศ ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติการใดๆ ที่มีผลทำให้บริษัทต้องแก้ไขรายละเอียดขั้นตอนในการใช้สิทธิ ให้บริษัทสามารถทำการแก้ไขขั้นตอนการใช้สิทธิให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบ...
	2. การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
	2.1. บริษัทฯ มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ แต่บริษัทต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเร็ว ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
	1) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญไม่ว่าโดยบริษัทฯ หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3  ทั้งนี้ บริษัท และ/หรือ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิในเรื่องอัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ แ...
	2) หากมีเหตุการณ์ ซึ่งบริษัทเห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอย่างเป็นนัยสำคัญ หรือความสามารถของบริษัทฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิ
	2.2. ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมเนื่องจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนร้องขอ หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุม ให้บริษัทฯ จัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอใ...
	2.3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนซึ่งมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องจัดทำ...
	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการเข้าร...
	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียตามข้อนี้ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่ประชุมพิจารณาลงมติ
	2.4. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมี 1 เสียง
	2.5. ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดขึ้นโดยบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการไม่เข้าร่วม ให้ผู้ถือใ...
	2.6. องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ มาประชุมรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น จึงจะครบองค์ประชุม
	หากปรากฏว่าการประชุมครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 60 (หกสิบ) นาที แต่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมยังไม่ครบองค์ประชุม ให้ถือว่าการประชุมในครั้งนั้นไม่ครบองค์ประชุม
	ในกรณีที่ไม่ครบเป็นองค์ประชุม หากการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นเป็นการเรียกโดยบริษัทฯ ให้นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกินกว่า 14 (สิบสี่) วันนับจากวันกำหนดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก และให้บริษัทดำเนินการจั...
	อย่างไรก็ตามหากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ไม่ครบองค์ประชุมในวันกำหนดวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป โดยจะไม่มีการเรียกประชุมใหม่อีก
	2.7. มติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
	2.8. มติใดๆ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนั้น ให้ถือว่ามีผลผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายไม่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นจะได้เข้าประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม
	2.9. ภายหลังจากบริษัทดำเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งมติของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal) โดยเร็ว
	2.10. บริษัทฯ จะดำเนินการจัดทำและบันทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท รายงานการประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อโดยประธานที่ประชุมให้ถือเป็นหลักฐานอันสมบูรณ์ ของกิจการทั้งหลายที่ได้ประชุมกันนั้น และจัดส่งรายงานการประชุม ดั...
	2.11. ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ  ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ และที่ปรึกษาอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้มอบหมายให้เข้าร่วมประชุม มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้คำอธิบายใ...
	2.12. บริษัทฯ จะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
	2.13. บริษัทฯ จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินับแต่วันที่ประชุมเพื่อลงมติ และบริษัทฯ จะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อกำหนดสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิทราบภายใน ...
	2.14. กรณีที่ไม่สามารถจัดประชุมได้ทันภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ถือว่าการดำเนินการประชุมสิ้นสุดลงและไม่ได้มีการจัดประชุมในครั้งนั้น
	3. การแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ
	3.1. การแก้ไขในส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ง หรือที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกรณีการปรับสิทธิตามข้อกำหนดสิทธินี้
	การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในเรื่องที่เห็นได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ง หรือในส่วนซึ่งไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยลง หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทร...
	ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่แก้ไขข้อกำหนดสิทธิในเรื่องอัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ และอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 5
	3.2. การแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีอื่น
	การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้อ 3.1  ต้องได้รับความยินยอมของบริษัทฯ  และที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
	การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่กำหนดในข้อ 3.2  จะต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้วยคะแนนเสียง ตามที่ระบุในข้อ 2.7
	เงื่อนไขในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ
	การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใด จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดตามประกาศ ทจ.34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งที่จะเพิ่มเติมภายหลัง เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผัน
	4. การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
	4.1. การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มิได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
	4.1.1 การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิระบุชื่อเป็นเจ้าของใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนที่จะทำการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้ายโดยมีการสลักหลั...
	4.1.1.1 ผลการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบริษัท การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้ยันกับบริษัทได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้รับคำขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลั...
	4.1.1.2 ผลของการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว
	4.1.2 การขอลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนในวันและเวลาทำการของนายทะเบียน และจะต้องทำตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนกำหนดโดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น พร้อมท...
	4.2. สำหรับการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	5. เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
	5.1. เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญข...
	5.2. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญบริษัท” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอั...
	“ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งหมดที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกนั้น (ถ้ามี) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมด
	อนึ่งในกรณีที่เมื่อมีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขายในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหุ้นดังกล่าวด้วยกัน ให้นำราคาทุกราคาและจำนวนหุ้นที่ออกใหม่ทั้งหมดมาคำนวณเป็นราคาเฉลี่ยต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกันดัง...
	“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ได้กำหนดไว้เท่ากับ ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ 15 (สิบห้า) วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ ซึ่งราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก เท่ากับ มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้ง...
	“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่อ...
	“ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
	5.3. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัดโดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือ ให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำ...
	การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเ...
	“ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” คำนวณได้จากจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญหักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) รวม...
	“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”  มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 5.2 ข้างต้น
	“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue)...
	5.4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท  การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย...
	5.5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 (แปดสิบ) ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้ และเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 (แปดสิบ) ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ สำหรับการดำเนินงานในรอบระ...
	5.6. ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผลตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ 5.1 ถึงข้อ 5.5   ดังกล่าวข้างต้น ให้บริษัทพิจารณ...
	5.7. การคำนวณเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 5.1 ถึงข้อ 5.6 เป็นอิสระต่อกันและจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังของการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ สำหรับในกรณีที่มีเหตุการณ์ต่างๆ จะเกิดขึ้นพร้อมกันให้คำนวณกา...
	5.8. การคำนวณการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 5.1 ถึงข้อ 5.6 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้นและอัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น สำหรับการคำนวณจำนวนเงินจากการใช้สิทธิ จะคำนวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลั...
	5.9. บริษัทฯ อาจทำการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิก็ได้ ทั้งนี้ หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริษัทฯ ต้องยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นรองรับการปรับสิทธินี้อย่างเพียงพอต่อสำนั...
	5.10. การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 5.1 ถึงข้อ 5.6 และ/หรือ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 5.9 บริษัทจะดำเนินการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับสิทธิโดยบอกถึงเหตุผลที่ต้องมีการปรับสิทธิ รายละเอียดวิ...
	6. การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิ
	6.1. บริษัทฯ จะชดใช้ค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มาแจ้งความจำนงที่จะใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้อย่างเพียงพอ ยกเว้น กรณีตามที่ระบุได้ในข้อจำกัด...
	6.2. การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 6.1 บริษัทฯ จะดำเนินการชดใช้ให้ภายใน 30 (สามสิบ) วันทำการ นับจากวันที่กำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ทั้งนี้ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัทฯ
	6.3. การคำนวณค่าเสียหายที่บริษัทฯ จะชดใช้ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 6.1 มีสูตรการคำนวณ ดังนี้
	6.4. การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อนี้ให้ถือเป็นสิ้นสุด
	6.5. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สัญชาติไทย (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย ซึ่งข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่า “หุ้นของบริษัทฯ ย่อมโ...
	7. การดำเนินการกรณีที่มีเศษของหุ้น
	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับอัตราการใช้สิทธิตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง
	8. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการออกหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
	9. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ครั้งที่  1 (“MONO-W1”)
	10. สถานะและสิทธิของหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
	11. สถานภาพของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำนงใช้สิทธิ
	12. ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย
	13. การดำเนินการหากมีหุ้นที่จัดสรรไว้คงเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย
	14. ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
	15. ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ข้อจำกัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และข้อจำกัดการโอนหุ้น
	15.1. ข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ และข้อจำกัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
	15.1.1. บริษัทฯ จะไม่ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย ซึ่งได้ดำเนินการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามข้อ 1.2.8 หากการใช้สิทธิดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยมีจำน...
	15.1.2. หากข้อจำกัดตามข้อ 15.1.1 ข้างต้นมีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย (บุคคลธรรมดาและ / หรือนิติบุคคล) ที่ได้ดำเนินการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามข้อ 1.2.8 ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้ง...
	15.1.3. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชยหรือชดใช้ไม่ว่าในรูปแบบใดจากบริษัทฯ และตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ในกรณีที่ไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้โดยมีสาเหตุมาจากข้อจำกัดเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นข...
	15.2. ข้อจำกัดในการโอนหุ้น
	16. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
	16.1. วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์
	16.2. วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
	ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 14 หุ้นเดิม (ตามปรากฏในทะเบียน ณ 22 สิงหาคม 2557) ต่อ 15 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที...
	16.3. วันและวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ
	16.4. ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์
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