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ร่างข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น
สามัญของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (EFORL-W4) พ.ศ 2560 

 
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน)  จ ากัด รุ่นท่ี 4 ออกโดย บริษัท อี 

ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน)  จ ากัด (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ”) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2560 วาระที่ 9 เมื่อวันท่ี 7 เมษายน 2560 

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามที่ได้กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิโดยผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้องผูกพันตามข้อกําหนดสิทธิฉบับนี้ทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้รับทราบและ
เข้าใจข้อกําหนดต่างๆในข้อกําหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้วรวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งนายทะเบียนใบสําคัญแสดง
สิทธิ และข้อกําหนดต่างๆ ในสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิด้วย 

ทั้งนี้ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิจะจัดให้มีการเก็บรักษาสําเนาข้อกําหนดสิทธิและสําเนาสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียน
ใบสําคัญแสดงสิทธิไว้ณสํานักงานใหญ่ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และสํานักงานใหญ่ของนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ
เพื่อให้ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสําเนาข้อกําหนดสิทธิได้ในวันและเวลาทําการของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และ
นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี) 

 
1. ค าจ ากัดความ 
 คําและข้อความต่าง ๆที่ใช้อยู่ในข้อกําหนดสิทธิฉบับน้ีให้มีความหมายดังต่อไปนี ้

“ข้อกําหนดสิทธิ” หมายถึง ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อี 
ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 ตามมติที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 วาระที่ 9 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 
2560 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)) 

“ใบสําคัญแสดงสิทธ”ิ หมายถึง ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อี ฟอร์ แอล 
เ อม  จํ า กั ด  ( มหาชน )  รุ่ นที่  4  ( “EFORL-W4” )  ซึ่ ง มี
รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิ 

“ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ” หมายถึง ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อี 
ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 ที่ออกให้โดยบริษัท 
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 

“บริษัท”  หรือ “ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ” หมายถึง บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน) 
“ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธ”ิ หมายถึง ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิแต่ละหน่วยตามข้อ 3.3 
“สมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ” 
หรือ “สมุดทะเบียน” 

หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียน ซึ่ งบันทึก
รายละเอียดเกี่ยวกับใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ท่ีเก็บรักษาโดยนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ 

“สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิ” หมายถึง สิทธิทั้งปวงในใบสําคัญแสดงสิทธิ  ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ
สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สิทธิในการเข้า
ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือ
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ใบสําคัญแสดงสิทธิ และสิทธิในการได้รับค่าเสียหายในกรณี
หุ้นรองรับไม่เพียงพอ 

“หุ้นรองรับ” หมายถึง หุ้นสามัญออกใหม่ของ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด 
(มหาชน) จํานวนไม่เกิน 1,532,306,825 หุ้น ที่จัดไว้เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ  รวมทั้งหุ้นสามัญที่
จะออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีการปรับสิทธิภายใต้ข้อกําหนดสิทธิ 

“วันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ” หมายถึง 2 มิถุนายน 2560 
“วันกําหนดการใช้สิทธิ” ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.1 ของข้อกําหนดสิทธิ 
“วันกําหนดการใช้สิทธิครั้งสดุท้าย” ให้มีความหมายตามที่ระบไุว้ในข้อ 3.1 ของข้อกําหนดสิทธิ 
“วันทําการ” หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์เปิดทําการตามปกติในกรุงเทพมหานคร 

ซึ่งไม่ใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์  

“ระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ”  
 

หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิใน
การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สามารถแจ้งความจํานงใน
การใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 

“การไมส่ามารถยกเลิกการแจ้งสิทธิความ
จํานงในการใช้สิทธิ” 

หมายถึง เมื่อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซื้อ
หุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิดังกล่าว
ได้อีกต่อไป 

“มูลค่าแห่งสิทธิ”  
 

หมายถึง ผลลัพธ์ของผลคูณระหว่างราคาการใช้สิทธิ กับอัตราการใช้
สิทธิ 

“นายทะเบียนใบสาํคัญแสดงสิทธ”ิ หรือ  
“นายทะเบียน” 

หมายถึง นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งได้แก่บริษัท ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จํากัด หรือบุคคลอื่นใดที่
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนใบสําคัญแสดง
สิทธิ 

“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 
“สํานักงาน ก .ล. ต.” หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายถึง ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
“SET PORTAL” หมายถึง ระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ 

 
2. รายละเอียดของหลักทรัพย์ท่ีเสนอขาย 

ใบสําคัญแสดงสิทธิเป็นใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายตามประกาศ ทจ. 34/2551 บริษัทจะออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จํานวนไม่เกิน 1,532,306,825 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ตามสัดส่วน (Right Offering) ควบคู่กับหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้: ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวาระที่ 
12 ของวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจําปี 2560 โดยผู้ถือหุ้นสามัญเดิม 3 หุ้นจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนใหม่ 1 หุ้น (3 หุ้นสามัญเดิม :1 หุ้นสามัญใหม่) และผู้ที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ 3 หุ้นจะได้รับสิทธิควบคู่กับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่า (3 หุ้นสามัญใหม่:1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ) ทั้งนี้การกําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนบริษัท กําหนดตามรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2560 
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และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 มีนาคม 2560 โดยมีลักษณะสําคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย ดังต่อไปนี้ 

 

2.1 ลักษณะสาํคัญของหลักทรัพย์ทีอ่อกและเสนอขาย 

ประเภทหลักทรัพย์ทีเ่สนอขาย   : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด 
(มหาชน) รุ่นที่ 4 (“EFORL-W4”) 

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอ
ขาย 

: ไม่เกิน 1,532,306,825 หน่วย (หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบสองล้านสามแสน
หกพันแปดร้อยยีส่ิบห้าหน่วย) 

จํานวนหุ้นท่ีจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

: ไม่เกิน 1,532,306,825 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท) คิดเป็น
ร้อยละ 11.111 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ 
วันที่  16 มีนาคม 2560  (ไม่รวมหุ้นเพิ่มทุนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ณ วันที่ 7 เมษายน 2560) หรือคิดเป็น
ร้อยละ 7.19  ของจํานวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทเมื่อรวมหุ้นเพิ่มทุน
ทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ณ วันที่ 
7 เมษายน 2560 (โดยในการประชุมสามัญผู้ถือประจําปี 2560 บริษัทจะ
มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่ 3 ส่วนคือ 1) หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรไว้เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อี 
ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (“EFORL-W3”) จํานวนไม่เกิน 
1,379,076,143 หุ้น 2) หุ้นเพิ่มทุนจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ตามสัดส่วน (Right Offering) จํานวน 4,596,920,476 หุ้น และ 3) หุ้น
เพิ่มทุนที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญของบริษัท อี ฟอร์  แอล เอม จํากัด (มหาชน) รุ่นที่  4 
(“EFORL-W4”) จํานวนไม่เกิน 1,532,306,825  หุ้น โดยหุ้นทั้งหมดมี
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาทต่อหุ้น) ทั้งนี้ สัดส่วนหุ้นรองรับสําหรับ
การใช้สิทธิ EFORL-W3 และ EFORL-W4 คิดเป็นร้อยละ 21.112 ของ
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่  16 มีนาคม 
2560 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ตามข้อ 10 ของประกาศ ทจ. 34/2551 

วิธีการเสนอขาย : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทัท่ีจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ทุนท่ีเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วนหุ้นสามญัใหม่ 3 

                                                           
1 วิธีการค านวณสดัสว่นหุ้นรองรับส าหรับการใช้สิทธิ EFORL-W4: (จ านวนหุ้นรองรับส าหรับการใช้สิทธิ EFORL-W4)/(จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้

แล้วทัง้หมดของบริษัท) ร้อยละ 11.11 =              
              

 

 
2 วิธีการค านวณสดัส่วนหุ้นรองรับส าหรับการใช้สิทธิ EFORL-W3 และ EFORL-W4: (จ านวนหุ้นรองรับส าหรับการใช้สิทธิ EFORL-W3 และ 

EFORL-W4)/ (จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท) ร้อยละ 21.11 =              
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หุ้น ต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธโิดยไม่คดิมูลค่า 
ทั้งนี้ในกรณีที่มีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคํานวณตาม
อัตราส่วนการจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวท้ิง
ทั้งจํานวน 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)  
วันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ : วันท่ี 2 มิถุนายน 2560   
วันท่ีหมดอายุใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : วันท่ี 1 มิถุนายน 2563   
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ  : 3 ปี นับจากวันท่ีออกใบสําคัญ 

แสดงสิทธิ 
อัตราการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1   หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1หุ้น (เว้นแต่

จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิในข้อ 4.2) 
ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ : หุ้นละ 0.50 บาท(ห้าสิบสตางค์) (เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิ

ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิในข้อ  4.2)  
ทั้งนี้  หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ํากว่า
มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ณ ขณะนั้นๆ 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ได้ โดย
กําหนดวันที่สามารถใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 22 ธันวาคม 2560 (“วัน
กําหนดการใช้สิทธิครั้งแรก”) และกําหนดวันที่สามารถใช้สิทธิครั้งต่อไป
เป็นทุกวันที่ 22 มิถุนายน และ 22 ธันวาคม ของทุกปี และ วันสุดท้าย
ของการใช้สิทธิ คือ วันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี ซึ่งตรงกับ
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 (“วันกําหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) โดยหาก
วันกําหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทําการ    ให้เลื่อนวัน
กําหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายขึ้นมาเป็นวันทําการสุดท้ายก่อนหน้าวัน
กําหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเดิม 

การไมส่ามารถยกเลิกการแจ้งสิทธิความ
จํานงในการใช้สิทธิ 

: เมื่อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิก
การแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป  

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ ไปจด
ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

ตลาดรองของหุ้นสามัญทีเ่กิดจากการใช้
สิทธิ 

: บริษัทจะนําหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออก
และเสนอขายครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ 

นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ 

: บริษัทจะดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิตาม
เง่ือนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.2 เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่
กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็น
เหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่กําหนดไว้ในข้อ 11 (4)(ข) ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและ
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การอนุญาตให้เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และ
หุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 
2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

วัตถุประสงค์ของการออกใบสําคญัแสดง
สิทธิ และประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับ
จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ 

: เงินสดที่ได้รับจากการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามใบสําคัญแสดง
สิทธิในอนาคต บริษัทจะนําไปใช้เป็นเงินทุนเพิ่มเติม และใช้เป็นเงิน
หมุนเวียนในบริษัท ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งทางการเงินให้แก่บริษัท 
และทําให้บริษัทสามารถดําเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 
2.2 ผลกระทบจากใบส าคัญแสดงสิทธิ 
เนื่องจากบริษัทมีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนควบคู่กับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญัของบริษัทในคราว
เดียวกัน ดังนี ้

(ก) ให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน
การจองซื้อ 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.14 บาท 

(ข) ให้ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษทั ครั้งท่ี 4 EFORL-W4 โดยจัดสรรให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และได้รับการจัดสรรหุ้น ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญใหม ่ต่อ 1 
หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คดิมูลคา่ ท้ังนี้ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 
หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท 

ดังนั้นการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Right Offering) จะไม่มีผลกระทบต่อ
ผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามหากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบทั้งจํานวนโดยที่ไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิ (ผู้
ถือหุ้นเดิมมีการโอนสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิให้บุคคลอื่นทั้งจํานวน) จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมดังนี้ (กําหนดให้ผู้ถือหุ้นเดิม
ทุกคนใช้สิทธิเพิ่มทุนตามสัดส่วนตามจํานวนหุ้นเพิ่มทุน (Right Offering) ทั้งหมด    4,596,920,477 หุ้น และผู้ถือหุ้นเดิม
ได้รับใบสําคัญแสดงสิทธิตามสัดส่วนเดิมทั้งหมด  1,532,306,825  หน่วย) 
 
2.2.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

เนื่องจากการจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 
(“EFORL-W4”) เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสัดส่วน (Right Offering) ดังนั้นจึงไมม่ผีลกระทบต่อผู้ถือหุ้นใน
ส่วนของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) อย่างไรก็ดีจากมตทิี่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวันท่ี 7 เมษายน 
2560 บริษัท มีการออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่ 3 ส่วนคือ (1) หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะ
ซื้อหุ้นสามญัของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน) รุ่นท่ี 3 (“EFORL-W3”) จํานวนไม่เกิน 1,379,076,143 หุ้น (2) หุ้น
เพิ่มทุนจัดสรรให้แกผู่้ถือหุ้นเดมิของบริษัท ตามสัดส่วน (Right Offering) จํานวน  4,596,920,476 หุ้น และ (3) หุ้นเพิ่มทุนที่
จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 
(“EFORL-W4”) จํานวนไม่เกิน  1,532,306,825 หุ้น) ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพ่ิมทุน (RO) และใบสําคัญแสดง
สิทธิ (EFOR-W3, EFORL-W4) ผู้ถือหุ้นจะไมไ่ดร้ับผลกระทบในส่วนของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) อย่างไรก็ดีถ้า
ผู้ถือหุ้นเดิมทําการโอนสิทธิสําหรบัใบสําคัญแสดงสิทธิ EFORL-W4 ท้ังจํานวน จะเกิดผลกระทบดังนี้ 
 
การคํานวณด้านการลดลงของสัดส่วนการถือ = [Qw4/(Qo+Qr+Qw3+Qw4)]  
Qo  =  จํานวนหุ้นท่ีมีอยู่เดมิ เท่ากับ 13,790,761,430 หุ้น 
Qr  =  จํานวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นเพื่อเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แกผู่้ถือหุน้เดิมตามสดัส่วน (RO) เท่ากับ  
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  4,596,920,476 หุ้น 
Qw3  =  จํานวนหุ้นท่ีออกใหม่เพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้ EFORL-W3 เท่ากับ  
  1,379,076,143 หน่วย 
Qw4  =  จํานวนหุ้นท่ีออกใหม่เพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้ EFORL-W4 เท่ากับ  
  1,532,306,825 หน่วย 
ดังนั้น   [Qw4/(Qo+Qr+Qw3+Qw4)]  

 =  
             

                                                        
  

 =  7.19%  
 
ดังนั้น ผู้ถือหุ้นเดมิจะได้รับผลกระทบจาก Control Dilution ระหว่าง ร้อยละ 0 – 7.19  ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการแปลงสภาพ
เป็นหุ้นสามัญ 

 
2.2.2 การลดลงของราคา (Price Dilution)  
สูตรการคํานวณการลดลงของราคา = (Pn-Po)/Po โดยที่  
Po =  ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก 15 วันทําการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28  
   กุมภาพันธ ์ 2560 คือตั้งแต่วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2560 – วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเท่ากับ 
0.26  
   บาทต่อหุ้น 
Qo  =  จํานวนหุ้นท่ีมีอยู่เดมิ เท่ากับ 13,790,761,430 หุ้น 
Pw3   =  ราคาขายของ EFORL-W3 ท่ีออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากบัหน่วยละ 0.00 บาท 
Qw3  = จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ EFORL-W3 ท่ีออกในครั้งนี้ 1,379,076,143 หน่วย 
Ew3   = ราคาใช้สิทธิของ EFORL-W3 เท่ากับหุ้นละ 0.60 บาท 
Pw4   = ราคาขายของ EFORL-W4 ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากบัหน่วยละ 0.00 บาท 
Qw4  = จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ EFORL-W4 ที่ออกในครั้งนี้ 1,532,306,825 หน่วย 
Ew4  = ราคาใช้สิทธิของ EFORL-W4 เท่ากับหุ้นละ 0.50 บาท 
Pr  = ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (RO) หุ้นละ 0.14 บาท 
Qr = จํานวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นเพื่อเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แกผู่้ถือหุน้เดิมตามสดัส่วน (RO)  
  เท่ากับ 4,596,920,476 หุ้น 
PE   = PoQo+[Pw3Qw3+Ew3Qw3]+[Pw4Qw4+Ew4Qw4]+PrQr)/(Qo+Qw3+Qw4+Qr) 
  =  

                    [                                 ] [                                 ]                   

                                                          

   
=   0.27 

การเพิ่มขึ้นของราคา =  (Pn-Po)/Po  
=  (0.27-0.26)/0.26  
=  ราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.66 
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ทั้งนี้ การออกใบสําคัญแสดงสิทธจิะไมม่ีผลต่อการลดลงราคา (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสําคญั
แสดงสิทธิสูงกว่าราคาตลาดของหุน้บริษัทณ ปัจจุบัน 

 
2.2.3 ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกําไร (Earnings Dilution) 
เนื่องจากบริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิ จึงไมส่ามารถคํานวณการลดลงของส่วนแบ่งกําไรได้  
 
3 การใช้สิทธิและเง่ือนไขการใช้สิทธิ 
3.1 วันก าหนดการใช้สิทธ ิ

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ในวันท่ี 22 มิถุนายน และ 22 ธันวาคมของแต่ละปี
นับแต่วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไม่จํากัดจาํนวนจนกว่าจะครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธโิดยวันกําหนดการใช้สิทธิครั้ง
แรก คือ วันท่ี 22 ธันวาคม 2560 และวันกําหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันท่ี 1 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นวันท่ีใบสําคัญแสดง
สิทธิมีอายุครบกาํหนดไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วันกําหนดการใช้สิทธิไม่ตรงกับวันทําการ ให้
เลื่อนวันกําหนดการใช้สิทธิเป็นวันทําการสุดท้ายก่อนหน้าวันกําหนดการใช้สิทธินั้นๆ 

 
3.2 ระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธ ิ
3.2.1 ระยะเวลาการแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญแตล่ะครั้ง (ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) 

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจะต้องแจ้งความจํานงในการใช้
สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามวิธีการและขั้นตอนการใช้สิทธิตามข้อ 3.6 (“ความจํานงในการใช้สิทธิ”) 
ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทําการก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (“ระยะเวลาการ
แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ”) ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ
เพื่อกําหนดสิทธิของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิในการที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และบริษัทจะแจ้งข่าวและ
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกําหนดวันใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ 
รายละเอียดบัญชีธนาคารเพื่อการจองซื้อและใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ บุคคลที่บริษัทจะแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนรับแจ้ง
ความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) และสถานที่ใช้สิทธิ ผ่านระบบ SET PORTAL หรือระบบอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนด 
เพื่อแจ้งให้ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันก่อนวันเริ่มระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิแต่ละ
ครั้ง 
 
3.2.2 ระยะเวลาการแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย 

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้องแจ้งความจํานงตามวิธีการและขั้นตอนการใช้สิทธิตามข้อ 3.6 ในระหว่างเวลา 9.00 
น .ถึง 15.00 น .ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกําหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (“ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิครั้ง
สุดท้าย”) ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกําหนดวันใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้
สิทธิครั้งสุดท้าย อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ รายละเอียดบัญชีธนาคารเพื่อการจองซื้อและใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิ บุคคลที่บริษัทจะแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) และสถานที่ใช้สิทธิ ผ่านระบบ SET 
PORTAL หรือระบบอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนด พร้อมทั้งส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ตาม
รายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย ทั้งนี้ 
บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้ายเป็นเวลา 21 วันก่อนวัน
กําหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะทําการขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขายช่ัวคราว (SP) เพื่อห้ามการซื้อขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ล่วงหน้า 3 วันทําการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนในกรณีที่วันเริ่มปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อ
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พักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ใช่วันทําการของตลาดหลักทรัพย์ ให้เลื่อนวันเริ่มปิดสมุดทะเบียนเป็นวันทําการสุดท้ายก่อน
หน้าวันเริ่มปิดสมุดทะเบียนเดิมดังกล่าว ท้ังนี้ ใบสําคัญแสดงสิทธิจะพักการซื้อขายจนถึงวันกําหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 
 
3.3 ผู้ทรงสิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิ  
3.3.1 ผู้ทรงสิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิกรณีทั่วไป 

สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคล หรือ นิติบุคคลที่ปรากฏช่ือเป็นเจ้าของใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน
ดังกล่าวในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิในขณะนั้น ๆ หรือในวันก่อนวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (วันก่อนวันแรกที่ข้ึนเครื่องหมาย SP) เว้นแต่จะได้มีการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งสามารถใช้ยันกับบริษัท
ได้ตามข้อ 15.1 เกิดขึ้นแล้วในวันปิดสมุดทะเบยีนที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่ผู้รับโอนใบสําคัญ
แสดงสิทธิ  
 
3.3.2 ผู้ทรงสิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิกรณีที่ศูนยร์ับฝากหลักทรัพยเ์ป็นผูถ้ือใบสําคัญแสดงสิทธิแทน  

สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับแจ้งเป็นหนังสือ
จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิในจํานวนตามที่ศูนยร์ับฝากหลักทรพัย์ได้แจ้งต่อนาย
ทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยจํานวนดังกลา่วจะต้องไม่เกินกว่าจํานวนรวมของใบสําคัญแสดงสทิธิในช่ือของศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ที่ระบุอยู่ในสมดุทะเบยีนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิในขณะนั้นๆ หรือในวันก่อนวันแรกของการปิดสมดุทะเบยีนพัก
การโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ (วันก่อนวันแรกที่ข้ึนเครื่องหมาย SP) 
3.4 นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธ ิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท ์  :0-2229-2800 
โทรสาร  :0-2359-1259 
TSD Call Center : 0-2229-2888 
Website  : http://www.tsd.co.th 
E-mail  : TSDCallCenter@set.or.th 

 
นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะต้องจัดทําและเก็บ

รักษาสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไว้จนกว่าใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจะมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับของบริษัทหรือ
จนกว่าครบกําหนดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี) 

นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียนผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยช่ือและนามสกุลเต็ม สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิและรายละเอียด
อื่นๆ ตามที่ศูนย์ฝากหลักทรัพย์จะกําหนด ในกรณีที่ข้อมูลไม่ตรงกันจะถือว่าข้อมูลในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็น
ข้อมูลที่ถูกต้อง 

นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่จะต้องออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้
กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และจะต้องลงช่ือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสําคัญแสดงสิ ทธิแทนในสมุดทะเบียนผู้ถือ
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ใบสําคัญแสดงสิทธิน้ัน และบริษัทจะออกใบสําคัญแสดงสิทธิตามแบบที่นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิกําหนดให้แก่ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ 

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีหน้าท่ีในการแจ้งการเปลี่ยนแปลง หรือแจ้งข้อผิดพลาดในรายละเอียดของการลงบันทึกใน
สมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้
ถูกต้อง 

เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อนายทะเบียนใบสาํคัญแสดงสิทธิ  นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิมีหน้าท่ีที่จะต้อง
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสทิธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิใน
ใบสําคัญแสดงสิทธิรายดังกล่าวเป็นผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํานวนที่ได้รับแจ้งจาก
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบสําคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนดั งกล่าวแล้ว นายทะเบียนใบสําคัญแสดง
สิทธิจะแก้ไขจํานวนรวมของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไว้ในช่ือของศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ โดยหักจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในช่ือของผู้ทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิออก  ส่วน
จํานวนรวมของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ปรากฏในใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์นั้น หากนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ได้ทําการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่ามีจํานวนลดลงตาม
จํานวนของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีได้แยกไปออกใบสําคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนไว้ในช่ือของผู้ทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SET PORTAL) โดยเร็วและแจ้งให้สํานักงาน ก.ล.ต. 
ทราบภายใน 15 วัน รวมทั้งบริษัทจะดําเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้กับผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย 
3.5 สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธ ิ

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน) 
ฝ่าย นักลงทุนสมัพันธ์ 
184 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 
โทรศัพท์: +66(0) 2883 0871-9 โทรสาร: +66(0) 2883 5051   
Website: www.eforl-aim.com 

3.6 วิธีการใช้สิทธิและขั้นตอนการใชส้ิทธ ิ
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์ใช้สิทธิ จะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาแจง้ความจํานงใน

การใช้สิทธิตามที่กําหนดไว้ในข้อ 3.2 ข้างต้น ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้
สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีตนถืออยู่ท้ังหมดหรือบางส่วนก็ได้ สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเหลือและ
ไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันกําหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะถือวา่ผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิดังกล่าวและให้ถือว่าใบสําคัญแสดงสิทธิน้ันๆ สิ้นสภาพโดยไม่มีการใช้สิทธิ โดยมีวิธีปฏิบตัิดงันี ้
3.6.1 ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนได้ที่บริษัท และ/หรือ 

ตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท (www.eforl-aim.com) โดย
สามารถแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจาํนงในการใช้
สิทธิ (ถ้ามี) ตามระยะเวลาการแจง้ความจํานงในการใช้สิทธิตามที่ระบุในข้อ 3.2 ข้างต้น 
ในกรณีที่ใบสําคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผู้ถอืใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีต้องการใช้สิทธิต้อง
แจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนด 

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมบีัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนอยู่ในบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” ผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความ

http://www.eforl-aim.com/
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จํานงและกรอกแบบคาํขอเพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาํหนด โดยยื่นตอ่
บริษัทหลักทรัพย์ท่ีเป็นนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะ
ดําเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์เพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิจากบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื่อผูฝ้าก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดําเนินการออกใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใบสําคัญแสดงสิทธิอยู่กับศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ใน “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” ผู้ถือใบสําคัญแสดงสทิธิที่ต้องการใช้สิทธิ ต้องแจ้งความ
จํานงและกรอกแบบคาํขอเพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาํหนด โดยยื่นตอ่
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิจาก “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” โดยศูนยร์บั
ฝากหลักทรัพย์จะดําเนินการออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ
ซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท 

  
3.6.2 ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ (ทั้งที่ถือเป็นใบสําคัญแสดงสิทธิและในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scrip less)) ที่ประสงค์จะใช้

สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ โดยดําเนินการและส่งเอกสาร
ดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท ตามสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 3.5  

(ก) แบบแสดงความจาํนงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วน
ทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิและส่งให้แก่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้ง
ความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ 

(ข) ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธติามแบบท่ีตลาดหลักทรัพย์กําหนด ซึ่งผู้ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิลงลายมือช่ือผูโ้อนด้านหลัง ตามจํานวนท่ีระบุในแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิ และ
หนังสือมอบอํานาจให้ผู้อื่นมารับใบสําคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่สําหรบัใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไม่ได้ใช้
สิทธิ (ถ้ามี) และส่งให้แก่ บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) 

(ค) ชําระเงินตามจํานวนที่ระบุในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และส่งหลักฐานการ
ชําระเงินให้แก่บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) โดยผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้น จะต้อง (1) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน ธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขา สะพานกรุงธน ช่ือบัญชี “บมจ. อี ฟอร์ แอล เอม เพื่อ EFORL-W4” 
เลขท่ีบัญชี 025-2-83576-8 โดยให้แนบหลักฐานการโอนเงินท่ีธนาคารออกให้ พร้อมระบุช่ือ-นามสกลุ 
และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดตอ่ไว้ด้วย หรือ (2) ชําระเป็นเช็คบุคคล แคชเชียรเ์ช็ค ดร๊าฟท์ ที่
สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทําการนับจากวันที่แจ้งความจํานงการใช้สิทธิ
ในแต่ละครั้ง โดยเช็คบคุคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ ต้องลงวันท่ีก่อนกําหนดการใช้สิทธิ 3 วันทําการ 
และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน)” โดยให้ระบุช่ือ-นามสกุล และ
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อไดไ้ว้ด้านหลังด้วย หรือ (3) ชําระโดยวิธีการอื่นตามแต่ที่บริษัท และ/
หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะเป็นผู้กําหนดและแจ้งให้ทราบต่อไป  
ทั้งนี้ การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญดังกลา่วจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความ
จํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เรียกเก็บเงินดังกล่าวได้แล้วเท่าน้ัน หากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจง้
ความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตผุลใดๆ ที่มิไดเ้กิดจากความผดิของบรษิัท 
และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี)  บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดง
เจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้น โดยบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความ
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จํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะจัดส่งใบสําคัญแสดงสิทธิพร้อมกับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ที่เรยีก
เก็บเงินไมไ่ด้คืนให้แก่ผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ 
แต่ทั้งนี้ ไม่ถือเป็นการตดัสิทธิทีผู่ถ้ือใบสําคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งต่อไป เวน้
แต่เป็นการใช้สิทธิในครั้งสุดท้าย บริษัทจะถือว่าใบสําคญัแสดงสิทธนิั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้
สิทธิซึ่งบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะไมร่ับผดิชอบต่อดอกเบี้ย 
และ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่วา่กรณีใด ๆ 

(ง) ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้องเปน็ผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติ
แห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคบัหรือกฎหมายต่างๆที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามญัตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

(จ) หลักฐานประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ  
1) บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย :  สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรข้าราชการ หรือสําเนาบตัร

พนักงานรัฐวิสาหกิจท่ียังไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยนช่ือ/ชื่อสกุล ซึ่งทําให้ช่ือ/ชื่อสกุล ไม่
ตรงกับใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนช่ือ/
ช่ือสกุล เป็นต้น) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง 

2) บุคคลธรรมดาต่างด้าว :   สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือช่ือ
รับรองสําเนาถูกต้อง 

3) นิติบุคคลสัญชาตไิทย : สําเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
ก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิในครั้งนัน้ ๆ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอํานาจท่ีมีชื่อ

ปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้น และเอกสารหลักฐานของกรรมการผูม้ีอํานาจลงลายมือช่ื อ
ตาม (1) หรือ (2) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง 

4) นิติบุคคลต่างด้าว  : สําเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิตบิุคคล และ/หรือ หนังสือรับรองนิติ
บุคคล พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอํานาจ และเอกสารหลักฐานของ
กรรมการผูม้ีอํานาจลงลายมือช่ือตาม (1) หรือ (2) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง และ
รับรองโดย Notary public ของประเทศท่ีออกเอกสารนั้นไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกําหนดการใช้
สิทธิในครั้งนั้นๆ 

5) คัสโตเดียน : สําเนาเอกสารการจดทะเบียน พร้อมหนังสือแต่งตั้งคัสโตเดียน และเอกสาร
หลักฐานของผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือตาม (1) หรือ (2) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง 
และรับรองโดย Notary public ของประเทศท่ีออกเอกสารนัน้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน
กําหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ 

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัท และ/หรือ 
ตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี)  ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้นๆ อย่างไรก็ตาม บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) สามารถใช้
ดุลพินิจในการพิจารณาให้ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ได้ตามความเหมาะสม 
 
3.7 เง่ือนไขอื่นเกี่ยวกับการใช้สิทธ ิ
3.7.1 จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธทิี่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องเป็นจํานวนเต็ม

เท่านั้นโดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหุ้นสามัญหนึ่งหุ้น
เว้นแต่การปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่ระบไุว้ในข้อ 4.2 
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3.7.2 การใช้สิทธิของผู้ถือใบแสดงสิทธิทีเ่ป็นบุคคลต่างด้าวจะมีข้อจํากัดอนัสืบเนื่องมาจากข้อบังคับของบรษิัทว่าด้วยเรื่อง
อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว โดยมีรายละเอียดดังนี้  
(ก) บริษัทจะไม่ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างด้าว ซึ่งได้ดําเนินการใช้สิทธิตาม

เง่ือนไขการแจ้งความจํานงการใช้สิทธิตามข้อ 3.6 หากการใช้สิทธิดังกล่าวจะทําให้สัดส่วนการถือหุ้นของคน
ต่างด้าวมีจํานวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทตามที่ระบุในข้อบังคับ
ของบริษัท 

(ข) หากข้อจํากัดตามข้อ (ก) ข้างต้นมีผลทําให้ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างด้าวที่ได้ดําเนินการใช้สิทธิตาม
เง่ือนไขการแจ้งความจํานงการใช้สิทธิตามข้อ 3.6 และตามหลักการ “มาก่อนได้ก่อน” (First-Come First-
Served)  ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจํานวนที่ระบุในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ขอสงวนสิทธิในการส่ง
เงินในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้คืนให้แก่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างด้าวดังกล่าวโดยไม่มีดอกเบี้ย
ภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใช้สิทธิ ทั้งนี้ ตามวิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดโดยบริษัท และ/หรือ 
ตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) 

(ค) นอกจากการส่งเงินในส่วนท่ีไม่สามารถใช้สิทธิได้คืนข้างต้น ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเป็นคนต่างด้าวจะไม่ได้รับ
การชดเชยหรือชดใช้ไม่ว่าในรูปแบบใดจากบริษัทและตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ในกรณีที่
ไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้โดยมีสาเหตุมาจากข้อจํากัดเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่าง
ด้าวตามข้อ (ก) ข้างต้น 

3.7.3 จํานวนหุ้นสามัญที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิจะคํานวณโดยการนําจํานวนเงินในการใช้สิทธิ  ซึ่งผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิได้ชําระตามที่กล่าวข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้นโดย
บริษัทจะออกหุ้นสามัญเป็นจํานวนเต็มไม่เกินจํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
คูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิแล้วทําให้มีเศษหุ้นเหลืออยู่จาก
การคํานวณดังกล่าว บริษัทจะไม่นําเศษดังกล่าวมาคํานวณ และจะชําระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยไม่มีการคิดดอกเบี้ยไม่ว่าใน
กรณีใดๆ ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ
ตามที่ระบุในเง่ือนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจํานวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ให้ตัดเศษของหุ้นท้ิง 

3.7.4 ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญไมต่่ํากว่า 100 หุ้นสามัญ โดยจํานวนหน่วยของใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามญัจะต้องเป็นจาํนวนเตม็เท่าน้ัน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ มี
สิทธิในการซื้อหุ้นต่ํากว่า 100 หุ้นสามัญ จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามญัในครั้งเดยีวท้ังจํานวน ยกเว้นในการใช้
สิทธิครั้งสุดท้ายนี้ ผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามญัโดยไม่มีการกําหนดจาํนวนหุ้นสามญั
ขั้นต่ํา 

3.7.5 หากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรบัแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ได้รับเอกสารแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิตามข้อ 
3.6.2 จ) ไมค่รบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือจํานวนเงินที่บริษัทไดร้ับชําระไม่ครบตามจํานวนทีร่ะบไุว้ในแบบแสดงความ
จํานงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามญั หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าขอ้ความที่ผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดง
ความจํานงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามญันั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ข้อบังคับ หรือกฎหมายต่าง ๆ ผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องทําการแก้ไขให้
ถูกต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง หากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมท่ําการแก้ไขให้
ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทและ/หรือ ตัวแทนรับแจง้ความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะถือว่าผู้ถือ
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ใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามญัในครั้งนั้นๆ และบริษัทและ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความ
จํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะจัดส่งเงินท่ีได้รับโดยไมม่ีดอกเบี้ย และใบสําคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิ ภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดโดยบริษัทและ/หรือ 
ตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจาํนงการใช้สิทธิซื้อ
หุ้นสามญัใหม่ได้ ในวันกําหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป เว้นแต่การใช้สทิธิครั้งนั้นจะเป็นการใช้สิทธิครั้งสดุท้าย ให้ถือว่า
ใบสําคัญแสดงสิทธิน้ัน ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ยและ/หรอืค่าเสียหายอื่น
ใด ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

3.7.6 ในกรณีที่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิชําระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัท และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจํานงใน
การใช้สิทธิ (ถ้ามี) มีสิทธิที่จะดาํเนินการประการใดประการหนึ่งตามลาํดับ ดังต่อไปนี้ ตามที่บรษิัท และ/หรือ 
ตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะเห็นสมควร 

(ก) ให้ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิชําระเงินเพิ่มเติมตามจํานวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในครั้งนั้น หากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจํานง
ในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ไม่ได้รับเงินครบตามจํานวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัท และ/
หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะถือว่าการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในครั้ง
นั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ 

(ข) ถือว่าจํานวนหุ้นสามญัที่จองซื้อมีจาํนวนเท่ากับจํานวนท่ีจะได้รับตามจํานวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งบริษัท
ได้รับชําระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในขณะนั้นหรือ 

(ค) ถือว่าการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ 
หมายเหตุ: ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะดําเนินการตามข้อ (ข) ข้างต้น 

ในกรณีตามข้อ (ก) และ (ค) บริษัทจะส่งเงินที่ได้รับไว้และใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งบริษัทถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว คืนให้แก่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใช้สิทธิ ในครั้งนั้นๆ 
โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 ในกรณีตามข้อ ข) บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะถือว่ามี
การใช้สิทธิเพียงบางส่วน และบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะส่ง
มอบใบสําคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือคืนให้กับผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 
14 วันทําการนับจากวันกําหนดการใช้สิทธิ ในครั้งนั้น ๆ พร้อมเงินส่วนท่ีเหลือ (ถ้ามี) โดยไม่มีดอกเบี้ย 
อย่างไรก็ดี ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว ยังมีผลต่อไปจนถึงวันกําหนดการใช้สิทธิ
ครั้งสุดท้าย เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 

3.7.7 ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ จะต้องเป็นผูร้ับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอ่ืนใด (ถ้ามี) 
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับ หรือกฎหมายต่างๆที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

3.7.8 ในกรณีที่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ไม่สามารถคืนเงินส่วนท่ีไมไ่ด้ใช้สิทธิให้แก่
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดภ้ายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันครบกาํหนดการใช้สิทธิ ในครั้งนั้น  ๆ ผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิจะไดร้ับดอกเบีย้ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคํานวณจากเงินส่วนท่ีไมไ่ด้ใช้สิทธินับแต่วันทีพ่้นกําหนด 14 
วันดังกล่าวจนถึงวันท่ีผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไดร้ับคืน 

อย่างไรก็ดี หากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ได้ทําการส่งเช็ค ดร๊าฟท์ 
ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคําสั่งจ่ายเงินของธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสาํคัญสิทธิ ทางไปรษณีย์
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ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในหนังสือแสดงความจํานงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธ ิ
ได้รับเงินคืนโดยชอบและผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ ไมม่ีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป 

3.7.9 เมื่อผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ได้ปฏิบัตติามเงื่อนไขการแจ้งความจํานงการใช้
สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคอื ได้ส่งมอบท้ังใบสําคัญแสดงสิทธิ แบบแสดงความจํานงการใช้สทิธิซื้อหุ้นสามญั 
พร้อมท้ังหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามข้อ 3.6.2 จ) และชําระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกตอ้งและครบถ้วน
สมบูรณ์ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธ ิ จะไมส่ามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก
บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี)  

3.7.10 เมื่อพ้นกําหนดวันใช้สิทธิครั้งสดุทา้ยแล้วแตผู่้ถือใบสําคญัแสดงสิทธหิรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิยังมิได้ปฏิบัตติาม
เงื่อนไขของการใช้สิทธิที่กําหนดไวอ้ย่างครบถ้วนให้ถือว่าใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิน้ันๆสิ้น
สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิไมไ่ด้อีก 

3.7.11 ในกรณีที่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธสิง่มอบใบสําคัญแสดงสิทธิ เป็นจํานวนมากกว่าจํานวนท่ีประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัท 
และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะส่งใบสําคัญแสดงสิทธิใบใหมโ่ดยมีจํานวนของใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ลดลงให้แก่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากใบสําคัญแสดงสิทธิน้ันอยู่ในระบบใบหุ้น โดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันครบกําหนดการใช้สิทธิ นั้น ๆ และจะทําการยกเลิกใบสาํคัญแสดงสิทธิ
ใบเก่า 

3.7.12 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชยต์ามจํานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่
สําหรับการใช้สิทธิในแต่ละครั้งภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันท่ีบริษัทได้รับชําระค่าหุ้นตามจาํนวนที่มีการใช้สิทธิแต่ละ
ครั้ง และบริษัทจะดําเนินการให้นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้ใช้สิทธินั้น
เข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามญัของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นสามญัที่คํานวณได้จากการใช้สทิธิในครั้งนั้น 

ทั้งนี้ บริษัทจะดําเนินการยื่นคําขอให้รับหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ 
เป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับแต่วันกําหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง 

หุ้นสามญัใหม่ที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิจะมสีิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้นสามัญ
ของบริษัทท่ีได้ออกไปก่อนหน้าแลว้ทุกประการ นับตั้งแต่วันท่ีมีการจดแจ้งช่ือของ      ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือ
ผู้รับสิทธิแทนเป็นผู้ถือหุ้นของบรษิัทและจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วเนื่องจากการออกหุ้นสามัญใหม่ จากการใช้
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว 

3.7.13 การส่งมอบหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเกิดจากการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ

ที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ สามารถเลือกให้บริษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(ก) ในกรณีที่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไดร้ับการจัดสรรหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ โดยให้ออกใบ

หุ้นในนามของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะส่งมอบใบหุ้นตามจํานวนที่ใช้
สิทธิแก่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามช่ือที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุด
ทะเบียน ภายใน 15 วันทําการนับจากวันครบกําหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ ผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ จะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่า
จะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากท่ีหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิได้รับอนุญาตให้เข้าทํา
การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ แต่ประสงค์
จะใช้บริการของศูนย์ฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญที่เกิด
จากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขาย
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หลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะดําเนินการนําหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ
ฝากไว้กับ “บริษัทศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก “และศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ ใน
ขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญภายใน 7  วัน 
ทําการนับจากวันครบกําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการ
จัดสรรหุ้นสามัญ จะสามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาด
หลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิทําการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 
ในกรณีที่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ เลือกให้บริษัทดําเนินการตามข้อ (ข) ช่ือของผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้น จะต้องตรงกับช่ือเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะ
ดําเนินการออกใบหุ้นแก่    ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรรหุ้นตามข้อ (ก) แทน 

(ค) ในกรณีที่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการ
ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝาก    หุ้นสามัญไว้ในบัญชี
ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะดําเนินการนําหุ้นสามัญที่เกิดจาก
การใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจํานวน
หุ้นสามัญ ตามจํานวนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิก
เลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจากการจัดสรรหุ้น
ภายใน 7 วัน ทําการนับจากวันครบกําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง เมื่อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่
ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องถอนหุ้นออก
จากบัญชีเลขที่ 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียม
ในการดําเนินตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ กําหนด ดังนั้น ใน
กรณีนี้ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธทิี่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาด
หลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททําการซื้อขายได้ในตลาดหลักแห่ง
ประเทศไทย และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นได้ดําเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี
เลขท่ี 600 ดังกล่าวแล้ว 

3.7.14 การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ จะไมม่ีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทําให้ราคาการใช้สิทธิ
ใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น สําหรับการคํานวณจํานวนเงินจากการใช้สิทธิ 
จะคํานวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 5 ตําแหน่ง) คูณกับจํานวนหุ้นสามัญ (จํานวนหุ้น
สามัญคํานวณได้จาก อัตราการใช้สิทธิใหม่ คูณกับจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิที่แสดงความจํานงการใช้สิทธิ เมื่อ
คํานวณได้จํานวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ในกรณีจํานวนเงินท่ีคํานวณได้จากการใช้สิทธิมีเศษ
ของบาทให้ตัดเศษของบาททิ้ง 

3.7.15 ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สํารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิมีไม่เพียงพอ บริษัทจะดําเนินการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่ชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามัญ
เพียงพอ ในกรณีที่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลต่างด้าวหรือบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ 
เพราะถูกจํากัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นตามที่ระบุในข้อบังคับบริษัท  
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3.7.16 ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันท่ีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ แสดงความจํานงใช้สิทธิโดย
ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว จนถึงก่อนวันที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัทจดแจ้งช่ือของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธหิรือใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เป็นผูถ้ือหุ้นในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท  และกระทรวงพาณิชย์ไดร้ับจด
ทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธินั้น บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิดังกล่าว มีสิทธิและสภาพเช่นเดียวกับผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียังไม่ได้
แสดงความจํานงใช้สิทธิ แต่ทั้งนี้ นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัทได้จดแจ้งช่ือของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือ
ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีได้แสดงความจํานงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้วในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น
ของบริษัทและกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธินั้น บรษิัทจะถือว่าผู้
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิมีฐานะเป็นผู้ถอืหุ้นของบริษัทโดยสมบูรณ ์

4 มาตรการคุ้มครองผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ 
4.1 สิทธิของบริษัทในการเรียกให้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิใช้สิทธกิ่อนระยะเวลาที่ก าหนดตามใบส าคัญแสดงสิทธ ิ

 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่บริษัทออกครั้งนี้ ไม่มีข้อกําหนดให้บริษัทสามารถเรียกให้ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อน
ระยะเวลาที่กําหนดตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 
4.2 เง่ือนไขการปรับสิทธิ 

การปรับสิทธิมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ราคาการใช้สิทธิจะถูก
ปรับในกรณีที่มีเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามที่กําหนด และอัตราการใช้สิทธิจะถูกปรับให้สอดคล้องกับการปรับราคาการใช้สิทธิทั้งนี้ 
โดยมีหลักการพื้นฐานที่จะรักษามูลค่าแห่งสิทธิตลอดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยค่าลง ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบ
แทนของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม บริษัทจะดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อ
หุ้นสามัญตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้  

(ก) เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยก
หุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัท 

(ข) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือบุคคลใดๆ โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้น
สามัญที่ออกใหม่ต่ํากว่าร้อยละ 90 ของ“ราคาตลาดของหุ้นสามัญบริษัท” 

(ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือบุคคลใดๆ โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิ
ที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สทิธิในการซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อ
หุ้นสามัญ โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ํากว่าร้อยละ 90 ของ  “ราคา
ตลาดของหุ้นสามัญบริษัท” 

(ง) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท 
(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ  80  ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท สําหรับ

การดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ตลอดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกในครั้งนี้  
(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทําให้ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและ

ผลประโยชน์ใดๆ อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กําหนดอยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ) 
การดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในกรณีต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามสูตรและ

วิธีการคํานวณดังต่อไปนี้ 
 

(ก) เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยก
หุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัท 
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ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที นับตั้งแต่วันที่มีการจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ 
(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลีย่นแปลงตามสูตรการคาํนวณดังนี้ 

 
       Price 1 = Price 0 x (Par 1) 

          Par 0 
 

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคํานวณดังนี้ 
 

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

โดยที ่
Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหมห่ลังการเปลี่ยนแปลง 
Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหมห่ลังการเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
Par 1 คือ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหลังการเปลีย่นแปลง 
Par 0 คือ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญก่อนการเปลีย่นแปลง 
 

(ข) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนท่ัวไป และ/หรือบุคคลในวงจํากดั 
โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ํากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญบริษัท” 
 การเปลีย่นแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้น
สามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมาย 
XR) สําหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ (Right Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้น
สามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลใดๆ แล้วแต่กรณี  
“ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คํานวณได้จากจาํนวนเงินท้ังหมดที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอ
ขายหุ้นสามญั หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้น หารดว้ยจํานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ท้ังหมดใน
ครั้งนั้น 
ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันในราคาเสนอขายที่แตกต่างกันภายใต้เง่ือนไขที่จะต้อง
จองซื้อหุ้นดังกล่าวด้วยกัน ให้นําราคาหุ้นดังกล่าวและจํานวนหุ้นท่ีออกใหม่ทั้งหมดมาคํานวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้น
ของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้เง่ือนไขที่จะต้องจองซื้อ
ด้วยกัน ให้นําจํานวนหุ้นและราคาเสนอขายที่ต่ํากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ” 
มาคํานวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น 
“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” กําหนดไว้เท่ากับ “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักต่อหุ้นของหุน้สามัญ
บริษัท ” โดยที่ “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามญั
ทั้งหมดของบริษัท  หารด้วยจํานวนหุ้นสามญัของบริษัทท่ีมีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในระยะเวลา 
14 วันทําการ (วันท่ีเปิดทําการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์)ตดิต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคํานวณ 
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“วันที่ใช้ในการค านวณ” หมายถงึ วันแรกท่ีผู้ซื้อหุ้นสามญัจะไมไ่ดร้บัสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ 
(วันแรกท่ีตลาดหลักทรัพยป์ระกาศขึ้นเครื่องหมาย XR) สําหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แกผู่้ถือหุน้เดิม 
(Right Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่สําหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่
บุคคลใดๆ  แล้วแต่กรณ ี
 ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” เนือ่งจากหุ้นสามัญไมม่ีการซื้อขาย
ในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะดําเนินการกําหนดราคายตุิธรรมเพื่อใช้ในการคํานวณแทน 
“ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคาทีป่ระเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ 
(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลีย่นแปลงตามสูตรการคาํนวณดังนี้ 

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

             [MP(A+B)] 
 

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคํานวณดังนี ้
 

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

 
โดยที ่
Price 1 คือ  ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลีย่นแปลง 
Price 0 คือ  ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหมห่ลังการเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
MP คือ              ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษทัตามความหมายเช่นเดียวกับ

รายละเอียดในข้อ 4.2 (ข) ข้างต้น 
A   คือ  จํานวนหุ้นสามัญที่เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้

ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/
หรือก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชน
ทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจํากัด แล้วแต่
กรณี 

B คือ จํานวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ และ/หรอืเสนอ
ขายต่อประชาชนท่ัวไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด แล้วแต่
กรณ ี

BX คือ จํานวนเงินท่ีบริษัทจะได้รับท้ังสิ้น หลังหักค่าใช้จ่ายจากการเสนอขายหุน้
สามัญที่ออกใหม่ (ถ้ามี) ทั้งในกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญให้แกผู่้ถือหุน้
เดิม และ/หรือเสนอขายประชาชนท่ัวไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคล
ในวงจํากัด 

(ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือ
บุคคลในวงจํากัดโดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้น
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สามัญ (“หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ”) เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญ โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ํากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคา
ตลาดของหุ้นสามัญบริษัท” 
 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้น
สามัญไม่ได้รับสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้น
สามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR หรือ XW) สําหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลง
สภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ
กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด แล้วแต่กรณี 
“ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพ่ือรับรองการใช้สิทธิ” คํานวณจากจํานวนเงินที่บริษัทจะได้รับ
จากการขายหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ รวมกับเงินที่จะ
ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น ถ้ามีการใช้สิทธิทั้งหมด หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ หารด้วยจํานวนหุ้นท้ังสิ้นท่ีต้องออกใหม่เพื่อรองรับกับการใช้สิทธินั้น 
อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ภายใต้เง่ือนไขที่
จะต้องจองซื้อหุ้นดังกล่าวด้วยกัน ให้นําราคาเสนอขายทุกราคามาคํานวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออก
ใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายในเง่ือนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นําเฉพาะราคาเสนอขายที่
ต่ํากว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท" มาคํานวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น 
ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 4.2 (ข) ข้างต้น 
“วันที่ใช้ในการค านวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์
ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR หรือ XW) สําหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิม 
(Right Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้น
สามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญแก่แก่บุคคลใดๆ แล้วแต่กรณี 
(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลีย่นแปลงตามสูตรการคาํนวณดังนี้ 

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

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

โดยที ่
Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหมห่ลังการเปลี่ยนแปลง 
 Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหมห่ลังการเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
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MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษทั ตามความหมายเช่นเดียวกบั           
รายละเอียดในข้อ 4.2 (ข) ข้างต้น 

A คือ จํานวนหุ้นสามัญที่เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือ
หุ้น เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้น
สามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญกรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 
และ/หรือก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลง
สภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญกรณีเสนอขายให้แก่
บุคคลใดๆ แล้วแต่กรณี 

B คือ จํานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของ หลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้
สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ที่จะ
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลใดๆ แล้วแต่
กรณี 

BX คือ จํานวนเงินที่บริษัทจะได้รับทั้งสิ้นหลังหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออก
หลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการ
ซื้อหุ้นสามัญ สําหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขาย
ให้แก่บุคคลใดๆ รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้น
สามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 

(ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท 
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่มีสิทธิ
รับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)  
(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้ 

 
Price 1     = Price 0 x A  

    (A+B) 
 

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคํานวณดังนี ้
 

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

โดยที ่  
Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหมห่ลังการเปลี่ยนแปลง 
Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหมห่ลังการเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
A คือ จํานวนหุ้นสามญัที่เรยีกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือ

หุ้นเพื่อสิทธิในการรับหุ้นสามญัปนัผล 
B   คือ จํานวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล 
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(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกนิกว่าอัตราร้อยละ 80 (กล่าวคือ อัตราการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกําหนดไว้
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและมสี่วนเพ่ิมบนอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 40) 
ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท (ท่ีได้มีการตรวจสอบแล้ว) หลังจากหักขาดทุนสะสม สาํรองตาม
กฎหมาย ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและภาษีเงินได้จากผลการดําเนนิงานในรอบระยะเวลาบญัชีใด ๆ ในระหว่าง
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมผีลบังคับทันทีตั้งแต่วัน
แรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มสีิทธิรบัเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD) 

 ทั้งนี้ อัตราร้อยละของเงินปันผลทีจ่่ายให้กับผู้ถือหุ้น คํานวณโดยนําเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการ
ดําเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หารด้วยกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดาํเนินงานของรอบ
ระยะเวลาบญัชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าวใหร้วมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละ
รอบระยะเวลาบัญชีดังกลา่วด้วย 
ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ให้ใช้และมีความหมายเช่นเดยีวกับรายละเอียดในข้อ 4.2 (ข) ข้างต้น 
“วันที่ใช้ในการค านวณ”หมายถงึ วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามญัจะไมไ่ดร้บัสิทธิในเงินปันผล (วันแรกที่ตลาด
หลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD) 
(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลีย่นแปลงตามสูตรการคาํนวณดังนี้ 

 
Price 1= Price 0 x [MP – (D – R)] 

    MP 
 

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการคํานวณดังนี้ 
 

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

โดยที ่
Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหมห่ลังการเปลี่ยนแปลง 
Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหมห่ลังการเปลีย่นแปลง  
Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษทั มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียด

ในข้อ 4.2 (ข) ข้างต้น 
D คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงให้ผู้ถือหุ้น 
 R คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายในอัตราร้อยละ40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษ ีเงินได้ 

หารด้วยจาํนวนหุ้นท้ังหมดที่มสีิทธิได้รับเงินปันผล 
(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทําให้ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและ

ผลประโยชน์ใด ๆ อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้น ไม่ได้กําหนดไว้ในข้อ 4.2 (ก) ถึง 4.2 (จ) ดังกล่าวข้างต้น 
ให้บริษัทพิจารณาเพื่อกําหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิ (หรือปรับจํานวน
หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) ใหม่อย่างเป็นธรรม และไม่ทําให้ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้รับ
ผลประโยชน์ด้อยไปจากเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และให้บริษัทแจ้งให้สํานักงาน ก.ล.ต. 



บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน)    สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ร่างข้อกําหนดสิทธ ิ

  หน้า 22/31 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวด้วย
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีเหตุให้ต้องดําเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าว 

(ช) การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 4.2 (ก) ถึงข้อ 4.2 (ฉ) เป็นอิสระต่อ
กัน และจะคํานวณการเปลี่ยนแปลงตามลําดับเหตุการณ์ก่อนหลังของการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้น
สามัญของบริษัท  ในกรณีที่เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คํานวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลําดับดังนี้คือ ข้อ 
4.2 (ก) ข้อ 4.2 (จ) ข้อ 4.2 (ง) ข้อ 4.2 (ข) ข้อ 4.2 (ค) และข้อ 4.2 (ฉ) โดยในแต่ละลําดับครั้งที่คํานวณการ
เปลี่ยนแปลง ให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตําแหน่ง  และอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 5 
ตําแหน่ง 
ทั้งนี้ ในการคํานวณการปรับสิทธิของเหตุการณ์ในลําดับใด ให้นําค่าตัวแปรที่ผ่านการคํานวณการปรับสิทธิของ
ลําดับก่อนหน้า (ถ้ามี) มาเป็นค่าตัวแปรก่อนการเปลี่ยนแปลง ในการคํานวณการปรับสิทธิลําดับนั้น 

(ซ) การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 4.2 (ก) ถึงข้อ 4.2 (ฉ) จะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งทําให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรืออัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น 
สําหรับการคํานวณจํานวนเงินจากการใช้สิทธิ จะคํานวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง 
(ทศนิยม 5 ตําแหน่ง) คูณกับจํานวนหุ้นสามัญ (จํานวนหุ้นสามัญคํานวณจากอัตราการใช้สิทธิใหม่ คูณกับ
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีแสดงความจํานงการใช้สิทธิ เมื่อคํานวณได้จํานวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษ
ของหุ้นนั้นทิ้ง) ในกรณีจํานวนเงินท่ีคํานวณได้จากการใช้สิทธิ มีเศษของบาทให้ตัดเศษของบาททิ้ง  
ทั้งนี้ ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิดังกล่าวมีผลทําให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาต่ํากว่ามูลค่าที่
ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท  ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็นราคาการใช้สิทธิใหม่ ส่วนอัตรา
การใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที่คํานวณได้ตามข้อ 4.2 (ก) ถึงข้อ 4.2 (ฉ)  เช่นเดิม 

(ฌ) บริษัทอาจทําการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้
สิทธิก็ได้ 

(ญ) การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามข้อ 4.2 (ก)  ถึงข้อ 4.2  (ฉ) และ/หรือ การ
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ฌ) บริษัทจะดําเนินการแจ้งรายละเอียด
เกี่ยวกับการปรับอัตราและราคาของใบสําคัญแสดงสิทธิทันทีหรือก่อนวันท่ีอัตราหรือราคาใช้สิทธิแปลงสภาพมี
ผลบังคับผ่านระบบ SET PORTAL หรือระบบอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนด และแจ้งต่อสํานักงาน กลต. 
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับใช้  และจัดส่งข้อกําหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิและจะจดั
ให้มีการเก็บรักษาสําเนาข้อกําหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ สํานักงานใหญ่ของบริษัท และ/หรือ สํานักงานใหญ่
ของตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ เพื่อให้ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถขอตรวจสอบสําเนา
ข้อกําหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาทําการของสถานท่ีดังกล่าว 

5 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
5.1 การแก้ไขส่วนที่มิใชส่าระส าคัญหรือที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิในเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิที่มิใช่สาระสําคัญของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ เช่น 
แก้ไขขั้นตอนการใช้สิทธิ หรือเรื่องที่เห็นได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ง หรือในส่วนซึ่งไม่ทําให้
สิทธิของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิด้อยลง หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือ
ประกาศ หรือข้อบังคับของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้อง 
ให้บริษัทกระทําโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายหลังจากที่ได้แจ้งให้สํานักงาน ก.ล.ต. 
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ทราบแล้ว ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิจะต้องไม่เป็นการขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลง
ราคาหรืออัตราการใช้สิทธิ ยกเว้นการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 4.2  
5.2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นสาระส าคัญ 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิทธินอกจากกรณีข้อ 5.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธ ิและได้แจ้งให้สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว  
5.3 การแจ้งข้อก าหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

บริษัทจะดําเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ สํานักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ        ให้ทราบ
ถึงรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิตามที่กล่าวในข้อ 5.1 หรือ 5.2 และจะจัดส่งข้อกําหนดสิทธิที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวภายใน 15 วันนับแต่วันที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิมีผลบังคับ และบริษัทจะดําเนินการแจ้ง
ต่อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทุกรายให้ทราบถึงรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิตามที่กล่าวในข้อ 5.1 หรือ 5.2 
ผ่านทาง SET PORTALในวันเดียวกันกับวันที่บริษัทแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ สํานักงาน ก.ล.ต .  และนายทะเบียนใบสําคัญ
แสดงสิทธิ และจะจัดส่งข้อกําหนดสิทธิที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่   ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 15 วันนับแต่
วันท่ีได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามสมควร
ตามที่บริษัทกําหนด ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการเก็บรักษาสําเนาข้อกําหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง ณ สํานักงานใหญ่ของ
บริษัท และสํานักงานใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถขอ
ตรวจสอบสําเนาข้อกําหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ในวันและเวลาทําการของสถานท่ีดังกล่าว 
5.4 บริษัท และ/หรือ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมส่ามารถเสนอให้แก้ไขขอ้กําหนดสิทธิในเรื่องการขยายอายุของใบสําคัญ

แสดงสิทธิ อัตราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิ เว้นแต่เป็นกรณีการปรับสิทธิตามข้อ 4.2 
5.5 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ รวมทั้งข้อกําหนดแห่งประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 
ธันวาคม 2551 รวมทั้งข้อแก้ไขเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
6 การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพ่ือรองรับการใช้สิทธิขายใบส าคัญแสดงสิทธิได้ 
บริษัทจะชดใช้ค่าเสยีหายให้แกผู่้ถอืใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดดังนี้ 
6.1 บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่แจ้งความจํานงที่จะใช้

สิทธิ ในวันกําหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้งอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้วซึ่งบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้อย่างเพียงพอยกเว้น กรณีตามที่ระบุไว้ในข้อจํากัดการใช้สิทธิในการซื้อ
หุ้นสามัญของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลต่างด้าวหรือบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย ในข้อ 3.7.2  หรือข้อจํากัด
การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ในข้อ 15 
ค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ จะคํานวณตามสูตรการ
คํานวณ ดังนี ้

 
                              ค่าเสียหายต่อใบสําคญัแสดงสิทธ ิ1 หน่วย =    B x [MP – EP] 

 
 
โดยที ่ B  คือ จํานวนหุ้นสามญัที่ไม่สามารถจดัให้มีและ/หรือ เพิ่มขึ้นได้ตามอัตราการใช้สิทธิที่

เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย 
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  MP คือ ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในวันกําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง 
ซึ่งผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ มาแสดงความจํานงในการ
ใช้สิทธิ (ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของหุ้นสามัญของบริษัท คํานวณจากมูลค่าการซื้อ
ขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หารด้วยจํานวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขาย
ทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์) 

EP คือ ราคาการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิหรือราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรบั
สิทธิหากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ 

 
ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทไม่มีการซื้อ

ขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะดําเนินการกําหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคํานวณแทน 
6.2 การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 6.1 บริษัทจะชําระให้เป็นเช็คระบุช่ือขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ และจะจัดส่งทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันทําการนับจากวันที่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมาแจ้งความจํานงที่จะใช้สิทธิ ในกรณีที่
บริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ภายในระยะเวลาดั งกล่าว ผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคํานวณนับแต่วันที่พ้นกําหนด 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ได้รับคืนเงินค่าเสียหาย 

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากบริษัทได้ทําการส่งเช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคําสั่งจา่ยเงิน
ของธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสําคัญสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในหนังสือแสดง
ความจํานงในการใช้สิทธิโดยถูกตอ้งแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดร้ับเงินค่าเสียหายคืนแลว้โดยชอบและไม่
มีสิทธิเรยีกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป 

6.3 การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อน้ีให้ถือเป็นสิ้นสุด 
7 การประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ 

การเรียกและ/หรือการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้เป็นไปตามวิธีการดังต่อไปนี้ 
7.1 การเรียกประชุมผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทมีสิทธิเรียกการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ ตามที่เห็นสมควร แต่บริษัทต้องจัดให้มีการ
ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเร็วภายใน 30 วันนับแต่วันเกิดเหตุการณ์
ดังต่อไปนี ้

(ก) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิในสาระสําคัญไม่ว่าโดยบริษัทหรือผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ตามที่กําหนดไว้ในข้อ 5.2 หรือตามที่จะกล่าวต่อไปใน (ข) ทั้งนี้ ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิและ/หรือผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอให้แก้ไขข้อกําหนดสิทธิในเรื่องการขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือการ
เปลี่ยนแปลงราคา หรืออัตราการใช้สิทธิ หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ อันจะเป็นผลกระทบในด้านลบต่อสิทธิ 
และ/หรือส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือที่ผิดไปจากเง่ือนไขที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ลงมติไว้ เว้น
แต่การปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.2 

(ข) เมื่อบริษัทหรือผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีถือใบสําคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วย
ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้มีการใช้สิทธิ ประสงค์จะเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิตามข้อ 5. 
(ทั้งนี้ บริษัท และ/หรือผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิในเรื่อง
อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ และอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ) 
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หากบริษัทไม่ดําเนินการเรียกประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลาที่กําหนด  ผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ถือใบสําคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยัง
มิได้มีการใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น สามารถดําเนินการเรียกประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิแทนบริษัทได้  

บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนเพื่อกําหนดสิทธิของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ โดย   ผู้
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องมีรายชื่อเป็นผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันก่อนวันปิดสมุด
ทะเบียนดังกล่าว (วันก่อนวันแรกที่ข้ึนเครื่องหมาย XM) 

7.2 หนังสือเชิญประชุม 
ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ  ไม่ว่าจะเป็นการประชุมเนื่องจากบริษัทหรือผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิร้อง

ขอ ให้บริษัทส่งหนังสือเชิญประชมุผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ (ระบสุถานท่ีที่จะใช้ประชุมโดยต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นท่ีตั้ง
สํานักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือกรุงเทพมหานคร วันและเวลาที่จะประชุม รวมทั้งเรือ่งที่จะพิจารณาในที่
ประชุม) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทุกราย และแจ้งให้นายทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบ เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และต้องไม่เกิน 5 วันทําการนับแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (วันแรกท่ีขึ้นเครื่องหมาย XM) 
7.3 การมอบฉันทะ 

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอาจแต่งตัง้ผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และ/หรือออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิคราวใดๆ ก็ได ้ โดยผู้รับมอบฉันทะดังกลา่วจะตอ้งยื่นหนังสือมอบฉันทะ (ซึ่งทําตามแบบท่ีบริษัทและ/หรือ
นายทะเบียนกําหนด และไดจ้ัดสง่ให้แก่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิพรอ้มกับหนังสือเรียกประชุมแล้ว) ต่อประธานท่ีประชุมหรือ
บุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม 
7.4 องค์ประชุม 

ที่ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้องมีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 
(ถ้ามี) ซึ่งถือใบสําคัญแสดงสิทธิรวมกันเป็นจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจํานวนหน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไม่ได้ใช้สิทธิ เข้า
ร่วมประชุมจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ไดม้ีการเรียกประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งใด เมือ่ล่วงเวลานัดไปแล้วถึง
หนึ่งช่ัวโมง แต่จํานวนผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป ใน
กรณีที่การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยบริษัท  บริษัทจะจดัให้มีการประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันแต่ไม่เกิน 14 
วัน นับแต่วันที่กําหนดเป็นวันประชุมคราวก่อนโดยปฏิบัตติามข้อ 7.2  ซึ่งในการประชุมครั้งหลังนีไ้ม่บงัคับว่าจะต้องครบองค์
ประชุม 
7.5 ประธานในที่ประชุม 

ในการประชุมผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที่จัดขึ้นโดยบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัท หรือบุคคลทีไ่ด้รับมอบหมาย
จากประธานกรรมการบริษัททําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิในกรณีที่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิเป็นผู้จัด
ประชุมประธานในท่ีประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคดัเลือกนอกเหนือไปจากประธาน
กรรมการหรือบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมายโดยที่ท้ังสองกรณีประธานท่ีประชุมไม่มสีิทธิออกเสียงช้ีขาด 
7.6 การออกเสียงลงคะแนน 

ในการออกเสียงลงคะแนน  ให้ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับจาํนวนของหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่ถืออยู่ในขณะนั้นๆโดยใบสําคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง  ผู้เป็นประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
นอกจากสิทธิท่ีตนมีอยู่ในฐานะเป็นผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 
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7.7 มติท่ีประชุม 
มติของที่ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ

ทั้งหมดของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือผู้รบัมอบฉันทะท่ีเข้าประชุมและมสีิทธิออกเสียง และให้มตินั้นมีผลผกูพันผู้ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิทั้งหมดไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ 
ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่ โดยใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 1 หน่วยมี 1 เสียง  

บริษัทจะดําเนินการแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในวันทําการถัดไปนับแต่วัน
ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งแจ้งต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ภายในระยะเวลา 
15 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 
7.8 รายงานการประชุม 

บริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยให้ประธานที่ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้นๆ เป็นผู้ลงนามรับรองรายงานการประชุม ทั้งนี้ 
ให้จัดเก็บรายงานการประชุมไว้กับบรษิัท  รายงานดังกล่าวซึ่งลงนามโดยประธานท่ีประชุมในแต่ละครั้ง ให้ถือว่าถูกต้องและมติ
นั้นผูกพันผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ และบริษัทจะจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าว
ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์และสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาไม่ เกิน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ  
นอกจากน้ี ในกรณีที่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิร้องขอ บริษัทจะต้องจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิรายที่
ร้องขอด้วย โดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายนั้นๆ 
7.9 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 

บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามสมควรทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทุกครั้ง 
7.10 มติเป็นหนังสือแทนการประชุม 

ในกรณีที่จะต้องมีการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อลงมติไม่ว่าในเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนด
สิทธินี้ บริษัทอาจขอให้ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทําความตกลงกันเป็นมติโดยการทําหนังสือแทนการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิเพื่อลงมติในเรื่องดังกล่าวได้ แต่มติดังกล่าวจะต้องมีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งถือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็นจํานวนไม่น้อย
กว่าสองในสามของจํานวนหน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดลงลายมือช่ือให้ความเห็นชอบไว้เป็นหลักฐานใน
หนังสือฉบับเดียวกันหรือหลายฉบับก็ได้และส่งมอบให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้เก็บรักษาไว้ 
การลงมติตามวิธีการที่กําหนดในข้อ 7.10 นี้ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่สามารถยกเลิกหรือเพิกถอนมติที่ส่งมาได้ เว้นแต่จะ
ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท มติดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทุกราย ไม่ว่าจะลง
ลายมือช่ือให้ความเห็นชอบในมติดังกล่าวหรือไม่ 
8 สถานะของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างการแสดงความจ านงในการใช้สิทธิ 

สถานะของใบสําคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงความจํานงในการใช้สิทธิและวันก่อน
วันท่ีกระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจะมีสถานภาพและ
สิทธิเช่นเดียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไม่ได้แสดงความจํานงใช้สิทธิและสถานภาพจะสิ้นสุดลงในวันท่ีกระทรวงพาณิชย์ได้รับ
จดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิข้างต้นแล้ว 

ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยังไม่ได้นําหุ้นสามัญที่เกิดจาก
การใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้ทําการใช้สิทธิแล้วจะได้รับ
การปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทจะดําเนินการออกหุ้นสามญัใหม่เพิ่มเตมิให้แก่ผูถ้ือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยเร็วท่ีสุดตามจํานวน
ที่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้รับหากราคาใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี)  ที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผล
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บังคับใช้ โดยหุ้นสามัญส่วนท่ีเพิ่มใหม่อาจได้รับช้ากว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้แล้วแต่ไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่มีการปรับ
สิทธิ 
9 สถานะของหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ 

หุ้นสามัญออกใหม่ตามการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่
ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ ซึ่งรวมทั้งสิทธิในการรับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่บริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นับแต่วันที่
กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทุนชําระแลว้ และนายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทไดจ้ดแจ้งช่ือผู้ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท หากบริษัทได้ประกาศวันกําหนดให้สิทธิในเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่น
ใดแก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้ว และนายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทได้จด
แจ้งช่ือของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ
ได้รับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อ่ืนนั้น 
10 ตลาดรองของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 

บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 30 วันนับ
จากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธ ิ 
11 วิธีการส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทจะดําเนินการส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีรายช่ือ
ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560 โดยบริษัทจะดําเนินการออกและส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิตาม
รายละเอียดและขั้นตอน ดังต่อไปนี้   
11.1 ในกรณีผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีบญัชีซื้อขายหลกัทรัพย์กับบรษิัทหลักทรัพย์หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 

จํากัด 
  บริษัทจะดําเนินการให้นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิออกและจัดส่งใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิการจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นภายใน 15วันทําการ
นับจากวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ  
 ในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้นท่ีได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้จนกว่าจะได้รับใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทได้รับอนุญาตให้
เข้าทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
11.2 ในกรณีผู้ถือหุ้นเดิมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์  

บริษัทจะดําเนินการให้นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ นําใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” ภายใน  7  วันทําการนับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิและบริษัท ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีบริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหลักทรัพย์อยู่ 
ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั้นจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ผู้ฝากได้รับการจัดสรรฝากไว้ และออก
หลักฐานการฝากให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7วันทําการนับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ  

ในกรณีนี้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยรับใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและให้ทําการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

ทั้งนี้ช่ือของผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะต้องตรงกับช่ือเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรร
ประสงค์ที่จะฝากใบสําคัญแสดงสิทธิไว้ มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการออกใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นที่
ได้รับการจัดสรรตามข้อ 11.1 แทน 
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11.3 ในกรณีผู้ถือหุ้นเดิมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั  สมาชิกเลขท่ี 
600 บริษัทจะดําเนินการให้นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ นําใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีไดร้ับจัดสรรฝากไว้กับบริษัท 
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ภายใน 7 วันทําการนับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธแิละบริษัท 
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด จะบันทึกยอดบญัชีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํานวนท่ีได้รับจดัสรร
ไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรพัย์สมาชิกเลขท่ี 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แกผู่้ที่ไดร้ับการจดัสรรภายใน 
7 วันทําการนับจากวันออกใบสําคญัแสดงสิทธิ เมื่อผู้ถือหุ้นท่ีได้รับจดัสรรต้องการขายใบสําคญัแสดงสทิธิ ผู้ถือหุ้น
ดังกล่าวจะต้องถอนใบสําคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรพัย์ท่ัวไป ซึ่ง
อาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดําเนนิการตามที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือบริษัท
หลักทรัพย์นั้นๆ กําหนด ดังน้ัน ในกรณีนีผู้้ถือหุ้นท่ีไดร้ับการจดัสรรจะสามารถขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการ
จัดสรรได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับใบสาํคัญแสดงสทิธิของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและให้
ทําการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรได้ดําเนินการถอนใบสําคัญ
แสดงสิทธิออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว 

12 การด าเนินการของบริษัทหากไม่สามารถหาตลาดรองให้กับใบส าคัญแสดงสิทธิ 
บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีคุณสมบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า

ด้วยเรื่อง การจดทะเบียนและการเพิกถอนการจดทะเบียนหลักทรัพย์ โดยไม่มีข้อกําหนดอื่นที่แตกต่างจากใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทั่วไป อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่สามารถหาตลาดรองได้ บริษัทจะเป็นตัวกลางให้ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับจัดสรรเสนอ
ขายต่อผู้ตัดสินใจลงทุน ในราคาซื้อและเสนอขายท่ีพอใจกันท้ัง 2 ฝ่าย 
13 การขอออกใบส าคัญแสดงสิทธิฉบับใหม ่

ในกรณีที่ใบสําคัญแสดงสิทธิสูญหาย ถูกขโมย ถูกทําลาย ฉีกขาด หรือเลอะเลือน ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิยื่น
คําขอให้นายทะเบียนออกใบสําคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่ได้ โดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้องรับผิดชอบสําหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ 
และตามที่นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิและบริษัทจะได้กําหนดไว้ตามสมควร 
14 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจ านวนหุ้นที่ออกใหม่เพ่ือรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 7 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทอีกจํานวน 563,122,758.30 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 7,508,303,444 หุ้น มูลคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 
0.075 บาททําให้ทุนชําระแล้วของบริษัทเพ่ิมจาก 1,034,307,107.25 บาท เป็น 1,597,429,865.55 บาท เพื่อรองรับการ
จัดสรรหุ้นให้แกผู่้ถือหุ้นเดมิตามสดัส่วนการถือหุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 3 
จํานวน 1,379,076,143 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีได้รบัจัดสรร โดยไม่คิดมูลค่า และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญัรุ่นท่ี 4 จํานวน 1,532,306,825 หน่วยให้แกผู่้ที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ของบริษัทท่ี
ได้รับจัดสรร โดยไม่คดิมูลค่า 

  
รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ 

หุ้นสามญั :  หุ้นสามัญของบริษัท บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด 
(มหาชน)   

จํานวนหุ้นท่ีรองรับการใช้สิทธิ : ไม่เกิน  1,532,306,825 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไวต้่อหุ้น                            :   0.075 บาท 
ราคาใช้สิทธิต่อหุ้น  : 0.50 บาท เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามข้อ 4.2 
หุ้นท่ีสํารองไว้เพื่อรองรับการใช้สทิธิคิดเป็นร้อยละ  : ร้อยละ 11.11 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ของบริษัท ณ วันท่ี 16 มีนาคม 2560 (ไม่รวมหุ้นสามัญ
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เพิ่มทุนท่ีได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง
นี้) 

ตลาดรองของหุ้นสามัญ : บริษัทจะดําเนินการยื่นคําขอให้รับหุ้นสามัญที่เกิดจาก
การใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญใน
แต่ละครั้งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน    30 วัน นับจากวัน
กําหนดการใช้สิทธิครั้งนั้นๆ 

15 การโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ การโอนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ข้อจ ากัดการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ และ
ข้อจ ากัดการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 

15.1 การโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ 
15.1.1 การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมิได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(ก) แบบการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้โอนและผูร้ับโอน  การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิจะสมบรูณ์
เมื่อผู้โอนใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งเปน็ผู้ที่สมดุทะเบียนผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิระบุชื่อเป็นเจ้าของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิในจํานวนท่ีจะทําการโอน หรือผูร้ับโอนคนสุดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอน
ต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ที่ปรากฏชือ่ดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิให้แกผู่้รับ
โอนโดยลงลายมือช่ือสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วย 

(ข) ผลการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบริษัท  การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิจะใช้ยันกับ
บริษัทได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธไิดร้ับคําขอลงทะเบียนการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิ
พร้อมท้ังใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีผูร้ับโอนใบสําคัญแสดงสิทธไิดล้งลายมอืช่ือเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิน้ันครบถ้วนแลว้ 

(ค) ผลของการโอนใบสําคัญแสดงสทิธิระหว่างผูร้ับโอนกับบุคคลภายนอก  การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิจะ
ใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิได้ลงทะเบียนการโอนใบสําคัญ
แสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว 

(ง) การขอลงทะเบียนการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ จะต้องกระทํา ณ สํานักงานใหญ่ของนายทะเบียน
ใบสําคัญแสดงสิทธิในวันและเวลาทําการของนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ และจะต้องทําตาม
แบบและวิธีการที่นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิกําหนด โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีลงลายมือช่ือครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ (ก) พร้อมท้ังหลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยัน
ถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่นายทะเบียน
ใบสําคัญแสดงสิทธิกําหนดให้แก่นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ  และให้นายทะเบียนใบสําคัญแสดง
สิทธิออกใบรับคําขอลงทะเบียนการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ขอลงทะเบียนนั้น 

(จ) นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิจะลงทะเบียนการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ พร้อมทั้งรับรองการโอนไว้ในใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที่
นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิได้รับคําขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ไม่
ต้องออกใบสําคัญแสดงสิทธิให้ใหม่ หรือภายใน 15 วันทําการนับแต่วันที่นายทะเบียนใบสําคัญแสดง
สิทธิได้รับคําขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ต้องออกใบสําคัญแสดงสิทธิให้
ใหม ่
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(ฉ) นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รับดําเนินการตามคําขอลงทะเบียนการโอนใบสําคัญ
แสดงสิทธิ หากนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิเห็นว่าการโอนใบสําคัญแสดงสิทธินั้นจะขัดต่อ
กฎหมายหรือขัดต่อข้อจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) โดยนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ
จะแจ้งให้ผู้ขอลงทะเบียนทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิได้รับคําขอ
ลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

15.1.2 สําหรับการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ 
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานกํากับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง 

15.2 การโอนหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิ  
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจํากัด เว้นแต่การโอนหุ้นดังกล่าว เป็นเหตุให้มี

บุคคลต่างด้าวหรือบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท  
15.3 ข้อจ ากัดการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ และข้อจ ากัดการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทไม่มีข้อจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่ การโอนเกิดขึ้นในช่วงปิดสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อ
พักการโอนหรือการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนหรือการใช้สิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิเป็นระยะเวลา 21 วันก่อนวันครบกําหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะทําการขึ้นเครื่องหมาย SP 
(ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 3 วันทําการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน (ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ตรงกับวันหยุดทําการของตลาดหลักทรัพย์ให้เลื่อนเป็นวันทําการก่อนหน้า) ทั้งนี้ การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิจะมีผลก็ต่อเมื่อ
นายทะเบียนได้ลงทะเบียนการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว ข้อจํากัดอันสืบ
เนื่องมาจากข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว มีรายละเอียดดังนี้  

(ก) บริษัทจะไม่ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่เป็นคนต่างด้าว ซึ่งได้ดําเนินการใช้
สิทธิตามเง่ือนไขการแจ้งความจํานงการใช้สิทธิตามข้อ 3.6 หากการใช้สิทธิดังกล่าวจะทําให้สัดส่วน
การถือหุ้นของคนต่างด้าวมีจํานวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท 

(ข) หากข้อจํากัดตามข้อ (ก) ข้างต้นมีผลทําให้ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเป็นคนต่างด้าวที่ได้ดําเนินการใช้
สิทธิตามเง่ือนไขการแจ้งความจํานงการใช้สิทธิตามข้อ 3.6 และตามหลักการ “มาก่อนได้ก่อน” 
(First-Come First-Served)  ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจํานวนที่ระบุในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้
สิทธิ (ถ้ามี) ขอสงวนสิทธิในการส่งเงินในส่วนท่ีไม่สามารถใช้สิทธิได้คืนให้แก่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
เป็นคนต่างด้าวดังกล่าวโดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใช้สิทธิ ท้ังนี้ ตามวิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดโดยบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) 

(ค) นอกจากการส่งเงินในส่วนท่ีไม่สามารถใช้สิทธิได้คืนตามข้อ 15.3 (ข) ข้างต้น ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่เป็นคนต่างด้าวจะไม่ได้รับการชดเชยหรือชดใช้ไม่ว่าในรูปแบบใดจากบริษัทและตัวแทนรับแจ้ง
ความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ในกรณีที่ไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้โดยมีสาเหตุมา
จากข้อจํากัดเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามข้อ (ก) ข้างต้น 

16 ผลบังคับข้อก าหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ 
ข้อกําหนดสิทธิฉบับนีจ้ะมีผลใช้บังคับในวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ  ไปจนถึงวันกําหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดย

ข้อกําหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้อกําหนดสิทธินี้ขัดแย้งกับกฎหมายหรือ
ประกาศใดๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับใบสําคัญแสดงสิทธิ  ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิแทนข้อความของข้อกําหนดสิทธิเฉพาะในส่วนท่ีขัดแย้งกันน้ัน 
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     ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
  บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 
  โดย 
  
  
 (นายธีรวุทธ์ิ ปางวิรุฬห์รักข์)  
  ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร 
      
 


