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ข้อกาํหนดว่าด้วยสทิธิและหน้าที�ของผู้ออกใบสาํคัญแสดงสิทธิและผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสิทธิที�จะซื $อหุ้นสามัญ

ของบริษัท โรงพิมพ์ตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) ครั$งที� 2 (“EPCO-W2”) 
 

ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามญัของ บริษัท โรงพิมพ์ตะวนัออก จํากดั (มหาชน) ครั �งที�  2 (“EPCO-W2”) ออกโดย 
บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามมติที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 2/2559 เมื�อวนัที� 20 
ตลุาคม 2559  

  

ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจะได้รับสทิธิตามที�ได้กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ  โดยผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิจะต้องผกูพนัตามข้อกําหนดสิทธิฉบบันี �ทกุประการ และให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับทราบ
และเข้าใจข้อกําหนดต่างๆ ในข้อกําหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั �งได้ให้ความเห็นชอบกบัการแต่งตั �งนายทะเบียน
ใบสําคญัแสดงสิทธิ และข้อกําหนดต่างๆ ในสญัญาแต่งตั �งนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิด้วย   ทั �งนี � ผู้ออกใบสําคญั
แสดงสิทธิจะจดัให้มีการเก็บรักษาสําเนาข้อกําหนดสิทธิและสําเนาสญัญาแต่งตั �งนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิไว้ ณ 
สํานักงานใหญ่ของผู้ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และสํานักงานใหญ่ของนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ   เพื�อให้ผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิขอตรวจสอบสาํเนาข้อกําหนดสทิธิได้ในวนัและเวลาทําการของผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

1. คาํจาํกดัความ 

 คําและข้อความตา่ง ๆ ที�ใช้อยูใ่นข้อกําหนดสทิธิฉบบันี �ให้มีความหมายดงัตอ่ไปนี � 
 

“ข้อกําหนดสทิธิ” หมายถึง ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกใบสําคญัแสดง
สิทธิและผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้ นสามัญของ
บริษัท โรงพิมพ์ตะวนัออก จํากดั (มหาชน) ตามมติที�ประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 2/2559 เมื�อวนัที� 20 ตุลาคม 2559  
(รวมถึงที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) 
 

“ใบสาํคญัแสดงสทิธิ” หมายถึง ใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้ นสามัญของบริษัท โรงพิมพ์
ตะวันออก จํากัด (มหาชน) ครั �งที� 2 (“EPCO-W2”) ซึ�งมี
รายละเอียดตามที�ระบไุว้ในข้อกําหนดสทิธิ 
 

“ใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ” หมายถึง ใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัท โรง
พิมพ์ตะวนัออก จํากดั (มหาชน) ครั �งที� 2 (“EPCO-W2”)  ที�
ออกให้โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จํากดั 
 

“บริษัท”  หรือ “ผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ” หมายถึง บริษัท โรงพิมพ์ตะวนัออก จํากดั (มหาชน) (“EPCO”) 
 

“ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ” หมายถึง ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้ นสามัญของบริษัท โรง
พิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน) ครั �งที� 2 (“EPCO-W2”) 
และให้รวมถึงผู้ ถือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว 



ขอ้กาํหนดสิทธิ  บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

หนา้ที� 2 

“สมุดทะเบียนผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ” 
หรือ “สมดุทะเบียน” 

หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่ง ข้อมูลทางทะเบียน ซึ�งบันทึก
รายละเอียดเกี�ยวกบัใบสําคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสทิธิ ที�เก็บรักษาโดยนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิ 
 

“สทิธิในใบสาํคญัแสดงสทิธิ” หมายถึง สิทธิทั �งปวงในใบสําคัญแสดงสิทธิ  ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จํากัด
เฉพาะสิทธิในการจองซื �อหุ้ นรองรับ  สิทธิในการเข้าร่วม
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิ  สิทธิในการได้รับค่าเสียหายในกรณีหุ้นรองรับไม่
เพียงพอ 
 

“หุ้นรองรับ” หมายถึง หุ้ นสามัญออกใหม่ของบริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด 
(มหาชน) จํานวนไม่เกิน 95,698,177 หุ้น ที�จดัไว้เพื�อรองรับ
การใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ  รวมทั �งหุ้นสามญัที�จะ
ออกใหมเ่พิ�มเติมในกรณีการปรับสทิธิภายใต้ข้อกําหนดสทิธิ 
 

“วนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ” หมายถึง วนัที� 30 พฤศจิกายน 2559 
 

“วนักําหนดการใช้สทิธิ” ให้มีความหมายตามที�ระบไุว้ในข้อ 3.1 ของข้อกําหนดสทิธิ 
 

“วนักําหนดการใช้สทิธิครั �งสดุท้าย” ให้มีความหมายตามที�ระบไุว้ในข้อ 3.1 ของข้อกําหนดสทิธิ 
 

“นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิ”  
หรือ “นายทะเบียน” 

หมายถึง นายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสทิธิ ซึ�งได้แก่บริษัท ศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือบุคคลอื�นใดที�
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั �ง ให้เป็นนายทะเบียนใบสําคญั
แสดงสทิธิ 
 

“ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์” หมายถึง บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
 

“สาํนกังาน ก .ล. ต.” หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 
 

“ตลาดหลกัทรัพย์” หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

“วนัทําการ” 
 

หมายถึง วนัที�ธนาคารพาณิชย์  เปิดทําการตามปกติ  ในกรุงเทพมหา 
นคร ซึ�งไมใ่ช่วนัเสาร์ หรือวนัอาทิตย์  หรือวนัอื�นใดที�ธนาคาร
แห่งประเทศไทย  ประกาศให้เป็นวันหยุดของธนาคาร
พาณิชย์ 
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2. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที�เสนอขาย 

บริษัทจะออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 95,698,177 หน่วย โดย
จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ซึ�งกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้น
สามญัของบริษัท ครั �งที� 2 (“EPCO-W2”) (Record Date)  ในวนัที� 31 ตุลาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื�อตาม
มาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัที� 1 
พฤศจิกายน 2559 ในอตัราสว่นหุ้นสามญัเดิม 8 หุ้น ตอ่ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมลูค่า โดยมีลกัษณะ
สาํคญัของหลกัทรัพย์ที�เสนอขาย ดงัตอ่ไปนี �  

2.1     ลักษณะสาํคัญของหลกัทรัพย์ที�ออกและเสนอขาย 

ประเภทหลกัทรัพย์ที�เสนอขาย   : ใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้ นสามัญของบริษัท โรงพิมพ์
ตะวนัออก จํากดั (มหาชน) ครั �งที� 2 (“EPCO-W2”) 
 

ผู้ออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ 
 

ชนิดของใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

: 
 

: 

บริษัท โรงพิมพ์ตะวนัออก จํากดั (มหาชน) 
 

ชนิดระบชืุ�อผู้ ถือ และโอนเปลี�ยนมือได้ 
 

จํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ออกและเสนอขาย : ไม่เกิน 95,698,177 หน่วย (เก้าสิบห้าล้านหกแสนเก้าหมื�น
แปดพนัหนึ�งร้อยเจ็ดสบิเจ็ดหนว่ย) 
 

จํานวนหุ้นสามญัที�จดัสรรไว้เพื�อรองรับการ 
ใช้สทิธิใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ 

: ไม่เกิน 95,698,177 หุ้น (มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)   
ซึ�งคิดเป็นร้อยละ 12.50 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้ว
ทั �งหมดของบริษัท ณ วนัที� 15 สงิหาคม 2559 
 

วิธีการเสนอขาย : จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ซึ�งกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้น
ที�มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้ น
สามัญของบริษัท ครั �งที�  2 (Record Date)  ในวันที� 31 
ตลุาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 
โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัที� 1 พฤศจิกายน 2559  ตาม
สัดส่วนการถือหุ้ น ในอัตราส่วนหุ้ นสามัญเดิม 8 หุ้ นต่อ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ทั �งนี � ในกรณีที�มีเศษของ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิเหลอืจากการคํานวณตามอตัราสว่นการ
จดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว ให้ตดัเศษดงักลา่วทิ �งทั �ง
จํานวน 
 

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย : หนว่ยละ 0 บาท (ศนูย์บาท) 
  

วนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ : วนัที� 30 พฤศจิกายน 2559 
 

วนัที�หมดอายใุบสาํคญัแสดงสทิธิ : วนัที� 30 พฤศจิกายน 2560  
(กําหนดให้เป็นวนัใช้สทิธิครั �งสดุท้าย) 
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อายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ  :  1 ปี นบัจากวนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ  
(ตั �งแตว่นัที� 30 พฤศจิกายน 2559 – 30 พฤศจิกายน 2560 
บริษัทฯจะไมข่ยายอายใุบสาํคญัแสดงสทิธิ    เว้นแตจ่ะเป็น 
การปรับสทิธิตามเงื�อนไข) 
 

อตัราการใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิ : ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย สามารถซื �อหุ้นสามญัใหม่ได้ 1 
หุ้น  (เว้นแต่จะมีการปรับอตัราการใช้สิทธิตามเงื�อนไขการ
ปรับสทิธิในข้อ 4.2) 
 

ราคาการใช้สทิธิที�จะซื �อหุ้นสามญั : หุ้นละ 9 บาท (เก้าบาทถ้วน)  (เว้นแต่จะมีการปรับราคาการ
ใช้สทิธิตามเงื�อนไขการปรับสทิธิในข้อ  4.2)  
ทั �งนี �  หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ
จะต้องไม่ตํ� ากว่ามูลค่าที�ตราไว้ของหุ้ นของบริษัท ณ 
ขณะนั �นๆ 
 

ระยะเวลาการใช้สทิธิ : ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญั ของ
บริษัทได้ภายหลงัจากพ้นกําหนดเวลา 6 เดือน นบัแต่วนัที�
ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิโดยไม่จํากดัจํานวน จนกว่าจะครบ
อายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยมีกําหนดการใช้สิทธิทั �งสิ �น 
2 ครั �ง  ครั �งแรกในวนัที� 31 พฤษภาคม 2560 (“วนักําหนดการ
ใช้สิทธิครั �งแรก”) และกําหนดการใช้สิทธิครั �งสดุท้ายในวนัที� 
30 พฤศจิกายน 2560 (“วนักําหนดการใช้สิทธิครั �งสดุท้าย”) 
ตามรายละเอียดที�กําหนดไว้ในข้อ 3.1 ของข้อกําหนดสทิธิ 
 

ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสทิธิ : ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

ตลาดรองของหุ้นสามญัที�เกิดจากการใช้สทิธิ : ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

นายทะเบยีนใบสาํคญัแสดงสทิธิ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
 

ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น : ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท สรุปได้ดงันี � 
 Q)           ด้านการลดลงของสัดส่วนการถอืหุ้น (Control 
Dilution) 
สตูรการคํานวณการลดลงของสดัส่วนการถือหุ้น คํานวณได้ดงันี �  
การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น = Q-[Qo/(Qo+Qn)] 
โดยที� 
Qo   =   จํานวนหุ้นที�มีอยู่เดิม เท่ากับ 765,585,412 หุ้น 
และ 
Qn  =  จํานวนหุ้ นใหม่ที�เพิ�มขึ �นจากการใช้สิทธิของ 
ใบสาํคญัแสดงสทิธิทั �งจํานวน ซึ�งเทา่กบั 95,698,177 หุ้น 
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ผลกระทบด้าน Control Dilution 
ภายหลงัการออก และจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิม หากมีการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที�ออกใน
ครั �งนี �ทั �งจํานวนแล้ว จะมีผลกระทบด้านการลดลงของ
สดัส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง (Control Dilition) ดงันี � 
 

(Q) เนื�องจากการออก และจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิในครั �ง
นี �เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสดัส่วน 
หากผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทเป็นผู้ ใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ
ที�จะซื �อหุ้ นสามัญของบริษัทที�ได้รับทั �งจํานวนจะไม่ได้รับ
ผลกระทบด้านการลดลง ของสดัส่วนการถือหุ้น (Control 
Dilution) 
 

(V) หากใบสําคัญแสดงสิทธิมีการเปลี�ยนมือ และมีการใช้
สทิธิซื �อหุ้นครบถ้วนตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยบคุคลอื�นที�
ไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมทั �งจํานวนผู้ ถือหุ้นเดิม จะได้รับผลกระทบ
ด้านการลดลงของสดัส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 
เทา่กบัร้อยละ 11.11 
 
V)         ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) 
สตูรการคํานวณการลดลงของราคา =  (Po-Pn)Po 
โดยที� 
Po   =   ราคาปิดถวัเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกั 14 วนัทําการก่อนวนั
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื�อวันที� 15 สิงหาคม 2559 
(วนัที� 25 กรกฎาคม 2559 – 11 สิงหาคม 2559) ซึ�งเท่ากับ
หุ้นละ 6.63 บาท (คํานวณจากมลูคา่ที�ตราไว้เทา่กบัหุ้นละ 1 
บาท) 
Pn  =  ราคาใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิที�ออกและ
จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมเทา่กบัหุ้นละ 9 บาท 
 

ผลกระทบด้าน Price Dilution 
เนื�องจากราคาใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ สงูกว่าราคา
ปิดถวัเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกัของหุ้นสามญัของบริษัท ที�มีการซื �อ
ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา 
QY วันทําการก่อน (แต่ไม่รวม) วันประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ดังนั �น ผู้ ถือหุ้ นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ลดลงของราคาหุ้น 
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Z)         ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกาํไร (EPS Dilution) 
สูตรการคํานวณการลดลงของส่วนแบ่งกําไร =  (EPSo-
EPSn) EPSo 
โดยที� 
            EPSo  =       กําไรสทุธิ / Qo  
            EPSn  =        กําไรสทุธิ / (Qo + Qn) 
โดยที� Qn = จํานวนหุ้นเพิ�มทุนเพื�อรอบรับใบสําคญัแสดง
สทิธิที�ออกในครั �งนี � 
 

ผลกระทบด้าน Price Dilution 
ภายหลงัการออก และเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที�ออก
ในครั �งนี �ทั �งจํานวนแล้ว จะมีผลกระทบด้านการลดลงของ
สว่นแบง่กําไร (EPS Dilution) ดงันี � 
 

(Q)       เนื�องจากการออก และจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิใน
ครั �งนี �เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัท ตาม
สดัส่วน หากผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทเป็นผู้ ใช้สิทธิใบสําคัญ
แสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัทที�ได้รับทั �งจํานวนจะ
ไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกําไร (EPS 
Dilution) 
 

(V)       หากใบสําคญัแสดงสิทธิมีการเปลี�ยนมือ และมีการ
ใช้สิทธิซื �อหุ้นครบถ้วนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยบุคคล
อื�นที�ไม่ใช่ผู้ ถือหุ้ นเดิมทั �งจํานวน ผู้ ถือหุ้ นเดิมจะได้รับ
ผลกระทบด้านการลดลงของสว่นแบ่งกําไร (EPS Dilution) 
เทา่กบัร้อยละ 11.11 

   
3. การใช้สิทธิและเงื�อนไขการใช้สิทธิ 

3.1  วนักาํหนดการใช้สิทธิ 

ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัของบริษัทได้ ภายหลงัจากพ้นกําหนดเวลา 6  เดือน  นบั
แต่วันที�ออกใบสําคัญแสดงสิทธิโดยไม่จํากัดจํานวน จนกว่าจะครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ  โดยมี
กําหนดการใช้สิทธิทั �งสิ �น 2 ครั �ง  ครั �งแรกในวนัที� 31 พฤษภาคม 2560 (“วนักําหนดการใช้สิทธิครั �งแรก”) และ
กําหนดการใช้สทิธิครั �งสดุท้าย ในวนัที� 30 พฤศจิกายน 2560 ซึ�งเป็นวนัที�ใบสาํคญัแสดงสทิธิมีอายคุรบกําหนด 
1 ปี นบัแตว่นัที�ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ   
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3.2  ระยะเวลาแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิ 

ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิซึ�งประสงค์จะใช้สทิธิในการซื �อหุ้นสามญัของบริษัท  จะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ
ซื �อหุ้นสามญัของบริษัท ตามสถานที�และวิธีการที�ระบไุว้ในข้อ 3.4 และข้อ 3.5 ในระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 
น. ภายในระยะเวลา 5 วนัทําการก่อนวนักําหนดการใช้สทิธิในแตล่ะครั �ง (“ระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้
สทิธิ”) เว้นแตก่ารแสดงความจํานงในการใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิครั �งสดุท้าย กําหนดให้
แสดงความจํานงในการใช้สทิธิในช่วงระยะเวลา 15 วนัก่อนวนักําหนดการใช้สทิธิครั �งสดุท้าย (“ระยะเวลาแจ้ง
ความจํานงในการใช้สทิธิครั �งสดุท้าย”) 

บริษัทจะไมม่ีการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิ เว้นแตเ่ป็นการใช้สทิธิครั �งสดุท้าย บริษัทจะปิด
สมดุทะเบียนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิ 21 วนัก่อนและรวมวนักําหนดการใช้สทิธิครั �งสดุท้าย ในกรณีวนัเริ�ม
ปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ใช่วนัทําการให้เลื�อนวนัเริ�มปิดสมดุทะเบียน  เป็นวนัทําการ
ก่อนหน้า และตลาดหลกัทรัพย์จะทําการขึ �นเครื�องหมายห้ามการซื �อขายชั�วคราว SP (ห้ามการซื �อขาย)  ลว่งหน้า 
3 วนัทําการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ ทั �งนี �ใบสําคญัแสดงสิทธิ จะพกัการซื �อขาย
จนถึงวนักําหนดการใช้สทิธิครั �งสดุท้าย  

ทั �งนี � บริษัทจะแจ้งขา่วเกี�ยวกบัระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ อตัราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ พร้อม
ทั �งสถานที�ใช้สทิธิผา่นระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ (ระบบ SCP) เพื�อแจ้งให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ
ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 5 วนัทําการก่อนระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิแต่ละครั �ง และสําหรับการใช้
สทิธิครั �งสดุท้าย นอกเหนือไปจากการแจ้งข่าวผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมลูเอกสารตลาดหลกัทรัพย์   ซึ�งจะแจ้ง
ไม่น้อยกว่า 14 วนั ก่อนระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิครั �งสดุท้ายแล้ว บริษัทจะดําเนินการให้นาย
ทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ตามรายชื�อที�ปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิภายใน  3 วนัทําการนบัจากวนั
ปิดสมดุทะเบียน 
 

3.3  นายทะเบียนใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั (“ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์”) 
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท์: 0-2009-9000  Call Center:   0-2009-9999 
Website: http://www.set.or.th/tsd 

นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิ มีหน้าที�ตามสญัญาแตง่ตั �งนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะต้องจดัทําและ
เก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไว้ จนกว่าใบสําคญัแสดงสิทธิทั �งหมดจะมีการใช้สิทธิซื �อหุ้น
รองรับของบริษัทหรือจนกวา่ครบกําหนดอายใุบสาํคญัแสดงสทิธิ (แล้วแตก่รณี) 

นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมดุทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึ�งในสมดุทะเบียนผู้
ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจะต้องประกอบด้วยชื�อและนามสกุลเต็ม สญัชาติ และที�อยู่ของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ  
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และรายละเอียดอื�นๆ ตามที�ศูนย์ฝากหลกัทรัพย์จะกําหนด ในกรณีที�ข้อมูลไม่ตรงกันจะถือว่าข้อมูลในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิเป็นข้อมลูที�ถกูต้อง 

นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิมีหน้าที�จะต้องออกใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�
ฝากไว้กับศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และจะต้องลงชื�อศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิแทนใน
สมุดทะเบียนผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธินั �น และบริษัทจะออกใบสําคัญแสดงสิทธิตามแบบที�นายทะเบียน
ใบสาํคญัแสดงสทิธิกําหนดให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมีหน้าที�ในการแจ้งการเปลี�ยนแปลง หรือแจ้งข้อผิดพลาดในรายละเอียดของการลง
บนัทกึในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ  โดยนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิจะเปลี�ยนแปลงหรือแก้ไข
ข้อผิดพลาดดงักลา่วให้ถกูต้อง 

บริษัทขอสงวนสทิธิที�จะเปลี�ยนแปลงนายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิ โดยจะแจ้งการเปลี�ยนแปลงดงักลา่วให้แก่
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลกัทรัพย์ (ระบบ SCP) โดยเร็วและแจ้งให้
สาํนกังาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั   
 

3.4  สถานที�ตดิต่อในการใช้สทิธิ 
บริษัท โรงพิมพ์ตะวนัออก จํากดั (มหาชน)   
51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรังสติ 66 (สยามสามคัค)ี 
แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี� กรุงเทพฯ 10210 
โทรศพัท์: 0-2522-6938, 0-2551-0541-4 ตอ่ 223, 378 โทรสาร: 0-2552-0905 
 

3.5  วิธีการใช้สิทธิและขั $นตอนการใช้สทิธิ 
ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ประสงค์ใช้สทิธิ จะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิภายในระยะเวลาแจ้งความจํานง
ในการใช้สทิธิตามที�กําหนดไว้ในข้อ 3.2 ข้างต้น โดยมีวิธีปฏิบตัิดงันี � 

3.5.1   ขั �นตอนการใช้สิทธิสําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิที�อยู่ในระบบใบหุ้น (Script) และระบบไร้ใบหุ้น (Scrip 
less) จะมีความแตกตา่งตามหลกัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี � 

(ก) ในกรณีของใบสําคญัแสดงสิทธิที�อยู่ในระบบใบหุ้น (Script) ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้
ใบสาํคญัแสดงสทิธิ เป็นหลกัฐานในการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัได้ที�บริษัท โดย
จะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ตามระยะเวลาแสดงความจํานงในการใช้สิทธิตามที�ระบุ
ข้างต้น 

(ข) ในกรณีที�ใบสําคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scrip less) ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�มีความ
ประสงค์จะใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญั ต้องแจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื�อขอถอนใบสาํคญัแสดง
สิทธิหรือเพื�อออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามที�ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด โดยยื�นต่อบริษัท
หลกัทรัพย์ที�ทําหน้าที�เป็นนายหน้าซื �อขายหลกัทรัพย์ (Broker) ของตนและบริษัทหลกัทรัพย์
ดงักลา่ว จะดําเนินการแจ้งกบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เพื�อขอถอนใบสําคญัแสดงสิทธิหรือเพื�อออก
ใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิสําหรับนําไปใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดง
สทิธิของบริษัทตอ่ไป 
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3.5.2   ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญั
ได้ ตามเงื�อนไขการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ โดยดําเนินการและส่งเอกสารดงัต่อไปนี �ให้แก่บริษัท 
ตามสถานที�ติดตอ่ในการใช้สทิธิที�ระบไุว้ในข้อ 3.4  

(ก) แบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญั (“แบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิ”) ที�กรอก
ข้อความถกูต้องชดัเจน และครบถ้วนทกุรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ทั �งนี � ผู้
ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถขอรับแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิได้ ณ สถานที�ติดต่อใน
การใช้สทิธิ ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ 

(ข) ใบสําคญัแสดงสิทธิซึ�งผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิลงลายมือชื�อผู้ โอนด้านหลงั หรือใบแทนใบสําคญั
แสดงสทิธิตามแบบที�ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด ตามจํานวนที�ระบใุนแบบแสดงความจํานงในการใช้
สทิธิ และหนงัสอืมอบอํานาจให้ผู้อื�นมารับใบสาํคญัแสดงสทิธิฉบบัใหม่สําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิ
ที�ยงัไมไ่ด้ใช้สทิธิ (ถ้ามี) 

(ค) ชําระเงินตามจํานวนที�ระบใุนแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญั โดยผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิที�ประสงค์จะใช้สิทธิซื �อหุ้นจะต้องชําระเป็น เช็ค ดราฟต์ ตัว̀แลกเงินธนาคาร หรือคําสั�ง
จ่ายเงินธนาคาร ที�สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วนัทําการนบัจากวนั
กําหนดการใช้สิทธิแต่ละครั �ง โดยขีดคร่อมสั� งจ่ายเฉพาะ “บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด 
(มหาชน)” หรือโอนเงินสดเข้าบัญชีเงินฝาก ชื�อบัญชี  “บัญชีจองซื $อหุ้นสามัญเพิ�มทุน 
บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน)” บัญชีเลขที�  799-2-57745-9 ประเภทบัญชี 
ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) สาขาพหลโยธิน พร้อมนําสง่สาํเนาใบนําฝาก   

ทั �งนี � การใช้สทิธิจองซื �อหุ้นสามญัดงักลา่วจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื�อบริษัทได้เรียกเก็บเงินดงักลา่วได้แล้ว
เท่านั �น หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตผุลใดๆ ที�มิได้เกิดจากบริษัท ให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สทิธิแสดงเจตนายกเลกิ และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครั �งนั �น ทั �งนี � บริษัท
จะนําสง่ใบสําคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนันบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิ 
โดยจะไม่มีการคํานวณดอกเบี �ยไม่ว่าในกรณีใดๆ และผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถยื�นความ
จํานงขอใช้สิทธิใหม่ได้ในวันกําหนดการใช้สิทธิครั �งต่อไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิครั �ง
สดุท้าย ให้ถือวา่หมดสทิธิที�จะซื �อหุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่วอีกตอ่ไป   

(ง) หลกัฐานประกอบการจองซื �อหุ้นสามญัรองรับการใช้สทิธิของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ  

1 บคุคลสญัชาติไทย      : สาํเนาบตัรประชาชน พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

2 บคุคลตา่งด้าว : สาํเนาหนงัสอืเดินทาง พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

3 นิติบคุคลในประเทศ    : สําเนาหนังสือรับรองบริษัท ที�ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 
เดือนก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และ
เอกสารหลกัฐานของผู้มีอํานาจลงลายมือชื�อตาม (Q) หรือ (V) พร้อม
รับรองสาํเนาถกูต้อง  
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4 นิติบคุคตา่งประเทศ    : สําเนาหนงัสือสําคญัการจดัตั �งบริษัท หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั 
และหนงัสอืรับรองที�ออกไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิ ซึ�ง
รับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง และเอกสาร
หลกัฐานของผู้มีอํานาจลงลายมือชื�อตาม (Q) หรือ (V) พร้อมรับรอง
สาํเนาถกูต้อง  

3.6  เงื�อนไขอื�นเกี�ยวกับการใช้สิทธิ 

3.6.1   จํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิที�ขอใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญั จะต้อง
เป็นจํานวนเต็มเท่านั �น โดยอตัราการใช้สิทธิเท่ากบัใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ
หนึ�งหนว่ยตอ่หุ้นสามญัหนึ�งหุ้น เว้นแตก่ารปรับสทิธิตามเงื�อนไขการปรับสทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

3.6.2   ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�เป็นบคุคลตา่งด้าวหรือบคุคลที�ไมม่ีสญัชาติไทยจะสามารถใช้สทิธิในการซื �อหุ้น
สามญัใหมท่ั �งหมดหรือบางสว่นได้ ก็ตอ่เมื�อในวนันั �นถ้าใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญัแล้วไมท่าํให้อตัราการถือหุ้น
ของบคุคลตา่งด้าวหรือบคุคลที�ไมม่ีสญัชาติไทยขดัตอ่ข้อบงัคบัข้อ QV.  ของบริษัท ซึ�งเกี�ยวกบัสทิธิการถือ
หุ้นของบคุคลตา่งด้าวหรือบคุคลที�ไมม่ีสญัชาติไทย ดงันั �น บริษัทสงวนสทิธิที�จะปฏิเสธการออกหุ้นสามญั
ใหมใ่ห้แก่บคุคลตา่งด้าวหรือบคุคลที�ไมม่ีสญัชาติไทยที�ใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ หากการใช้สทิธิ
ดงักลา่วขดัตอ่ข้อบงัคบัข้อ 12. ของบริษัท โดยบริษัทไมจํ่าเป็นต้องจ่ายคา่เสยีหาย หรือคา่ชดเชยใด ๆ 
ตอ่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�เป็นบคุคลตา่งด้าวหรือบคุคลที�ไมม่ีสญัชาติไทยในกรณีดงักลา่ว 

            บริษัทจะสง่เงินที�ได้รับไว้และใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิในสว่นที�ไม่สามารถใช้
สทิธิได้ โดยไมม่ีดอกเบี �ยให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�เป็นบคุคลต่างด้าวหรือบคุคลที�ไม่มีสญัชาติไทย
ดงักล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนันบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิในครั �งนั �นๆ ที�ครบถ้วน
สมบรูณ์ตามที�กําหนดในการใช้สทิธิในแตล่ะครั �ง 

ทั �งนี � บริษัทจะพิจารณาการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�เป็นบคุคลตา่ง
ด้าวหรือบคุคลที�ไมม่ีสญัชาติไทยตามลาํดบัการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ 

หากในวนักําหนดการใช้สิทธิครั �งสดุท้าย ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�เป็นบคุคลต่างด้าวหรือบคุคลที�ไม่มี
สญัชาติไทยไมส่ามารถใช้สทิธิเนื�องจากข้อบงัคบัข้อ 12. ของบริษัท ซึ�งเกี�ยวกบัสทิธิการถือหุ้นของคนตา่ง
ด้าวหรือบุคคลที�ไม่มีสญัชาติไทย ให้ถือว่าใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่วหมดอายลุง โดยผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิที�เป็นบคุคลต่างด้าว หรือบคุคลที�ไม่มีสญัชาติไทยดงักลา่วไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือ
ค่าชดเชยใดๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ดําเนินการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าชดเชยที�เกิดขึ �นจากการ
ดงักลา่วทั �งสิ �น 

3.6.3 จํานวนหุ้นสามญัที�ออกให้เมื�อมีการใช้สิทธิจะคํานวณ โดยการนําจํานวนเงินในการใช้สิทธิ  ซึ�งผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิได้ชําระตามที�กลา่วข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สิทธิ
ในขณะที�มีการใช้สิทธินั �น โดยบริษัทจะออกหุ้นสามญัเป็นจํานวนเต็มไม่เกินจํานวนหน่วยของใบสําคญั
แสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ คณูด้วยอตัราการใช้สทิธิ หากมีการปรับราคาการใช้สทิธิ และ/
หรืออตัราการใช้สทิธิแล้วทําให้มีเศษหุ้นเหลอือยูจ่ากการคํานวณดงักลา่ว บริษัทจะไมน่ําเศษหุ้นดงักลา่ว
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มาคํานวณ และจะชําระเงินที�เหลอืจากการใช้สทิธิดงักลา่วคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนันบั
จากวนักําหนดการใช้สทิธิในแตล่ะครั �ง โดยไมม่ีการคิดดอกเบี �ยไมว่า่ในกรณีใดๆ 

ในกรณีที�ต้องมีการเปลี�ยนแปลงอตัราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้
สิทธิตามที�ระบุในเงื�อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจํานวนหุ้นสามัญที�จะได้รับจากการใช้สิทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสทิธิ ให้ตดัเศษของหุ้นทิ �ง 

3.6.4 หากบริษัทได้รับหลกัฐานใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ ไม่ครบตามจํานวนที�ระบไุว้
ในแบบแสดงความจํานงในการใช้สทิธิ หรือบริษัทตรวจสอบได้วา่ ข้อความที�ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือ
ใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ กรอกลงในแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกูต้อง  ผู้
ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ จะต้องทําการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลา
แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในครั �งนั �น หากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิไม่
ทําการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในครั �ง
นั �นสิ �นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัทจะจดัสง่เงินที�ได้รับ และใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสาํคญัแสดงสทิธิคืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 14 วนันบัจากวนั
กําหนดการใช้สทิธิ โดยไมม่ีการคํานวณดอกเบี �ยไมว่า่ในกรณีใด ๆ 

3.6.5 ในกรณีที�ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ชําระจํานวนเงินในการใช้สิทธิไม่
ครบถ้วน บริษัทมีสทิธิที�จะดําเนินการประการใดประการหนึ�งตอ่ไปนี � 

(ก) ถือวา่การแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิในครั �งนั �นสิ �นสภาพลงโดยไมม่ีการใช้สทิธิ หรือ 
(ข) ถือวา่จํานวนหุ้นสามญัที�จองซื �อมีจํานวนเท่ากบัจํานวนที�จะได้รับตามจํานวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ�ง

บริษัทได้รับชําระไว้จริงตามราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิในขณะนั �น หรือ 
(ค) ให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ ชําระเงินเพิ�มเติมตามจํานวนที�ประสงค์

จะใช้สทิธิให้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิในครั �งนั �น หากบริษัทไม่ได้รับ
เงินครบตามจํานวนในการใช้สทิธิภายในระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจํานงใน
การใช้สทิธิในครั �งนั �นสิ �นสภาพลงโดยไมม่ีการใช้สทิธิ 

หมายเหต:ุ ในการใช้สทิธิครั �งสดุท้าย บริษัทจะดําเนินการตามข้อ (ข) ข้างต้น 

ในกรณีตามข้อ (ก) และ (ค) บริษัทจะสง่เงินที�ได้รับไว้และใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญั
แสดงสิทธิซึ�งบริษัทถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดงักล่าว คืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสําคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนันบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิโดยไม่มี
ดอกเบี �ย  

ในกรณีข้อ (ข) บริษัทจะสง่มอบใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิสว่นที�เหลือใน
กรณีที�บริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วน คืนให้กับผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสําคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน QY วนันบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิในแต่ละ
ครั �ง พร้อมเงินสว่นที�เหลือ (ถ้ามี) โดยไม่มีดอกเบี �ย อย่างไรก็ดี ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสําคญัแสดงสิทธิที�ยงัไม่มีการใช้สิทธิดงักลา่ว ยงัมีผลใช้สิทธิต่อไปจนถึงวนักําหนดการใช้สิทธิ
ครั �งสดุท้าย 
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3.6.6 ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคา่อากรแสตมป์หรือภาษี
อื�นใด (ถ้ามี) ตามบทบญัญตัิแหง่ประมวลรัษฎากรหรือข้อบงัคบั หรือกฎหมายต่างๆ ที�ใช้บงัคบัในการใช้
สทิธิซื �อหุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

3.6.7 เมื�อผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิที�ประสงค์จะใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญั ได้ปฏิบตัิ
ตามเงื�อนไขการแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญั กลา่วคือ ได้สง่มอบทั �งใบสําคญัแสดงสิทธิหรือ
ใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ แบบแสดงความจํานงในการใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญั และชําระเงินค่าจองซื �อหุ้น
สามญัถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิจะไม่
สามารถเพิกถอนการใช้สทิธิได้ เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสอืจากบริษัท 

3.6.8 เมื�อพ้นกําหนดวนัใช้สิทธิครั �งสดุท้ายแล้ว แต่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิยงั
มิได้ปฏิบตัิตามเงื�อนไขของการใช้สทิธิที�กําหนดไว้อยา่งครบถ้วน ให้ถือวา่ใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทน
ใบสําคญัแสดงสิทธินั �นๆ สิ �นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสาํคญัแสดงสทิธิจะใช้สทิธิไมไ่ด้อีก 

3.6.9 ในกรณีที�ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ สง่มอบใบสาํคญัแสดงสทิธิเป็นจํานวน
มากกวา่จํานวนที�ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทจะสง่ใบสําคญัแสดงสิทธิใบใหม่ โดยมีจํานวนของใบสําคญั
แสดงสิทธิที�ลดลงให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่ว หากใบสําคญัแสดงสิทธินั �นอยู่ในระบบใบหุ้น 
โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วันทําการนับจากวันกําหนดการใช้สิทธินั �นๆ และจะทําการ
ยกเลกิใบสาํคญัแสดงสทิธิใบเก่า 

3.6.10 บริษัทจะยื�นขอจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทุนชําระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ ตามจํานวนหุ้น
สามญัที�ออกใหมส่าํหรับการใช้สทิธิในแตล่ะครั �งภายใน 14 วนันบัตั �งแต่วนัที�บริษัทได้รับชําระค่าหุ้นตาม
จํานวนที�มีการใช้สทิธิแตล่ะครั �ง และบริษัทจะดําเนินการจดทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�ได้ใช้สิทธิ
นั �นเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ตามจํานวนหุ้นสามัญที�คํานวณได้จากการ
ใช้สิทธิในครั �งนั �น รวมทั �งบริษัทจะดําเนินการยื�นขอนําหุ้นสามญัที�เกิดจากการใช้สิทธิดังกล่าวเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัที�มีการใช้สทิธิในแตล่ะครั �ง 

3.6.11 การออกและสง่มอบหุ้นสามญัออกใหม ่ชื�อที�จะระบใุนหุ้นสามญัที�ออกใหม่จะใช้ชื�อเดียวกบัชื�อที�ปรากฎ
อยูใ่นแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิ โดยบริษัทจะจดัสง่ใบหุ้นไปยงัผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิตามที�
อยูท่ี�ได้ระบไุว้ ในแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 15 วนัทํา
การนบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิแต่ละครั �ง อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจตกลงกบัผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
ลว่งหน้าให้บริษัทเก็บใบหุ้นสามญันั �นไว้ที�บริษัท เพื�อให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือตวัแทนมารับไปด้วย
ตนเองก็ได้ โดยจะต้องดําเนินการตามที�ทางบริษัทกําหนด  

นอกจากนี � ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิอาจใช้บริการของบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
เพื�อฝากหุ้นในระบบไร้ใบหุ้น (Scrip less) ก็ได้ โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิต้องระบุชื�อและบญัชีของ
บริษัทสมาชิกของบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั โดยถกูต้องในแบบแสดงความ
จํานงในการใช้สิทธิ และบริษัทจะส่งมอบหุ้นสามญัหรือใบสําคญัแสดงสิทธิผ่านบญัชีฝากหลกัทรัพย์
ภายใน 7 วนัทําการนบัจากวนักําหนดการใช้สทิธิแตล่ะครั �ง  
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3.6.12 ในกรณีที�บริษัทไม่สามารถคืนเงินสว่นที�ไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้ภายในระยะเวลา 
14 วนันบัแตว่นักําหนดการใช้สิทธิในครั �งนั �นๆ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบี �ยในอตัราร้อยละ 
7.50 ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินสว่นที�ไม่ได้ใช้สิทธินบัแต่วนัที�พ้นกําหนด 14 วนัดงักลา่ว จนถึง
วนัที�ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิได้รับคืนเงินสว่นที�ไมไ่ด้ใช้สทิธิ 

อยา่งไรก็ตาม หากบริษัทดําเนินการสง่เช็ค ดราฟต์ ตัว̀แลกเงินธนาคาร หรือคําสั�งจ่ายเงินของธนาคารซึ�ง
ขีดคร่อมสั�งจ่ายเฉพาะชื�อผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที�อยู่ที�ระบใุนแบบแสดง
ความจํานงในการใช้สทิธิโดยถกูต้องแล้ว ให้ถือวา่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิได้รับเงินสว่นที�ไมไ่ด้ใช้สทิธิคืน
แล้วโดยชอบ และไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบี �ย และ/หรือคา่เสยีหายใดๆ อีกตอ่ไป 

3.6.13 ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิจะต้องใช้สทิธิในการซื �อหุ้นสามญัไม่ตํ�ากว่า 100 
หุ้นสามญั โดยจํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิที�ขอใช้สิทธิซื �อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจํานวนเต็ม
เทา่นั �น เว้นแต่ 

(ก) ในกรณีที�ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิที�มีสิทธิในการซื �อหุ้นตํ�ากว่า 100 
หุ้นสามญั จะต้องใช้สทิธิในการซื �อหุ้นสามญัในครั �งเดียวทั �งจํานวน 

(ข) กรณีที�เป็นการใช้สทิธิครั �งสดุท้าย ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถ
ที�จะใช้สทิธิจองซื �อหุ้นสามญัในจํานวนเทา่ใดก็ได้ 

3.6.14 การคํานวณการเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิ จะไมม่ีการเปลี�ยนแปลงซึ�งทําให้ราคา
การใช้สทิธิใหมส่งูขึ �น และ/หรืออตัราการใช้สทิธิลดลง เว้นแตก่รณีการรวมหุ้น และจะใช้ราคาการใช้สิทธิ
ใหม่หลงัการเปลี�ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) คณูกบัจํานวนหุ้นสามญั (จํานวนหุ้นสามญัคํานวณได้
จากอตัราการใช้สิทธิใหม่ คณูกบัจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิที�แสดงความจํานงการใช้สิทธิ เมื�อคํานวณ
ได้จํานวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตดัเศษของหุ้นนั �นทิ �ง) สว่นในกรณีที�การเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สทิธิ
ดงักลา่วมีผลทําให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาซึ�งตํ�ากว่ามลูค่าที�ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท  ให้ใช้
มลูคา่ที�ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท เป็นราคาการใช้สทิธิใหม่ 

3.6.15 ในกรณีที�หุ้นสามญัที�สาํรองไว้เพื�อรองรับการใช้สทิธิมีไม่เพียงพอ บริษัทจะดําเนินการชดใช้ค่าเสียหายที�
เกิดขึ �นให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ไมส่ามารถใช้สทิธิได้ อยา่งไรก็ตาม
บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิที�ไม่สามารถ
ใช้สทิธิได้ ถึงแม้วา่จะมีหุ้นสามญัเพียงพอก็ตาม กลา่วคือ ในกรณีที�ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�เป็นบคุคล
ตา่งด้าวหรือบคุคลที�ไม่มีสญัชาติไทยไม่สามารถใช้สิทธิได้ เพราะถกูจํากดัสิทธิตามสดัสว่นการถือหุ้นที�
ระบใุนข้อบงัคบับริษัท  

3.6.16 ในช่วงระยะเวลาตั �งแตว่นัที�ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ แสดงความจํานงใช้
สทิธิโดยถกูต้องสมบรูณ์แล้ว จนถึงก่อนวนัที�นายทะเบียนหุ้นของบริษัทจดแจ้งชื�อของผู้ ถือใบสาํคญัแสดง
สทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว เป็นผู้ ถือหุ้นในสมดุทะเบียนรายชื�อผู้ ถือหุ้นของบริษัท  และ
กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ�มทุนชําระแล้วอนัเนื�องมาจากการใช้สิทธินั �น บริษัทจะถือว่าผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักลา่ว มีสิทธิและสภาพเช่นเดียวกบัผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิที�ยงัไม่ได้แสดงความจํานงใช้สิทธิ แต่ทั �งนี � นบัแต่วนัที�นาย
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ทะเบียนหุ้นของบริษัทได้จดแจ้งชื�อของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ได้แสดง
ความจํานงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้วในสมุดทะเบียนรายชื�อผู้ ถือหุ้ นของบริษัท  และ
กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ�มทุนชําระแล้วอนัเนื�องมาจากการใช้สิทธินั �น บริษัทจะถือว่าผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิมีฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทโดยสมบรูณ์ 

 

4. มาตรการคุ้มครองผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสิทธิ 
 

4.1 สิทธิของบริษัทในการเรียกให้ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ใช้สิทธิก่อนระยะเวลาที�กําหนดตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 

 ใบสําคญัแสดงสิทธิที�บริษัทออกครั �งนี � ไม่มีข้อกําหนดให้บริษัทสามารถเรียกให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิใช้สิทธิ
ก่อนระยะเวลาที�กําหนดตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

 

4.2 เงื�อนไขการปรับสิทธิ 
การปรับสิทธิมีวตัถปุระสงค์เพื�อปรับผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ทั �งนี �ราคาการใช้สิทธิ
จะถกูปรับในกรณีที�มีเหตกุารณ์ต่าง ๆ ตามที�กําหนด และอตัราการใช้สิทธิจะถกูปรับให้สอดคล้องกบักา รปรับ
ราคาการใช้สทิธิ ทั �งนี � โดยมีหลกัการพื �นฐานที�จะรักษามลูคา่แหง่สทิธิตลอดอายใุบสาํคญัแสดงสทิธิไมใ่ห้ด้อยคา่
ลง 

มลูคา่แหง่สทิธิ  หมายถึง  ผลลพัธ์ของผลคณูระหวา่งราคาการใช้สทิธิ กบั อตัราการใช้สทิธิ 

ทั �งนี � เพื�อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิไมใ่ห้ด้อยไปกวา่เดิม บริษัทจะดําเนินการปรับ
ราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิในการซื �อหุ้นสามญัตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ เมื�อเกิดเหตุการณ์
ใดเหตุการณ์หนึ�งดังต่อไปนี $  

(ก) เมื�อบริษัทมีการเปลี�ยนแปลงมลูคา่ที�ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการรวมหรือการ
แบง่แยกหุ้นสามญัที�ได้ออกแล้วของบริษัท 

(ข) เมื�อบริษัทเสนอขายหุ้นสามญัที�ออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั�วไป และ/หรือ บคุคล
ในวงจํากดัในราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัที�ออกใหม่คํานวณได้ตํ�ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาด
ตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท” 

(ค) เมื�อบริษัทเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั�วไป และ/หรือ 
บุคคลในวงจํากัด โดยที�หลักทรัพย์นั �นให้สิทธิแก่ผู้ ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือ
เปลี�ยนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สทิธิในการซื �อหุ้นสามญั เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสําคญัแสดงสิทธิที�
จะซื �อหุ้นสามญั โดยที�ราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัที�ออกใหม่เพื�อรองรับสิทธิดงักลา่วตํ�ากว่าร้อยละ 
90 ของ “ราคาตลาดตอ่หุ้นสามญัของบริษัท” 

(ง) เมื�อบริษัทจ่ายปันผลทั �งหมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
(จ) เมื�อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 80 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษัทหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ ตลอดอายุ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ออกในครั �งนี �  
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(ฉ) ในกรณีที�มีเหตุการณ์ใด ๆ อนัทําให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิ
และผลประโยชน์ใดๆ อนัพงึได้ โดยที�เหตกุารณ์ใดๆ นั �นไมไ่ด้กําหนดอยูใ่นข้อ (ก) ถึง (จ) 

การดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในกรณีต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตาม
สูตรและวิธีการคาํนวณดังต่อไปนี $ 

(ก) เมื�อบริษัทมีการเปลี�ยนแปลงมูลค่าที�ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือ
แบง่แยกหุ้นสามญัที�ได้ออกแล้วของบริษัท   

ซึ�งการเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิจะมีผลบงัคบัทนัที นบัตั �งแตว่นัที�มีการจดทะเบียน
เปลี�ยนแปลงมลูคา่ที�ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทกบักระทรวงพาณิชย์ 
(1) ราคาการใช้สทิธิ จะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี � 

 
 

       Price 1 = Price 0 x (Par 1) 
                   Par 0 

 
 

 (2) อตัราการใช้สทิธิ จะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี � 
 

 
        Ratio 1 = Ratio 0 x (Par 0) 

                   Par 1 
 
โดยที� 
Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลี�ยนแปลง 
Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลี�ยนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง 
Par 1 คือ มลูคา่ที�ตราไว้ของหุ้นสามญัหลงัการเปลี�ยนแปลง 
Par 0 คือ มลูคา่ที�ตราไว้ของหุ้นสามญัก่อนการเปลี�ยนแปลง 

(ข) เมื�อบริษัทเสนอขายหุ้นสามญัที�ออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั�วไป และ/หรือ บคุคลใน
วงจํากดั ในราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัที�ออกใหม่คํานวณได้ตํ�ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้น
ของหุ้นสามญัของบริษัท”  

การเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตั �งแต่วนัแรกที�ผู้ซื �อหุ้นสามญัจะ
ไม่ได้รับสิทธิในการจองซื �อหุ้นสามญัที�ออกใหม่ (วันแรกที�ตลาดหลกัทรัพย์ประกาศขึ �นเครื�องหมาย XR) 
สําหรับกรณีที�เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหุ้น
สามญัที�ออกใหมใ่ห้แก่ประชาชนทั�วไป และ/หรือ บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี  
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“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที�ออกใหม่” คํานวณได้จากจํานวนเงินทั �งหมดที�บริษัทจะได้รับจากการ
เสนอขายหุ้นสามญั หกัด้วยคา่ใช้จ่าย (ถ้ามี)  หารด้วยจํานวนหุ้นสามญัที�ออกใหมท่ั �งหมด 

อนึ�ง ในกรณีที�มีการเสนอขายหุ้นสามญัที�ออกใหมพ่ร้อมกนัมากกวา่ 1 ราคาการเสนอขาย  ภายใต้เงื�อนไขที�
จะต้องจองซื �อหุ้นดงักลา่วด้วยกนั ให้นําราคาเสนอขายทกุราคามาคํานวณราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัที�
ออกใหม่  แต่ในกรณีที�การเสนอขายดงักล่าวไม่อยู่ภายในเงื�อนไขที�ต้องจองซื �อด้วยกนั ให้นําเฉพาะราคา
เสนอขายที�ตํ�ากวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท” มาคํานวณการเปลี�ยนแปลง
เทา่นั �น 

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” กําหนดไว้เทา่กบั “ราคาตลาดเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกัต่อหุ้นของ
หุ้นสามญับริษัท”  โดยที� “ราคาตลาดเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกัต่อหุ้นของหุ้นสามญับริษัท” หมายถึง มลูค่าการซื �อ
ขายหุ้นสามัญทั �งหมดของบริษัท  หารด้วยจํานวนหุ้นสามัญของบริษัทที�มีการซื �อขายทั �งหมดในตลาด
หลกัทรัพย์ในระยะเวลา 14 วนัทําการ (วนัที�เปิดทําการซื �อขายของตลาดหลกัทรัพย์)  ติดต่อกนัก่อนวนัที�ใช้
ในการคํานวณ 

“วันที�ใช้ในการคํานวณ” หมายถึง วนัแรกที�ผู้ ซื �อหุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื �อหุ้นสามญัที�ออก
ใหม ่(วนัแรกที�ตลาดหลกัทรัพย์ประกาศขึ �นเครื�องหมาย XR) สําหรับกรณีที�เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิม (Right Issue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัที�ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั�วไป และ/หรือ 
บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี  

ในกรณีที�ไมส่ามารถหา “ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท” เนื�องจากหุ้นสามญัไม่มีการซื �อขายใน
ช่วงเวลาดงักลา่ว บริษัทจะดําเนินการกําหนดราคายุติธรรมเพื�อใช้ในการคํานวณแทน 

(1) ราคาการใช้สทิธิ จะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี � 
 

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

 

(2) อตัราการใช้สทิธิ จะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี � 
 

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

 
โดยที� 
Price 1 คือ  ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลี�ยนแปลง 
Price 0 คือ  ราคาการใช้สทิธิเดมิก่อนการเปลี�ยนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลี�ยนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง 
MP       คือ               ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท 
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A คือ จํานวนหุ้นสามญัที�เรียกชําระเต็มมลูคา่แล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียน
ผู้ ถือหุ้นเพื�อสิทธิในการจองซื �อหุ้นสามญัที�ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้น
สามัญให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้ น
สามญัที�ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ประชาชนทั�วไป และ/
หรือ กรณีเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 

B คือ จํานวนหุ้นสามญัที�ออกใหม่เพื�อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ 
เสนอขายให้แก่ประชาชนทั�วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจํากดั 

BX คือ จํานวนเงินที�ได้รับหกัด้วยคา่ใช้จ่าย (ถ้ามี) จากหุ้นสามญัที�ออกใหม่ ทั �ง
การเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชน
ทั�วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั 

 

(ค)   เมื�อบริษัทเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหมใ่ดๆให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั�วไป และ/หรือ บคุคลใน
วงจํากดั โดยที�หลกัทรัพย์นั �นให้สทิธิแก่ผู้ ถือหลกัทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือเปลี�ยนเป็นหุ้นสามญั 
หรือให้สทิธิในการซื �อหุ้นสามญั เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื �อหุ้นสามญั โดยที�ราคา
สทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัที�ออกใหม่เพื�อรองรับสิทธิดงักลา่วตํ�ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของ
หุ้นสามญัของบริษัท” 

การเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตั �งแตว่นัแรกที�ผู้ซื �อหุ้นสามญัไมไ่ด้
รับสทิธิการจองซื �อหลกัทรัพย์ที�ออกใหมใ่ดๆข้างต้นที�ให้สทิธิที�จะแปลงสภาพ หรือเปลี�ยนเป็นหุ้นสามญั หรือ
ให้สทิธิในการซื �อหุ้นสามญั (วนัแรกที�ตลาดหลกัทรัพย์ประกาศขึ �นเครื�องหมาย XR หรือ XW) สําหรับกรณีที�
เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม(Right Issue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหมใ่ดๆ 
ที�ให้สิทธิที�จะแปลงสภาพ หรือเปลี�ยนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซื �อหุ้นสามญั กรณีที�เป็นการเสนอ
ขายให้แก่ประชาชนทั�วไป และ/หรือกรณีที�เป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 
 

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที�ออกใหม่เพื�อรับรองการใช้สิทธิ” คํานวณจากจํานวนเงินที�บริษัทจะ
ได้รับจากการขายหลกัทรัพย์ที�ให้สทิธิที�จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือเปลี�ยนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิ
ในการซื �อหุ้นสามญั หกัด้วยคา่ใช้จ่ายที�เกิดขึ �นจากออกหลกัทรัพย์นั �น (ถ้ามี) รวมกบัเงินที�จะได้รับจากการ
แปลงสภาพ หรือเปลี�ยนเป็นหุ้นสามญั หรือใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญันั �น หารด้วยจํานวนหุ้นทั �งสิ �นที�ต้องออกใหม่
เพื�อรองรับกบัการใช้สทิธินั �น 
 

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” ให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในข้อ 4.2 
(ข) ข้างต้น 
 

“วันที�ใช้ในการคํานวณ” หมายถึง วนัแรกที�ผู้ซื �อหุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื �อหลกัทรัพย์ออก
ใหมใ่ดๆ ที�ให้สทิธิที�จะแปลงสภาพ หรือเปลี�ยนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซื �อหุ้นสามญัสําหรับกรณีที�
เป็นการเสนอขายที�ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ที�ออกใหม่
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ใดๆ ที�ให้สทิธิที�จะแปลงสภาพ หรือเปลี�ยนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซื �อหุ้นสามญัสําหรับกรณีที�เป็น
การเสนอขายให้แก่ประชาชนทั�วไป และ/หรือ บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี  
 

(1)  ราคาการใช้สทิธิ จะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี � 
 
           Price 1  = Price 0 x  [(A x MP) + BX] 
                                    [MP(A+B)] 
 

(2) อตัราการใช้สทิธิ จะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี � 
 
         Ratio 1 = Ratio 0 x [(MP(A+B)] 
                 [(A x MP) + BX] 
 

โดยที� 
 Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลี�ยนแปลง 
 Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง 
 Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลี�ยนแปลง 
 Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง 
 MP คือ ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท  
 A  คือ จํานวนหุ้นสามญัที�เรียกชําระเต็มมลูคา่แล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้

ถือหุ้น เพื�อการจองซื �อหลกัทรัพย์ที�ออกใหม่ที�มีสิทธิที�จะแปลงสภาพ หรือ
เปลี�ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื �อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือก่อนวันแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ที�
ออกใหมท่ี�ให้สทิธิที�จะแปลงสภาพ หรือเปลี�ยนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิ
ในการซื �อหุ้นสามญั กรณีเสนอขายให้แก่ประชาชนทั�วไป และ/หรือ กรณี
เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 

B คือ จํานวนหุ้นสามญัที�ออกใหมเ่พื�อรองรับการใช้สทิธิของหลกัทรัพย์ใดๆ ที�ให้
สทิธิที�จะแปลงสภาพ หรือเปลี�ยนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซื �อหุ้น
สามัญตามที�เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม และ/หรือเสนอขายให้แก่
ประชาชนทั�วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั 

BX คือ จํานวนเงินที�ได้รับหกัด้วยคา่ใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลกัทรัพย์ใดๆ ที�
ให้สิทธิที�จะแปลงสภาพ หรือเปลี�ยนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซื �อ
หุ้นสามัญ สําหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขาย
ให้แก่ประชาชนทั�วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั รวมกบั
เงินที�จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือเปลี�ยนเป็นหุ้นสามญั หรือ
ใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญั 
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(ง) เมื�อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั �งหมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท  

การเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตั �งแต่วนัแรกที�ผู้ซื �อหุ้นสามญัไม่มี
สทิธิรับหุ้นปันผล (วนัแรกที�ตลาดหลกัทรัพย์ขึ �นเครื�องหมาย XD)  

(1) ราคาการใช้สทิธิ จะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี � 
 

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

 

(2) อตัราการใช้สทิธิ จะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี � 
 

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

โดยที�   
Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลี�ยนแปลง 
Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลี�ยนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง 
A คือ จํานวนหุ้นสามญัที�เรียกชําระเต็มมลูคา่แล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้

ถือหุ้นเพื�อสทิธิในการรับหุ้นสามญัปันผล 
B             คือ จํานวนหุ้นสามญัที�ออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นสามญัปันผล 

 

(จ) เมื�อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ }~ ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัทหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ ตลอดอายใุบสําคญั
แสดงสทิธิที�ออกในครั �งนี � 

การเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตั �งแต่วนัแรกที�ผู้ซื �อหุ้นสามญัไม่มี
สทิธิรับเงินปันผล (วนัแรกที�ตลาดหลกัทรัพย์ประกาศขึ �นเครื�องหมาย XD)  

ทั �งนี � อตัราร้อยละของเงินปันผลที�จ่ายให้กับผู้ ถือหุ้น คํานวณโดยนําเงินปันผลที�จ่ายออกจริงจากผลการ
ดําเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชี หารด้วยกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลงัหกั
ภาษีเงินได้ของผลการดําเนินงานของรอบระยะเวลาบญัชีปีเดียวกนั โดยที�เงินปันผลที�จ่ายออกจริงดงักลา่ว
ให้รวมถึงเงินปันผลที�จ่ายระหวา่งกาลในแตล่ะรอบระยะเวลาบญัชีดงักลา่วด้วย 

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท” ให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอยีดในข้อ 4.2 
(ข) ข้างต้น 
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“วันที�ใช้ในการคํานวณ” หมายถึง วนัแรกที�ผู้ ซื �อหุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วนัแรกที�ตลาด
หลกัทรัพย์ประกาศขึ �นเครื�องหมาย XD) 

(1) ราคาการใช้สทิธิ จะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี � 
 

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

(2) อตัราการใช้สทิธิ จะเปลี�ยนแปลงตามสตูรการคาํนวณ ดงันี � 
 

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

โดยที� 
Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลี�ยนแปลง 
Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลี�ยนแปลง  
Ratio 0 คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลี�ยนแปลง 
MP  คือ ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท  
D คือ เงินปันผลตอ่หุ้นที�จ่ายแก่ผู้ ถือหุ้น 
R คือ เงินปันผลต่อหุ้นที�จ่ายในอตัราร้อยละ 80 ของกําไรสทุธิตามงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษัทหลงัหกัภาษีเงินได้ หารด้วยจํานวนหุ้นทั �งหมดที�มี
สทิธิได้รับเงินปันผล 

(ฉ) ในกรณีที�มีเหตกุารณ์ใด ๆ อนัทําให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและ
ผลประโยชน์ใด ๆ อนัพึงได้ โดยที�เหตุการณ์ใดๆ นั �น ไม่ได้กําหนดไว้ในข้อ 4.2 (ก) ถึง 4.2 (จ) ดงักลา่ว
ข้างต้น ให้บริษัทพิจารณาเพื�อกําหนดการเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออตัราการใช้สิทธิ (หรือ
ปรับจํานวนหนว่ยใบสาํคญัแสดงสทิธิแทนอตัราการใช้สทิธิ) ใหมอ่ยา่งเป็นธรรม และไมท่ําให้ผู้ ถือใบสําคัญ
แสดงสทิธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปจากเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั �นเป็นที�สดุ และให้บริษัทแจ้งให้
สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ ทราบถึง
รายละเอียดดงักลา่วด้วยภายใน 15 วนั นบัแตว่นัที�มีเหตใุห้ต้องดําเนินการเปลี�ยนแปลงการใช้สทิธิดงักลา่ว 
และบริษัทจะแจ้งอตัราและราคาการใช้สทิธิใหมต่อ่ตลาดหลกัทรัพยแห่งประเทศไทย โดยไม่ชกัช้าในวนัที�มี
เหตกุารณ์เกิดขึ �นหรือก่อนวนัหรือภายใน 9.00 น. ของวนัที�อตัราและราคาใช้สทิธิมีผลบงัคบั 

(ช) การคํานวณการเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 4.2 (ก) ถึงข้อ 4.2 (ฉ) เป็นอิสระ
ต่อกัน และจะคํานวณการเปลี�ยนแปลงตามลําดบัเหตกุารณ์ก่อนหลงัของการเปรียบเทียบกับราคาตลาด
ของหุ้นสามญัของบริษัท  ในกรณีที�เหตกุารณ์ตา่งๆ เกิดขึ �นพร้อมกนั ให้คํานวณการเปลี�ยนแปลงเรียงลําดบั
ดงันี �คือ ข้อ 4.2 (ก) ข้อ 4.2 (จ) ข้อ 4.2 (ง) ข้อ 4.2 (ข) ข้อ 4.2 (ค) และข้อ 4.2 (ฉ) โดยในแต่ละลําดบัครั �งที�
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คํานวณการเปลี�ยนแปลง ให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตําแหน่ง  และอตัราการใช้สิทธิ
เป็นทศนิยม 3 ตําแหนง่ 

ทั �งนี � ในการคํานวณการปรับสทิธิของเหตกุารณ์ในลาํดบัใด ให้นําคา่ตวัแปรที�ผ่านการคํานวณการปรับสิทธิ
ของลาํดบัก่อนหน้า (ถ้ามี) มาเป็นคา่ตวัแปรก่อนการเปลี�ยนแปลง ในการคํานวณการปรับสทิธิลาํดบันั �น 

(ซ) การคํานวณการเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 4.2 (ก) ถึงข้อ 4.2 (ฉ) จะไม่มี
การเปลี�ยนแปลงซึ�งทําให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สงูขึ �น และ/หรืออตัราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวม
หุ้น สาํหรับการคํานวณจํานวนเงินจากการใช้สทิธิ จะคํานวณจากราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลี�ยนแปลง 
(ทศนิยม Z ตําแหนง่) คณูกบัจํานวนหุ้นสามญั (จํานวนหุ้นสามญัคํานวณจากอตัราการใช้สิทธิใหม่ คณูกบั
จํานวนใบสาํคญัแสดงสิทธิที�แสดงความจํานงการใช้สิทธิ เมื�อคํานวณได้จํานวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้น ให้
ตดัเศษของหุ้นนั �นทิ �ง) ในกรณีจํานวนเงินที�คํานวณได้จากการใช้สทิธิ มีเศษของบาทให้ตดัเศษของบาททิ �ง  

ทั �งนี � ในกรณีที�การเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สิทธิดงักลา่วมีผลทําให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาตํ�ากว่ามูล
คา่ที�ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท  ให้ใช้มลูค่าที�ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทเป็นราคาการใช้สิทธิใหม ่
สว่นอตัราการใช้สทิธิใหมใ่ห้ใช้อตัราการใช้สทิธิที�คํานวณได้ตามข้อ 4.2 (ก) ถึงข้อ 4.2 (ฉ)  เช่นเดิม 

(ฌ) การเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 4.2    )ก  ( ถึงข้อ 4.2    )ฉ  ( บริษัทจะดําเนินการ
แจ้งผลการเปลี�ยนแปลง โดยระบรุายละเอียด วิธีการคํานวณ และเหตผุลที�ต้องมีการเปลี�ยนแปลงดงักลา่ว
ให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลสื�ออิเล็คทรอนิคส์ (ระบบ SCP) ของตลาด
หลกัทรัพย์ ภายใน 15 วนันบัแตจ่ากวนัที�มีการเปลี�ยนแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิดงักลา่ว  

 
5. การแก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อกาํหนดสทิธิของใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

5.1  การแก้ไขส่วนที�มิใช่สาระสาํคัญหรือที�ต้องดาํเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  

 การแก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อกําหนดสทิธิ ในเรื�องที�จะกระทบต่อสิทธิที�มิใช่สาระสําคญัของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 
เช่น แก้ไขขั �นตอนการใช้สทิธิ หรือเรื�องที�เห็นได้วา่จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิโดยชดัแจ้ง หรือใน
ส่วนซึ�งไม่ทําให้สิทธิของผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิด้อยลง หรือเพื�อให้เป็นไปตามบทบญัญัติหรือหลกัเกณฑ์ที�
กําหนดในกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายอื�นใดที�เกี�ยวข้อง กฎระเบียบ ข้อบงัคบั 
หรือคําสั�งที�มีผลบงัคบัทั�วไป หรือประกาศ หรือข้อบงัคบัของสํานกังาน ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทนุ และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์ ที�เกี�ยวข้อง ให้บริษัทกระทําโดยไมต้่องได้รับความยินยอมจากที�ประชุมผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิภายหลงัจากที�ได้แจ้งให้สํานกังาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว ทั �งนี �การแก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อกําหนด
สทิธิจะต้องไมเ่ป็นการขยายอายใุบสาํคญัแสดงสทิธิหรือการเปลี�ยนแปลงราคาหรืออตัราการใช้สิทธิ ยกเว้นการ
ปรับสทิธิตามเงื�อนไขการปรับสทิธิที�ระบไุว้ในข้อ 4.2  
 

5.2 การแก้ไขเปลี�ยนแปลงที�เป็นสาระสาํคัญ 

 การแก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อกําหนดสทิธินอกจากกรณีข้อ 5.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัท และมติที�ประชมุผู้
ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิแล้วแตก่รณี และได้แจ้งให้สาํนกังาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว  
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5.3 การแจ้งข้อกาํหนดสิทธิที�แก้ไขเปลี�ยนแปลง 

 ผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิจะแจ้งให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลสื�ออิเล็กทรอนิกส์ 
(ระบบ SCP) ของตลาดหลกัทรัพย์โดยทนัที ณ วนัที�มีการแก้ไขเพิ�มเติมข้อกําหนดสิทธิ และจะจดัสง่ข้อกําหนด
สิทธิที�แก้ไขเพิ�มเติมให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเมื�อได้รับการร้องขอภายใน 15 วนั นบัจากวนัที�มีการร้องขอ 
โดยผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความประสงค์ที�จะขอรับข้อกําหนดสิทธิที�แก้ไขเพิ�มเติมต่อผู้ ออก
ใบสําคญัแสดงสิทธิตามที�อยู่ที�ปรากฏในข้อ 3.4 นอกจากนั �น บริษัทจะจัดส่งข้อกําหนดสิทธิที�แก้ไขเพิ�มเติมให้
นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิ และสาํนกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั นบัแตว่นัที�มีการแก้ไขเพิ�มเติมข้อกําหนด
สทิธิ 

5.4 การแก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อกาํหนดสิทธิต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย 

 การแก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อกําหนดสทิธิไมว่า่กรณีใดๆ ต้องไมข่ดัหรือแย้งกบักฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ รวมทั �งข้อกําหนดแห่งประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที� ทจ. 34/2551 เรื�อง การขออนญุาต
และการอนุญาตให้เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นที�ออกใหม่ และหุ้นที�ออกใหม่เพื�อรองรับใบสําคญั
แสดงสทิธิ ฉบบัลงวนัที� 15 ธนัวาคม 2551 รวมทั �งข้อแก้ไขเพิ�มเติมหรือการเปลี�ยนแปลงใด ๆ ตลอดจนกฎหมาย
อื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง (ถ้ามี) 

 
6. การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื�อรองรับการใช้สิทธิขายใบสําคัญแสดง

สิทธิได้ 

บริษัทจะชดใช้คา่เสยีหายให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ ตามรายละเอียดดงันี � 

6.1 บริษัทจะชดใช้คา่เสยีหายให้เฉพาะผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ที�แจ้งความจํานงที�
จะใช้สิทธิ ในวนักําหนดการใช้สิทธิแต่ละครั �งอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว  ซึ�งบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้น
สามญัเพื�อรองรับการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้อย่างเพียงพอ ยกเว้น กรณีตามที�ระบไุว้ในข้อจํากดัการ
ใช้สทิธิในการซื �อหุ้นสามญัของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�เป็นบคุคลต่างด้าวหรือบคุคลที�ไม่มีสญัชาติไทย ในข้อ 
3.6.2  หรือข้อจํากดัการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิและหุ้นสามญัที�เกิดจากการใช้สทิธิ ในข้อ 15 

คา่เสยีหายที�บริษัทจะชดใช้ให้แกผู่้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ จะคาํนวณตามสตูร
การคาํนวณ ดงันี � 

 
                              คา่เสยีหายตอ่ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย  =    B x [MP – EP]  

 
โดยที� B      คือ จํานวนหุ้นสามญัที�ไมส่ามารถจดัให้มี และ/หรือ เพิ�มขึ �นได้ตามอตัราการใช้สทิธิที�

เปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ �นตอ่ 1 หนว่ย 
                                     MP คือ ราคาปิดของหุ้นสามญัของบริษัทในวนักําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั �ง  ซึ�งผู้ ถือ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ มาแสดงความจํานงในการใช้
สทิธิ  
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EP คือ ราคาการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หรือราคาการใช้สิทธิที�มีการปรับราคา
ตามเงื�อนไขการปรับสทิธิ (หากมี) 

ในกรณีที�ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท” เนื�องจากหุ้นสามญัไม่มีการซื �อขายใน
ช่วงเวลาดงักลา่ว บริษัทจะดําเนินการกําหนดราคายตุิธรรมเพื�อใช้ในการคํานวณแทน 
 

6.2 การชดใช้คา่เสยีหายตามข้อ 6.1 บริษัทจะชําระเป็นเช็คระบชืุ�อขีดคร่อมสั�งจ่ายเฉพาะ และจะจดัสง่ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วนันบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิในครั �งนั �น โดยไม่มีดอกเบี �ย ทั �งนี � ไม่ว่ากรณีใดๆ 
หากได้มีการสง่เช็คคืนเงินค่าเสียหายดงักลา่วทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที�อยู่ที�ระบใุนแบบแสดงความจํานง
การใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัโดยถกูต้องแล้ว  ให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับคืนเงินค่าเสียหายแล้วโดยชอบ  
และจะไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบี �ยหรือคา่เสยีหายใดๆ อีกตอ่ไป 

 
7. การประชุมผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

7.1 การเรียกประชุมผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

บริษัทต้องเรียกประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเพื�อขอมติในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ�งโดยเร็ว ภายใน 30 
วนั นบัแตเ่กิดเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี �  

(ก) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อกําหนดสทิธิในสาระสําคญัไม่ว่าโดยบริษัทหรือผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สทิธิ ตามที�กําหนดไว้ในข้อ 5.2 หรือตามที�จะกลา่วตอ่ไปใน (ข) 

ทั �งนี � ผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิและ/หรือผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที�จะเสนอให้แก้ไขข้อกําหนดสิทธิ
ในเรื�องการขยายอายใุบสําคญัแสดงสิทธิ หรือการเปลี�ยนแปลงราคา หรืออตัราการใช้สิทธิ หรือการแก้ไข
เปลี�ยนแปลงใดๆ อนัจะเป็นผลกระทบในด้านลบต่อสิทธิ และ/หรือสว่นได้เสียของผู้ ถือหุ้นของบริษัท หรือที�
ผิดไปจากเงื�อนไขที�ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ลงมติไว้ เว้นแตก่ารปรับสทิธิตามที�ระบไุว้ในข้อ 4.2 

(ข) หากมีเหตกุารณ์สาํคญัที�อาจกระทบตอ่สว่นได้เสยีของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิอย่างเป็นนยัสําคญั หรือต่อ
ความสามารถของบริษัทในการปฏิบตัิหน้าที�ตามข้อกําหนดสทิธิ 

ในกรณีที�ผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ดําเนินการเรียกประชุมภายในระยะเวลา 30 วนั นบัจากวนัที�เกิด
เหตกุารณ์ดงักลา่วในข้อ (ก) หรือ ข้อ (ข) ข้างต้น ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�ถือใบสําคญัแสดงสิทธิรวมกนัไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 25 ของจํานวนหนว่ยใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ยงัมิได้มีการใช้สิทธิสามารถที�จะร้องขอให้ผู้ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิให้ดําเนินการจัดการประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ และผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ
จะต้องจดัประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 30 วนั นบัจากวนัที�ได้รับการร้องขอจากผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว 

ในกรณีที�มีการจดัประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษัทอาจทําการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิเพื�อกําหนดสิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชมุดงักลา่วเป็นระยะเวลาไมเ่กิน 21 วนัก่อน(และรวม)วนัประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ 
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7.2 หนังสอืเชิญประชุม 

ในการเรียกประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้บริษัทส่งหนงัสือเรียกประชุม ซึ�งระบสุถานที� วนัและเวลา และ
เรื�องที�จะพิจารณาในที�ประชุม ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามสมุดทะเบียนผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิทกุรายที�ยงัสามารถใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้ และมีรายชื�อปรากฏในสมดุทะเบียน 
ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ เพื�อกําหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในที�ประชมุไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

7.3  การมอบฉันทะ 

ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิอาจแตง่ตั �งผู้ รับมอบฉนัทะให้เข้าร่วมประชมุ และ/หรือออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุมผู้
ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิคราวใดๆ ก็ได้ โดยผู้ รับมอบฉนัทะดงักลา่วจะต้องยื�นหนงัสอืมอบฉันทะ (ซึ�งทําตามแบบที�
บริษัท และ/หรือนายทะเบียนกําหนด และได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิพร้อมกบัหนงัสือเรียกประชุม
แล้ว) ตอ่ประธานที�ประชมุหรือบคุคลที�ประธานกรรมการมอบหมายก่อนเริ�มการประชมุ 

7.4  องค์ประชุม 

ที�ประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องมีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สทิธิ (ถ้ามี) ซึ�งถือใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิที�
ยงัไมไ่ด้ใช้สทิธิ เข้าร่วมประชมุจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีที�ได้มีการเรียกประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครั �งใด เมื�อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ�งชั�วโมงแต่จํานวนผู้
ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิซึ�งมาเข้าร่วมประชมุไมค่รบองค์ประชมุ ในกรณีที�การประชุมดงักลา่วจดัขึ �นโดยบริษัท ให้
บริษัทนดัให้มีการประชมุใหมภ่ายใน 30 วนั นบัจากวนัที�กําหนดเป็นวนัประชมุคราวก่อน โดยปฏิบตัิตามข้อ 7.2 
โดยในการประชมุครั �งหลงันี �ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชุม และในกรณีที�การประชุมดงักลา่วจดัขึ �นโดยการ
ร้องขอของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิในกรณีนี �บริษัทไมจํ่าเป็นต้องเรียกประชมุใหม่ 

ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�มีสทิธิออกเสยีงในที�ประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ หมายถึง ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ที�ยงัมิได้ใช้สทิธิหรือใช้สทิธิไปแล้วบางสว่นของบริษัทในขณะนั �น โดยไมร่วมถึงผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิคนใดที�มี
สว่นได้เสยีในการพิจารณาอนัใดซึ�งที�ประชมุจะพิจารณาลงมติ โดยห้ามมิให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิคนนั �นออก
เสยีงลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อนั �น  

ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที�มีส่วนได้เสียในข้อนี � หมายถึง ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที�มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในเรื�องที�ที�ประชมุจะพิจารณาลงมติ 
 

7.5  ประธานในที�ประชุม 

ในการประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที�จัดขึ �นโดยบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัท หรื อบุคคลที�ได้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทําหน้าที�เป็นประธานที�ประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ  ในกรณีที�ผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นผู้จดัประชุม ประธานในที�ประชุมอาจจะมาจากบคุคลที�ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิลงมติ
เห็นชอบคดัเลอืก นอกเหนือไปจากประธานกรรมการหรือบคุคลที�ประธานกรรมการมอบหมาย โดยที�ทั �งสองกรณี 
ประธานที�ประชมุไมม่ีสทิธิออกเสยีงชี �ขาด 
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7.6  การออกเสียงลงคะแนน 

ในการออกเสยีงลงคะแนน  ให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ถือ
อยู่ในขณะนั �นๆ โดยใบสําคญัแสดงสิทธิหนึ�งหน่วยมีหนึ�งเสียง ผู้ เป็นประธานในที�ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน นอกจากสทิธิที�ตนมีอยูใ่นฐานะเป็นผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

7.7  มตทิี�ประชุม 

มติของที�ประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ ให้ถือคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนหน่วยใบสําคญัแสดง
สทิธิทั �งหมดของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือผู้ รับมอบฉนัทะที�เข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียง และให้มตินั �นมีผล
ผกูพนัผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิทั �งหมดไมว่า่จะได้เข้าร่วมประชมุหรือไม่ 

7.8  รายงานการประชุม 

บริษัทจะจดัทํารายงานการประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วนั นบัจากวนัประชุมผู้
ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ โดยให้ประธานที�ประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิในครั �งนั �นๆ เป็นผู้ลงนามรับรองรายงาน
การประชมุ ทั �งนี � ให้จดัเก็บรายงานการประชมุไว้กบับริษัท รายงานดงักลา่วซึ�งลงนามโดยประธานที�ประชมุในแต่
ละครั �ง ให้ถือว่าถกูต้องและมตินั �นผกูพนัผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม ่
และบริษัทจะจดัสง่รายงานการประชมุดงักลา่วให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์และสาํนกังาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาไม่
เกิน 14 วันนบัจากวนัประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ  นอกจากนี � ในกรณีที�ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิร้องขอ 
บริษัทจะต้องจดัสง่รายงานการประชุมให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิรายที�ร้องขอด้วย โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สทิธิดงักลา่วจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบในคา่ใช้จ่ายนั �นๆ   

7.9  ค่าใช้จ่ายในการประชุม 

บริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตามสมควรทั �งหมดที�เกิดขึ �นจากการประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิทกุครั �ง 

7.10 มติเป็นหนังสือแทนการประชุม 

ในกรณีที�จะต้องมีการประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเพื�อลงมติไม่ว่าในเรื�องหนึ�งเรื�องใดตามที�กําหนดไว้ใน
ข้อกําหนดสทิธินี � บริษัทอาจขอให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทําความตกลงกนัเป็นมติโดยการทําหนงัสือแทนการ
ประชมุผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิเพื�อลงมติในเรื�องดงักลา่วได้ แต่มติดงักลา่วจะต้องมีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึ�ง
ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิเป็นจํานวนไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนหน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิที�ยงัไม่ได้ใช้สิทธิ
ทั �งหมดลงลายมือชื�อให้ความเห็นชอบไว้เป็นหลกัฐานในหนงัสือฉบบัเดียวกนัหรือหลายฉบบัก็ได้และสง่มอบให้
ประธานกรรมการบริษัทหรือบคุคลที�ได้รับมอบหมายเป็นผู้ เก็บรักษาไว้ 

การลงมติตามวิธีการที�กําหนดในข้อ 7.10 นี � ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่สามารถยกเลิกหรือเพิกถอนมติที�สง่มา
ได้ เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสอืจากบริษัท 

มติดงักลา่วจะมีผลใช้บงัคบัและผกูพนัผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิทกุราย ไมว่า่จะลงลายมือชื�อให้ความเห็นชอบใน
มติดงักลา่วหรือไม่ 
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8. สถานะของผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสิทธิที�อยู่ระหว่างการแสดงความจาํนงในการใช้สิทธิ 

สถานะของใบสาํคญัแสดงสทิธิที�อยูร่ะหวา่งวนัที�ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิแสดงความจํานงในการใช้สิทธิ และวนัก่อน
วนัที�กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ�มทุนชําระแล้ว อนัเนื�องมาจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิจะมี
สถานภาพและสทิธิเช่นเดียวกบัใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ยงัไม่ได้แสดงความจํานงใช้สิทธิ และสถานภาพจะสิ �นสดุลงใน
วนัที�กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ�มทนุชําระแล้ว อนัเนื�องมาจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิข้างต้น
แล้ว 

ในกรณีที�บริษัทมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออตัราการใช้สิทธิในช่วงที�บริษัทยงัไม่ได้นําหุ้นสามญัที�เกิดจาก
การใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�ได้ทําการใช้สิทธิ
แล้วจะได้รับการปรับสทิธิย้อนหลงั โดยบริษัทจะดําเนินการออกหุ้นสามญัใหม่เพิ�มเติมให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
โดยเร็วที�สดุตามจํานวนที�ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสมควรจะได้รับหากราคาที�ได้ปรับใหม่นั �นมีผลบงัคบัใช้ โดยหุ้น
สามญัสว่นที�เพิ�มใหมอ่าจได้รับช้ากวา่หุ้นสามญัที�ได้รับก่อนหน้านี �แล้ว แตไ่มเ่กิน 15 วนันบัจากวนัที�มีการปรับสทิธิ 

 
9. สถานะของหุ้นสามัญใหม่ที�เกดิจากการใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

สทิธิของหุ้นสามญัที�ออกตามการใช้สทิธิของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ออกในครั �งนี � จะมีสทิธิและสถานะเทา่เทียมกนั
กบัหุ้นสามญัเดิมของบริษัทที�ออกและเรียกชําระมลูค่าแล้วไปก่อนหน้านี �ทกุประการ รวมทั �งสิทธิในการรับเงินปันผล
หรือประโยชน์อื�นใดที�บริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั ทั �งนี � นบัแต่วนัที�นายทะเบียนหุ้นสามญัของบริษัทได้จดแจ้งชื�อผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิเป็นผู้ ถือหุ้นในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท  และกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ�มทนุชําระ
แล้ว ดงันั �น หากบริษัทประกาศวนักําหนดสิทธิในเงินปันผลหรือประโยชน์อื�นใดที�ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ก่อนวนัที�บริษัทได้จด
แจ้งชื�อของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทที�กระทรวงพาณิชย์จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วทกุประการ ผู้
ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่วจะไมม่ีสทิธิได้รับเงินปันผลหรือประโยชน์อื�นใดนั �น 

 
10. ตลาดรองของใบสาํคัญแสดงสิทธิที�จะซื $อหุ้นสามัญ 

บริษัทจะนําใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ออกในครั �งนี �เข้าจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 30 วนันบั
จากวนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ  

 
11. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์ 

บริษัทจะดําเนินการสง่มอบใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ซึ�งกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิได้รับ
การจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัท ครั �งที� 2 (Record Date)  ในวนัที� 31 ตลุาคม 2559 และ
ให้รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนในวนัที� 1 พฤศจิกายน 2559  โดยบริษัทจะดําเนินการออกและสง่มอบใบสําคญัแสดงสิทธิตามรายละเอียด
และขั �นตอน ดงัตอ่ไปนี �   

11.1  ในกรณีผู้ ถือหุ้นเดิมไมม่ีบญัชีซื �อขายหลกัทรัพย์กบับริษัทหลกัทรัพย์หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ 
ไทย) จํากดั  
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บริษัทจะดําเนินการให้นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิออก และจดัสง่ใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นที�ได้รับ
การจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิการจองซื �อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที�อยู่ที�ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น
ภายใน 15 วนัทําการนบัจากวนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ  
ในกรณีนี � ผู้ ถือหุ้นที�ได้รับการจดัสรรจะไมส่ามารถขายใบสําคญัแสดงสิทธิที�ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยได้จนกว่าจะได้รับใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึ�งอาจจะได้รับภายหลงัจากที�ใบสําคญัแสดงสิทธิของ
บริษัทได้รับอนญุาตให้เข้าทําการซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

11.2  ในกรณีผู้ ถือหุ้นเดิมมีบญัชีซื �อขายหลกัทรัพย์กบับริษัทหลกัทรัพย์   
บริษัทจะดําเนินการให้นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ นําใบสําคญัแสดงสิทธิที�ได้รับจดัสรรฝากไว้กบั “บริษัท 
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื�อผู้ฝาก” ภายใน  7  วนัทําการนบัจากวนัที�ออกใบสําคญัแสดง
สิทธิ และบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั จะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนใบสําคญัแสดงสิท ธิที�
บริษัทหลกัทรัพย์นั �นฝากหลกัทรัพย์อยู ่ในขณะเดียวกนั บริษัทหลกัทรัพย์นั �นจะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนใบสาํคญั
แสดงสทิธิที�ผู้ฝากได้รับการจดัสรรฝากไว้ และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ที�ได้รับการจดัสรรภายใน 7 วนัทําการ
นบัจากวนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ  
ในกรณีนี � ผู้ ถือหุ้นที�ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายใบสําคัญแสดงสิทธิที�ได้รับการจัดสรรได้ทนัทีที�ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยรับใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและให้ทําการซื �อขายได้
ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ทั �งนี �ชื�อของผู้ ถือหุ้นที�ได้รับการจัดสรรจะต้องตรงกับชื�อเจ้าของบัญชีซื �อขายหลกัทรัพย์ที�ผู้ ถือหุ้นที�ได้รับการ
จดัสรรประสงค์ที�จะฝากใบสําคญัแสดงสิทธิไว้ มิฉะนั �นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที�จะดําเนินการออกใบสําคญั
แสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นที�ได้รับการจดัสรรตามข้อ 11.1 แทน 
 

11.3 ในกรณีผู้ ถือหุ้นเดิมมีบญัชีซื �อขายหลกัทรัพย์กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด  สมาชิก
เลขที�  600 
บริษัทจะดําเนินการให้นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ นําใบสําคญัแสดงสิทธิที�ได้รับจดัสรรฝากไว้กบับริษัท 
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ภายใน � วนัทําการนบัจากวนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ และบริษัท 
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั จะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิตามจํานวนที�ได้รับ
จดัสรรไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที�  600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ที�ได้รับการ
จดัสรรภายใน 7 วนัทําการนบัจากวนัออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ  

เมื�อผู้ ถือหุ้นที�ได้รับจดัสรรต้องการขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะต้องถอนใบสําคญัแสดงสิทธิออก
จากบญัชี 600 ดงักลา่ว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลกัทรัพย์ทั�วไป ซึ�งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดําเนินการ
ตามที�บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั และ/หรือบริษัทหลกัทรัพย์นั �นๆ กําหนด ดงันั �น ในกรณี
นี � ผู้ ถือหุ้นที�ได้รับการจดัสรรจะสามารถขายใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ได้รับการจดัสรรได้ทนัทีที�ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยรับใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและให้ทําการซื �อขายได้ในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ ถือหุ้นที�ได้รับการจดัสรรได้ดําเนินการถอนใบสําคญัแสดงสิทธิออกจากบญัชี 
600 ดงักลา่วแล้ว 
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12.  การดาํเนินการของบริษัทหากไม่สามารถหาตลาดรองให้กับใบสาํคัญแสดงสิทธิ 
บริษัทมีความเชื�อมั�นวา่ใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่วมีคณุสมบตัิตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยว่า
ด้วยเรื�อง การจดทะเบียนและการเพิกถอนการจดทะเบียนหลกัทรัพย์ โดยไม่มีข้อกําหนดอื�นที�แตกต่างจากใบสําคญั
แสดงสทิธิทั�วไป อยา่งไรก็ตาม หากบริษัทไมส่ามารถหาตลาดรองได้ บริษัทจะเป็นตวักลางให้ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ
ที�ได้รับจดัสรรเสนอขายตอ่ผู้ตดัสนิใจลงทนุ ในราคาซื �อและเสนอขายที�พอใจกนัทั �ง 2 ฝ่าย 

 

13. การออกใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธิ 
ในกรณีที�ใบสําคญัแสดงสิทธิสญูหาย ถูกขโมย ถกูทําลาย ฉีกขาด หรือเลอะเลือน ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิอาจขอ
ออกใบสําคญัแสดงสิทธิใหม่ได้ โดยนําใบสําคัญแสดงสิทธิที� ฉีกขาดหรือเลอะเลือน นํามายื�น ให้แก่นายทะเบียน
ใบสาํคญัแสดงสทิธิก่อนที�จะมีการออกใบแทนให้ ณ สํานกังานของนายทะเบียน โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้อง
รับผิดชอบสาํหรับคา่ใช้จ่ายตา่งๆ และตามที�นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิและบริษัทจะได้กําหนดไว้ตามสมควร 

 

14. มติที�ประชุมผู้ถอืหุ้น และจาํนวนหุ้นที�ออกใหม่เพื�อรองรับใบสาํคัญแสดงสิทธิ 
ที�ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครั �งที� 2/2559 ซึ�งจะประชุมในวนัที� 20 ตุลาคม 2559 มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ�มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทอีกจํานวน  95,698,177 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน  95,698,177  หุ้น มลูค่าที�ตรา
ไว้หุ้นละ 1.00 บาท ทําให้ทนุจดทะเบียนของบริษัทเพิ�มจาก 765,585,412 บาท เป็น 861,283,589 บาท เพื�อรองรับ
การใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามญั ครั �งที� 2 จํานวน 95,698,177 หน่วยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทที�ได้รับจดัสรร โดยไมค่ิดมลูคา่ 
 

รายละเอียดเกี�ยวกับหุ้นสามัญที�ออกใหม่เพื�อรองรับใบสาํคัญแสดงสิทธิ 
หุ้นสามญั :  หุ้นสามญัของบริษัท โรงพิมพ์ตะวนัออก จํากดั (มหาชน)   
จํานวนหุ้นที�รองรับการใช้สทิธิ : ไมเ่กิน 95,698,177  หุ้น 
มลูคา่ที�ตราไว้ตอ่หุ้น                            :   1.00 บาท 
ราคาใช้สทิธิตอ่หุ้น  : 9 บาท เว้นแตจ่ะมีการปรับสทิธิตามข้อ 4.2 
หุ้นที�สาํรองไว้เพื�อรองรับการใช้สทิธิคิดเป็นร้อยละ  : ร้อยละ 12.50 ของจํานวนหุ้ นที�จําหน่ายได้แล้ว

ทั �งหมดของบริษัท ณ วนัที� 15 สงิหาคม 2559  
ตลาดรองของหุ้นสามญั : บริษัทจะดําเนินการยื�นคําขอให้รับหุ้นสามัญที�เกิด

จากการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้ น
สามญัในแต่ละครั �งเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนเข้าซื �อ
ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน    30 
วนั นบัจากวนักําหนดการใช้สทิธิครั �งนั �นๆ 
 

15. ข้อจาํกัดการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที�เกดิจากการใช้สทิธิ 

15.1  การโอนใบสาํคัญแสดงสทิธิ  

บริษัทไมม่ีข้อจํากดัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ เว้นแต่ การโอนเกิดขึ �นในช่วงปิดสมดุทะเบียนใบสําคญัแสดง
สทิธิเพื�อพกัการโอนหรือการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ  21 วนัก่อนวนัครบกําหนดการใช้สิทธิครั �งสดุท้าย 
และตลาดหลกัทรัพย์จะทําการขึ �นเครื�องหมาย SP (ห้ามการซื �อขาย) ล่วงหน้า 3 วนัทําการก่อนวนัปิดสมุด
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ทะเบียน (ในกรณีที�วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทําการของตลาด
หลกัทรัพย์ให้เลื�อนเป็นวนัทําการก่อนหน้า) 

15.2  การโอนหุ้นสามัญที�เกดิจากการใช้สิทธิ  

หุ้นสามญัเพิ�มทนุที�เกิดจากการใช้สทิธิ สามารถโอนได้โดยไมม่ีข้อจํากดั เว้นแต่การโอนหุ้นดงักลา่ว เป็นเหตใุห้
มีบคุคลต่างด้าวหรือบคุคลที�ไม่มีสญัชาติไทยถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าสดัสว่นการถือหุ้นที�ระบใุนข้อบงัคบั ข้อที� 
12. ของบริษัท กลา่วคือ มีจํานวนมากกวา่ร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้ทั �งหมดของบริษัท  

 
16. กฎหมายที�ใช้บังคับ 

ข้อกําหนดสทิธิฉบบันี �จะมีผลใช้บงัคบัในวนัออกใบสําคญัแสดงสิทธิ  ไปจนถึงวนักําหนดการใช้สิทธิครั �งสดุท้าย โดย
ข้อกําหนดสิทธินี �จะใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้อกําหนดสิทธินี �ขดัแย้งกับ
กฎหมายหรือประกาศใดๆ ที�มีผลใช้บังคบัตามกฎหมายกับใบสําคญัแสดงสิทธิ  ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือ
ประกาศดงักลา่วบงัคบักบัใบสาํคญัแสดงสทิธิแทนข้อความของข้อกําหนดสทิธิเฉพาะในสว่นที�ขดัแย้งกนันั �น 

 
 
                                                      ผู้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

  บริษัท โรงพิมพ์ตะวนัออก จาํกัด (มหาชน)  
  โดย 
   
  
 
 ( นายยทุธ ชินสภุคักลุ, นายวีระ เหลา่วิทวสั ) 
 กรรมการผู้มีอาํนาจ 
      
 

( นายยทุธ ชินสภุคักลุ, นายวีระ เหลา่วิทวสั )
กรรมการผู้มีอาํนาจ



 
 
 
 

แบบฟอร์มแสดงความจํานงการใช้สิทธิที�จะซื%อหุ้นสามญั 
ของ 

บริษทั โรงพมิพ์ตะวนัออก จํากดั (มหาชน) 
(EPCO-W2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                เลขที�ใบจอง/Form No. ……..…………..……………… 

แบบฟอร์มแสดงความจํานงการใช้สิทธิที�จะซื�อหุ้นสามัญ ของ บริษัท โรงพมิพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน) 

NOTIFICATION FORM FOR EXERCISE OF RIGHT TO PURCHASE COMMON SHARES OF EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED 

                                                                                                                                                                                        วนัที�ยื�นความจาํนงการใชสิ้ทธิ/ Date to notify the intention to exercise…………………………..............…… 

                                                                                                                                                                                        ทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเลขที�/ Warrant holder registration No. …………………………............…... 

เรียน    คณะกรรมการ บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 
To       The Board of Directors of EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล)………………………………………………………………………วนั/เดือน/ปีเกิด .............................…………… สญัชาติ .........................…………………. เพศ …………………….. 
I/We (Mr./ Mrs./Miss/ Juristic Person)                                                                                                                Date or Birth                                                       Nationality                                                    Sex 

อาชีพ ………….......…….................... ที�อยูเ่ลขที� ........……......... ตรอก/ซอย .............................….…….  ถนน …....................…...................... แขวง/ตาํบล .......……............................. เขต/อาํเภอ ……....……….......………... 
Occupation                                             Address No.                       Lane/Soi                                                 Road                                                    Sub-District                                             District 

จงัหวดั ...............…….….......................... รหสัไปรษณีย ์.............…................. โทรศพัท ์....................................................... ประเทศ …….....….............................................…….       
Province                                                     Postal Code                                        Telephone No.                                                Country                                                                

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี .......................…………………………………   ประเภทการเสียภาษี                หกัภาษี                           ไม่หกัภาษี 

Tax ID No.                                                                                                Type of Tax Planning             Tax to be deduced              Tax not to be deduced 

โปรดระบุประเภทผูจ้องซื;อหุ้น พร้อมแนบสาํเนาหลกัฐานที�ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง   (Please specify type of subscriber and attach the evidence with certified true copy) 

 บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย    
      Thai Individual      Th

 บุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว     
      Alien Individual     Al

 นิติบุคคลสญัชาติไทย            
      Thai Juristic Entity     Th

 นิติบุคคลสญัชาติต่างดา้ว 
      Alien Juristic Person  

เลขบตัรประจาํตวัเลขที� …………………………………………………………………………………..…………………………….. 
ID Card No. 
ใบต่างดา้ว / หนงัสือเดินทาง / เลขบตัรประจาํตวัเลขที� …………………………………………..…………………………………….. 
Alien Card/Passport / ID Card No. 
เลขทะเบียนบริษทั ………………………………………………………………………………..…………………………………….. 
Company Registration No.  
เลขทะเบียนบริษทั / เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี ………………………………………………………..…………………………………... 
Company Registration No. / Tax ID No.       

ในฐานะผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื;อหุ้นสามญัของบริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) ขา้พเจา้มีความประสงคที์�จะใชสิ้ทธิในการจองซื;อหุ้นสามญัของบริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี;  
As a warrant holder of  EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED, I/we, hereby, intend to exercise the right to purchase the common shares of EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED as stated below: 

1. จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ขอใชสิ้ทธิ…………………………………………..……...  หน่วย 
Amount of the warrants to exercise                                                                                                      unit(s) 

2. อตัราการใชสิ้ทธิเท่ากบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย : 1 หุ้นสามญั   ในราคาหุ้นละ 9 บาท หรือราคาการใชสิ้ทธิตามเงื�อนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิและ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิตามที�กาํหนดไวใ้น

ขอ้กาํหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที�ของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสาํหรับใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื;อหุ้นสามญัของบริษทั ครั; งที� 2 (“EPCO-W2”)     

The exercise ratio is warrant 1 unit(s): common share  1 share(s) with the exercise price of Baht 9 per share or adjusted price as refer in the original condition right and duty of warrant’s issuance and warrant’s  holders 

for right to purchase ordinary shares of EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED  No.2 (“EPCO-W2”) 

3. รวมเป็นเงินที�ตอ้งชาํระในการจองซื;อหุ้นสามญั ………………….........….. บาท (............................................................................................................................ ) และค่าอากร.................บาท (……………………...………) 
Totaling of payment                                                                                        Baht                                                                                                                               and duty stamps            Baht 

4. ขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าจองซื;อหุ้นสามญัดงักล่าว ที�สามารถเรียกเกบ็เงินในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั;นโดย 
            I/We herewith submit for payment of the common shares that could be cashed in Bangkok only : by 

                 เชค็ธนาคาร / Cashier Cheque                           ดร๊าฟท ์/ Draft                        �  เชค็บุคคล / Cheque                 เงินโอน / Cash Transfer               

      สั�งจ่าย “บัญชีจองซื�อหุ้นสามัญเพิ�มทุน บริษัท โรงพมิพ์ตะวนัออก จาํกัด (มหาชน)” 
      Payable to “Share subscription account of  Eastern Printing Public Company Limited” 

      เลขที�เชค็ / Cheque No. ................……………................. วนัที� / Dated ........…………………............ ธนาคาร / Bank ……......….....………….............…...........สาขา / Branch…………..….................................…………….. 

5. ขา้พเจา้ไดส่้งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื;อหุ้นสามญัและขอรับทอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี) ดงันี;  
I/We, hereby, have delivered the warrant certificates and receive the  less warrants, which are not exercised (if any) as follows:  

 ส่งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน ….………………………....…..ใบ  ตามรายละเอียด ดงันี;  

เลขที�ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ...................……….………........ จาํนวนหน่วย ...........….……..….…..หน่วย 

เลขที�ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ...................…….….………........จาํนวนหน่วย................……….….... หน่วย 

รวมจาํนวนหน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ส่งมา ...............………………..……….......…….……... หน่วย 

จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ขอรับทอน (ถา้มี)............................….…….………….... หน่วย 

Amount of delivered warrants ………………………………… certificate(s) with the following details: 

Warrant certificate(s) No.  ……………………………………. amount ….……………………….units 

Warrant certificate(s) No.  ……………………………………. amount ….……………………….units 

The total number of delivered warrants……………….…………………….………………………units 

Amount of the less warrants which are not exercised  ( if any)……………………………..……....units 

6. หากขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงให้ดาํเนินการดงัต่อไปนี;  (ผูจ้องซื;อหุ้นเลือกขอ้ใดขอ้หนึ�ง) 
If the common shares are allotted to me/us, I/we hereby agree to have either one of the following executed (Subscriber must choose one) 

ให้ออกหุ้นสามญัที�ไดรั้บจดัสรรนั;นไวใ้นชื�อ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื�อผูฝ้าก” และดาํเนินการให้บริษทั ................................................................…............. สมาชิกผูฝ้ากเลขที� ….…................. 

นาํหุ้นนั;นเขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื�อผูฝ้าก เพื�อเขา้บญัชีซื;อขายหุ้นเลขที� ……………....................................... ซึ� งขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทันั;น 
Issue the common shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and proceed for ……………………………..………… participant No.……………..………., to deposit those  
common shares with Thailand Securities Depository Company Limited for securities trading account No.…….….………….…… that I/we have with the said Company. 

   �     ให้ออกใบหุ้นสามญัที�ไดรั้บการจดัสรรนั;นไวใ้นชื�อของขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้ยินดีที�จะมอบหมายให้บริษทัดาํเนินการใดๆ เพื�อทาํให้การจดัทาํใบหุ้นสามญัและการส่งมอบใบหุ้นสามญัมาให้ขา้พเจ้าภายใน 15 วนัทาํการ นบั

จากวนัที�ใชสิ้ทธิซื;อหุ้น 
             Issue the common share certificates in my name for the allotted amount of common shares. I/We hereby agree to assign the company to proceed in any manner to have the common share certificates made and delivered   
             to me within ]^ business days after the exercise date.  

             ขา้พเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซื; อหุ้นสามญัจํานวนดงักล่าว หรือในจาํนวนที�ท่านจดัให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซื;อหุ้นสามญันี;  แต่หากขา้พเจ้าไม่ส่งใบจองซื;อหุ้นสามญัที�ไดก้รอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อย   
พร้อมเชค็ / ดร๊าฟท ์/ แคชเชียร์เชค็   มาถึงบริษทัภายในกาํหนดระยะเวลาแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิ หรือเชค็ / ดร๊าฟท ์/ แคชเชียร์เชค็ไม่ผา่นการชาํระเงินจากธนาคาร ให้ถือว่าขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคใ์ชสิ้ทธิการขอซื;อหุ้น 
             I/We, hereby, undertake to purchase the above amount of common shares or any amount as allotted to me. I shall not cancel my su bscription, If I/we do not deliver this subscription form which has been completely 

fitted in and cheque/ draft / cashier cheque / cash to the company within notification period or cheque / draft  / cashier cheque be refused from that bank, I/we shall not intend to exercise the warrants. 

 
   

ลงชื�อ/Signature ....…………………..…….………..............................................ผูจ้องซื;อหุ้นสามญั(Subscriber) 

                         ( ..……............….................................…......................................... ) 

หลักฐานการรับฝากการจองซื�อหุ้นสามัญ / Subscription Receipt (ผู้จองซื�อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี�ด้วย / Subscribers please also fill in this section) 

วนัที�รับใบจอง/Date ……..……………………....…….                                                            เลขที�ใบจอง / Form No. ………………………................................. 

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บเงินจาก  .................................................................................................................... เพื�อจองซื;อหุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิของบริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน)  
EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED has received the money from ............................................................................. for a subscription of common shares of EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED 
จาํนวนหุ้นสามญัที�ไดจ้ากการขอใชสิ้ทธิ ….…………………..….……......…........ หุ้น ในราคาหุ้นละ .....................บาท  
รวมเป็นเงินที�ชาํระ ….…………………..….……......…........ บาท (........................................................................................................................................................................................................................ ) 
Amount of common shares received from the exercise of the right.............................................. shares.  At the price of Baht/share .................Baht.  
Totaling amount of Baht ………………………………..……………. Baht (........................................................................................................................................................................................................................)                            

 เงินโอน/Cash Transfer     เชค็ธนาคาร / Cashier Cheque     � ดร๊าฟท ์/ Draft       � เชค็บุคคล / Cheque      เลขที�เชค็ / Cheque No. ................................................................................................................................................. 

วนัที� / Dated ……….......................................... ธนาคาร / Bank ….…………………................................….……......…........ สาขา / Branch ….…………......................................................................…………..….……......…........ 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ขอรับทอน (ถา้มี) / Amount of the less warrants which are not exercised (if any) ……………………………………………………………………..…. หน่วย / units. 

 
                                                         เจา้หนา้ที�ผูรั้บมอบอาํนาจ /Authorized Officer ...............................................................................…………    

(                                                                                               ) 



                            BROKER 
ผู้ฝากเลขที� 

Participant No. 
ชื�อบริษัท 

Company Name 
ผู้ฝากเลขที� 

Participant No. 
ชื�อบริษัท 

Company Name 
002 บริษัทหลักทรัพย์ ทสิโก้ จํากัด 

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 
029 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) 

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี�  กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
030 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) 

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

032 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด 
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

005 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) 

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
034 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน) 
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

038 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน) 

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากัด 

CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
048 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน)  

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

008 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ $งส์ จํากัด (มหาชน) 
ASIA PLUS GROUP HOLDINGS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

050 บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด (มหาชน)  
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

010 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินซ์ (ประเทศไทย) จํากัด 

MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
200 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)  

KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
211 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
213 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด 

ASIA WEALTH COMPANY LIMITED 

014 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)  
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

224 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพลิ เวลธ์ จํากัด (มหาชน) 
APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

225 บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

016 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

229 บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จํากัด 

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จํากัด 

KKTRADE SECURITIES COMPANY LIMITED 
230 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

022 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี $ จํากัด 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

244 บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี(ประเทศไทย) จํากัด 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

023 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด 

SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 
247 บริษัทหลักทรัพย์ เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จํากัด 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมโิก้ จํากัด 

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

027 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอสบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

                             SUB BROKER 

236 ธนาคารทสิโก้ จํากัด (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 บริษัทหลักทรัพย์ เพื�อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี $คอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด 

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
245 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
                            CUSTODIAN 

301 ธนาคารซิตี $แบงก์ เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES) 

CITIBANK N.A. (CUSTODY SERVICES) 
329 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เพื�อผู้รับฝากทรัพย์สิน 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

302 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
330 ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชันจํากัด (เพื�อตราสารหนี $) 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (ผู้รับฝากทรัพย์สิน) 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 

334 บริษัทหลักทรัพย์ เพื�อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน)  
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮ้ แบงกิ $ง คอร์ปอเรชั�น จํากัด 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD. BKK 

336 ธนาคารเกียรตนิาคนิ จํากัด (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (เพื�อการชําระราคาหลักทรัพย์) 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

337 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (เพื�อรับฝากทรัพย์สิน) 

KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 
339 ธนาคารทสิโก้ จํากัด (เพื�อรับฝากทรัพย์สิน) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื�อค้าตราสารหนี $) 
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)  
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK  OF CHINA (THAI) PUBLIC 
COMPANY LIMITED  

343 ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จํากัด (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื�อรับฝากทรัพย์สิน 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - 
CUSTODY SERVICES 

345 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เพื�อรับฝากทรัพย์สิน 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 

326 ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอน็.วี. สาขากรุงเทพฯ 
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V.  BANGKOK BRANCH 

425 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (เพื�อลูกค้า)  
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 
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