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ข้อกาํหนดว่าด้วยสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสาํคัญแสดงสทิธิและผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ

ของบริษัท โรงพมิพ์ตะวันออก จาํกัด (มหาชน) ครัง้ที่ 3 (EPCO-W3) 
 

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท โรงพิมพ์ตะวนัออก จํากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 3 (EPCO-W3) (“ใบสําคัญ
แสดงสทิธิ”) ออกโดย บริษัท โรงพิมพ์ตะวนัออก จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ตามมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2561 
เม่ือวนัท่ี 31 ตลุาคม 2561  

  

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามท่ีได้กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ  โดยผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องผกูพนัตามข้อกําหนดสิทธิฉบบันีท้กุประการ และให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับทราบ
และเข้าใจข้อกําหนดต่างๆ ในข้อกําหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว รวมทัง้ได้ให้ความเห็นชอบกบัการแต่งตัง้นายทะเบียน
ใบสําคญัแสดงสิทธิ และข้อกําหนดต่างๆ ในสญัญาแต่งตัง้นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิด้วย   ทัง้นี ้ผู้ออกใบสําคญั
แสดงสิทธิจะจดัให้มีการเก็บรักษาสําเนาข้อกําหนดสิทธิและสําเนาสญัญาแต่งตัง้นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิไว้ ณ 
สํานักงานใหญ่ของผู้ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และสํานักงานใหญ่ของนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ  เพ่ือให้ผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสทิธิขอตรวจสอบสําเนาข้อกําหนดสทิธิได้ในวนัและเวลาทําการของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 

1. คาํจาํกัดความ 

 คําและข้อความตา่ง ๆ ท่ีใช้อยูใ่นข้อกําหนดสทิธิฉบบันีใ้ห้มีความหมายดงัตอ่ไปนี ้
 

“ข้อกําหนดสทิธิ” หมายถงึ ข้อกําหนดวา่ด้วยสทิธิและหน้าท่ีของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ
และผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท โรง
พิมพ์ตะวนัออก จํากดั (มหาชน) ตามมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือ
หุ้นครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 31 ตลุาคม 2561  (รวมถึงท่ีมีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) 
 

“ใบสําคญัแสดงสทิธิ” หมายถงึ ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท โรงพิมพ์
ตะวันออก จํากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 3 (EPCO-W3) ซึ่งมี
รายละเอียดตามท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดสทิธิ 
 

“ใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธิ” หมายถงึ ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท โรง
พิมพ์ตะวนัออก จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 3 (EPCO-W3)  ท่ีออก
ให้โดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
 

“บริษัท” หรือ “ผู้ออกใบสําคญัแสดงสทิธิ” หมายถงึ บริษัท โรงพิมพ์ตะวนัออก จํากดั (มหาชน) 
 

“ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ” หมายถงึ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท โรงพิมพ์
ตะวนัออก จํากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 3 (EPCO-W3) และให้
รวมถงึผู้ ถือใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว 

“สมุดทะเบียนผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ” หมายถงึ สมุดทะ เ บียนห รือแหล่ ง ข้อมูลทางทะเ บียน  ซึ่ งบันทึก



ขอ้กาํหนดสิทธิ  บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

หนา้ท่ี 2 

หรือ “สมดุทะเบียน” รายละเอียดเก่ียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้ ถือใบสําคัญ
แสดงสทิธิ ท่ีเก็บรักษาโดยนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสทิธิ 
 

“สทิธิในใบสําคญัแสดงสทิธิ” หมายถงึ สิทธิทัง้ปวงในใบสําคัญแสดงสิทธิ  ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัด
เฉพาะสทิธิในการจองซือ้หุ้นรองรับ  สิทธิในการเข้าร่วมประชมุ
และออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ 
สทิธิในการได้รับคา่เสียหายในกรณีหุ้นรองรับไมเ่พียงพอ 
 

“หุ้นรองรับ” หมายถงึ หุ้ นสามัญออกใหม่ของบริษัท  โรงพิมพ์ตะวันออก  จํากัด 
(มหาชน) จํานวนไม่เกิน 104,503,846 หุ้น ท่ีจดัไว้เพ่ือรองรับ
การใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ  รวมทัง้หุ้นสามญัท่ีจะออก
ใหมเ่พิ่มเติมในกรณีการปรับสทิธิภายใต้ข้อกําหนดสทิธิ 
 

“วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิ” หมายถงึ วนัท่ี 17 ธนัวาคม  2561 
 

“วนักําหนดการใช้สทิธิ” ให้มีความหมายตามท่ีระบไุว้ในข้อ 3.1 ของข้อกําหนดสทิธิ 
 

“วนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย” ให้มีความหมายตามท่ีระบไุว้ในข้อ 3.1 ของข้อกําหนดสทิธิ 
 

“นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ”  
หรือ “นายทะเบียน” 

หมายถงึ นายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึ่งได้แก่บริษัท ศนูย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือบุคคลอ่ืนใดท่ี
คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ ให้เป็นนายทะเบียนใบสําคัญ
แสดงสทิธิ 
 

“ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์” หมายถงึ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
 

“สํานกังาน ก .ล. ต.” หมายถงึ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 

“ตลาดหลกัทรัพย์” หมายถงึ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

“วนัทําการ” 
 

หมายถงึ วนัท่ีธนาคารพาณิชย์  เปิดทําการตามปกติ  ในกรุงเทพมหา 
นคร ซึ่งไม่ใช่วนัเสาร์ หรือวนัอาทิตย์  หรือวนัอ่ืนใดท่ีธนาคาร
แหง่ประเทศไทย  ประกาศให้เป็นวนัหยดุของธนาคารพาณิชย์ 

 

2. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 

บริษัทจะจดัสรรและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท จํานวนไม่เกิน 104,503,846 หน่วย 
โดยจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีใช้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน ในอตัราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 
ใบสําคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย โดยไมคิ่ดมลูคา่ โดยมีลกัษณะสําคญัของหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขาย ดงัตอ่ไปนี ้ 

2.1     ลักษณะสาํคัญของหลักทรัพย์ที่ออกและเสนอขาย 

ประเภทหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขาย   : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท  โรงพิมพ์
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ตะวนัออก จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 3 (EPCO-W3) 
 

ผู้ออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ 
 

ชนิดของใบสําคญัแสดงสทิธิ 

: 
 

: 

บริษัท โรงพิมพ์ตะวนัออก จํากดั (มหาชน) 
 

ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ และสามารถเปล่ียนมือได้ 
 

จํานวนใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีออกและเสนอ
ขาย 

: ไมเ่กิน 104,503,846 หน่วย (หนึง่ร้อยส่ีล้านห้าแสนสามพนัแปด
ร้อยส่ีสบิหกหน่วย) 
 

จํานวนหุ้นสามญัท่ีจดัสรรไว้เพ่ือรองรับการ 
ใช้สทิธิใบสําคญัแสดงสทิธิ 

: ไม่เกิน 104,503,846 หุ้น (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)   ซึง่
คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของบริษัท ณ วนัท่ี 11 กนัยายน 2561 
 

วิธีการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ : จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีใช้สิทธิในการจองและชําระราคาค่า
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ในอตัราส่วน 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่ ต่อ 
ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ทัง้นีผู้้ ท่ีใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัทตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 3 (EPCO-W3) ไม่
จําเป็นต้องเป็นผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทอยู่ในขณะท่ีใช้สิทธิซือ้หุ้น
ของบริษัทตามใบสําคญัแสดงสทิธิ 
 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท (ศนูย์บาท) 
  

วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิ : วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2561 
 

วนัท่ีหมดอายใุบสําคญัแสดงสิทธิ : วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2563 
(กําหนดให้เป็นวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย) 
 

อายขุองใบสําคญัแสดงสทิธิ  :  2 ปี นบัจากวนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิ  
(ตัง้แตว่นัท่ี 17 ธนัวาคม 2561– 16 ธนัวาคม 2563 
บริษัทจะไมข่ยายอายใุบสําคญัแสดงสทิธิ    เว้นแตจ่ะเป็น 
การปรับสทิธิตามเง่ือนไข) 
 

อตัราการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสทิธิ : ใบสําคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย สามารถซือ้หุ้นสามญัใหมไ่ด้ 1 หุ้น 
(เว้นแต่จะมีการปรับอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ
ในข้อ 4.2) 
 

ราคาการใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั : หุ้นละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน)  (เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้
สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิในข้อ  4.2) ทัง้นี ้ หากมีการปรับ
ราคาการใช้สทิธิ ราคาการใช้สทิธิจะต้องไมต่ํ่ากวา่มลูค่าท่ีตราไว้
ของหุ้นของบริษัท ณ ขณะนัน้ๆ 
 

ระยะเวลาและกําหนดการใช้สิทธิ : ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั ของบริษัท
ได้ภายหลังจากพ้นกําหนดเวลา  1 เดือน  นับแต่วันท่ีออก
ใบสําคญัแสดงสิทธิโดยไม่จํากดัจํานวน จนกว่าจะครบอายขุอง
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ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยกําหนดการใช้สิทธิได้ในวันทําการ
สดุท้ายของเดือน มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม และ ตลุาคม 
ของทกุปี ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ตลอดอายขุอง
ใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยกําหนดวนัท่ีสามารถใช้สิทธิครัง้แรกใน
วนัท่ี 31 มกราคม 2562 (“วนักําหนดการใช้สิทธิครัง้แรก”) และ
กําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายในวนัท่ี 16 ธันวาคม 2563 (“วนั
กําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย”) ในกรณีท่ีวนักําหนดการใช้สิทธิ
ในแต่ละครัง้ ตรงกับวันหยุดทําการ ให้เล่ือนวันกําหนดการใช้
สิทธิดงักล่าวเป็นวนัทําการถดัไป ยกเว้นการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 
ให้เล่ือนวันกําหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทําการสุดท้าย
ก่อนหน้าวนัใช้สิทธิ ตามรายละเอียดท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.1 ของ
ข้อกําหนดสิทธิ และไม่มีข้อกําหนดให้บริษัทสามารถเรียกให้ผู้
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนระยะเวลาท่ีกําหนดตาม
ใบสําคญัแสดงสทิธิ 
 

ระยะเวลาแสดงความจํานงในการใช้สทิธิ : ภายในระยะเวลา 5 วันทําการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครัง้ 
ยกเว้นการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย กําหนดให้มีระยะเวลาแสดงความ
จํานงในการใช้สทิธิจําต้องไมน้่อยกว่า 15 วนั ก่อนวนัใช้สิทธิครัง้
สดุท้าย 

ข้อจํากดัการโอนใบสําคญัแสดงสทิธิและ
หุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิ 

: ตามรายละเอียดท่ีกําหนดไว้ในข้อ 15. ของข้อกําหนดสทิธิ 

   

ตลาดรองของใบสําคญัแสดงสิทธิ : ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

ตลาดรองของหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้
สทิธิ 

: ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
 

สทิธิผลประโยชน์อ่ืน    : หุ้นสามญัท่ีออกตามการใช้สทิธิของใบสําคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้
จะมีสทิธิและสภาพหุ้นเทา่เทียมกบัหุ้นสามญัของบริษัทท่ี
ออกไปก่อนหน้านีท้กุประการ 
 

ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น : ผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทนุควบคูใ่บสําคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม สรุปได้ดงันี ้
1) ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control 
Dilution) 
Control Dilution 
กรณีที่  1 ผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีออกและเสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิม (Right Offering) 
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รวมถึ งการ ใ ช้สิท ธิตามใบ สําคัญแสดงสิท ธิ  EPCO-W3 
ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นจะเทา่กบั ศนูย์ 
 

กรณีที่ 2 ผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีออกและเสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิม  (Right Offering) 
แต่บคุคลอ่ืนท่ีมิใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ EPCO-
W3 
 
=  จํานวนหุ้นรองรับ (EPCO W3)  
      (จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว+จํานวนหุ้นเพ่ิมทนุ RO+จํานวนหุ้นรองรับ EPCO-W3) 

=           104,503,846                  = 10.00% 
     (836,030,770+104,503,846+104,503,846) 

ภายหลงัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือหุ้นเดิม
จะได้ รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้ น 
(Control Dilution) เทา่กบัร้อยละ 10 
 

2) ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) 
Price Dilution 
=      ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย
  ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
ดังนัน้ 
กรณีที่ 1 ผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีออกและเสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัส่วนผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Offering) 
และผู้ ใช้สิทธิแปลงสภาพ EPCO-W3 ทัง้หมดจะมีผลกระทบต่อ
ราคาหุ้น ดงันี ้
 

ราคาตลาด   
=  ราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของหุ้นย้อนหลงั 14 วันทํา
การติดต่อกันก่อนวันประชุม  คณะกรรมการบริษัท  ครัง้ ท่ี 
9/2561 เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2561 ซึ่งมีมติพิจารณาและ
อนมุติัการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ (ระหว่างวนัท่ี 22 
สิงหาคม 2561 – 10 กนัยายน 2561) (คํานวณจากมลูค่าท่ีตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท) 
 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย  
= (ราคาตลาด x จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามญัแก่ผู้
ถือหุ้นเดิม x จํานวนหุ้นท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม) + (ราคาใช้สิทธิ
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แปลงสภาพ EPCO-W3 x จํานวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ EPCO-W3) 
(จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว + จํานวนหุ้นท่ีเพ่ิมทนุเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม + 

จํานวนหุ้นรองรับ EPCO-W3 ท่ีออกในครัง้นี)้ 

= (4.12 x 836,030,770) + (3.3 x 104,503,846) + (5.00 x 104,503,846)      
(836,030,770+104,503,846+104,503,846) 

=    4.1260 บาท/หุ้น  
=    0.1456% 
 

กรณีที่ 2 กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีออกและเสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Offering) แต่
ผู้ ใช้ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ EPCO-W3 จะมีผลกระทบต่อราคา
หุ้นดงันี ้
 

ราคาตลาด 
= ราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุ้นย้อนหลงั 14 วนัทําการ
ติดต่อกันก่อนวันประชุม คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 9/2561 
เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2561 ซึ่งมีมติพิจารณาและอนุมัติการ
ออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ (ระหว่างวนัท่ี 22 สิงหาคม 
2561 – 10 กนัยายน 2561) (คํานวณจากมลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 
บาท) 
 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย  
= (ราคาตลาด x จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามญั  

          แก่ผู้ ถือ   หุ้นเดิม x จํานวนหุ้นท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม)        
(จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว + จํานวนหุ้นท่ีเพ่ิมทนุเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม) 

=    (4.12 x 836,030,770) + (3.3 x 104,503,846)  
                 (836,030,770+104,503,846) 
=     4.0289 บาท/หุ้น  
=    -2.2112% 
 

3)  ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกาํไร (EPS Dilution) 
สตูรการคํานวณการลดลงของสว่นแบง่กําไร = (EPSo-EPSn)/ EPSo 

โดยท่ี 
 EPSo  =  กําไรสทุธิ / Qo 
 EPSn = กําไรสทุธิ / (Qo + Qn) 
โดยท่ี Qn = จํานวนหุ้นเพิ่มทนุท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิม (Right Offering) รวมถึงใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีออกในครัง้นี ้ 
 

ผลกระทบด้าน EPS Dilution 
ภายหลงัผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีออกและเสนอขาย
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ให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิม (Right Offering) รวมถึง
ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ EPCO-W3 จะมีผลกระทบด้าน
การลดลงของสว่นแบง่กําไร (EPS Dilution) ดงันี ้
(1) เน่ืองจากการออกหุ้นเพ่ิมทนุ (Right Offering) และจดัสรร
ใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นีเ้ป็นการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทตามสัดส่วน  หากผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทเป็นผู้ ใช้สิทธิ
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทท่ีได้รับทัง้จํานวน
จะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกําไร (EPS 
Dilution) 
(2) หากใบสําคญัแสดงสิทธิมีการเปลี่ยนมือ และมีการใช้สิทธิซือ้
หุ้นครบถ้วนตามใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยบคุคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผู้ ถือหุ้น
เดิมทัง้จํานวนผู้ ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของ
สว่นแบง่กําไร (EPS Dilution) เทา่กบัร้อยละ 10.00 

เหตใุนการปรับอตัราการใช้สิทธิและราคา
ใช้สทิธิ  

: บริษัทจะดําเนินการปรับราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สิทธิ เม่ือ
เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์แสดงสิทธิหนึ่งดังต่อไปนี  ้ทัง้นี มี้
วัตถุประสงค์เพ่ือรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบสําคัญ
แสดงสทิธิไมใ่ห้ด้อยไปกวา่เดิม 
1. เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นของบริษัท อนัเป็น
ผลมาจากการรวมหุ้น หรือการแบง่แยกหุ้น 
2. เม่ือบริษัทเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ใด ๆ ในราคาท่ีต่ํากว่าร้อยละ 
90 ของราคาหุ้ นท่ีคํานวณได้ตามวิธีการท่ีใช้ราคาตลาดในขณะ
เสนอขายหุ้นนัน้หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนัน้ 
และเป็นวิธีการคํานวณตามท่ีได้ระบไุว้ในข้อกําหนดสทิธิ 
3. เม่ือบริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี
ออกใหม่โดยกําหนดราคาหรือคํานวณราคาของหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือ
รองรับหุ้นกู้ แปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ํากว่า
ร้อยละ 90 ของราคาหุ้นท่ีคํานวณตามวิธีท่ีใช้ราคาตลาดในขณะ
เสนอขายหุ้ นกู้ แปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือราคา
ตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้ นกู้ แปลงสภาพหรือใบสําคัญ
แสดงสทิธินัน้ และเป็นวิธีการคํานวณตามท่ีได้ระบไุว้ในข้อกําหนด
สทิธิ 
4. เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นท่ีออกใหม่
ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
5. เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราท่ีระบุไว้ใน
ข้อกําหนดสทิธิ 
6. เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ท่ีทําให้ผล
ประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะได้รับเม่ือมี
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การใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิด้อยไปกวา่เดิม 
  ทัง้นี  ้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้ มี

อํ านาจ  และ /ห รือกรรมการผู้ จัดการ  และ /ห รือบุคคล ท่ี
คณะกรรมการบริษัทหรือ กรรมการผู้ มีอํานาจมอบหมายเป็นผู้
พิจารณากําหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ปรับหรือการเปล่ียนแปลงอตัราการใช้สทิธิ และราคาใช้สทิธิ 

ข้อกําหนดกรณีท่ีมีใบสําคญัแสดงสิทธิ
เหลืออยู ่

: บริษัทจะดําเนินการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเหลืออยู่ทัง้
จํานวน 

เง่ือนไขอ่ืนๆ :  ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้ มีอํานาจ และ/หรือ
กรรมการผู้ จัดการ และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือ
กรรมการผู้ มีอํานาจมอบหมายเป็นผู้ มีอํานาจในการกําหนด
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ของใบสําคญัแสดงสิทธิ 
โดยรวมถึงการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ การกําหนดรายช่ือผู้ ถือ
หุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตก
ลงลงนามในเอกสาร และสัญญาต่าง ๆ  ท่ี เ ก่ียวข้อง รวมทัง้
ดําเนินการตา่ง ๆ อนัจําเป็น และสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัใบสําคญั
แสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้
ซึ่งรวมถึงการนําใบสําคญัแสดงสิทธิและหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการ
ใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดําเนินการขออนญุาต
ตอ่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

  ทั ง้ นี บ้ ริ ษัทจะไม่ขยายอายุ ใบ สําคัญแสดงสิท ธิ  ไม่แ ก้ ไข
เปล่ียนแปลงราคาและอตัราการใช้สทิธิ เว้นแตจ่ะเป็นการปรับตาม
เง่ือนไขการปรับสทิธิ 

รายละเอียดการคํานวณจํานวนหุ้นรองรับ :  
 จํานวนหุ้นท่ีจดัสรรให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม  = 104,503,846 หุ้น 
 จํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับใบสําคญัแสดงสทิธิ = 104,503,846 หุ้น 
 จํานวนหุ้นเพิ่มทนุจากการแปลงสภาพ  = 104,503,846 หุ้น 
 จํานวนหุ้นเดิม  = 836,030,770 หุ้น 
 สดัสว่นหุ้นเพิ่มทนุจากการแปลงสภาพ  = จํานวนหุ้นเพิ่มทนุท่ีเกิดจากการแปลงสภาพ 
        จํานวนหุ้นทัง้หมดหลงัจากการเพิ่มทนุ 
   =             104,503,846            .   
    836,030,770 + 104,503,846 
   =    11.11% 
 

จํานวนหุ้นท่ีรองรับการแปลงสภาพคิดเป็นร้อยละ 11.11 ซึง่ไมเ่กินร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
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ทัง้นีท้างบริษัทจะดําเนินการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีใช้สิทธิจองซือ้และชําระค่าหุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทในสดัสว่น 1 หุ้นสามญัใหม่ ต่อ 1 ใบสําคญัแสดงสิทธิเท่านัน้ โดยกําหนดสดัสว่นไว้ชดัเจน ดงันัน้
หากบริษัทจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมได้จํานวนเท่าใด หรือ ไม่ได้จดัสรรเลย การออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซือ้หุ้นสามญัจะไมเ่กินกวา่ร้อยละ 11.11% ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

 
3. การใช้สทิธิและเงื่อนไขการใช้สทิธิ 

3.1  วันกาํหนดการใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทได้ภายหลงัจากพ้นกําหนดเวลา 1 เดือน นบัแต่
วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิโดยไมจํ่ากดัจํานวน จนกวา่จะครบอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยกําหนดการใช้
สทิธิได้ในวนัทําการสดุท้ายของเดือน มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม และ ตลุาคม ของทกุปี ระหว่างเวลา 9.00 
น. ถึง 15.00 น. ตลอดอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยกําหนดวนัท่ีสามารถใช้สิทธิครัง้แรกครัง้แรกในวนัท่ี 31 
มกราคม 2562 (“วนักําหนดการใช้สิทธิครัง้แรก”) และกําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายในวนัท่ี 16 ธันวาคม 2563 
(“วนักําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย”) ซึ่งเป็นวนัท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบกําหนด 2 ปี นบัแต่วนัท่ีออก
ใบสําคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีวนักําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ตรงกบัวนัหยดุทําการ ให้เล่ือนวนักําหนดการ
ใช้สทิธิดงักลา่วเป็นวนัทําการถดัไป ยกเว้นการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย ให้เล่ือนวนักําหนดการใช้สิทธิดงักลา่วเป็นวนั
ทําการสดุท้ายก่อนหน้าวนัใช้สทิธิ 

3.2  ระยะเวลาแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิซึง่ประสงค์จะใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท  จะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ
ซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ตามสถานท่ีและวิธีการท่ีระบไุว้ในข้อ 3.4 และข้อ 3.5 ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00
น. ภายในระยะเวลา 5 วนัทําการก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ (“ระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้
สิทธิ”) เว้นแต่การแสดงความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้สดุท้าย กําหนดให้
แสดงความจํานงในการใช้สิทธิในช่วงระยะเวลา 15 วนัก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย (“ระยะเวลาแจ้ง
ความจํานงในการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย”) 

บริษัทจะไมมี่การปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย บริษัทจะปิด
สมดุทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ 21 วนั ก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ในกรณีวนัเร่ิมปิด
สมดุทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ใช่วนัทําการให้เล่ือนวนัเร่ิมปิดสมดุทะเบียน เป็นวนัทําการก่อน
หน้า และตลาดหลกัทรัพย์จะทําการขึน้เคร่ืองหมายห้ามการซือ้ขายชัว่คราว SP (ห้ามการซือ้ขาย) ลว่งหน้า 2 วนั
ทําการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ ทัง้นีใ้บสําคญัแสดงสิทธิ จะพกัการซือ้ขายจนถึง
วนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย  

ทัง้นี ้บริษัทจะแจ้งข่าวเก่ียวกบัระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ อตัราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ พร้อม
ทัง้สถานท่ีใช้สทิธิผา่นระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ (ระบบ SCP) เพ่ือแจ้งให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
ทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 5 วนัทําการก่อนระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิแต่ละครัง้ และสําหรับการใช้
สิทธิครัง้สดุท้าย นอกเหนือไปจากการแจ้งข่าวผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมลูเอกสารตลาดหลกัทรัพย์  ซึ่งจะแจ้ง
ไม่น้อยกว่า 14 วนั ก่อนระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายแล้ว บริษัทจะดําเนินการให้นาย
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ทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามรายช่ือท่ีปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิภายใน  3 วนัทําการนบัจากวนั
ปิดสมดุทะเบียน 
 

3.3  นายทะเบียนใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

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 

นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสทิธิ มีหน้าท่ีตามสญัญาแต่งตัง้นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะต้องจดัทําและ
เก็บรักษาสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไว้ จนกว่าใบสําคญัแสดงสิทธิทัง้หมดจะมีการใช้สิทธิซือ้หุ้น
รองรับของบริษัทหรือจนกวา่ครบกําหนดอายใุบสําคญัแสดงสทิธิ (แล้วแตก่รณี) 

นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมดุทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึ่งในสมดุทะเบียนผู้
ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยช่ือและนามสกลุเต็ม สญัชาติ และท่ีอยู่ของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 
และรายละเอียดอ่ืนๆ ตามท่ีศูนย์ฝากหลักทรัพย์จะกําหนด ในกรณีท่ีข้อมูลไม่ตรงกันจะถือว่าข้อมูลในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิเป็นข้อมลูท่ีถกูต้อง 

นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิมีหน้าท่ีจะต้องออกใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี
ฝากไว้กับศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และจะต้องลงช่ือศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิแทนใน
สมุดทะเบียนผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธินัน้ และบริษัทจะออกใบสําคัญแสดงสิทธิตามแบบท่ีนายทะเบียน
ใบสําคญัแสดงสทิธิกําหนดให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีหน้าท่ีในการแจ้งการเปล่ียนแปลง หรือแจ้งข้อผิดพลาดในรายละเอียดของการลง
บนัทึกในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ  โดยนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิจะเปล่ียนแปลงหรือแก้ไข
ข้อผิดพลาดดงักลา่วให้ถกูต้อง 

บริษัทขอสงวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลงนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งการเปล่ียนแปลงดงักลา่วให้แก่
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ (ระบบ SCP) โดยเร็วและแจ้งให้
สํานกังาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั   
 

3.4  สถานที่ตดิต่อในการใช้สทิธิ 
บริษัท โรงพิมพ์ตะวนัออก จํากดั (มหาชน)   
51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรังสติ 66 (สยามสามคัคี) 
แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210 
(ฝ่ายบญัชีการเงิน  อาคาร 3 ชัน้ 5) 
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โทรศพัท์: 0-2551-0541-4 ตอ่ 470, 474 หรือ 0-2522-6938 โทรสาร: 0-2552-0905 

3.5  วธีิการใช้สทิธิและขัน้ตอนการใช้สทิธิ 
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีประสงค์ใช้สทิธิ จะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิภายในระยะเวลาแจ้งความจํานง
ในการใช้สทิธิตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.2 ข้างต้น โดยมีวธีิปฏิบติัดงันี ้

3.5.1   ขัน้ตอนการใช้สิทธิสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีอยู่ในระบบใบหุ้ น (Script) และระบบไร้ใบหุ้ น 
(Scripless) จะมีความแตกตา่งตามหลกัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ในกรณีของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีอยู่ในระบบใบหุ้น (Script) ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้
ใบสําคญัแสดงสิทธิ เป็นหลกัฐานในการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ท่ีบริษัท โดย
จะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ตามระยะเวลาแสดงความจํานงในการใช้สิทธิตามท่ีระบุ
ข้างต้น 

(ข) ในกรณีท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมีความ
ประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั ต้องแจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอเพ่ือขอถอนใบสําคญัแสดง
สิทธิหรือเพ่ือออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามท่ีตลาดหลักทรัพย์กําหนด โดยย่ืนต่อบริษัท
หลกัทรัพย์ท่ีทําหน้าท่ีเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Broker) ของตนและบริษัทหลกัทรัพย์
ดงักล่าว จะดําเนินการแจ้งกบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เพ่ือขอถอนใบสําคญัแสดงสิทธิหรือเพ่ือออก
ใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิสําหรับนําไปใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดง
สทิธิของบริษัทตอ่ไป 

3.5.2   ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั
ได้ ตามเง่ือนไขการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ โดยดําเนินการและส่งเอกสารดงัต่อไปนีใ้ห้แก่บริษัท 
ตามสถานท่ีติดตอ่ในการใช้สทิธิท่ีระบไุว้ในข้อ 3.4  

(ก) แบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั (“แบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิ”) ท่ีกรอก
ข้อความถกูต้องชดัเจน และครบถ้วนทกุรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ผู้
ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถขอรับแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิได้ ณ สถานท่ีติดต่อใน
การใช้สทิธิ ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ 

(ข) ใบสําคญัแสดงสิทธิซึ่งผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิลงลายมือช่ือผู้ โอนด้านหลงั หรือใบแทนใบสําคญั
แสดงสิทธิตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพย์กําหนด ตามจํานวนท่ีระบใุนแบบแสดงความจํานงในการใช้
สิทธิ และหนงัสือมอบอํานาจให้ผู้ อ่ืนมารับใบสําคญัแสดงสิทธิฉบบัใหม่สําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิ
ท่ียงัไมไ่ด้ใช้สทิธิ (ถ้ามี) 

(ค) ชําระเงินตามจํานวนท่ีระบใุนแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั โดยผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นจะต้องชําระเป็น เช็ค ดราฟต์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือคําสัง่
จ่ายเงินธนาคาร ท่ีสามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วนัทําการนบัจากวนั
กําหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ โดยขีดคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะ “บริษัท โรงพมิพ์ตะวันออก จํากัด 
(มหาชน)” หรือโอนเงินสดเข้าบัญชีเงินฝาก ช่ือบัญชี  “บัญชีจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
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บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน)” บัญชีเลขที่  799-2-57745-9 ประเภทบัญชี 
ออมทรัพย์ ธนาคารกสกิรไทย จาํกัด (มหาชน) สาขาพหลโยธิน พร้อมนําสง่สําเนาใบนําฝาก   

ทัง้นี ้การใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัดงักล่าวจะสมบรูณ์ก็ต่อเม่ือบริษัทได้เรียกเก็บเงินดงักลา่วได้แล้ว
เท่านัน้ หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตผุลใดๆ ท่ีมิได้เกิดจากบริษัท ให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครัง้นัน้ ทัง้นี ้บริษัท
จะนําส่งใบสําคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนันบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิ 
โดยจะไม่มีการคํานวณดอกเบีย้ไม่ว่าในกรณีใดๆ และผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถย่ืนความ
จํานงขอใช้สิทธิใหม่ได้ในวันกําหนดการใช้สิทธิครัง้ต่อไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิครัง้
สดุท้าย ให้ถือวา่หมดสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสทิธิดงักลา่วอีกตอ่ไป   

(ง) หลกัฐานประกอบการจองซือ้หุ้นสามญัรองรับการใช้สทิธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ  

1 บคุคลสญัชาติไทย      : สําเนาบตัรประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

2 บคุคลตา่งด้าว : สําเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

3 นิติบคุคลในประเทศ    : สําเนาหนังสือรับรองบริษัท ท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 
เดือนก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิ พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง และ
เอกสารหลกัฐานของผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือตาม (1) หรือ (2) พร้อม
รับรองสําเนาถกูต้อง  

4 นิติบคุคตา่งประเทศ    : สําเนาหนงัสือสําคญัการจดัตัง้บริษัท หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั 
และหนงัสือรับรองท่ีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิ ซึง่
รับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง และเอกสาร
หลกัฐานของผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือตาม (1) หรือ (2) พร้อมรับรอง
สําเนาถกูต้อง  

3.6  เงื่อนไขอ่ืนเก่ียวกับการใช้สทิธิ 

3.6.1   จํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีขอใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั จะต้อง
เป็นจํานวนเต็มเท่านัน้ โดยอตัราการใช้สิทธิเท่ากบัใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ
หนึง่หน่วยตอ่หุ้นสามญัหนึง่หุ้น เว้นแตก่ารปรับสทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิของใบสําคญัแสดงสทิธิ 

3.6.2   ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีเป็นบคุคลตา่งด้าวหรือบคุคลท่ีไม่มีสญัชาติไทยจะสามารถใช้สิทธิในการซือ้หุ้น
สามญัใหม่ทัง้หมดหรือบางส่วนได้ ก็ต่อเม่ือในวนันัน้ถ้าใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัแล้วไม่ทําให้อตัราการถือหุ้น
ของบคุคลตา่งด้าวหรือบคุคลท่ีไมมี่สญัชาติไทยขดัตอ่ข้อบงัคบัข้อ 12.  ของบริษัท ซึง่เก่ียวกบัสิทธิการถือ
หุ้นของบคุคลตา่งด้าวหรือบคุคลท่ีไมมี่สญัชาติไทย ดงันัน้ บริษัทสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธการออกหุ้นสามญั
ใหม่ให้แก่บุคคลต่างด้าวหรือบคุคลท่ีไม่มีสญัชาติไทยท่ีใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ หากการใช้สิทธิ
ดงักล่าวขดัต่อข้อบงัคบัข้อ 12. ของบริษัท โดยบริษัทไม่จําเป็นต้องจ่ายค่าเสียหาย หรือค่าชดเชยใด ๆ 
ตอ่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีเป็นบคุคลตา่งด้าวหรือบคุคลท่ีไมมี่สญัชาติไทยในกรณีดงักลา่ว 
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           บริษัทจะส่งเงินท่ีได้รับไว้และใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิในส่วนท่ีไม่สามารถใช้
สิทธิได้ โดยไม่มีดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นบคุคลต่างด้าวหรือบคุคลท่ีไม่มีสญัชาติไทย
ดงักล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนันบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิในครัง้นัน้ๆ ท่ีครบถ้วน
สมบรูณ์ตามท่ีกําหนดในการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ 

ทัง้นี ้บริษัทจะพิจารณาการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นบคุคลต่าง
ด้าวหรือบคุคลท่ีไมมี่สญัชาติไทยตามลําดบัการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ 

หากในวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นบุคคลต่างด้าวหรือบุคคลท่ีไม่มี
สญัชาติไทยไมส่ามารถใช้สทิธิเน่ืองจากข้อบงัคบัข้อ 12. ของบริษัท ซึง่เก่ียวกบัสิทธิการถือหุ้นของคนต่าง
ด้าวหรือบุคคลท่ีไม่มีสญัชาติไทย ให้ถือว่าใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวหมดอายุลง โดยผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิท่ีเป็นบุคคลต่างด้าว หรือบุคคลท่ีไม่มีสญัชาติไทยดงักล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือ
ค่าชดเชยใดๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ดําเนินการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าชดเชยท่ีเกิดขึน้จากการ
ดงักลา่วทัง้สิน้ 

3.6.3 จํานวนหุ้นสามัญท่ีออกให้เม่ือมีการใช้สิทธิจะคํานวณ โดยการนําจํานวนเงินในการใช้สิทธิ  ซึ่งผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิได้ชําระตามท่ีกลา่วข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สิทธิ
ในขณะท่ีมีการใช้สิทธินัน้ โดยบริษัทจะออกหุ้นสามญัเป็นจํานวนเต็มไม่เกินจํานวนหน่วยของใบสําคญั
แสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธิ คณูด้วยอตัราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/
หรืออตัราการใช้สทิธิแล้วทําให้มีเศษหุ้นเหลืออยู่จากการคํานวณดงักลา่ว บริษัทจะไม่นําเศษหุ้นดงักลา่ว
มาคํานวณ และจะชําระเงินท่ีเหลือจากการใช้สิทธิดงักลา่วคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนันบั
จากวนักําหนดการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ โดยไมมี่การคิดดอกเบีย้ไมว่า่ในกรณีใดๆ 

ในกรณีท่ีต้องมีการเปลี่ยนแปลงอตัราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้
สิทธิตามท่ีระบุในเง่ือนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจํานวนหุ้นสามญัท่ีจะได้รับจากการใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสทิธิ ให้ตดัเศษของหุ้นทิง้ 

3.6.4 หากบริษัทได้รับหลกัฐานใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ไม่ครบตามจํานวนท่ีระบไุว้
ในแบบแสดงความจํานงในการใช้สทิธิ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่า ข้อความท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือ
ใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ กรอกลงในแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกูต้อง ผู้
ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ จะต้องทําการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลา
แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในครัง้นัน้ หากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิไม่
ทําการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในครัง้
นัน้สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัทจะจดัสง่เงินท่ีได้รับ และใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสําคญัแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 14 วนันบัจากวนั
กําหนดการใช้สทิธิ โดยไมมี่การคํานวณดอกเบีย้ไมว่า่ในกรณีใด ๆ 

3.6.5 ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ชําระจํานวนเงินในการใช้สิทธิไม่
ครบถ้วน บริษัทมีสทิธิท่ีจะดําเนินการประการใดประการหนึง่ตอ่ไปนี ้

(ก) ถือวา่การแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไมมี่การใช้สทิธิ หรือ 
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(ข) ถือว่าจํานวนหุ้นสามญัท่ีจองซือ้มีจํานวนเท่ากบัจํานวนท่ีจะได้รับตามจํานวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่ง
บริษัทได้รับชําระไว้จริงตามราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิในขณะนัน้ หรือ 

(ค) ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ชําระเงินเพิ่มเติมตามจํานวนท่ีประสงค์
จะใช้สิทธิให้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในครัง้นัน้ หากบริษัทไม่ได้รับ
เงินครบตามจํานวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจํานงใน
การใช้สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไมมี่การใช้สทิธิ 

หมายเหต:ุ ในการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย บริษัทจะดําเนินการตามข้อ (ข) ข้างต้น 

ในกรณีตามข้อ (ก) และ (ค) บริษัทจะสง่เงินท่ีได้รับไว้และใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญั
แสดงสิทธิซึ่งบริษัทถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว คืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสําคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนันบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิโดยไม่มี
ดอกเบีย้  

ในกรณีข้อ (ข) บริษัทจะสง่มอบใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิสว่นท่ีเหลือใน
กรณีท่ีบริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วน คืนให้กับผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสําคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนันบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิในแต่ละ
ครัง้ พร้อมเงินสว่นท่ีเหลือ (ถ้ามี) โดยไม่มีดอกเบีย้ อย่างไรก็ดี ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่มีการใช้สิทธิดงักล่าว ยงัมีผลใช้สิทธิต่อไปจนถึงวนักําหนดการใช้สิทธิ
ครัง้สดุท้าย 

3.6.6 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธิ จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคา่อากรแสตมป์หรือภาษี
อ่ืนใด (ถ้ามี) ตามบทบญัญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบงัคบั หรือกฎหมายต่างๆ ท่ีใช้บงัคบัในการใช้
สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสทิธิ 

3.6.7 เม่ือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั ได้ปฏิบติั
ตามเง่ือนไขการแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั กลา่วคือ ได้สง่มอบทัง้ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือ
ใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ แบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั และชําระเงินค่าจองซือ้หุ้น
สามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิจะไม่
สามารถเพิกถอนการใช้สทิธิได้ เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือจากบริษัท 

3.6.8 เม่ือพ้นกําหนดวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ายแล้ว แต่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิยงั
มิได้ปฏิบติัตามเง่ือนไขของการใช้สทิธิท่ีกําหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสําคญัแสดงสิทธินัน้ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสําคญัแสดงสทิธิจะใช้สทิธิไมไ่ด้อีก 

3.6.9 ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ สง่มอบใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นจํานวน
มากกว่าจํานวนท่ีประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทจะส่งใบสําคญัแสดงสิทธิใบใหม่ โดยมีจํานวนของใบสําคญั
แสดงสิทธิท่ีลดลงให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว หากใบสําคญัแสดงสิทธินัน้อยู่ในระบบใบหุ้น 
โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วันทําการนับจากวันกําหนดการใช้สิทธินัน้ๆ และจะทําการ
ยกเลกิใบสําคญัแสดงสทิธิใบเก่า 
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3.6.10 บริษัทจะย่ืนขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ ตามจํานวนหุ้น
สามญัท่ีออกใหม่สําหรับการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ภายใน 14 วนันบัตัง้แต่วนัท่ีบริษัทได้รับชําระค่าหุ้นตาม
จํานวนท่ีมีการใช้สิทธิแต่ละครัง้ และบริษัทจะดําเนินการจดทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้ใช้สิทธิ
นัน้เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ตามจํานวนหุ้นสามญัท่ีคํานวณได้จากการ
ใช้สิทธิในครัง้นัน้ รวมทัง้บริษัทจะดําเนินการย่ืนขอนําหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิดังกล่าวเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีมีการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ 

3.6.11 การออกและส่งมอบหุ้นสามญัออกใหม่ ช่ือท่ีจะระบใุนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่จะใช้ช่ือเดียวกบัช่ือท่ีปรากฎ
อยู่ในแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิ โดยบริษัทจะจดัส่งใบหุ้นไปยงัผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิตามท่ี
อยู่ท่ีได้ระบไุว้ ในแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 15 วนัทํา
การนบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจตกลงกบัผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
ลว่งหน้าให้บริษัทเก็บใบหุ้นสามญันัน้ไว้ท่ีบริษัท เพ่ือให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือตวัแทนมารับไปด้วย
ตนเองก็ได้ โดยจะต้องดําเนินการตามท่ีทางบริษัทกําหนด  

นอกจากนี ้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิอาจใช้บริการของบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
เพ่ือฝากหุ้นในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ก็ได้ โดยผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิต้องระบุช่ือและบัญชีของ
บริษัทสมาชิกของบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั โดยถกูต้องในแบบแสดงความ
จํานงในการใช้สิทธิ และบริษัทจะส่งมอบหุ้นสามัญหรือใบสําคัญแสดงสิทธิผ่านบัญชีฝากหลกัทรัพย์
ภายใน 7 วนัทําการนบัจากวนักําหนดการใช้สทิธิแตล่ะครัง้  

3.6.12 ในกรณีท่ีบริษัทไม่สามารถคืนเงินส่วนท่ีไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้ภายในระยะเวลา 
14 วนันบัแต่วนักําหนดการใช้สิทธิในครัง้นัน้ๆ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 
7.50 ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินส่วนท่ีไม่ได้ใช้สิทธินบัแต่วนัท่ีพ้นกําหนด 14 วนัดงักล่าว จนถึง
วนัท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิได้รับคืนเงินสว่นท่ีไมไ่ด้ใช้สทิธิ 

อยา่งไรก็ตาม หากบริษัทดําเนินการสง่เช็ค ดราฟต์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินของธนาคารซึง่
ขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะช่ือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบใุนแบบแสดง
ความจํานงในการใช้สทิธิโดยถกูต้องแล้ว ให้ถือวา่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับเงินสว่นท่ีไม่ได้ใช้สิทธิคืน
แล้วโดยชอบ และไมมี่สทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือคา่เสียหายใดๆ อีกตอ่ไป 

3.6.13 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัไม่ต่ํากว่า 100 
หุ้นสามัญ โดยจํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีขอใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญจะต้องเป็นจํานวนเต็ม
เทา่นัน้ เว้นแต ่

(ก) ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมีสิทธิในการซือ้หุ้นต่ํากว่า 100 
หุ้นสามญั จะต้องใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัในครัง้เดียวทัง้จํานวน 

(ข) กรณีท่ีเป็นการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถ
ท่ีจะใช้สทิธิจองซือ้หุ้นสามญัในจํานวนเทา่ใดก็ได้ 
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3.6.14 การคํานวณการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สิทธิ จะไม่มีการเปล่ียนแปลงซึง่ทําให้ราคา
การใช้สิทธิใหม่สงูขึน้ และ/หรืออตัราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น และจะใช้ราคาการใช้สิทธิ
ใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) คณูกบัจํานวนหุ้นสามญั (จํานวนหุ้นสามญัคํานวณได้
จากอตัราการใช้สิทธิใหม่ คณูกบัจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีแสดงความจํานงการใช้สิทธิ เม่ือคํานวณ
ได้จํานวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้) สว่นในกรณีท่ีการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิ
ดงักล่าวมีผลทําให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาซึ่งต่ํากว่ามลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท  ให้ใช้
มลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท เป็นราคาการใช้สทิธิใหม ่

3.6.15 ในกรณีท่ีหุ้นสามญัท่ีสํารองไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิมีไม่เพียงพอ บริษัทจะดําเนินการชดใช้ค่าเสียหายท่ี
เกิดขึน้ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีไมส่ามารถใช้สทิธิได้ อย่างไรก็ตาม
บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีไม่สามารถ
ใช้สิทธิได้ ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามญัเพียงพอก็ตาม กลา่วคือ ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นบคุคล
ต่างด้าวหรือบคุคลท่ีไม่มีสญัชาติไทยไม่สามารถใช้สิทธิได้ เพราะถกูจํากดัสิทธิตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ี
ระบใุนข้อบงัคบับริษัท  

3.6.16 ในช่วงระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ แสดงความจํานงใช้
สทิธิโดยถกูต้องสมบรูณ์แล้ว จนถงึก่อนวนัท่ีนายทะเบียนหุ้นของบริษัทจดแจ้งช่ือของผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่ว เป็นผู้ ถือหุ้นในสมดุทะเบียนรายช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัท  และ
กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพ่ิมทนุชําระแล้วอนัเน่ืองมาจากการใช้สิทธินัน้ บริษัทจะถือว่าผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว มีสิทธิและสภาพเช่นเดียวกบัผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไม่ได้แสดงความจํานงใช้สิทธิ แต่ทัง้นี ้นับแต่วนัท่ีนาย
ทะเบียนหุ้นของบริษัทได้จดแจ้งช่ือของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้แสดง
ความจํานงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้วในสมุดทะเบียนรายช่ือผู้ ถือหุ้ นของบริษัท  และ
กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพ่ิมทนุชําระแล้วอนัเน่ืองมาจากการใช้สิทธินัน้ บริษัทจะถือว่าผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธิมีฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทโดยสมบรูณ์ 

 

4. มาตรการคุ้มครองผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิ 
 

4.1 สิทธิของบริษัทในการเรียกให้ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ใช้สิทธิก่อนระยะเวลาที่กําหนดตามใบสําคัญ
แสดงสทิธิ 

 ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีบริษัทออกครัง้นี ้ไม่มีข้อกําหนดให้บริษัทสามารถเรียกให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิใช้สิทธิ
ก่อนระยะเวลาท่ีกําหนดตามใบสําคญัแสดงสทิธิ 

 

4.2 เงื่อนไขการปรับสทิธิ 
การปรับสิทธิมีวตัถปุระสงค์เพ่ือปรับผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ทัง้นีร้าคาการใช้สิทธิ
จะถกูปรับในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ต่าง ๆ ตามท่ีกําหนด และอตัราการใช้สิทธิจะถกูปรับให้สอดคล้องกบัการปรับ
ราคาการใช้สทิธิ ทัง้นี ้โดยมีหลกัการพืน้ฐานท่ีจะรักษามลูคา่แหง่สทิธิตลอดอายใุบสําคญัแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยค่า
ลง 
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มลูคา่แหง่สทิธิ  หมายถงึ  ผลลพัธ์ของผลคณูระหวา่งราคาการใช้สทิธิ กบั อตัราการใช้สทิธิ 

ทัง้นี ้เพ่ือรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม บริษัทจะดําเนินการปรับ
ราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัตลอดอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ เม่ือเกิดเหตุการณ์
ใดเหตุการณ์หน่ึงดังต่อไปนี ้ 

(ก) เม่ือบริษัทมีการเปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการรวมหรือการ
แบง่แยกหุ้นสามญัท่ีได้ออกแล้วของบริษัท 

(ข) เม่ือบริษัทเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคล
ในวงจํากดัในราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่คํานวณได้ต่ํากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาด
ตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท” 

(ค) เม่ือบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ 
บุคคลในวงจํากัด โดยท่ีหลักทรัพย์นัน้ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือ
เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซือ้หุ้นสามญั โดยท่ีราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิดงักล่าวต่ํากว่าร้อยละ 
90 ของ “ราคาตลาดตอ่หุ้นสามญัของบริษัท” 

(ง) เม่ือบริษัทจ่ายปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
(จ) เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 80 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษัทหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ และจากกําไร
สะสม ตลอดอายใุบสําคญัแสดงสทิธิท่ีออกในครัง้นี ้ 

(ฉ) ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ใด ๆ อนัทําให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิ
และผลประโยชน์ใดๆ อนัพงึได้ โดยท่ีเหตกุารณ์ใดๆ นัน้ไมไ่ด้กําหนดอยูใ่นข้อ (ก) ถงึ (จ) 

 

การดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในกรณีต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตาม
สูตรและวธีิการคาํนวณดังต่อไปนี ้

(ก) เม่ือบริษัทมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือ
แบง่แยกหุ้นสามญัท่ีได้ออกแล้วของบริษัท   

ซึง่การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัที นบัตัง้แต่วนัท่ีมีการจดทะเบียน
เปล่ียนแปลงมลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทกบักระทรวงพาณิชย์ 
(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้

 

 
       Price 1 = Price 0 x (Par 1) 

                   Par 0 
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 (2) อตัราการใช้สิทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้
 

 
        Ratio 1 = Ratio 0 x (Par 0) 

                   Par 1 
 
โดยท่ี 
Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัราการใช้สิทธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
Par 1 คือ มลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัหลงัการเปล่ียนแปลง 
Par 0 คือ มลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัก่อนการเปล่ียนแปลง 

(ข) เม่ือบริษัทเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บุคคลใน
วงจํากดั ในราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่คํานวณได้ต่ํากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้น
ของหุ้นสามญัของบริษัท”  

การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะ
ไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญท่ีออกใหม่ (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์ประกาศขึน้เคร่ืองหมาย XR) 
สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหุ้น
สามญัท่ีออกใหมใ่ห้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี  

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คํานวณได้จากจํานวนเงินทัง้หมดท่ีบริษัทจะได้รับจากการ
เสนอขายหุ้นสามญั หกัด้วยคา่ใช้จ่าย (ถ้ามี)  หารด้วยจํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหมท่ัง้หมด 

อนึง่ ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหมพ่ร้อมกนัมากกวา่ 1 ราคาการเสนอขาย  ภายใต้เง่ือนไขท่ี
จะต้องจองซือ้หุ้นดงักล่าวด้วยกนั ให้นําราคาเสนอขายทกุราคามาคํานวณราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ี
ออกใหม่  แต่ในกรณีท่ีการเสนอขายดงักล่าวไม่อยู่ภายในเง่ือนไขท่ีต้องจองซือ้ด้วยกนั ให้นําเฉพาะราคา
เสนอขายท่ีต่ํากวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท” มาคํานวณการเปล่ียนแปลง
เทา่นัน้ 

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” กําหนดไว้เท่ากบั “ราคาตลาดเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัต่อหุ้นของ
หุ้นสามญับริษัท”  โดยท่ี “ราคาตลาดเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัต่อหุ้นของหุ้นสามญับริษัท” หมายถึง มลูค่าการซือ้
ขายหุ้นสามัญทัง้หมดของบริษัท  หารด้วยจํานวนหุ้นสามัญของบริษัทท่ีมีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาด
หลกัทรัพย์ในระยะเวลา 14 วนัทําการ (วนัท่ีเปิดทําการซือ้ขายของตลาดหลกัทรัพย์)  ติดต่อกนัก่อนวนัท่ีใช้
ในการคํานวณ 

“วันที่ใช้ในการคํานวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัท่ีออก
ใหม่ (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์ประกาศขึน้เคร่ืองหมาย XR) สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น
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เดิม (Right Issue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ 
บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี  

ในกรณีท่ีไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท” เน่ืองจากหุ้นสามญัไม่มีการซือ้ขายใน
ช่วงเวลาดงักลา่ว บริษัทจะดําเนินการกําหนดราคายติุธรรมเพ่ือใช้ในการคํานวณแทน 

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้
 

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

 

(2) อตัราการใช้สิทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้
 

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

 
โดยท่ี 
Price 1 คือ  ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ  ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัราการใช้สิทธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
MP       คือ               ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท 
A คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีเรียกชําระเต็มมลูค่าแล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียน

ผู้ ถือหุ้นเพ่ือสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้น
สามัญให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม และ/หรือก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้ น
สามญัท่ีออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/
หรือ กรณีเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 

B คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ 
เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจํากดั 

BX คือ จํานวนเงินท่ีได้รับหกัด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ ทัง้
การเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชน
ทัว่ไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั 

 

(ค)   เม่ือบริษัทเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลใน
วงจํากดั โดยท่ีหลกัทรัพย์นัน้ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหลกัทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสามญั 
หรือให้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญั เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั โดยท่ีราคา
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สทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิดงักล่าวต่ํากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของ
หุ้นสามญัของบริษัท” 

การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามญัไม่ได้
รับสทิธิการจองซือ้หลกัทรัพย์ท่ีออกใหมใ่ดๆข้างต้นท่ีให้สทิธิท่ีจะแปลงสภาพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือ
ให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์ประกาศขึน้เคร่ืองหมาย XR หรือ XW) สําหรับกรณีท่ี
เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม(Right Issue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ 
ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั กรณีท่ีเป็นการเสนอ
ขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 
 

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพ่ือรับรองการใช้สิทธิ” คํานวณจากจํานวนเงินท่ีบริษัทจะ
ได้รับจากการขายหลกัทรัพย์ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิ
ในการซือ้หุ้นสามญั หกัด้วยค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากออกหลกัทรัพย์นัน้ (ถ้ามี) รวมกบัเงินท่ีจะได้รับจากการ
แปลงสภาพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญันัน้ หารด้วยจํานวนหุ้นทัง้สิน้ท่ีต้องออกใหม่
เพ่ือรองรับกบัการใช้สทิธินัน้ 
 

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” ให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในข้อ 4.2 
(ข) ข้างต้น 
 

“วันที่ใช้ในการคํานวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ออก
ใหม่ใดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัสําหรับกรณีท่ี
เป็นการเสนอขายท่ีให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่
ใดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัสําหรับกรณีท่ีเป็น
การเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี  
 

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

(2) อตัราการใช้สิทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้
 
         Ratio 1 = Ratio 0 x [(MP(A+B)] 
                 [(A x MP) + BX] 
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โดยท่ี 
 Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 
 Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 1 คือ อตัราการใช้สิทธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 0 คือ อตัราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
 MP คือ ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท  
 A  คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีเรียกชําระเต็มมลูค่าแล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้

ถือหุ้น เพ่ือการจองซือ้หลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ หรือ
เปล่ียนเป็นหุ้ นสามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้ นสามัญ กรณีเสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ท่ี
ออกใหม่ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิ
ในการซือ้หุ้นสามญั กรณีเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณี
เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 

B คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหมเ่พ่ือรองรับการใช้สทิธิของหลกัทรัพย์ใดๆ ท่ีให้
สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้น
สามัญตามท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม และ/หรือเสนอขายให้แก่
ประชาชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั 

BX คือ จํานวนเงินท่ีได้รับหกัด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลกัทรัพย์ใดๆ ท่ี
ให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้
หุ้ นสามัญ สําหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขาย
ให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั รวมกบั
เงินท่ีจะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือ
ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั 

   

(ง) เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท  

การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามญัไม่มี
สทิธิรับหุ้นปันผล (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD)  

(1) ราคาการใช้สทิธิ จะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้
 

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

 

(2) อตัราการใช้สิทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้
 

    Ratio 1   = Ratio 0 x (A+B) 
          A  
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โดยท่ี   
Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัราการใช้สิทธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
A คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีเรียกชําระเต็มมลูคา่แล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้

ถือหุ้นเพ่ือสทิธิในการรับหุ้นสามญัปันผล 
B             คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นสามญัปันผล 

 

(จ) เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 80 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัทหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ และจากกําไรสะสม 
ตลอดอายใุบสําคญัแสดงสทิธิท่ีออกในครัง้นี ้

การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามญัไม่มี
สทิธิรับเงินปันผล (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์ประกาศขึน้เคร่ืองหมาย XD)  

ทัง้นี ้อัตราร้อยละของเงินปันผลท่ีจ่ายให้กับผู้ ถือหุ้น คํานวณโดยนําเงินปันผลท่ีจ่ายออกจริงจากผลการ
ดําเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชี หารด้วยกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลงัหกั
ภาษีเงินได้ของผลการดําเนินงานของรอบระยะเวลาบญัชีปีเดียวกนั โดยท่ีเงินปันผลท่ีจ่ายออกจริงดงักลา่ว
ให้รวมถงึเงินปันผลท่ีจ่ายระหวา่งกาลในแตล่ะรอบระยะเวลาบญัชีดงักลา่วด้วย 

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” ให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในข้อ 4.2 
(ข) ข้างต้น 

“วันที่ใช้ในการคํานวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วนัแรกท่ีตลาด
หลกัทรัพย์ประกาศขึน้เคร่ืองหมาย XD) 

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้
 

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

(2) อตัราการใช้สิทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้
 

Ratio 1   =  Ratio 0 x MP 
                [MP – (D – R)] 
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โดยท่ี 
Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัราการใช้สิทธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง  
Ratio 0 คือ อตัราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
MP  คือ ราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท  
D คือ เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ายแก่ผู้ ถือหุ้น 
R คือ เงินปันผลต่อหุ้นท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 80 ของกําไรสทุธิตามงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษัทหลงัหกัภาษีเงินได้ หารด้วยจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีมี
สทิธิได้รับเงินปันผล 

(ฉ) ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใด ๆ อนัทําให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและ
ผลประโยชน์ใด ๆ อนัพงึได้ โดยท่ีเหตกุารณ์ใดๆ นัน้ ไม่ได้กําหนดไว้ในข้อ 4.2 (ก) ถึง 4.2 (จ) ดงักล่าว
ข้างต้น ให้บริษัทพิจารณาเพ่ือกําหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออตัราการใช้สิทธิ (หรือ
ปรับจํานวนหน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิแทนอตัราการใช้สิทธิ) ใหม่อย่างเป็นธรรม และไม่ทําให้ผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปจากเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานัน้เป็นท่ีสดุ และให้บริษัทแจ้งให้
สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ ทราบถึง
รายละเอียดดงักลา่วด้วยภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีมีเหตใุห้ต้องดําเนินการเปล่ียนแปลงการใช้สิทธิดงักลา่ว 
และบริษัทจะแจ้งอตัราและราคาการใช้สิทธิใหม่ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ชกัช้าในวนัท่ีมี
เหตกุารณ์เกิดขึน้หรือก่อนวนัหรือภายใน 9.00 น. ของวนัท่ีอตัราและราคาใช้สทิธิมีผลบงัคบั 

(ช) การคํานวณการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 4.2 (ก) ถึงข้อ 4.2 (ฉ) เป็นอิสระ
ต่อกนั และจะคํานวณการเปล่ียนแปลงตามลําดบัเหตกุารณ์ก่อนหลงัของการเปรียบเทียบกบัราคาตลาด
ของหุ้นสามญัของบริษัท  ในกรณีท่ีเหตกุารณ์ต่างๆ เกิดขึน้พร้อมกนั ให้คํานวณการเปล่ียนแปลงเรียงลําดบั
ดงันีคื้อ ข้อ 4.2 (ก) ข้อ 4.2 (จ) ข้อ 4.2 (ง) ข้อ 4.2 (ข) ข้อ 4.2 (ค) และข้อ 4.2 (ฉ) โดยในแต่ละลําดบัครัง้ท่ี
คํานวณการเปล่ียนแปลง ให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตําแหน่ง  และอตัราการใช้สิทธิ
เป็นทศนิยม 3 ตําแหน่ง 

ทัง้นี ้ในการคํานวณการปรับสิทธิของเหตกุารณ์ในลําดบัใด ให้นําค่าตวัแปรท่ีผ่านการคํานวณการปรับสิทธิ
ของลําดบัก่อนหน้า (ถ้ามี) มาเป็นคา่ตวัแปรก่อนการเปล่ียนแปลง ในการคํานวณการปรับสทิธิลําดบันัน้ 

(ซ) การคํานวณการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 4.2 (ก) ถึงข้อ 4.2 (ฉ) จะไม่มี
การเปล่ียนแปลงซึ่งทําให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สงูขึน้ และ/หรืออตัราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวม
หุ้น สําหรับการคํานวณจํานวนเงินจากการใช้สทิธิ จะคํานวณจากราคาการใช้สทิธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
(ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) คณูกบัจํานวนหุ้นสามญั (จํานวนหุ้นสามญัคํานวณจากอตัราการใช้สิทธิใหม่ คณูกบั
จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีแสดงความจํานงการใช้สิทธิ เม่ือคํานวณได้จํานวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้น ให้
ตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้) ในกรณีจํานวนเงินท่ีคํานวณได้จากการใช้สทิธิ มีเศษของบาทให้ตดัเศษของบาททิง้  
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ทัง้นี ้ในกรณีท่ีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิดงักล่าวมีผลทําให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาต่ํากว่ามลู
ค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท  ให้ใช้มลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทเป็นราคาการใช้สิทธิใหม ่
สว่นอตัราการใช้สทิธิใหมใ่ห้ใช้อตัราการใช้สทิธิท่ีคํานวณได้ตามข้อ 4.2 (ก) ถงึข้อ 4.2 (ฉ)  เช่นเดิม 

(ฌ) การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 4.2    )ก  ( ถึงข้อ 4.2    )ฉ  ( บริษัทจะดําเนินการ
แจ้งผลการเปล่ียนแปลง โดยระบรุายละเอียด วิธีการคํานวณ และเหตผุลท่ีต้องมีการเปล่ียนแปลงดงักลา่ว
ให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลส่ืออิเล็คทรอนิคส์ (ระบบ SCP) ของตลาด
หลกัทรัพย์ ภายใน 15 วนันบัแตจ่ากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิดงักลา่ว  

 
5. การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกาํหนดสทิธิของใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

5.1  การแก้ไขส่วนที่มใิช่สาระสาํคัญหรือที่ต้องดาํเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  

 การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกําหนดสิทธิ ในเร่ืองท่ีจะกระทบต่อสิทธิท่ีมิใช่สาระสําคญัของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 
เช่น แก้ไขขัน้ตอนการใช้สิทธิ หรือเร่ืองท่ีเห็นได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิโดยชดัแจ้ง หรือใน
ส่วนซึ่งไม่ทําให้สิทธิของผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิด้อยลง หรือเพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ท่ี
กําหนดในกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง กฎระเบียบ ข้อบงัคบั 
หรือคําสัง่ท่ีมีผลบงัคบัทัว่ไป หรือประกาศ หรือข้อบงัคบัของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทนุ และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์ ท่ีเก่ียวข้อง ให้บริษัทกระทําโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่ีประชมุผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิภายหลงัจากท่ีได้แจ้งให้สํานกังาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว ทัง้นีก้ารแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกําหนด
สิทธิจะต้องไม่เป็นการขยายอายใุบสําคญัแสดงสิทธิหรือการเปล่ียนแปลงราคาหรืออตัราการใช้สิทธิ ยกเว้นการ
ปรับสทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิท่ีระบไุว้ในข้อ 4.2  
 

5.2 การแก้ไขเปล่ียนแปลงที่เป็นสาระสาํคัญ 

 การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกําหนดสทิธินอกจากกรณีข้อ 5.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัท และมติท่ีประชมุผู้
ถือใบสําคญัแสดงสทิธิแล้วแตก่รณี และได้แจ้งให้สํานกังาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว  

5.3 การแจ้งข้อกาํหนดสทิธิที่แก้ไขเปล่ียนแปลง 

 ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิจะแจ้งให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
(ระบบ SCP) ของตลาดหลกัทรัพย์โดยทนัที ณ วนัท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิทธิ และจะจดัสง่ข้อกําหนด
สิทธิท่ีแก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเม่ือได้รับการร้องขอภายใน 15 วนั นบัจากวนัท่ีมีการร้องขอ 
โดยผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความประสงค์ท่ีจะขอรับข้อกําหนดสิทธิท่ีแก้ไขเพิ่มเติมต่อผู้ ออก
ใบสําคญัแสดงสิทธิตามท่ีอยู่ท่ีปรากฏในข้อ 3.4 นอกจากนัน้ บริษัทจะจดัส่งข้อกําหนดสิทธิท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมให้
นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ และสํานกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนด
สทิธิ 
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5.4 การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกาํหนดสทิธิต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย 

 การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกําหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องไม่ขดัหรือแย้งกบักฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ รวมทัง้ข้อกําหนดแห่งประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนญุาต
และการอนุญาตให้เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นท่ีออกใหม่ และหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับใบสําคญั
แสดงสิทธิ ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธันวาคม 2551 รวมทัง้ข้อแก้ไขเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ ตลอดจนกฎหมาย
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี) 

 
6. การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพ่ือรองรับการใช้สิทธิขายใบสําคัญแสดง

สทิธิได้ 

บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธิ ตามรายละเอียดดงันี ้

6.1 บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ท่ีแจ้งความจํานงท่ี
จะใช้สิทธิ ในวนักําหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ซึ่งบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้น
สามญัเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้อย่างเพียงพอ ยกเว้น กรณีตามท่ีระบไุว้ในข้อจํากดัการ
ใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นบคุคลต่างด้าวหรือบคุคลท่ีไม่มีสญัชาติไทย ในข้อ 
3.6.2  หรือข้อจํากดัการโอนใบสําคญัแสดงสทิธิและหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิ ในข้อ 15 

ค่าเสียหายท่ีบริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ จะคํานวณตามสตูร
การคํานวณ ดงันี ้

 
                              คา่เสียหายตอ่ใบสําคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย  =    B x [MP – EP]  

 
โดยท่ี B      คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีไม่สามารถจดัให้มี และ/หรือ เพิ่มขึน้ได้ตามอตัราการใช้สิทธิท่ี

เปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ตอ่ 1 หน่วย 
                                     MP คือ ราคาปิดของหุ้นสามญัของบริษัทในวนักําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้  ซึ่งผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธิ มาแสดงความจํานงในการใช้
สทิธิ  

EP คือ ราคาการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ หรือราคาการใช้สิทธิท่ีมีการปรับราคา
ตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ (หากมี) 

ในกรณีท่ีไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามญัของบริษัท” เน่ืองจากหุ้นสามญัไม่มีการซือ้ขายใน
ช่วงเวลาดงักลา่ว บริษัทจะดําเนินการกําหนดราคายติุธรรมเพ่ือใช้ในการคํานวณแทน 
 

6.2 การชดใช้คา่เสียหายตามข้อ 6.1 บริษัทจะชําระเป็นเช็คระบช่ืุอขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ และจะจดัสง่ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วนันบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิในครัง้นัน้ โดยไม่มีดอกเบีย้ ทัง้นี ้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าเสียหายดงักล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบใุนแบบแสดงความจํานง
การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัโดยถกูต้องแล้ว  ให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับคืนเงินค่าเสียหายแล้วโดยชอบ  
และจะไมมี่สทิธิเรียกร้องดอกเบีย้หรือคา่เสียหายใดๆ อีกตอ่ไป 
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7. การประชุมผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

7.1 การเรียกประชุมผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

บริษัทต้องเรียกประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือขอมติในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเร็ว ภายใน 30 
วนั นบัแตเ่กิดเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกําหนดสิทธิในสาระสําคญัไม่ว่าโดยบริษัทหรือผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สทิธิ ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 5.2 หรือตามท่ีจะกลา่วตอ่ไปใน (ข) 

ทัง้นี ้ผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิและ/หรือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิท่ีจะเสนอให้แก้ไขข้อกําหนดสิทธิ
ในเร่ืองการขยายอายใุบสําคญัแสดงสิทธิ หรือการเปล่ียนแปลงราคา หรืออตัราการใช้สิทธิ หรือการแก้ไข
เปล่ียนแปลงใดๆ อนัจะเป็นผลกระทบในด้านลบต่อสิทธิ และ/หรือสว่นได้เสียของผู้ ถือหุ้นของบริษัท หรือท่ี
ผิดไปจากเง่ือนไขท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ลงมติไว้ เว้นแตก่ารปรับสทิธิตามท่ีระบไุว้ในข้อ 4.2 

(ข) หากมีเหตกุารณ์สําคญัท่ีอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิอย่างเป็นนยัสําคญั หรือต่อ
ความสามารถของบริษัทในการปฏิบติัหน้าท่ีตามข้อกําหนดสทิธิ 

ในกรณีท่ีผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ดําเนินการเรียกประชุมภายในระยะเวลา 30 วนั นบัจากวนัท่ีเกิด
เหตกุารณ์ดงักลา่วในข้อ (ก) หรือ ข้อ (ข) ข้างต้น ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีถือใบสําคญัแสดงสิทธิรวมกนัไม่
น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิได้มีการใช้สิทธิสามารถท่ีจะร้องขอให้ผู้ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิให้ดําเนินการจัดการประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ และผู้ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
จะต้องจดัประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 30 วนั นบัจากวนัท่ีได้รับการร้องขอจากผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว 

ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษัทอาจทําการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิเพ่ือกําหนดสิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชมุดงักลา่วเป็นระยะเวลาไมเ่กิน 21 วนัก่อน(และรวม)วนัประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ 

 

7.2 หนังสือเชญิประชุม 

ในการเรียกประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้บริษัทส่งหนงัสือเรียกประชุม ซึ่งระบุสถานท่ี วนัและเวลา และ
เร่ืองท่ีจะพิจารณาในท่ีประชุม ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามสมุดทะเบียนผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิทกุรายท่ียงัสามารถใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้ และมีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียน 
ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ เพ่ือกําหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในท่ีประชมุไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ 

7.3  การมอบฉันทะ 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิอาจแต่งตัง้ผู้ รับมอบฉนัทะให้เข้าร่วมประชมุ และ/หรือออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้
ถือใบสําคญัแสดงสทิธิคราวใดๆ ก็ได้ โดยผู้ รับมอบฉนัทะดงักลา่วจะต้องย่ืนหนงัสือมอบฉนัทะ (ซึง่ทําตามแบบท่ี
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บริษัท และ/หรือนายทะเบียนกําหนด และได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิพร้อมกบัหนงัสือเรียกประชมุ
แล้ว) ตอ่ประธานท่ีประชมุหรือบคุคลท่ีประธานกรรมการมอบหมายก่อนเร่ิมการประชมุ 

7.4  องค์ประชุม 

ท่ีประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องมีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิ (ถ้ามี) ซึง่ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี
ยงัไมไ่ด้ใช้สทิธิ เข้าร่วมประชมุจงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีได้มีการเรียกประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่งชัว่โมงแต่จํานวนผู้
ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึง่มาเข้าร่วมประชมุไม่ครบองค์ประชมุ ในกรณีท่ีการประชมุดงักลา่วจดัขึน้โดยบริษัท ให้
บริษัทนดัให้มีการประชมุใหม่ภายใน  30 วนั นบัจากวนัท่ีกําหนดเป็นวนัประชมุคราวก่อน โดยปฏิบติัตามข้อ 7.2 
โดยในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์ประชมุ และในกรณีท่ีการประชมุดงักล่าวจดัขึน้โดยการ
ร้องขอของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิในกรณีนีบ้ริษัทไมจํ่าเป็นต้องเรียกประชมุใหม ่

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีมีสทิธิออกเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
ท่ียงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางสว่นของบริษัทในขณะนัน้ โดยไม่รวมถึงผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิคนใดท่ีมี
สว่นได้เสียในการพิจารณาอนัใดซึง่ท่ีประชมุจะพิจารณาลงมติ โดยห้ามมิให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิคนนัน้ออก
เสียงลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อนัน้  

ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมีส่วนได้เสียในข้อนี ้ หมายถึง ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในเร่ืองท่ีท่ีประชมุจะพิจารณาลงมติ 
 

7.5  ประธานในที่ประชุม 

ในการประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจัดขึน้โดยบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นผู้จดัประชมุ ประธานในท่ีประชมุอาจจะมาจากบคุคลท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิลงมติ
เหน็ชอบคดัเลือก นอกเหนือไปจากประธานกรรมการหรือบคุคลท่ีประธานกรรมการมอบหมาย โดยท่ีทัง้สองกรณี 
ประธานท่ีประชมุไมมี่สทิธิออกเสียงชีข้าด 

7.6  การออกเสียงลงคะแนน 

ในการออกเสียงลงคะแนน  ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีถือ
อยู่ในขณะนัน้ๆ โดยใบสําคญัแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ผู้ เป็นประธานในท่ีประชุมไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน นอกจากสทิธิท่ีตนมีอยูใ่นฐานะเป็นผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ 

7.7  มตทิี่ประชุม 

มติของท่ีประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยใบสําคญัแสดง
สทิธิทัง้หมดของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียง และให้มตินัน้มีผล
ผกูพนัผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิทัง้หมดไมว่า่จะได้เข้าร่วมประชมุหรือไม ่
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7.8  รายงานการประชุม 

บริษัทจะจดัทํารายงานการประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วนั นบัจากวนัประชมุผู้
ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยให้ประธานท่ีประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นัน้ๆ เป็นผู้ลงนามรับรองรายงาน
การประชมุ ทัง้นี ้ให้จดัเก็บรายงานการประชมุไว้กบับริษัท รายงานดงักลา่วซึง่ลงนามโดยประธานท่ีประชมุในแต่
ละครัง้ ให้ถือว่าถูกต้องและมตินัน้ผูกพนัผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทกุรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม ่
และบริษัทจะจดัสง่รายงานการประชมุดงักลา่วให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์และสํานกังาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาไม่
เกิน 14 วนันบัจากวนัประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ  นอกจากนี ้ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิร้องขอ 
บริษัทจะต้องจดัส่งรายงานการประชมุให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิรายท่ีร้องขอด้วย โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สทิธิดงักลา่วจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบในคา่ใช้จ่ายนัน้ๆ   

7.9  ค่าใช้จ่ายในการประชุม 

บริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตามสมควรทัง้หมดท่ีเกิดขึน้จากการประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทกุครัง้ 

7.10 มตเิป็นหนังสือแทนการประชุม 

ในกรณีท่ีจะต้องมีการประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพ่ือลงมติไม่ว่าในเร่ืองหนึ่งเร่ืองใดตามท่ีกําหนดไว้ใน
ข้อกําหนดสิทธินี ้บริษัทอาจขอให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทําความตกลงกนัเป็นมติโดยการทําหนงัสือแทนการ
ประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือลงมติในเร่ืองดงักลา่วได้ แต่มติดงักลา่วจะต้องมีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึ่ง
ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิ
ทัง้หมดลงลายมือช่ือให้ความเห็นชอบไว้เป็นหลกัฐานในหนงัสือฉบบัเดียวกนัหรือหลายฉบบัก็ได้และสง่มอบให้
ประธานกรรมการบริษัทหรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ เก็บรักษาไว้ 

การลงมติตามวิธีการท่ีกําหนดในข้อ 7.10 นี ้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่สามารถยกเลิกหรือเพิกถอนมติท่ีสง่มา
ได้ เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือจากบริษัท 

มติดงักลา่วจะมีผลใช้บงัคบัและผกูพนัผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทกุราย ไม่ว่าจะลงลายมือช่ือให้ความเห็นชอบใน
มติดงักลา่วหรือไม ่

 
8. สถานะของผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิที่อยู่ระหว่างการแสดงความจาํนงในการใช้สทิธิ 

สถานะของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีอยู่ระหว่างวนัท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิแสดงความจํานงในการใช้สิทธิ และวนัก่อน
วนัท่ีกระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทนุชําระแล้ว อนัเน่ืองมาจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิจะมี
สถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกบัใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ได้แสดงความจํานงใช้สิทธิ และสถานภาพจะสิน้สดุลงใน
วนัท่ีกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทนุชําระแล้ว อนัเน่ืองมาจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิข้างต้น
แล้ว 

ในกรณีท่ีบริษัทมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออตัราการใช้สิทธิในช่วงท่ีบริษัทยงัไม่ได้นําหุ้นสามญัท่ีเกิดจาก
การใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้ทําการใช้สิทธิ
แล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลงั โดยบริษัทจะดําเนินการออกหุ้นสามญัใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
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โดยเร็วท่ีสดุตามจํานวนท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสมควรจะได้รับหากราคาท่ีได้ปรับใหม่นัน้มีผลบงัคบัใช้ โดยหุ้น
สามญัสว่นท่ีเพิ่มใหมอ่าจได้รับช้ากวา่หุ้นสามญัท่ีได้รับก่อนหน้านีแ้ล้ว แตไ่มเ่กิน 15 วนันบัจากวนัท่ีมีการปรับสทิธิ 

 
9. สถานะของหุ้นสามัญใหม่ที่เกดิจากการใช้สทิธิของใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

สทิธิของหุ้นสามญัท่ีออกตามการใช้สทิธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกในครัง้นี ้จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกนั
กบัหุ้นสามญัเดิมของบริษัทท่ีออกและเรียกชําระมลูค่าแล้วไปก่อนหน้านีท้กุประการ รวมทัง้สิทธิในการรับเงินปันผล
หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั ทัง้นี ้นบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนหุ้นสามญัของบริษัทได้จดแจ้งช่ือผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ ถือหุ้นในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท  และกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทนุชําระ
แล้ว ดงันัน้ หากบริษัทประกาศวนักําหนดสิทธิในเงินปันผลหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีให้แก่ผู้ ถือหุ้น ก่อนวนัท่ีบริษัทได้จด
แจ้งช่ือของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีกระทรวงพาณิชย์จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วทกุประการ ผู้
ถือใบสําคญัแสดงสทิธิดงักลา่วจะไมมี่สทิธิได้รับเงินปันผลหรือประโยชน์อ่ืนใดนัน้ 

 
10. ตลาดรองของใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ 

บริษัทจะนําใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกในครัง้นีเ้ข้าจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 30 วนันบั
จากวนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิ   

 
11. วธีิการส่งมอบหลักทรัพย์ 

บริษัทจะดําเนินการส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีใช้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท 
โดยบริษัทจะดําเนินการออกและสง่มอบใบสําคญัแสดงสทิธิตามรายละเอียดและขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้  

11.1  ในกรณีผู้ ถือหุ้นเดิมไม่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์กบับริษัทหลกัทรัพย์หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ 
ไทย) จํากดั  
บริษัทจะดําเนินการให้นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิออก และจดัสง่ใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับ
การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิการจองซือ้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น
ภายใน 15 วนัทําการนบัจากวนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิ  
ในกรณีนี ้ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรจะไม่สามารถขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยได้จนกว่าจะได้รับใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึ่งอาจจะได้รับภายหลงัจากท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิของ
บริษัทได้รับอนญุาตให้เข้าทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

11.2  ในกรณีผู้ ถือหุ้นเดิมมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์กบับริษัทหลกัทรัพย์   
บริษัทจะดําเนินการให้นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ นําใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับจดัสรรฝากไว้กบั “บริษัท 
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือผู้ฝาก” ภายใน 7 วนัทําการนบัจากวนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 
และบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั จะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีบริษัท
หลกัทรัพย์นัน้ฝากหลกัทรัพย์อยู่ ในขณะเดียวกนั บริษัทหลกัทรัพย์นัน้จะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนใบสําคญัแสดง
สิทธิท่ีผู้ฝากได้รับการจดัสรรฝากไว้ และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรภายใน 7 วนัทําการนบั
จากวนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิ  
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ในกรณีนี ้ ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับการจัดสรรจะสามารถขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรรได้ทันทีท่ีตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรับใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและให้ทําการซือ้ขายได้
ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ทัง้นีช่ื้อของผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับการจัดสรรจะต้องตรงกับช่ือเจ้าของบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับการ
จดัสรรประสงค์ท่ีจะฝากใบสําคญัแสดงสิทธิไว้ มิฉะนัน้แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการออกใบสําคญั
แสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรตามข้อ 11.1 แทน 
 

11.3 ในกรณีผู้ ถือหุ้นเดิมมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด  สมาชิก
เลขท่ี  600 
บริษัทจะดําเนินการให้นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ นําใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับจดัสรรฝากไว้กบับริษัท 
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ภายใน 7 วนัทําการนบัจากวนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ และบริษัท 
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั จะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิตามจํานวนท่ีได้รับ
จดัสรรไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขท่ี  600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ ท่ีได้รับการ
จดัสรรภายใน 7 วนัทําการนบัจากวนัออกใบสําคญัแสดงสทิธิ  

เม่ือผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับจดัสรรต้องการขายใบสําคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะต้องถอนใบสําคญัแสดงสิทธิออก
จากบญัชี 600 ดงักล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลกัทรัพย์ทัว่ไป ซึง่อาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดําเนินการ
ตามท่ีบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั และ/หรือบริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ กําหนด ดงันัน้ ในกรณี
นี ้ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรจะสามารถขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับการจดัสรรได้ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยรับใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและให้ทําการซือ้ขายได้ในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรได้ดําเนินการถอนใบสําคญัแสดงสิทธิออกจากบญัชี 
600 ดงักลา่วแล้ว 

 
12.  การดาํเนินการของบริษัทหากไม่สามารถหาตลาดรองให้กับใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

บริษัทมีความเช่ือมัน่วา่ใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่วมีคณุสมบติัตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า
ด้วยเร่ือง การจดทะเบียนและการเพิกถอนการจดทะเบียนหลกัทรัพย์ โดยไม่มีข้อกําหนดอ่ืนท่ีแตกต่างจากใบสําคญั
แสดงสทิธิทัว่ไป อยา่งไรก็ตาม หากบริษัทไมส่ามารถหาตลาดรองได้ บริษัทจะเป็นตวักลางให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
ท่ีได้รับจดัสรรเสนอขายตอ่ผู้ตดัสนิใจลงทนุ ในราคาซือ้และเสนอขายท่ีพอใจกนัทัง้ 2 ฝ่าย 

 

13. การออกใบแทนใบสาํคัญแสดงสทิธิ 
ในกรณีท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิสญูหาย ถูกขโมย ถกูทําลาย ฉีกขาด หรือเลอะเลือน ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิอาจขอ
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหม่ได้ โดยนําใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี ฉีกขาดหรือเลอะเลือน นํามาย่ืนให้แก่นายทะเบียน
ใบสําคญัแสดงสิทธิก่อนท่ีจะมีการออกใบแทนให้ ณ สํานกังานของนายทะเบียน โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้อง
รับผิดชอบสําหรับคา่ใช้จ่ายตา่งๆ และตามท่ีนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสทิธิและบริษัทจะได้กําหนดไว้ตามสมควร 

 

14. มตทิี่ประชุมผู้ถือหุ้น และจาํนวนหุ้นที่ออกใหม่เพ่ือรองรับใบสาํคัญแสดงสทิธิ 
ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2561 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 31 ตลุาคม 2561 มีมติอนมุติัให้บริษัทเพิ่มทนุจดทะเบียน
ของบริษัทอีกจํานวน  209,007,692 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน  209,007,692 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
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1.00 บาท ทําให้ทนุจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มจาก 836,030,770 บาท เป็น 1,045,038,462 บาท เพ่ือรองรับการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท โดยจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) 
ในอตัราสว่น 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่ จํานวน 104,503,846 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเพ่ือรองรับ
การใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 3 จํานวน 104,503,846 หน่วย โดยจดัสรร
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีใช้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ในอตัราสว่น 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่ ต่อ ใบสําคญัแสดง
สทิธิ 1 หน่วย โดยไมคิ่ดมลูคา่ 
 

รายละเอียดเก่ียวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพ่ือรองรับใบสาํคัญแสดงสทิธิ 
หุ้นสามญั : หุ้นสามญัของบริษัท โรงพิมพ์ตะวนัออก จํากดั (มหาชน)   
จํานวนหุ้นท่ีรองรับการใช้สทิธิ : ไมเ่กิน 104,503,846 หุ้น 
มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หุ้น                            :   1.00 บาท 
ราคาใช้สทิธิตอ่หุ้น  : 5 บาท เว้นแตจ่ะมีการปรับสทิธิตามข้อ 4.2 
หุ้นท่ีสํารองไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิคิดเป็นร้อยละ  : ร้อยละ 11.34 ของจํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมดของบริษัท ณ วันท่ี 11 ธันวาคม 2561 
(จํานวนหุ้นทัง้หมดหลังจากการเพิ่มทุน จํานวน 
921,572,840 หุ้น)  

ตลาดรองของหุ้นสามญั : บริษัทจะดําเนินการย่ืนคําขอให้รับหุ้ นสามัญท่ีเกิด
จากการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ น
สามญัในแต่ละครัง้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนเข้าซือ้
ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน    30 
วนั นบัจากวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้นัน้ๆ 
 

15. ข้อจาํกัดการโอนใบสาํคัญแสดงสทิธิและหุ้นสามัญที่เกดิจากการใช้สทิธิ 

15.1  การโอนใบสาํคัญแสดงสทิธิ  

บริษัทไม่มีข้อจํากดัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ เว้นแต่ การโอนเกิดขึน้ในช่วงปิดสมดุทะเบียนใบสําคญัแสดง
สิทธิเพ่ือพกัการโอนหรือการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ  21 วนัก่อนวนัครบกําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 
และตลาดหลกัทรัพย์จะทําการขึน้เคร่ืองหมาย SP (ห้ามการซือ้ขาย) ล่วงหน้า 2 วนัทําการก่อนวนัปิดสมดุ
ทะเบียน (ในกรณีท่ีวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทําการของตลาด
หลกัทรัพย์ให้เล่ือนเป็นวนัทําการก่อนหน้า) 

15.2  การโอนหุ้นสามัญที่เกดิจากการใช้สทิธิ  

หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจากการใช้สทิธิ สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจํากดั เว้นแต่การโอนหุ้นดงักลา่ว เป็นเหตใุห้
มีบุคคลต่างด้าวหรือบุคคลท่ีไม่มีสญัชาติไทยถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าสดัส่วนการถือหุ้นท่ีระบุในข้อบงัคบัข้อท่ี 
12. ของบริษัท กลา่วคือ มีจํานวนมากกวา่ร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นท่ีชําระแล้วทัง้หมด  
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16. กฎหมายที่ใช้บังคับ 

ข้อกําหนดสิทธิฉบบันีจ้ะมีผลใช้บงัคบัในวนัออกใบสําคญัแสดงสิทธิ  ไปจนถึงวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย โดย
ข้อกําหนดสิทธินีจ้ะใช้บงัคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้อกําหนดสิทธินีข้ัดแย้งกับ
กฎหมายหรือประกาศใดๆ ท่ีมีผลใช้บงัคบัตามกฎหมายกับใบสําคัญแสดงสิทธิ  ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือ
ประกาศดงักลา่วบงัคบักบัใบสําคญัแสดงสทิธิแทนข้อความของข้อกําหนดสทิธิเฉพาะในสว่นท่ีขดัแย้งกนันัน้ 

 
 
                                                      ผู้ออกใบสําคญัแสดงสทิธิ 

  บริษัท โรงพมิพ์ตะวันออก จาํกัด (มหาชน)  
  โดย 
   
  
 
 ( นายยทุธ ชินสภุคักลุ, นายวีระ เหลา่วิทวสั ) 
 กรรมการผู้ มีอํานาจ 
      
 


