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ข้อกาํหนดว่าด้วยสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

และผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ 

บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (WHA-W1) 

ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 
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ข้อกาํหนดว่าด้วยสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

และผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ 

บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน)  

 

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (“WHA-W1”) 
จํานวน 116,835,366 หน่วย ออกโดยบริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นจํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตามมติท่ีประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2558 เพ่ือจดัสรร WHA-W1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯท่ีได้จอง
ซือ้และชําระค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสดัสว่นการถือ
หุ้น (Rights Offering) ในอตัราสว่นหุ้นสามญัเพิ่มทนุ Rights Offering 3 หุ้นต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยหากมี
เศษของหุ้นสามญัจากการคํานวณตามอตัราสว่นการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิของผู้ ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นสว่นท่ี
เหลือทิง้ทัง้จํานวน   ราคาเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WHA-W1 หน่วยละ -0- บาท โดยมีอัตราการใช้สิทธิ คือ 
ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ WHA-W1 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ (par value) หุ้นละ 1 บาท) ได้ 
1 หุ้น (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ) และมีราคาการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ WHA-W1 ดงักล่าวท่ี
ราคา 35 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ) รายละเอียดข้อกําหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ปรากฏตามข้อกําหนดสทิธิฉบบันี ้

 

ทัง้นี ้ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามท่ีได้กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ บริษัทฯและผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะมี
ความผกูพนัตามข้อกําหนดสทิธิทกุประการ และให้ถือวา่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจข้อกําหนดต่างๆ ใน
ข้อกําหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว ทัง้นี ้ บริษัทฯจะจดัให้มีการเก็บรักษาสําเนาข้อกําหนดสิทธิไว้ ณ สํานกังานใหญ่ของ 
บริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิขอตรวจสอบสําเนาข้อกําหนดสทิธิและสญัญาตา่งๆ ได้ในวนัและเวลาทําการของผู้
ออกใบสําคญัแสดงสทิธิ 
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คาํจาํกัดความ 

คําและข้อความตา่งๆ ท่ีใช้อยูใ่นข้อกําหนดสทิธิ ให้มีความหมายดงัตอ่ไปนี ้

 

ข้อกําหนดสทิธิ หมายถงึ ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกใบสําคญั
แสดงสิทธิและผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ น
สามัญของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (WHA-W1) 

ใบสําคญัแสดงสทิธิ หรือ WHA-W1 หมายถงึ ใบสําคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท 
ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 
ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปล่ียนมือได้  

ใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธิ หมายถงึ ใบท่ีออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํากดัเพ่ือใช้แทนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น
สามญัของ บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 
(มหาชน) 

บริษัทฯ หมายถงึ บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ หมายถงึ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 
ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)และให้
รวมถึงผู้ ถือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ น
สามญัของ บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 
(มหาชน) 

สมุดทะเบียนผู้ ถือใบสําคัญแสดง
สทิธิ หรือ สมดุทะเบียน 

หมายถงึ สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึก
รายละเอียดเก่ียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีเก็บรักษาโดยนายทะเบียน 

สทิธิในใบสําคญัแสดงสทิธิ หมายถงึ สิทธิทัง้ปวงในใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จํากดัเฉพาะสิทธิในการจองซือ้หุ้นรองรับ สิทธิในการ
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ สิทธิในการได้รับค่าเสียหาย
ในกรณีหุ้นรองรับไมเ่พียงพอ 

หุ้นรองรับ หมายถงึ หุ้ นสามัญท่ีออกใหม่ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)จํานวน 116,835,366 หุ้น 
มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ท่ีจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
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บริษัทฯ (Rights Offering) ท่ีได้จองซือ้และชําระค่าจอง
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ  รวมทัง้หุ้นสามญัท่ีจะ
ออกใหมเ่พิ่มเติมในกรณีการปรับสิทธิภายใต้ข้อกําหนด
สทิธิ 

วนัทําการ หมายถงึ วัน ท่ี ธนาคา รพา ณิช ย์ เ ปิ ด ทํ ากา รตามปกติ ใ น
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไมใ่ช่วนัเสาร์หรือวนัอาทิตย์ หรือ
วันอ่ืนใดท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็น
วนัหยดุของธนาคารพาณิชย์ และไม่เป็นวนัหยดุทําการ
ของบริษัทฯ 

ประกาศ ทจ. 34/2551 หมายถงึ ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 34/2551 
เ ร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นท่ีออกใหม่และหุ้นท่ีออก
ใหมเ่พ่ือรองรับใบสําคญัแสดงสทิธิ 

สํานกังาน ก.ล.ต. หมายถงึ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

ตลาดหลกัทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ หมายถงึ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั  

นายทะเบียน หมายถงึ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
และ/หรือ นิติบคุคลใดๆ ท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นนาย
ทะเบียน ใบสําคญัแสดงสิทธิคนใหม่ท่ีรับโอนสิทธิ และ
หน้าท่ีของนายทะเบียนเก่ียวกับการเป็นนายทะเบียน
ใบสําคญัแสดงสทิธินี ้

วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิ หมายถงึ วนัท่ี 5 มีนาคม 2558 

วนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย หมายถงึ วนัท่ี 4 มีนาคม 2563 

ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการ
ใช้สทิธิ 

 

หมายถงึ ระยะเวลาท่ีผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้
สิทธิในการซือ้หุ้นของบริษัทฯ โดยจะต้องแจ้งความ
จํานงในการใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นของบริษัทฯระหว่างเวลา 
9.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. ของทกุวนัทําการ ภายใน
ระยะเวลา 1-5 วนัก่อนวนัใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ยกเว้น
การใช้สทิธิครัง้สดุท้าย กําหนดให้มีระยะเวลาแจ้งความ
จํานงในการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายเทา่กบั 15 วนั ก่อนวนัใช้
สทิธิครัง้สดุท้าย 
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1. รายละเอียดเก่ียวกับใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

บริษัทฯจะจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสดัสว่นการ
ถือหุ้น (Rights Offering หรือ RO) ในอตัราสว่นหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีได้มีการจองซือ้และชําระราคาค่าจองซือ้ 3  
หุ้นต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ทัง้นี ้หากมีเศษของใบสําคญัแสดงสิทธิ เกิดขึน้จากการคํานวณ ให้ปัดเศษ
ดงักลา่วทิง้ โดยไม่คิดมลูค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากบั 0.0 (ศนูย์) บาท) ดงันัน้ จึงไม่มีวนั วิธีการจองและ
การชําระเงินคา่จองซือ้ใบสําคญัแสดงสทิธิ ทัง้นีบ้ริษัทฯจะจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ฯ ท่ีได้จองซือ้และชําระราคาค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯท่ีออกและเสนอขาย โดยมีรายละเอียดของ
ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีเสนอขายดงัตอ่ไปนี ้  

1.1 ลักษณะสาํคัญของใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น 

ประเภทหลกัทรัพย์จดทะเบียน : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดับบลิว
เอชเอ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (“WHA-W1” หรือ
“ใบสําคญัแสดงสทิธิ”) 

ชนิดของใบสําคญัแสดงสทิธิ : ระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปล่ียนมือได้ 

วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิ : 5 มีนาคม 2558 

อายขุองใบสําคญัแสดงสทิธิ : ไมเ่กิน 5 ปีนบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิ 

ระยะเวลาการใช้สทิธิ : ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้
แรกหลงัครบ 6 เดือนนบัตัง้แต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยวนั
กําหนดการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิคือทกุวนัท่ี 25 มิถนุายน 
และ 25 ธันวาคมของทุกปี (“วันกําหนดการใช้สิทธิ”) ในกรณีท่ีวัน
กําหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทําการของบริษัทฯ ให้เล่ือนวัน
กําหนดใช้สทิธิครัง้ดงักลา่วเป็นวนัทําการก่อนหน้า ทัง้นี ้วนักําหนดการ
ใช้สทิธิครัง้แรกคือวนัท่ี 25 ธันวาคม 2558 และวนักําหนดการใช้สิทธิ
ครัง้สดุท้ายคือวนัท่ี 4 มีนาคม 2563 

จํานวนท่ีออกและเสนอขาย : ไมเ่กิน 116,835,366 หน่วย 

จํานวนหุ้นสามญัท่ีจดัสรรไว้
เพ่ือรองรับการใช้สทิธิ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

: จํานวน 116,835,366  หุ้น  

ลกัษณะการเสนอขาย : จดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิจํานวน 116,835,366 หน่วย ให้กบัผู้ ถือหุ้น
เดิมของบริษัทฯท่ีได้จองซือ้และชําระราคาค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ของบริษัทฯท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทฯตาม
สดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราสว่นหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ี
ได้มีการจองซือ้และชําระราคาค่าจองซือ้ 3 หุ้นต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ 
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1 หน่วย โดยหากมีเศษของหุ้นสามญัจากการคํานวณตามอตัราส่วน
การจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิของผู้ ถือหุ้นแตล่ะราย ให้ปัดเศษหุ้นสว่น
ท่ีเหลือทิง้ทัง้จํานวน    

ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : 0.0 บาท (ศนูย์บาท) 

อตัราการใช้สิทธิของใบสําคญั
แสดงสทิธิ 

: ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณี
มีการปรับอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ (โปรดพิจารณา
เง่ือนไขการปรับสทิธิใบแสดงสําคญัสทิธิ ในหวัข้อ 1.5) 

ราคาการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั : 35.0 บาท ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไข
การปรับสิทธิ (โปรดพิจารณาเง่ือนไขการปรับสิทธิใบแสดงสําคญัสิทธิ 
ในหวัข้อ 1.5) 

ตลาดรองของใบสําคัญแสดง
สทิธิ 

: บริษัทฯจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

ตลาดรองของหุ้นสามัญท่ีเกิด
จากการใช้สทิธิ 

: บริษัทฯจะนําหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิ WHA-W1 เข้าจดทะเบียน
เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น  : ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ จะพิจารณาถึง
ผลกระทบแบง่เป็น 2 กรณีดงันี ้

ตารางสรุปผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น 
Price 

Dilution 
Con rol 
Dilution 

การออกและการเสนอขายหุ้น RO ร้อยละ 6.2 n/a 

การออกและการเสนอขาย WHA-W1 -* ร้อยละ 8.2 

การออกและการเสนอขายหุ้น RO 
และ WHA-W1 

ร้อยละ 5.2 ร้อยละ 
32.7  

หมายเหต:ุ *การออกและการเสนอขาย WHA-W1 จะไม่ทําให้เกิด 
Price Dilution เน่ืองจากราคาใช้สทิธิสงูกวา่ราคาตลาด 

รายละเอียดการคํานวณ 

1. ผลกระทบตอ่ราคา (Price Dilution) 

จากการออกและเสนอขายหุน้ RO 

Price Dilution  =     ราคาตลาด – ราคาหลงั RO 
            ราคาตลาด 

                        =            33.14 – 31.10 
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             33.14 
=             ร้อยละ 6.2 

ราคาหลงั RO  =  ราคาตลาดxจํานวนหุ้นในปัจจบุนั + ราคาROxจํานวนหุ้นRO 
    จํานวนหุ้นในปัจจบุนั + จํานวนหุ้น RO 

                        =            33.14 x 963.89 + 25.50 x 350.50 
                      963.89 + 350.50 

=             31.10 บาท/หุ้น 

จากการออกและเสนอขายหุน้ RO และ WHA-W1 
Price Dilution  =   ราคาตลาด – ราคาหลงั RO และ WHA-W1 

                      ราคาตลาด 
=                    33.14 – 31.42 
                             33.14 
=                       ร้อยละ 5.2 

ราคาหลงั RO และ WHA-W1  
                         = ราคาตลาดxจํานวนหุ้นในปัจจบุนั+ราคาROxจํานวนหุ้นRO 

                                                 + ราคา W1 x จํานวน W1___________ 
                      จํานวนหุ้นในปัจจบุนั + จํานวนหุ้น RO + จํานวน W1 

                        = 33.14x963.89 + 25.50x350.50 + 35.00x116.84 
               963.89 + 350.50 + 116.84 

=             31.42 บาท/หุ้น 
2. ผลกระทบตอ่สดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) 
Control Dilution จากการออกและเสนอขาย RO จํานวน 
350,506,098 หุน้ และ WHA-W1 จํานวน 116,835,366 หน่วย  
หากผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิในการจองซ้ือ RO ในครั้งนี้จะทําให้เกิด 
Control Dilution จาก RO และ WHA-W1 ดงัต่อไปนี ้
Control Dilution =                     จํานวนหุ้น RO + จํานวน W1_____  
                        จํานวนหุ้นในปัจจบุนั+จํานวนหุ้น RO + จํานวน W1 

=                  350,506,098 + 116,835,366______ 
      963,891,769 + 350,056,098 + 116,835,366 
=                               ร้อยละ 32.7 

Control Dilution จากการออกและเสนอขาย WHA-W1 จํานวน 
116,835,366 หน่วย  

หากผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิในการของซ้ือหุน้ RO ในครั้งนีแ้ต่ไม่ใชสิ้ทธิใน 
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WHA-W1 จะทําใหเ้กิด Control Dilution จาก WHA-W1 ดงัต่อไปนี ้

Control Dilution  =                             จํานวน W1____________   
                        จํานวนหุ้นในปัจจบุนั+จํานวนหุ้น RO + จํานวน W1 

=                           116,835,366___________ 
      963,891,769 + 350,056,098 + 116,835,366 

=                              ร้อยละ 8.2 
ราคาตลาด : ราคาถวัเฉล่ีย 7 วนัทําการก่อนวนัประชมุคณะกรรมการ 

 

  ราคา RO :                   ราคาจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีออกและ
เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนใน
ครัง้นี ้

ราคา W1 :                    ราคาใช้สทิธิ WHA-W1 

จํานวนหุ้นในปัจจบุนั : จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกและเสนอขาย ณ วนั
ประชมุคณะกรรมการ 

จํานวนหุ้น RO :            จํานวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีออกและเสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นในครัง้นี ้

จํานวน W1 :                 จํานวน WHA-W1 

1.2 ใบสาํคัญแสดงสทิธิ สมุดทะเบียนผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิ และผู้ทรงสทิธิในใบสาํคัญแสดง
สทิธิ 

1.2.1  นายทะเบียนมีหน้าท่ีท่ีจะต้องออกใบสําคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทกุราย โดยในสว่น
ของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ จะระบุช่ือศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิแทนในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธินัน้ นายทะเบียนจะออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิหรือออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนดให้แก่ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ 

1.2.2  นายทะเบียนมีหน้าท่ีตามสญัญาแต่งตัง้นายทะเบียนท่ีจะต้องจัดทําและเก็บรักษาสมดุทะเบียนผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิไว้จนกว่าใบสําคญัแสดงสิทธิทัง้หมดจะมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทหรือ
จนกวา่ครบกําหนดอายใุบสําคญัแสดงสทิธิ (แล้วแตก่รณี) 

1.2.3  ผู้ทรงสทิธิในใบสําคญัแสดงสทิธิ 

-  ผู้ทรงสทิธิในใบสําคญัแสดงสทิธิกรณีทัว่ไป  
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สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีปรากฏช่ือเป็นเจ้าของใบสําคัญ
แสดงสิทธิจํานวนดงักล่าวอยู่ในสมดุทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิในขณะนัน้ๆ หรือในวนัแรกของ
การปิดสมดุทะเบียนในกรณีท่ีมีการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ เว้นแต่จะได้
มีการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งสามารถใช้ยืนยันกับผู้ ออกใบสําคญัแสดงสิทธิได้ตามข้อ 1.3 
เกิดขึน้แล้วในวนัปิดสมดุทะเบียนท่ีเก่ียวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิจะตกได้แก่
ผู้ รับโอนใบสําคญัแสดงสทิธิ 

-   ผู้ทรงสทิธิในใบสําคญัแสดงสทิธิกรณีท่ีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิแทน  

สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ได้รับแจ้งเป็นหนงัสือจากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิจํานวน
ดงักลา่วท่ีลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไว้ในช่ือของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์
ในขณะนัน้ๆ หรือในวนัแรกของการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิในกรณีท่ีมี
การปิดสมดุทะเบียน 

1.2.4  เม่ือศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์แจ้งต่อนายทะเบียน นายทะเบียนมีหน้าท่ีท่ีจะต้องออกใบสําคญัแสดงสิทธิ
ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิ
ในใบสําคญัแสดงสิทธิรายดงักล่าวเป็นผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิตามจํานวนท่ีได้รับแจ้งจากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เม่ือได้มีการออกใบสําคญัแสดงสิทธิและ
ลงทะเบียนดงักล่าวแล้ว นายทะเบียนจะแก้ไขจํานวนรวมของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีลงทะเบียนในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิไว้ในช่ือของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยหกัจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิ
ท่ีได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในช่ือของผู้ทรงสิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิออก สว่นจํานวนรวมของใบสําคญั
แสดงสทิธิท่ีออกให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์นัน้ หากนายทะเบียนไมไ่ด้ทําการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตใุดก็
ตาม) ให้ถือว่ามีจํานวนลดลงตามจํานวนของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้แยกไปออกใบสําคญัแสดงสิทธิ
และลงทะเบียนไว้ในช่ือของผู้ทรงสทิธิในใบสําคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว 

1.3 การโอนใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

1.3.1  การโอนใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีมิได้ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

-  การโอนใบสําคญัแสดงสิทธิระหว่างผู้ โอนและผู้ รับโอน การโอนใบสําคญัแสดงสิทธิจะสมบูรณ์
เม่ือผู้ โอนใบสําคญัแสดงสิทธิซึง่เป็นผู้ ท่ีสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิระบช่ืุอเป็นเจ้าของ
ใบสําคญัแสดงสิทธิในจํานวนท่ีจะทําการโอน หรือผู้ รับโอนคนสดุท้ายโดยมีการสลกัหลงัแสดง
การโอนต่อเน่ืองครบถ้วนจากผู้ ท่ีปรากฏช่ือดงักลา่ว (แล้วแต่กรณี) ได้สง่มอบใบสําคญัแสดงสิทธิ
ให้แก่ผู้ รับโอนโดยลงลายมือช่ือสลกัหลงัแสดงการโอนไว้ด้วย 

ผลการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิระหว่างผู้ รับโอนกบับริษัทฯ การโอนใบสําคญัแสดงสิทธิจะใช้ยนั
กบับริษัทฯได้ก็ต่อเม่ือนายทะเบียนได้รับคําขอลงทะเบียนการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิพร้อมทัง้
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ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีผู้ รับโอนใบสําคญัแสดงสิทธิได้ลงลายมือช่ือเป็นผู้ รับโอนในด้านหลงัของ
ใบสําคญัแสดงสทิธินัน้ครบถ้วนแล้ว 

 ผลของการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิระหว่างผู้ รับโอนกบับุคคลภายนอก การโอนใบสําคญัแสดง
สิทธิจะใช้ยนักับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเม่ือนายทะเบียนได้ลงทะเบียนการโอนใบสําคญัแสดง
สทิธิในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิเรียบร้อยแล้ว 

-  การขอลงทะเบียนการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ จะต้องกระทํา ณ สํานกังานใหญ่ของนายทะเบียน
ในวนัและเวลาทําการของนายทะเบียน และจะต้องทําตามแบบและวิธีการท่ีนายทะเบียนกําหนด 
โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีลงลายมือช่ือครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์
ข้างต้น พร้อมทัง้หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ียืนยนัถึงความถกูต้องและความสมบรูณ์ของการโอนและการรับ
โอนใบสําคญัแสดงสทิธิในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิพร้อมทัง้ใบสําคญัแสดงสิทธิและ
หลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีจะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ดี นายทะเบียนมีสิทธิปฏิเสธไม่
รับคําขอลงทะเบียนการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ หากนายทะเบียนเห็นว่าการโอนใบสําคญัแสดง
สทิธินัน้ไมช่อบด้วยกฎหมาย 

1.3.2  สําหรับการโอนใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของตลาด
หลกัทรัพย์ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

1.4 การใช้สทิธิและเงื่อนไขการใช้สทิธิ 

1.4.1 วนักําหนดการใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ครัง้แรกหลงัครบ 6 เดือนตัง้แต่วนัท่ี
ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยวนักําหนดการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิคือทกุวนัท่ี 25 มิถนุายน 
และ 25 ธนัวาคมของทกุปี (“วันกาํหนดการใช้สทิธิ”) ดงันี ้

ครัง้ท่ี 1 วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2558 

ครัง้ท่ี 2 วนัท่ี 25 มิถนุายน 2559 

ครัง้ท่ี 3  วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2559 

ครัง้ท่ี 4 วนัท่ี 25 มิถนุายน 2560 

ครัง้ท่ี 5 วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2560 

ครัง้ท่ี 6 วนัท่ี 25 มิถนุายน 2561 

ครัง้ท่ี 7 วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2561 

ครัง้ท่ี 8 วนัท่ี 25 มิถนุายน 2562 

ครัง้ท่ี 9 วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2562  

ครัง้ท่ี 10 ซึง่จะเป็นครัง้สดุท้าย วนัท่ี 4 มีนาคม 2563 (“วันกาํหนดใช้สทิธิครัง้สุดท้าย”) 
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 โดยกรณีท่ีวันกําหนดการใช้สิทธิหรือวันกําหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้ายตรงกับวันหยุดทําการของ   
บริษัทฯ ให้เล่ือนวนักําหนดการเป็นวนัทําการก่อนหน้า   

1.4.2 ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ 

- การแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัในแตล่ะครัง้ (ยกเว้นการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย) 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความ
จํานงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯตามวิธีท่ีระบไุว้ในข้อ 1.4.5 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง
เวลา 15.30 น. ของทกุวนัทําการ ภายในระยะเวลา 1-5 วนั ก่อนวนัใช้สิทธิในแต่ละครัง้ (ต่อไปนี ้
เรียกวา่ “ระยะเวลาการแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธิ”)  

ทัง้นี ้ บริษัทฯจะแจ้งข่าวเก่ียวกบัระยะเวลาย่ืนความจํานงในการใช้สิทธิ อตัราการใช้สิทธิ ราคา
การใช้สิทธิ พร้อมทัง้สถานท่ีใช้สิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ (SETSMART/ 
ELCID)  เพ่ือแจ้งให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วนัก่อน
ระยะเวลาย่ืนความจํานงในการใช้สทิธิแตล่ะครัง้ 

- การแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัครัง้สดุท้าย 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความ
จํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามวิธีท่ีระบไุว้ในข้อ 1.4.5 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง
15.30 น. ของทกุวนัทําการ ภายในระยะเวลา 15 (สิบห้า) วนั ก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้
สดุท้าย (ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ “ระยะเวลาการแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธิครัง้สุดท้าย”) 

ทัง้นี ้ บริษัทฯจะแจ้งข่าวเก่ียวกบัระยะเวลาย่ืนความจํานงในการใช้สิทธิ อตัราการใช้สิทธิ ราคา
การใช้สิทธิ พร้อมทัง้สถานท่ีใช้สิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ (SETSMART/ 
ELCID) พร้อมทัง้จะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิตามรายช่ือท่ีปรากฏใน
สมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้
สดุท้ายภายใน 21 (ย่ีสิบเอ็ด) วนัก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย นอกจากนี ้บริษัทฯจะปิด
สมดุทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ 21 (ย่ีสิบเอ็ด) วนัก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้
สดุท้าย และตลาดหลกัทรัพย์จะทําการขึน้เคร่ืองหมายห้ามการซือ้ขายชัว่คราว (SP) ลว่งหน้า 3 
(สาม) วนัทําการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีวนัปิดสมดุ
ทะเบียนดงักลา่ว ตรงกบัวนัหยดุทําการของบริษัทฯ ให้เล่ือนเป็นวนัทําการก่อนหน้าวนักําหนดใช้
สิทธิครัง้สดุท้ายดงักล่าว ทัง้นีใ้บสําคญัแสดงสิทธิจะพกัการซือ้ขายตัง้แต่วนัปิดสมดุทะเบียน
ดงักลา่ว จนถงึวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

1.4.3 นายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิ 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) 

62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท์: 0-2229-2800 

โทรสาร: 0-2359-1259 

Website: www.tsd.co.th 

นายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึง่
ในสมดุทะเบียนจะต้องประกอบด้วยช่ือและนามสกลุจริง สญัชาติ และท่ีอยู่ของผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิ และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องตามท่ีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะกําหนด ในกรณีข้อมลูไม่ตรงกนั 
บริษัทฯจะถือวา่สมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิเป็นข้อมลูท่ีถกูต้อง 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมีหน้าท่ีในการแจ้งการเปล่ียนแปลงหรือข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลง
บนัทึกในสมดุทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ และนายทะเบียนจะเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาด
ดงักลา่ว 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยจะทําการแจ้งให้ผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วนั โดยผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ย 
(SETSMART/ELCID) และแจ้งให้สํานกังาน ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วนั เช่นกนั 
รวมทัง้บริษัทฯจะดําเนินการจัดส่งการเปล่ียนแปลงดังกล่าวให้กับผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย 

1.4.4 สถานท่ีติดตอ่ในการใช้สทิธิ 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

1121 หมู ่3 ถนนเทพารักษ์ ตําบลเทพารักษ์ อําเภอเมือง สมทุรปราการ 10270 

โทรศพัท์ : (662) 753- 3750 

โทรสาร : (662) 753-2750 

Website : www.wha.co.th  

1.4.5 ขัน้ตอนการใช้สิทธิ 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ท่ีบริษัทฯ โดยจะต้องแจ้ง
ความจํานงในการใช้สทิธิตามระยะเวลาแสดงความจํานงในการใช้สทิธิตามท่ีระบขุ้างต้น 

ในกรณีท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบใบหุ้น ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้ใบสําคญัแสดงสิทธิ
เป็นหลกัฐานในการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิได้ทนัที 

ในกรณีท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีต้องการใช้
สิทธิต้องแจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอเพ่ือขอถอนใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือเพ่ือให้ออกใบแทน
ใบสําคญัแสดงสิทธิตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์กําหนด โดยย่ืนต่อบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีทําหน้าท่ีเป็นนายหน้า
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ซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรัพย์ดงักล่าวจะดําเนินการแจ้งกบัศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ เพ่ือขอถอนใบสําคญัแสดงสิทธิสําหรับนําไปใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะออกใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดง
สทิธิ (แล้วแตก่รณี) ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิเพ่ือนําไปใช้เป็นหลกัฐานประกอบการดําเนินการใช้สิทธิ
ตามท่ีระบไุว้ข้างต้น 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั จะต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขการแจ้งความ
จํานงในการใช้สทิธิ โดยดําเนินการและสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้ห้แก่บริษัทฯตามสถานท่ีติดตอ่ข้างต้น 

ก) แบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัท่ีได้กรอกข้อความถกูต้องชดัเจน และครบถ้วนทกุ
รายการ พร้อมลงนามโดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ และสง่ให้แก่บริษัทฯในช่วงระยะเวลาการแจ้ง
ความจํานงการใช้สิทธิ ทัง้นีผู้้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะสามารถขอรับแบบแสดงความจํานงการ
ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ ณ สถานท่ีติดต่อในการใช้สิทธิ ในระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้
สิทธิหรือในระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย หรือ Download แบบแสดง
ความจํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ท่ี www.wha.co.th 

ข) ใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพย์กําหนด ซึง่ผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสทิธิลงลายมือช่ือผู้ โอนด้านหลงั ตามจํานวนท่ีระบใุนแบบแสดงความจํานงการใช้
สิทธิ และหนังสือมอบอํานาจให้ผู้ อ่ืนมารับใบสําคญัแสดงสิทธิฉบบัใหม่สําหรับใบสําคญัแสดง
สทิธิท่ียงัไมไ่ด้ใช้สทิธิ (ถ้ามี) 

ค) ชําระเงินตามจํานวนท่ีระบใุนแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั และส่งหลกัฐานการ
ชําระเงินให้แก่บริษัทฯ โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นจะต้องชําระเป็น 
เช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินของธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคาร ท่ีสามารถเรียกเก็บได้ในเขต
กรุงเทพมหานคร ภายใน 1 (หนึ่ง) วนัทําการนบัจากวนัท่ีแจ้งความจํานงการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ 
โดยขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บญัชี บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั(มหาชน)” หรือ 
“WHA Corporation Pcl.” เลขท่ีบญัชี 335-231181-2 ประเภทบญัชี ออมทรัพย์ ธนาคาร ไทย
พาณิชย์ สาขา ถนนสขุุมวิท (สมทุรปราการ)” ทัง้นี ้ การใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัดงักล่าวจะ
สมบรูณ์ก็ตอ่เม่ือบริษัทฯได้เรียกเก็บเงินดงักลา่วได้แล้วเท่านัน้ หากเรียกเก็บไม่ได้ด้วยเหตผุลใดๆ 
ท่ีมิได้เกิดจากบริษัทฯ ให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริษัทฯตกลงให้
ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครัง้นัน้ แต่ทัง้นี ้ไม่เป็นการตดัสิทธิท่ีจะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัใน
ครัง้ต่อไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครัง้สดุท้าย ให้ถือว่าหมดสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิดงักล่าวอีกต่อไป โดยผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะเป็นผู้ รับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสํานักหักบัญชีหรือเช็คต่าง
ธนาคาร (ถ้ามี) 
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ง) ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอ่ืนใด (ถ้ามี) ตาม
บทบญัญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบงัคบัหรือกฎหมายต่างๆ ท่ีใช้บงัคบัในการใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามญัตามใบสําคญัแสดงสทิธิ 

จ) หลกัฐานประกอบการจองซือ้ 

1)  บคุคลสญัชาติไทย  :    สําเนาบตัรประชาชน หรือสําเนาบตัรข้าราชการ หรือสําเนา
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจท่ียังไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการ
เปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล ซึ่งทําให้ช่ือ/ช่ือสกุล ไม่ตรงกับใบสําคญั
แสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น 
ใบแจ้งเปล่ียนช่ือ/ ช่ือสกุล เป็นต้น) พร้อมรับรองสําเนา
ถกูต้อง 

2)  บคุคลตา่งด้าว  :    สําเนาใบตา่งด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุ
พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

3)  นิติบคุคลในประเทศ  : สําเนาหนงัสือรับรองบริษัทท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุ
ไม่เกิน 1 ปี นบัจากวนัท่ีย่ืนแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิ
ซือ้หุ้นสามญั พร้อมรับรองสําเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้ มี
อํานาจท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนัน้ และ
เอกสารหลกัฐานของกรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือตาม 
1) หรือ 2) แล้วแตก่รณี พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

4)  นิติบคุคลตา่งประเทศ  : สําเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public 
ของประเทศท่ีออกเอกสารนัน้ พร้อมรับรองสําเนาถกูต้องโดย
กรรมการผู้ มีอํานาจ และเอกสารหลกัฐานของกรรมการผู้ มี
อํานาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี พร้อม
รับรองสําเนาถกูต้อง 

5)  คสัโตเดียน (Custodian)  : สําเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public 
ของประเทศท่ีออกเอกสารนัน้  พร้อมหนัง สือแต่งตั ง้ 
คสัโตเดียน หนงัสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) และเอกสารหลกัฐาน
ของผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณี 
พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

ทัง้นี ้หากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิตามท่ีกล่าวข้างต้น 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิท่ีจะถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดง
สิทธิในครัง้นัน้ ๆ  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ผู้ ถือใบสําคัญ
แสดงสทิธิ ใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิได้ตามความเหมาะสม 
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1.4.6 จํานวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีขอใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั จะต้อง
เป็นจํานวนเต็มเท่านัน้ โดยอตัราการใช้สิทธิเท่ากบัใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ
หนึง่หน่วยตอ่หุ้นสามญัหนึง่หุ้น เว้นแตก่ารปรับสทิธิตามข้อ 1.5 

1.4.7 จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกให้เม่ือมีการใช้สิทธิจะคํานวณโดยการนําจํานวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิได้ชําระตามท่ีกล่าวข้างต้น หารด้วยราคาการใช้
สิทธิในขณะท่ีมีการใช้สิทธินัน้ โดยบริษัทฯจะออกหุ้นสามญัเป็นจํานวนเต็ม ไม่เกินจํานวนหน่วยของ
ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิคณูด้วยอตัราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการ
ใช้สิทธิและ/หรือ อตัราการใช้สิทธิแล้วทําให้มีเศษเหลืออยู่จากการคํานวณดงักล่าว บริษัทฯจะไม่นํา
เศษดังกล่าวมาคิดคํานวณและจะชําระเงินท่ีเหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นเช็คระบุช่ือขีดคร่อม
เฉพาะคืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามท่ีอยู่ท่ีระบใุนแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิโดยถกูต้องแล้ว ภายใน 14 (สิบส่ี) วนัทําการนบั
จากวนักําหนดการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้โดยไมมี่ดอกเบีย้ไมว่า่ในกรณีใดๆ 

ในกรณีท่ีต้องมีการเปล่ียนแปลงอตัราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้
สิทธิตามท่ีระบุในเง่ือนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจํานวนหุ้นสามญัท่ีจะได้รับจากการใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสทิธิให้ตดัเศษของหุ้นทิง้ 

1.4.8 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัไม่ต่ํากว่า 100 หุ้นสามญั โดยจํานวนหน่วย
ของใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีขอใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัจะต้องเป็นจํานวนเต็มเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ี
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมีสิทธิในการซือ้หุ้นต่ํากว่า 100 หุ้นสามญั จะต้องใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั
ในครัง้เดียวทัง้จํานวน ยกเว้นในการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายนี ้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิใน
การซือ้หุ้นสามญัโดยไมมี่การกําหนดจํานวนหุ้นสามญัขัน้ต่ํา  

1.4.9 หากบริษัทฯได้รับหลักฐานใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ครบถ้วนหรือไม่
ถกูต้อง หรือจํานวนเงินท่ีบริษัทฯได้รับชําระไม่ครบตามจํานวนท่ีระบไุว้ในแบบแสดงความจํานงการใช้
สิทธิซือ้หุ้นสามญั หรือบริษัทฯตรวจสอบได้ว่า ข้อความท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญั
แสดงสทิธิ กรอกลงในแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญันัน้ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกูต้อง ผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องทําการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาการ
แจ้งความจํานงใช้สิทธิในแต่ละครัง้  หากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ทํา
การแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษัทฯจะถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนา
ยกเลิกการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัในครัง้นัน้ ๆ และบริษัทฯจะจดัสง่เช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือ
คําสัง่จ่ายเงินของธนาคารท่ีได้รับ (แล้วแต่กรณี) และใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดง
สิทธิคืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิภายใน 14 (สิบส่ี) วนันบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิ  ทัง้นี ้ผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัใหม่ได้ ในวนักําหนดการใช้สิทธิ
ครัง้ตอ่ไป เว้นแตก่ารใช้สทิธิครัง้นัน้จะเป็นการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย ให้ถือว่าใบสําคญัแสดงสิทธินัน้ ๆ สิน้
สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบีย้และ/หรือค่าเสียหายอ่ืนใด ไม่ว่ากรณี
ใด ๆ  
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ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ชําระจํานวนเงินในการใช้สิทธิไม่
ครบถ้วน บริษัทมีสทิธิแตเ่พียงผู้ เดียวท่ีจะดําเนินการประการใดประการหนึ่งตอ่ไปนี ้ 

ก) ถือวา่การแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไมมี่การใช้สทิธิ หรือ 

ข)  ถือวา่จํานวนหุ้นสามญัท่ีจองซือ้มีจํานวนเทา่กบัจํานวนท่ีจะได้รับตามจํานวนเงินในการใช้สิทธิ ซึง่
บริษัทฯได้รับชําระไว้จริงตามราคาการใช้สทิธิในขณะนัน้ หรือ 

ค)  ให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ชําระเงินเพิ่มเติมตามจํานวนท่ี
ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในครัง้นัน้ หาก
บริษัทฯไม่ได้รับเงินครบตามจํานวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทฯจะถือว่าการ
แจ้งความจํานงในการใช้สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไมมี่การใช้สทิธิ 

หมายเหต:ุ ในกรณีการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย บริษัทฯจะดําเนินการตามข้อ ข) ข้างต้น 

การกระทําใดๆ ของบริษัทฯให้ถือว่าเป็นท่ีสดุ ในกรณีตามข้อ ก) และ ค) บริษัทฯจะสง่เงินท่ีได้รับไว้คืน
เป็นเช็คระบช่ืุอขีดคร่อมเฉพาะและใบสําคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึง่บริษัทฯถือว่า
ไมมี่การใช้สทิธิดงักลา่ว คืนให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ระบใุนแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิโดยถกูต้องแล้ว ภายใน 14 (สิบส่ี) วนั
ทําการนบัจากวนักําหนดการใช้สทิธิโดยไมมี่ดอกเบีย้ ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิไมว่า่ในกรณีใดๆ  

ในกรณีข้อ ข) บริษัทฯจะสง่มอบใบสําคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิสว่นท่ีเหลือในกรณี
ท่ีบริษัทฯถือวา่มีการใช้สทิธิเพียงบางสว่น คืนให้กบัผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดง
สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุในแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว 
ภายใน 14 (สิบส่ี) วนัทําการนบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิ พร้อมเงินส่วนท่ีเหลือ (ถ้ามี) โดยไม่มี
ดอกเบีย้ ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ว่าในกรณีใด ๆ อย่างไรก็ดี ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่มีการใช้สิทธิดงักล่าว ยงัมีผลใช้สิทธิต่อไปจนถึงวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้
สดุท้าย 

1.4.10  ในกรณีท่ีบริษัทฯไม่สามารถคืนเงินส่วนท่ีไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ภายใน
ระยะเวลา 14 (สบิส่ี) วนัทําการนบัแต่วนัท่ีใช้สิทธิในครัง้นัน้ๆ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบีย้
ในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี โดยคํานวณจากเงินสว่นท่ีไมไ่ด้ใช้สทิธินบัแตว่นัท่ีพ้นกําหนด 14 (สิบส่ี) วนัทํา
การดงักลา่วจนถงึวนัท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิได้รับคืนเงินสว่นท่ีไมไ่ด้ใช้สิทธิ 

 อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯได้ทําการส่งเช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินของธนาคาร ซึ่ง
ขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะช่ือผู้ ถือใบสําคัญสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุในแบบแสดง
ความจํานงในการใช้สิทธิโดยถกูต้องแล้ว โดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหาย
ใดๆ อีกตอ่ไป 

1.4.11  เม่ือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั ได้ปฏิบติั
ตามเง่ือนไขการแจ้งความจํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั กลา่วคือ ได้สง่มอบทัง้ใบสําคญัแสดงสิทธิหรือ
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ใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ แบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั และชําระเงินค่าจองซือ้หุ้น
สามญัถกูต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิจะไม่
สามารถเพิกถอนการใช้สทิธิได้ เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือจากบริษัทฯ 

1.4.12  เม่ือพ้นกําหนดวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ายแล้ว แตผู่้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิยงั
มิได้ปฏิบติัตามเง่ือนไขของการใช้สิทธิท่ีกําหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบสําคญัแสดงสิทธินัน้ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสําคญัแสดงสทิธิจะใช้สทิธิไมไ่ด้อีกเม่ือพ้นกําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

1.4.13  ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิเป็น
จํานวนมากกว่าจํานวนท่ีประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทฯจะสง่ใบสําคญัแสดงสิทธิใบใหม่โดยมีจํานวนของ
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีลดลงให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว หากใบสําคญัแสดงสิทธินัน้อยู่ใน
ระบบใบหุ้น โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบใุนแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิโดย
ถกูต้องแล้ว ภายใน 14 (สิบส่ี) วนันบัจากวนักําหนดการใช้สิทธินัน้ๆ และจะทําการยกเลิกใบสําคญั
แสดงสทิธิใบเก่า 

1.4.14 บริษัทฯจะย่ืนขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุชําระแล้วของบริษัทฯต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจํานวนหุ้น
สามญัท่ีออกใหม่สําหรับการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ภายใน 14 (สิบส่ี) วนั นบัตัง้แต่วนักําหนดการใช้สิทธิ
ในแต่ละครัง้ซึ่งบริษัทฯได้รับชําระค่าหุ้นครบถ้วนตามจํานวนท่ีมีการใช้สิทธิแล้ว โดยบริษัทฯจะ
ดําเนินการจดทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีได้ใช้สทิธินัน้เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทฯในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นสามญัท่ีคํานวณได้จากการใช้สทิธิในครัง้นัน้ 

หุ้นสามญัใหมท่ี่ออกเน่ืองจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกบัหุ้น
สามญัของบริษัทฯท่ีได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทกุประการ นบัตัง้แตว่นัท่ีมีการจดแจ้งช่ือของผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสทิธิหรือผู้ รับสทิธิแทนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯและจดทะเบียนเพิ่มทนุชําระแล้วเน่ืองจากการออก
หุ้นสามญัใหม ่จากการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิกบักระทรวงพาณิชย์แล้ว 

1.4.15  ในกรณีท่ีหุ้นสามญัท่ีสํารองไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษัทฯจะดําเนินการชดใช้ค่าเสียหาย
ท่ีเกิดขึน้ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามข้อ 1.8 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะไม่
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีไม่สามารถใช้สิทธิได้ ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามญัเพียงพอ 
ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นบคุคลต่างด้าวหรือนิติบคุคลต่างประเทศท่ีไม่สามารถใช้สิทธิได้ 
เพราะถกูจํากดัสทิธิตามสดัสว่นการถือหุ้นท่ีระบใุนข้อบงัคบับริษัทฯ 

1.5 เงื่อนไขการปรับสทิธิใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

ทัง้นี ้ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม บริษัทฯจะ
ดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัตลอดอายขุองใบสําคญัแสดง
สทิธิ เม่ือเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
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1.5.1  เม่ือบริษัทฯมีการเปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้น
หรือแบ่งแยกหุ้นของบริษัทฯ โดยการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบั
ทนัทีนบัตัง้แต่วนัท่ีได้มีการเปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ ซึง่การปรับสิทธินีทํ้า
เพ่ือให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับหุ้นจํานวนเท่าเดิม เสมือนว่าไม่มีการเปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้
ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

(1)  ราคาการใช้สทิธิ จะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้

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

(2)  อตัราการใช้สทิธิ จะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้

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

โดยท่ี  Price 1  คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 

Price 0  คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1  คือ  อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0  คือ  อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

Par 1  คือ  มลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัหลงัการเปล่ียนแปลง 

Par 0  คือ  มลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัก่อนการเปล่ียนแปลง 

1.5.2 เม่ือบริษัทฯเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/หรือบคุคล
ในวงจํากดั โดย “ราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” ต่ํากว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ 
“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ซึ่งการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ
จะมีผลบงัคบัทนัที ตัง้แต่วนัแรกท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัท่ีออก
ใหม่ (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
(Rights Issue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ 
บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 

“ราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คํานวณได้จากจํานวนเงินทัง้หมดท่ีบริษัทฯจะได้รับ
จากการเสนอขายหุ้นสามญั หกัด้วยค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกนัน้ (ถ้ามี) 
หารด้วยจํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหมท่ัง้หมด 

อนึ่ง ในกรณีท่ีเม่ือมีการเสนอขายหุ้นสามัญท่ีออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ใน
เง่ือนไขท่ีจะต้องจองซือ้หุ้ นดังกล่าวด้วยกัน ให้นําราคาเฉล่ียทัง้ 2 ราคา และจํานวนหุ้นท่ีออกใหม่
ทัง้หมดมาคํานวณราคาเฉล่ียต่อหุ้ นของหุ้ นสามัญท่ีออกใหม่ แต่ในกรณีท่ีการเสนอขายพร้อมกัน
ดงักล่าวไม่อยู่ภายในเง่ือนไขท่ีต้องจองซือ้ด้วยกนั ให้นําจํานวนหุ้นและราคาเสนอขายเฉพาะของหุ้น
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สามญัท่ีออกใหม่ซึ่ง “ราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่” ต่ํากว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ 
"ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ" มาคํานวณการเปล่ียนแปลงเทา่นัน้ 

"ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ"  ได้กําหนดไว้เท่ากบั ราคาเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุ้นสามญั
ของบริษัทฯท่ีมีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ 7 (เจ็ด) วนัทําการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีใช้ในการ
คํานวณ ซึ่งราคาตลาดเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก เท่ากับ มลูค่าการซือ้ขายหุ้นสามญัทัง้หมดของบริษัทฯหาร
ด้วยจํานวนหุ้นสามญัของบริษัทฯท่ีมีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ 

“วันที่ใช้ในการคํานวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัท่ี
ออกใหม่ (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิม (Rights Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่สําหรับกรณีท่ีเป็นการ
เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 

ในกรณีท่ีไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ” เน่ืองจากหุ้นสามญัไม่มีการซือ้ขายใน
ช่วงเวลาดงักลา่ว บริษัทฯจะดําเนินการกําหนดราคายติุธรรมเพ่ือใช้ในการคํานวณแทน 

“ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคาท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความ
เหน็ชอบ 

(1)  ราคาการใช้สทิธิ จะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้

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

(2)  อตัราการใช้สทิธิ จะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้

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

โดยท่ี  Price 1 คือ   ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง  

Price 0 คือ   ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ   อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

MP คือ   ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

A คือ   จํานวนหุ้นสามัญท่ีได้เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิด
สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพ่ือการจองซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของผู้
ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ก่อนวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัท่ี
ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายให้แก่
บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 
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B คือ   จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพ่ือเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/
หรือ เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่
บคุคลในวงจํากดั 

BX คือ   จํานวนเงินท่ีจะได้รับทัง้สิน้ หลงัหกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการ
ออกหลกัทรัพย์นัน้ (ถ้ามี) ทัง้จากการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขาย
ให้แก่บคุคลในวงจํากดั 

1.5.3 เม่ือบริษัทฯเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชน ทัว่ไป 
และ/หรือ บคุคลในวงจํากดัโดยท่ีหลกัทรัพย์นัน้มีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุ้นสามญัได้ หรือ
ให้สิทธิในการจองซือ้หุ้ นสามัญ (“หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ มีสิทธิแปลงสภาพ”) เช่น หุ้นกู้ แปลง
สภาพ หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั โดยท่ี “ราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออก
ใหม่เพ่ือรองรับสิทธิ” ดงักล่าว ต่ํากว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของ
บริษัท” 

การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สทิธิ และอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผู้ ถือหุ้นสามญั
จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ท่ีมีสิทธิแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือ
ให้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญั (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) สําหรับกรณีท่ีเป็นการ
เสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ 
ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุ้นสามญัได้หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญั กรณีเสนอขาย
ให้กบัประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 

“ราคาเฉล่ียต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิ” คํานวณได้จากจํานวนเงินท่ีบริษัทฯจะได้รับ
จากการขายหลกัทรัพย์ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้น
สามญั หกัด้วยค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการออกหลกัทรัพย์นัน้ (ถ้ามี) รวมกับเงินท่ีจะได้รับจากการใช้
สทิธิซือ้หุ้นสามญันัน้ หารด้วยจํานวนหุ้นทัง้สิน้ท่ีต้องออกใหมเ่พ่ือรองรับการใช้สทิธินัน้ 

อนึ่ง ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ท่ีมีสิทธิแปลงสภาพพร้อมกนัมากกว่า 1 ราคาการ
เสนอขาย ในเง่ือนไขท่ีจะต้องจองซือ้หลักทรัพย์ดังกล่าวด้วยกัน ให้คํานวณการเปล่ียนแปลงจาก 
หลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ท่ีมีสิทธิแปลงสภาพทัง้หมด แต่ในกรณีท่ีการเสนอขายพร้อมกันดงักล่าวไม่อยู่
ภายในเง่ือนไขท่ีต้องจองซือ้ด้วยกัน ให้คํานวณการเปล่ียนแปลงจาก หลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ท่ีมีสิทธิ
แปลงสภาพ ซึง่ "ราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีจะออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิ" ต่ํากว่าร้อยละ 90 (เก้า
สิบ) ของ "ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ" เท่านัน้ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” มี
ความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในข้อ 1.5.2 ข้างต้น 

“วันที่ใช้ในการคํานวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ท่ี
ออกใหม่ใดๆ ท่ีให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั สําหรับกรณีท่ีเป็น
การเสนอขายหลกัทรัพย์ดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขาย
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หลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ใดๆ ท่ีให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้ นสามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้ นสามัญแก่
ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 

(1)  ราคาการใช้สทิธิ จะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้

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

(2)  อตัราการใช้สทิธิ จะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้

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

โดยท่ี  Price 1    คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง  

Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ   อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

MP คือ   ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

A คือ   จํานวนหุ้นสามัญท่ีได้เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิด
สมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพ่ือการจองซือ้หลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ท่ีมี
สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุ้นสามญัได้ หรือให้สิทธิใน
การจองซือ้หุ้นสามญั และ/หรือ ก่อนวนัแรกของการเสนอขาย
หลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ หรือเปล่ียนเป็น
หุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้ นสามัญ กรณีเสนอ
ขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจํากดั แล้วแตก่รณี 

B คือ   จํานวนหุ้ นสามัญท่ีออกใหม่  เ พ่ือรองรับการใช้สิทธิของ
หลักทรัพย์ใดๆ ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพหรือเปล่ียนเป็นหุ้ น
สามญัได้ หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัตามท่ีเสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป และ/
หรือ เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั 

BX คือ   จํานวนเงินท่ีจะได้รับทัง้สิน้ หลงัหกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการ
ออกหลกัทรัพย์ใดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุ้น
สามญัได้ หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญั สําหรับการเสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทัว่ไป และ/
หรือ เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั รวมกบัเงินท่ีจะได้รับจาก
การใช้สิทธิแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุ้นสามญัได้ หรือให้สิทธิ
ในการจองซือ้หุ้นสามญั 
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1.5.4 เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ การ
เปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะ
ไมมี่สทิธิรับหุ้นปันผล (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD) 

(1)  ราคาการใช้สทิธิ จะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้

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

(2)  อตัราการใช้สทิธิ จะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้

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

โดยท่ี  Price 1    คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง  

Price 0 คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ   อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ   อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

A คือ   จํานวนหุ้นสามัญท่ีได้เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิด
สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น เพ่ือสทิธิในการรับหุ้นปันผล 

B คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นสามญัปันผล 

1.5.5 เม่ือบริษัทฯจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัราร้อยละ 70 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินรวมของ  บริษัท
ฯ หลงัหกัภาษีเงินได้และหลงัจากหกัขาดทนุสะสมและสํารองตามกฎหมาย สําหรับการดําเนินงานใน
รอบระยะเวลาปีบญัชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิ
และอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วนัแรก
ท่ีตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD) 

ทัง้นี ้อตัราร้อยละของเงินปันผลท่ีจ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้น คํานวณโดยนําเงินปันผลท่ีจ่ายออกจริงจากผลการ
ดําเนินงานในแต่ละรอบระยะปีบญัชี หารด้วยกําไรสทุธิตามงบตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลงัหกั
ภาษีเงินได้ของผลการดําเนินงานของรอบระยะเวลาปีบัญชีเดียวกัน โดยท่ีเงินปันผลท่ีจ่ายออกจริง
ดงักลา่วให้รวมถงึเงินปันผลท่ีจ่ายระหวา่งกาลในแตล่ะรอบบญัชีดงักลา่วด้วย 

วนัท่ีใช้ในการคํานวณ หมายถึง วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วนัแรกท่ีตลาด
หลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD)  

(1)  ราคาการใช้สทิธิ จะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้

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

(2)  อตัราการใช้สทิธิ จะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณดงันี ้
Ratio 1  = Ratio 0 x MP 

 [MP - (D - R)] 
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โดยท่ี  Price 1 คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง  

Price 0 คือ   ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ   อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ   อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

MP คือ   ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

D คือ   เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ายจริงแก่ผู้ ถือหุ้น 

R คือ   เงินปันผลต่อหุ้นท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 70 โดยคํานวณจากกําไร
สุทธิหลักหักภาษีเงินได้จากผลการดําเนินงานในรอบปีบัญชี 
หารด้วยจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีมีสทิธิได้รับเงินปันผล 

1.5.6 ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใดๆ อันทําให้ผลตอบแทนใดๆท่ีผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิจะได้รับเม่ือมีการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม  โดยท่ีเหตกุารณ์ใดๆ นัน้
ไม่ได้กําหนดอยู่ในข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.5 ดังกล่าวข้างต้น ให้บริษัทฯพิจารณาเพ่ือกําหนดการ
เปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิ (หรือปรับจํานวนหน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ
แทนอัตราการใช้สิทธิ) ใหม่อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทําให้สิทธิของผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิด้อยไป
กว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานัน้เป็นท่ีสุด และให้บริษัทฯ แจ้งให้สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาด
หลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวด้วยภายใน
ระยะเวลา 15 (สบิห้า) วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีมีเหตใุห้ต้องดําเนินการเปล่ียนแปลงการใช้สทิธิดงักลา่ว 

1.5.7 การคํานวณเปล่ียนราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 เป็นอิสระต่อกนั 
และจะคํานวณการเปล่ียนแปลงตามลําดบัเหตกุารณ์ก่อนหลงัของการเปรียบเทียบกบัราคาตลาดของ
หุ้ นสามัญของบริษัทฯ สําหรับในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ต่างๆ จะเกิดขึน้พร้อมกันให้คํานวณการ
เปล่ียนแปลงเรียงลําดบัดงันี ้คือ ข้อ1.5.1 ข้อ 1.5.5 ข้อ 1.5.4 ข้อ 1.5.2 ข้อ 1.5.3 และข้อ 1.5.6  โดยใน
แต่ละลําดบัครัง้ท่ีมีการคํานวณการเปล่ียนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ
เป็นทศนิยม 3 (สาม) ตําแหน่ง 

1.5.8 การคํานวณการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 จะไม่มี
การเปล่ียนแปลงซึง่ทําให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สงูขึน้และอตัราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น 
สําหรับการคํานวณจํานวนเงินจากการใช้สิทธิ จะคํานวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการ
เปล่ียนแปลง (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) คณูกบัจํานวนหุ้นสามญั (จํานวนหุ้นสามญัคํานวณได้จาก อตัรา
การใช้สทิธิใหม ่คณูกบัจํานวนใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีแสดงความจํานงการใช้สทิธิ เม่ือคํานวณได้จํานวน
หุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้) ในกรณีจํานวนเงินท่ีคํานวณได้จากการใช้สิทธิมีเศษ
ของบาท ให้ใช้ทศนิยม 2 ตําแหน่ง 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทําให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ท่ีคํานวณตาม
สตูรมีราคาต่ํากว่ามลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามญั (Par Value) ของบริษัทฯนัน้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิท่ีจะ
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ปรับราคาการใช้สิทธิใหม่เพียงเท่ากบัมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัเท่านัน้ สําหรับอตัราการใช้สิทธิใหม่
ให้ใช้อตัราการใช้สทิธิท่ีคํานวณได้ตามข้อ 1.5.1 ถงึข้อ 1.5.6 เช่นเดิม  

1.5.9 บริษัทฯอาจทําการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสําคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับ
อตัราการใช้สทิธิก็ได้ 

1.5.10 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 และ/หรือ การออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.9 บริษัทฯจะดําเนินการแจ้ง
รายละเอียดเก่ียวกบัการปรับสิทธิโดยบอกถึงเหตผุลท่ีต้องมีการปรับสิทธิ รายละเอียดวิธีการคํานวณ 
ราคาการใช้สิทธิใหม่ อตัราการใช้สิทธิใหม่ วนัท่ีการปรับสิทธิมีผลบงัคบั และจํานวนใบสําคญัแสดง
สิทธิท่ีออกทดแทนการปรับอตัราการใช้สิทธิต่อตลาดหลกัทรัพย์ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีการปรับ
สิทธิมีผลบังคับผ่านทางส่ืออิเลคโทรนิคส์ของตลาดหลักทรัพย์ (SETSMART/ELCID) และแจ้งต่อ
สํานกังานก.ล.ต.ภายใน 15 (สบิห้า) วนันบัแตว่นัท่ีการปรับสทิธิมีผลบงัคบัใช้   

1.6 การแก้ไขเพิ่มเตมิสทิธิและเงื่อนไขของใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

1.6.1 การปรับสิทธิตามท่ีระบไุว้ในข้อ 1.5 ข้างต้น และการแก้ไขท่ีทําให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิโดยชดัแจ้งหรือท่ีต้องดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและการแก้ไขในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคญั 
เช่น แก้ไขขัน้ตอนการใช้สิทธิ ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมนีจ้ะต้องไม่ขัดต่อบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ท่ี
กําหนดในกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ กฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ กฎ 
ระเบียบ หรือข้อบงัคบั หรือคําสัง่ท่ีมีผลบงัคบัทัว่ไป หรือประกาศ หรือข้อบงัคบัของสํานกังาน ก.ล.ต. ท่ี
เก่ียวข้องให้บริษัทฯกระทําได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่ีประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ภายหลงัจากท่ีได้แจ้งให้สํานกังาน ก.ล.ต รับทราบแล้ว  

1.6.2 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้อ 1.6.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทฯและท่ี
ประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ 

การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกําหนดสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ ในข้อ 1.6.2 นี ้ยกเว้นการปรับสิทธิตามท่ีระบุ
ไว้ในข้อ 1.5 จะต้องได้รับความยินยอมด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ ซึง่เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ทัง้นี ้บริษัทฯจะดําเนินการแจ้งให้สํานกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสําคญั
แสดงสิทธิทราบถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิทธิ และจะจดัส่งข้อกําหนดสิทธิท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม
ดงักลา่วภายใน 15 (สบิห้า) วนั นบัแตว่นัท่ีการปรับสทิธิมีผลบงัคบัใช้ 

1.6.3 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใด จะต้องไม่ขดัหรือแย้งกบัข้อกําหนดตามประกาศ ทจ. 
34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใดของสํานกังาน ก.ล.ต. รวมทัง้ท่ีจะเพ่ิมเติมภายหลงัท่ีบริษัทฯได้รับอนญุาต
จากสํานกังาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิ 

1.6.4 ผู้ออกใบสําคญัแสดงสทิธิ และ/หรือ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิไม่มีสิทธิท่ีจะเสนอให้แก้ไขข้อกําหนดสิทธิ
ในเร่ือง อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ และอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ ยกเว้นเป็นการแก้ไข
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เปล่ียนแปลงตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ และต้องไม่ขดัหรือแย้งกบักฎหมายและเป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

ทัง้นีบ้ริษัทฯจะดําเนินการแจ้งไปยงัผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิทกุรายถงึการเปล่ียนแปลงข้อกําหนดสิทธิดงักลา่วใน
ข้อ 1.6.1 และ 1.6.2 และจะจดัสง่ข้อกําหนดสทิธิท่ีแก้ไขเปล่ียนแปลงให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเม่ือได้รับการ
ร้องขอภายใน 15 (สบิห้า) วนันบัแตว่นัท่ีได้รับการร้องขอเป็นหนงัสือจากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ และบริษัทฯจะ
จดัส่งข้อกําหนดสิทธิท่ีเปล่ียนแปลงดงักล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิ 
ภายในวนัทําการถดัไปนบัจากวนัประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ และจดัสง่ให้แก่ สํานกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 
(สบิห้า) วนันบัจากวนัประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ 

1.7 การประชุมผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

การเรียกและ/หรือ การประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิให้เป็นไปตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1.7.1 บริษัทฯมีสทิธิเรียกประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิได้ไมว่า่ในเวลาใด ๆ แตบ่ริษัทฯต้องเรียกประชมุผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสทิธิเพ่ือขอมติในการดําเนินการใดอย่างหนึ่งโดยเร็ว ภายใน 30 (สามสิบ) วนันบัแต่เกิด
เหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกําหนดสทิธิไมว่า่โดยบริษัทฯหรือผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สทิธิตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 1.6.2 หรือ 

(ข) หากมีเหตกุารณ์ซึง่บริษัทฯเหน็วา่อาจกระทบตอ่สว่นได้เสียของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิอยา่งเป็น
นยัสําคญั หรือความสามารถของบริษัทในการปฏิบติัหน้าท่ีตามข้อกําหนดสทิธิ 

(ค) มีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิรายหนึง่หรือหลายรายท่ีถือใบสําคญัแสดงสทิธิรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อย
ละ 25.0 ของจํานวนใบสําคญัแสดงสทิธิท่ียงัมิได้มีการใช้สิทธิ ร้องขอให้บริษัทฯดําเนินการจดั
ประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิโดยได้ทําเป็นหนงัสือท่ีระบเุหตผุลอยา่งชดัเจนในการขอให้มีการ
ประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ 

ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษัทฯจะดําเนินการปิดสมดุทะเบียนเพ่ือกําหนด
สิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุดงักล่าว
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 (ย่ีสิบเอ็ด) วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ใบสําคญัแสดง
สิทธิจะถูกสัง่พกัการซือ้ขาย (วนัแรกท่ีขึน้เคร่ืองหมาย SP) จากตลาดหลกัทรัพย์ 3 (สาม) วนัทําการ
ก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือ ภายในระยะเวลาตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์
กําหนด 

1.7.2 ในการเรียกประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ ไม่วา่จะเป็นการประชมุเน่ืองจากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ี
ยงัมิได้ใช้สทิธิหรือใช้สทิธิไปแล้วบางสว่นร้องขอ หรือคณะกรรมการบริษัทฯมีมติให้เรียกประชมุ ให้
บริษัทฯจดัทําหนงัสือนดัประชมุ ระบ ุสถานท่ี วนั เวลา ผู้ ท่ีขอให้เรียกประชมุ และเร่ืองท่ีจะพิจารณาใน
ท่ีประชมุ และจดัสง่ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สทิธิไปแล้วบางสว่นแตล่ะราย 
ตามรายช่ือ และท่ีอยูท่ี่ปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ และแจ้งผา่นทางส่ือของ
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ตลาดหลกัทรัพย์ (SETSMART / ELCID) เพ่ือกําหนดสทิธิในการเข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่ 7 (เจ็ด) วนั
ก่อนการประชมุในแตล่ะครัง้ 

1.7.3 ในการประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้ว
บางสว่นซึง่มีสทิธิเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุและออก
เสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องจัดทําหนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ี
บริษัทฯกําหนดและให้ย่ืนหนงัสือมอบฉันทะต่อประธานท่ีประชุมหรือผู้ ท่ีประธานท่ีประชมุมอบหมาย
ก่อนเร่ิมการประชมุ 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิท่ียังไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนของบริษัทฯใน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไม่รวมถึงผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมีส่วนได้เสียซึ่งจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อนัน้ 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีมีสว่นได้เสียตามข้อนี ้หมายถงึ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ในเร่ืองท่ีท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 

1.7.4 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่วยของใบสําคญัแสดง
สทิธิท่ีถืออยูโ่ดยใบสําคญัแสดงสทิธิหนึง่หน่วยมีหนึง่เสียง  

1.7.5 ในการประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจัดขึน้โดยบริษัทฯ ให้ประธานกรรมการบริษัทฯหรือบุคคลท่ี
ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทฯ ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธาน
กรรมการบริษัทหรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการไม่เข้าร่วม ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิท่ีเข้าร่วมการประชุมเลือกบุคคลใดบคุคลหนึ่งท่ีมาเข้าร่วมประชมุทําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม
อาจจะมาจากบคุคลท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคดัเลือกก็ได้ โดยท่ีทัง้สองกรณีประธานท่ี
ประชมุไมมี่สทิธิออกเสียงชีข้าด 

1.7.6 องค์ประชมุในการประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิจะต้องประกอบด้วยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิได้
ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะมาประชมุรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 25 (ย่ีสิบ
ห้า) ราย หรือไม่ต่ํากว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเข้าร่วมประชุม ซึ่งถือใบสําคัญ
แสดงสทิธิรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจํานวนหน่วยทัง้หมดของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
ท่ียงัมิได้ใช้สทิธิ และ/หรือใช้สทิธิไปแล้วบางสว่นจงึจะครบองค์ประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธินัน้  

1.7.7 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้ว 45 (ส่ีสิบห้า) นาที ยงัมีผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมยงัไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ถือว่าการประชุมเป็นอนัระงบัไป หากการเรียก
ประชุมเป็นการเรียกโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯให้นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 
(เจ็ด) วนั แต่ไม่เกินกว่าใน 14 (สิบส่ี) วนันบัจากวนักําหนดประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้แรก 
และให้บริษัทฯดําเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทุกรายและตลาด
หลกัทรัพย์ตามรายละเอียดและวิธีการท่ีระบไุว้ข้างต้น ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้องครบ
องค์ประชมุ  



บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)  

 

27 

1.7.8 มติท่ีประชุมผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
หน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังมิได้ใช้สิทธิและ/หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ณ ขณะนัน้ ซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

1.7.9 มติใด ๆ ซึ่งท่ีประชุมผู้ ถือสําคญัแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนัน้ ให้ถือว่ามีผลผกูพนัผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สทิธิทกุรายไมว่า่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธินัน้จะได้เข้าร่วมประชมุด้วยหรือไมก็่ตาม 

1.7.10 ภายหลงัจากบริษัทฯในดําเนินการจดัประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษัทฯจะแจ้งมติของท่ีประชมุผู้
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาด
หลกัทรัพย์ (SETSMART/ELCID) โดยเร็ว 

1.7.11 บริษัทฯจะดําเนินการจดัทําและบนัทึกรายงานการประชมุและเก็บรักษาบนัทึกดงักล่าวไว้ท่ีสํานกังาน
ใหญ่ของบริษัทฯ รายงานประชมุท่ีได้ลงลายมือช่ือโดยประธานท่ีประชมุให้ถือเป็นหลกัฐานอนัสมบรูณ์
ของกิจการทัง้หลายท่ีได้ประชุมกนันัน้ และให้ถือว่าการประชุมและมติทัง้หลายได้กระทําโดยถกูต้อง 
และบริษัทฯจะจดัส่งรายงานการประชมุดงักล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์และสํานกังาน ก.ล.ต. ภายใน
ระยะเวลาไมเ่กิน 14 (สบิส่ี) วนั นบัจากวนัประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ 

1.7.12 ในการประชุมผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ และท่ีปรึกษา
กฎหมายของบริษัทฯมีสิทธิท่ีจะเข้าร่วมประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือแสดงความคิดเห็นหรือให้
คําอธิบายในท่ีประชมุผู้ ถือในสําคญัแสดงสทิธิได้ 

1.7.13 บริษัทฯจะเป็นผู้ ชําระคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิทัง้หมด 

1.7.14 บริษัทฯจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิทธิตามมติท่ีประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธินบัตัง้แต่วนัท่ีประชมุ
เพ่ือลงมติ และบริษัทฯจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรให้สํานักงาน 
ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายใน 15 (สบิห้า) วนันบัแตว่นัท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมนัน้ 

1.7.15 กรณีท่ีบริษัทฯไม่สามารถจดัประชมุได้ทนัภายในอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้ถือว่าการดําเนินการ
ประชมุสิน้สดุลงและไมไ่ด้มีการจดัประชมุในครัง้นัน้ 

1.8 การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีที่บริษัทฯไม่สามารถจัดให้มีหุ้นเพ่ือรองรับการใช้สทิธิ 

บริษัทฯจะชดใช้คา่เสียหายให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิตามรายละเอียดดงันี ้

1.8.1 บริษัทฯจะชดใช้ค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมาแจ้งความจํานงท่ีจะใช้สิทธิ ในวนั
กําหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ ซึ่งบริษัทฯไม่สามารถจัดให้มีหุ้ นสามัญเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิได้อย่างเพียงพอ โดยค่าเสียหายท่ีบริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
ดงักล่าว สามารถคํานวณได้ตามท่ีกําหนดในข้อ 1.8.3 ยกเว้น กรณีตามท่ีระบุไว้ในข้อจํากดัการโอน
ใบสําคญัแสดงสทิธิและหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สทิธิตามข้อ 2 

1.8.2 การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 1.8.1 บริษัทฯจะชําระให้เป็นเช็คระบุช่ือขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ และจะ
จดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามท่ีอยูท่ี่ระบใุนแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิโดยถกูต้อง
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แล้ว ภายใน 14 (สิบส่ี) วนัทําการ นบัจากวนัท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมาแจ้งความจํานงท่ีจะใช้สิทธิ 
ในกรณีท่ีบริษัทฯไม่สามารถคืนเงินค่าเสียหายให้แก่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ภายในระยะเวลา
ดังกล่าว ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบีย้ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคํานวณจาก
ค่าเสียหายนับแต่วันท่ีพ้นกําหนด 14 (สิบส่ี) วันทําการ ดงักล่าวจนถึงวันท่ีผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ได้รับคืนเงินคา่เสียหาย 

 อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากบริษัทฯได้ทําการส่งเช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคําสั่ง
จ่ายเงินของธนาคาร ซึง่ขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะช่ือผู้ ถือใบสําคญัสทิธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่
ท่ีระบใุนแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิโดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับเงิน
คา่เสียหายคืนแล้วโดยชอบและไมมี่สทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือคา่เสียหายใดๆ อีกตอ่ไป 

1.8.3 การคํานวณค่าเสียหายท่ีบริษัทฯจะชดใช้ให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิตามข้อ 1.8.1 มีสตูรการคํานวณ
ดงันี ้

คา่เสียหายตอ่ใบสําคญัแสดงสทิธิ 1 (หนึง่) หน่วย เทา่กบั   B x [MP – EP] 

โดยท่ี  B คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีไม่สามารถจดัให้มี และ/หรือ เพิ่มขึน้ได้ ตาม
อตัราการใช้สทิธิท่ีเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ตอ่ 1 หน่วย 

 MP  คือ  ราคาปิดของหุ้นสามญัของบริษัทฯในวนักําหนดการใช้สิทธิใน
แตล่ะครัง้ซึง่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมาแสดงความจํานงการใช้
สทิธิ 

 EP  คือ  ราคาการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิ
ตามเง่ือนไขการปรับสทิธิหากมีการปรับราคาการใช้สทิธิ 

1.8.4 การชดใช้คา่เสียหายตามข้อนีใ้ห้ถือเป็นท่ีสดุ 

อนึ่ง ในกรณีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่างด้าว (ทัง้บคุคลธรรมดาและนิติบคุคล) ไม่สามารถใช้สิทธิได้ 
เน่ืองจากข้อจํากดัในเร่ืองอตัราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว ซึ่งข้อบงัคบับริษัทฯกําหนดว่าการถือหุ้นของคน
ตา่งด้าวจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ  ในกรณีเช่นนี ้บริษัทฯ
จะไมช่ดเชยค่าเสียหายหรือดําเนินการอ่ืนใดให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึง่เป็นคนต่างด้าว และผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสทิธิซึง่เป็นคนตา่งด้าว ไมมี่สทิธิเรียกร้องคา่เสียหายหรือเรียกร้องให้บริษัทฯชดใช้ใด ๆ ทัง้สิน้ 

1.9 สถานะของใบสาํคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิแสดงความจาํนงใช้
สทิธิ 

สถานะของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีอยู่ระหว่างวนัท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิแสดงความจํานงใช้สิทธิ และ
วนัก่อนวนัท่ีกระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้ว อันเน่ืองมาจากการใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสทิธิจะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกบัใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ได้แสดงความจํานง
ใช้สิทธิ และสถานภาพจะสิน้สดุลงในวนัท่ีกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทนุชําระแล้ว อนั
เน่ืองมาจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิข้างต้นแล้ว ในกรณีท่ีบริษัทฯมีการปรับราคาการใช้
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สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิในช่วงท่ีบริษัทฯยงัไม่ได้นําหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้ทําการใช้สิทธิ
แล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลงั โดยบริษัทฯจะดําเนินการออกหุ้นสามญัใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิโดยเร็วท่ีสดุตามจํานวนท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสมควรจะได้รับหากราคาท่ีได้
ปรับใหม่นัน้มีผลบงัคบัใช้ โดยหุ้นสามญัส่วนท่ีเพิ่มใหม่อาจได้รับช้ากว่าหุ้นสามญัท่ีได้รับก่อนหน้านี ้
แล้ว แตไ่มเ่กิน 15 (สบิห้า) วนันบัจากวนัท่ีมีการปรับสทิธิ 

1.10 สถานะของหุ้นสามัญใหม่ที่เกดิจากการใช้สทิธิของใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

บริษัทฯจะย่ืนขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุชําระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจํานวนหุ้น
สามญัท่ีออกใหม่สําหรับการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ภายใน 14 (สิบส่ี) วนั นบัตัง้แต่วนักําหนดการใช้สิทธิ
ในแต่ละครัง้ซึ่งบริษัทฯได้รับชําระค่าหุ้นครบถ้วนตามจํานวนท่ีมีการใช้สิทธิแล้ว และบริษัทฯจะ
ดําเนินการจดทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีได้ใช้สทิธินัน้เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทฯในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นสามญัท่ีคํานวณได้จากการใช้สทิธิในครัง้นัน้ 

หุ้นสามญัใหมท่ี่ออกเน่ืองจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกบัหุ้น
สามญัของบริษัทฯท่ีได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทกุประการ นบัตัง้แตว่นัท่ีมีการจดแจ้งช่ือของผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสทิธิหรือผู้ รับสทิธิแทนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯและจดทะเบียนเพิ่มทนุชําระแล้วเน่ืองจากการออก
หุ้นสามญัใหมจ่ากการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิกบักระทรวงพาณิชย์แล้ว 

 

1.11 มตทิี่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ืออนุมัตกิารออกหุ้นเพ่ือรองรับการใช้สทิธิของใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 ซึง่ได้ประชมุเม่ือวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2558 มีมติดงันี ้

  อนุมติัการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1 หรือเรียกว่า
ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ WHA-W1 จํานวน 116,835,366 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีมีการจองซือ้และ
ชําระราคาค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอตัราส่วนการจดัสรรเท่ากบั 1 หน่วยใบสําคญั
แสดงสิทธิ ต่อ หุ้ นสามัญเพิ่มทุนท่ีได้มีการจองซือ้และชําระราคาค่าจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของ 
บริษัทฯ จํานวน 3 หุ้น โดยหากมีเศษของหุ้นสามญัจากการคํานวณตามอตัราสว่นการจดัสรรใบสําคญั
แสดงสิทธิของผู้ ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนท่ีเหลือทิง้ทัง้จํานวน   ในราคาเสนอขายใบสําคญั
แสดงสทิธิฯ WHA-W1 หน่วยละ -0- บาท โดยมีอตัราการใช้สิทธิ คือ ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ WHA-W1 1 
หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ (มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ (par value) หุ้นละ 1 บาท) ได้ 1 หุ้น (เว้นแต่
ในกรณีมีการปรับสิทธิ) และมีราคาการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ WHA-W1 
ดงักลา่วท่ีราคา 35 บาทตอ่หุ้น (เว้นแตใ่นกรณีมีการปรับสทิธิ) 

1.12 รายละเอียดเก่ียวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพ่ือรองรับใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญที่ 

ออกใหม่ ครัง้ที่ 1 (“”WHA-W1”) 
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จํานวนหุ้นท่ีรองรับการใช้สทิธิ 116,835,366 หุ้น 

มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท 

ราคาการใช้สทิธิ หุ้นละ 35.0 บาท 

หุ้นท่ีสํารองไว้เพ่ือรองรับการใช้สทิธิ 116,835,366 หุ้น  

 

1.13 การดาํเนินการหากมีหุ้นที่จัดสรรไว้คงเหลือจากการใช้สทิธิตามใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

หากมีหุ้นสามญัท่ีเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ
คณะกรรมการบริหาร จะเสนอผ่านท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัท่ีเหลือจากการใช้
สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิต่อไป ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามข้อกําหนด เง่ือนไข และวิธีการท่ีเก่ียวข้องตาม 
พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์ และสํานกังานก.ล.ต. 

1.14 ตลาดรองของใบสาํคัญแสดงสทิธิที่เสนอขาย 

บริษัทฯจะดําเนินการย่ืนคําขออนญุาตให้ตลาดหลกัทรัพย์ พิจารณารับใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น
สามญัของบริษัทฯเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 45 (ส่ีสิบห้า) วนันบัจากวนัท่ี
บริษัทฯได้ดําเนินการจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิเสร็จสิน้ลง 

1.15 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกดิจากการใช้สทิธิของใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

บริษัทฯจะดําเนินการขออนญุาตนําหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น
สามญัเข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 30 (สามสิบ) วนั นบัจากวนักําหนดการ
ใช้สทิธิซึง่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิใช้สทิธิใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัในแตล่ะครัง้ 

1.16 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น 

ในการพิจารณาผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จะพิจารณาถงึผลกระทบแบง่เป็น 2 กรณีดงันี ้

 

ตารางสรุปผลกระทบต่อผู้
ถือหุ้น 

Price Dilution Control Dilution 

การออกและการเสนอขายหุ้น 
RO 

ร้อยละ 6.2 n/a 

การออกและการเสนอขาย 
WHA-W1 

-* ร้อยละ 8.2 

การออกและการเสนอขายหุ้น 
RO และ WHA-W1 

ร้อยละ 5.2 ร้อยละ 32.7  

หมายเหต:ุ การออกและการเสนอขาย WHA-W1 เพียงอยา่งเดียวจะไมทํ่าให้เกิด Price Dilution 
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รายละเอียดการคํานวณ 

1. ผลกระทบตอ่ราคา (Price Dilution) 

จากการออกและเสนอขาย RO 

Price Dilution  =     ราคาตลาด – ราคาหลงั RO 
               ราคาตลาด 
                       =            33.14 – 31.10 
                33.14 
  =             ร้อยละ 6.2 
ราคาหลงั RO   =    ราคาตลาด x จํานวนหุ้นในปัจจบุนั + ราคาRO x จํานวนหุ้นRO 
              จํานวนหุ้นในปัจจบุนั + จํานวนหุ้น RO 
                      =            33.14 x 963.89 + 25.50 x 350.50 
                         963.89 + 350.50 
  =             31.10 บาท/หุ้น 
 
จากการออกและเสนอขายหุน้ RO และ WHA-W1 
Price Dilution   =   ราคาตลาด – ราคาหลงั RO และ WHA-W1 
                        ราคาตลาด 
  =                    33.14 – 31.42 
                               33.14 
  =                       ร้อยละ 5.2 

ราคาหลงั RO และ WHA-W1     =        ราคาตลาดxจํานวนหุ้นในปัจจบุนั+ราคาROxจํานวนหุ้นRO 

                                                                             + ราคา W1 x จํานวน W1_____________ 
                         จํานวนหุ้นในปัจจบุนั + จํานวนหุ้น RO + จํานวน W1 

                        =     33.14x963.89 + 25.50x350.50 + 35.00x116.84 
                 963.89 + 350.50 + 116.84 

 =              31.42 บาท/หุ้น 
 

2. ผลกระทบตอ่สดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) 
Control Dilution จากการออกและเสนอขาย RO จํานวน 350,506,098 หุน้ และ WHA-W1 จํานวน 
116,835,366 หน่วย  
หากผูถื้อหุน้เดิมสละสิทธิในการจองซ้ือ RO ในครั้งนีจ้ะทําให้เกิด Control Dilution จาก RO และ 
WHA-W1 ดงัต่อไปนี ้
Control Dilution   =                     จํานวนหุ้น RO + จํานวน W1_____   
                          จํานวนหุ้นในปัจจบุนั+จํานวนหุ้น RO + จํานวน W1 
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    =                  350,506,098 + 116,835,366______ 

              963,891,769 + 350,056,098 + 116,835,366 

    =                               ร้อยละ 32.7 

  Control Dilution จากการออกและเสนอขาย WHA-W1 จํานวน 116,835,366 หน่วย  

หากผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิในการของซ้ือหุน้ RO ในครั้งนีแ้ต่ไม่ใชสิ้ทธิใน WHA-W1 จะทําใหเ้กิด Control 
Dilution จาก WHA-W1 ดงัต่อไปนี ้

Control Dilution    =                             จํานวน W1____________   
                          จํานวนหุ้นในปัจจบุนั+จํานวนหุ้น RO + จํานวน W1 
    =                           116,835,366___________ 

           963,891,769 + 350,056,098 + 116,835,366 

   =                              ร้อยละ 8.2 
ราคาตลาด : ราคาถวัเฉล่ีย 7 วนัทําการก่อนวนัประชมุคณะกรรมการ 

ราคา RO :   ราคาจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น 

ราคา W1 :   ราคาใช้สทิธิ WHA-W1 

จํานวนหุ้นในปัจจบุนั : จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกและเสนอขาย ณ วนัประชมุคณะกรรมการในครัง้นี ้

จํานวนหุ้น RO :  จํานวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นในครัง้นี ้

จํานวน W1 :       จํานวน WHA-W1  

2. ข้อจาํกัดการโอนใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

2.1 การโอนใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

บริษัทฯไม่มีข้อจํากดัการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ เว้นแต่ การโอนเกิดขึน้ในช่วงปิดสมดุทะเบียน
ใบสําคญัแสดงสิทธิ เพ่ือพกัการโอนสิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิในกรณีการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ซึ่ง
บริษัทจะปิดสมดุทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือพกัการโอนหรือการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 
21 (ย่ีสิบเอ็ด) วนัก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิ และตลาดหลกัทรัพย์จะทําการขึน้เคร่ืองหมาย SP (ห้าม
การซือ้ขาย) ล่วงหน้า 3 (สาม) วนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน (ในกรณีท่ีวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอน
ใบสําคญัแสดงสทิธิตรงกบัวนัหยดุทําการของตลาดหลกัทรัพย์ให้เล่ือนเป็นวนัทําการถดัไป) 

2.2 บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาตไิทย 

บริษัทฯมีข้อจํากดัการโอนหุ้นอนัสืบเน่ืองมาจากข้อบงัคบัของบริษัทฯว่าด้วยเร่ืองอตัราส่วนการถือหุ้น
ของบคุคลท่ีมิใช่สญัชาติไทย ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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2.2.1 บริษัทฯจะไมอ่อกหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ใช้สิทธิท่ีมิใช่สญัชาติไทย ซึง่ได้ดําเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิ
จนทําให้สดัส่วนการถือหุ้นของบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีไม่มีสญัชาติไทยมีจํานวนเกินกว่าร้อยละ  49  
ของทุนท่ีเรียกชําระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ตามท่ีระบุในข้อบงัคบัหรือตามสดัส่วนท่ีอาจมีการแก้ไข
ตามข้อบงัคบัในอนาคต  

2.2.2 หากข้อจํากดัการโอนดงักล่าวข้างต้น มีผลทําให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีไม่ใช่สญัชาติไทยซึ่งได้ใช้
สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิดงัท่ีกล่าวมาแล้วโดยครบถ้วน ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจํานวนท่ีระบใุนแบบ
แสดงความจํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น บริษัทฯจะอนญุาตให้ดําเนินการใช้
สิทธิเพียงส่วนท่ีไม่ขัดต่อข้อจํากัดข้างต้นโดยผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถเลือกให้บริษัทฯ
ดําเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

ก) ให้บริษัทฯคืนใบสําคญัแสดงสิทธิ และเงินท่ีเหลือตามราคาการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิใน
ส่วนท่ีไม่สามารถใช้สิทธิได้โดยไม่มีดอกเบีย้ ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีไม่ใช่สญัชาติไทย
ดังกล่าวเป็นเช็คระบุช่ือขีดคร่อมเฉพาะทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุในแบบแสดง
ความจํานงในการใช้สิทธิโดยถกูต้องแล้ว ภายใน 14 (สิบส่ี) วนัทําการนบัแต่วนัใช้สิทธิในครัง้นัน้ 
ๆ 

ข) ให้บริษัทฯเป็นผู้ ถือแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ และเงินตามจํานวนการ
ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สญัชาติไทย ได้ย่ืนความจํานงการใช้สิทธิใน
สว่นท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิเอาไว้ตามลําดบัก่อนหลงั เพ่ือดําเนินการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิใน
ส่วนท่ียงัไม่ได้มีการใช้สิทธิทัง้จํานวนหรือบางส่วน เม่ือการเข้าถือหุ้นตามใบสําคญัแสดงสิทธิ
ดงักลา่วไมข่ดัตอ่ข้อจํากดัเร่ืองสดัสว่นการถือหุ้นของคนท่ีมิใช่สญัชาติไทย 

ทัง้นี ้ ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไม่ใช่สัญชาติไทยจะต้องแสดงความจํานงท่ีจะให้บริษัทฯ
ดําเนินการตามข้อ (ก) หรือ (ข) ข้างต้น โดยระบใุนแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั 
ณ วนัแจ้งความจํานงการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ 

บริษัทฯจะอนญุาตให้มีการดําเนินการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ในสว่นท่ียงัไม่ได้รับการใช้
สิทธิบางสว่นหรือทัง้หมดในวนัใช้สิทธิวนัแรกท่ีสามารถกระทําได้โดยท่ีไม่ขดัต่อข้อจํากดั อย่างไร
ก็ดี หากมีจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีรอการใช้สิทธิ ณ วนัใช้สิทธิดงักล่าวมากกว่าจํานวนหุ้น
สามญัท่ีอนญุาตให้ซือ้ได้โดยไม่ขดัต่อข้อจํากดัการโอนหุ้น เร่ืองสดัส่วนการถือครองหุ้นของผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สญัชาติไทย บริษัทฯจะดําเนินการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 
ให้แก่ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมิใช่สัญชาติไทยตามลําดับการแจ้งความจํานงการใช้สิทธิท่ี
ครบถ้วนสมบูรณ์ตามท่ีกําหนดในการใช้สิทธิในครัง้นี ้ หาก ณ วนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวไม่สามารถใช้สิทธิได้เน่ืองจากข้อจํากดัเร่ืองสดัส่วนการถือครองหุ้น
ของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้ถือว่าใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่วหมดอายลุง โดยผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสทิธิท่ีมิใช่สญัชาติไทยดงักลา่วไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษัทฯ และบริษัทฯจะ
ไมช่ดใช้คา่เสียหายท่ีเกิดขึน้ทัง้สิน้ 
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ค) ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมิใช่สญัชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชยไม่ว่าในรูปแบบใดจากบริษัทฯ 
ในกรณีท่ีไม่สามารถดําเนินการใช้สิทธิได้ โดยมีสาเหตมุาจากข้อจํากดัเร่ืองสดัส่วนการถือครอง
หุ้นของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีมิใช่สญัชาติไทย 

3. วธีิการส่งมอบหลักทรัพย์ 

3.1 การส่งมอบใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

บริษัทฯจะดําเนินการสง่มอบใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ีได้จองซือ้และชําระค่า
หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสดัสว่นการถือหุ้น 
(Rights Offering) โดยบริษัทฯจะดําเนินการออกและส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิ ตาม รายละเอียด 
ดงันี ้

3.1.1 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมไม่มีบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์กับบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ในฐานะนายทะเบียน จะส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิ
ตามจํานวนท่ีได้รับจดัสรรให้แก่ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามช่ือท่ีอยู่ท่ีระบุ
ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นภายใน 15 วนัทําการ นบัแต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้ผู้ ท่ีได้รับ
การจัดสรรจะไม่สามารถขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรรในครัง้นีใ้นตลาดหลักทรัพย์ได้
จนกว่าจะได้รับใบสําคญัแสดงสิทธิซึ่งอาจได้รับภายหลงัจากท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัทฯเร่ิมซือ้
ขายในตลาดหลกัทรัพย์ 

3.1.2 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จํากดั ในฐานะนายทะเบียน จะนําใบสําคญัแสดงสิทธิฝากไว้กบั “บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด เพ่ือผู้ฝาก” และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจํานวน
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีบริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝากหลกัทรัพย์อยู่ ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นัน้ก็จะ
บนัทึกยอดบญัชีจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีผู้ ได้รับจดัสรรฝากไว้ และ ออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้
ถือหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรภายใน 7 วนัทําการ นบัจากวนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ในกรณีผู้ ท่ีได้รับการ
จัดสรรจะสามารถขายใบสําคญัแสดงสิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์อนุญาตให้
ใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับการ
จัดสรรจะต้องตรงกับช่ือเจ้าของบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ท่ีผู้ ท่ีได้รับการจัดสรรประสงค์ท่ีจะฝาก
ใบสําคญัแสดงสทิธิไว้ มิฉะนัน้แล้วบริษัทฯขอสงวนสทิธิท่ีจะดําเนินการออกใบสําคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ 

  ท่ีได้รับการจดัสรรตามข้อ 3.1.1 แทน 

3.1.3 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 บริษัท ศนูย์
รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ในฐานะนายทะเบียน จะนําใบสําคญัแสดงสิทธิฝากไว้กบัศนูย์
รับฝากหลกัทรัพย์ และ ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิตาม
จํานวนท่ีได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชีของบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขท่ี 600 และออกหลกัฐานการ
ฝากให้แก่ผู้ ท่ีได้รับการจัดสรรภายใน 7 วนั นับจากวนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ เม่ือผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับ



บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)  

 

35 

การจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิต้องการขายใบสําคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือหุ้นดงักล่าวจะต้องถอนใบสําคญั
แสดงสิทธิออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมี
ค่าธรรมเนียมในการดําเนินการตามท่ีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ กําหนด
ดงันัน้ในกรณีนี ้ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับจดัสรรจะสามารถขายใบสําคญัแสดงสิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีท่ี
ตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้ใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัทฯทําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ และผู้
ถือหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิได้ดําเนินการถอนใบสําคญัแสดงสิทธิออกจากบญัชี 600 
ดงักลา่วแล้ว 

3.2 การส่งมอบหุ้นสามัญที่เกดิจากการใช้สทิธิของใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

ในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามญัสามารถเลือกให้บริษัทฯดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

3.2.1  ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามญั โดยให้
ออกใบหุ้นในนามของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะสง่มอบใบหุ้นตามจํานวนท่ีใช้
สิทธิแก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามช่ือท่ีอยู่ท่ีระบไุว้ในสมดุทะเบียน
ใบสําคญัแสดงสทิธิ หรือท่ีระบใุนแบบแสดงความจํานงในการใช้สทิธิ ภายใน 15 (สิบห้า) วนัทําการนบั
จากวนักําหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ ในกรณีนี ้ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั จะไม่
สามารถขายหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะ
ได้รับภายหลังจากท่ีหุ้ นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิได้รับอนุญาตให้เข้าทําการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์ 

3.2.2  ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามญั แต่ประสงค์จะ
ใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นสามญัท่ีเกิดจาก
การใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลกัทรัพย์ซึ่งผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู ่
กรณีนีศ้นูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะดําเนินการนําหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิฝากได้กบั “บริษัท ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผู้ฝาก” และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอด
บญัชีจํานวนหุ้นสามญัท่ีบริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝากหุ้นสามญัอยู่ ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นัน้ ก็
จะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนหุ้นสามญัท่ีบริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝากหุ้นสามญัอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัท
หลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนหุ้นสามญัท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ท่ีได้รับการจดัสรรหุ้น
ฝากไว้และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ท่ีได้รับการจดัสรรภายใน 7 (เจ็ด) วนัทําการ นบัจากวนั
กําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีนีผู้้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญจะ
สามารถขายหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ ได้ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้
หุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สทิธิทําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ 

ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเลือกให้บริษัทฯดําเนินการตามข้อ 3.2.2 ช่ือ
ของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับการจดัสรรหุ้น จะต้องตรงกบัช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีผู้
ถือใบสําคญัแสดงสิทธิประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นสามญัไว้ในบญัชีหลกัทรัพย์ดงักล่าว มิฉะนัน้แล้ว บริษัทฯ






