
ข้อก ำหนดว่ำด้วยสทิธแิละหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของ 

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) คร้ังที่ 1 
(WORK-W1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อ หุ้นสำมัญของ 

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) ครั้งท่ี 1 

(WORK-W1) 
 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมัญของบริษทั เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1 (WORK-W1) 
(“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ”) ออกโดยบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) (“ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หรือ 
“บริษัท”) ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผู้ ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558  เมื่อวันที่ 4  กันยำยน  2558 ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะได้รับสิทธติำมที่
ไดก้ ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิ โดยผู้ออกใบส ำคัญแสดงสทิธิและผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องผูกพันตำมข้อก ำหนดสิทธิทุก
ประกำร และให้ถือว่ำผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้รับทรำบ และเข้ำใจข้อก ำหนดต่ำงๆ ในข้อก ำหนดสิทธิเป็นอย่ำงดีแล้ว และตก
ลงยอมรับข้อก ำหนดสิทธินี้ทั้งหมด  ทั้งนี้ ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ จะจัดให้มีกำรเก็บรักษำส ำเนำข้อก ำหนดสิทธิและส ำเนำ
ใบส ำคัญต่ำงๆ ไว้ ณ  ส ำนักงำนใหญ่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบส ำเนำ
ข้อก ำหนดสิทธแิละส ำเนำสัญญำต่ำงๆ ได้ในวันและเวลำท ำกำรของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ
 
ค ำจ ำกัดควำม 
ค ำและข้อควำมต่ำง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อก ำหนดสิทธิให้มคีวำมหมำยดังต่อไปนี้ 

ข้อก ำหนดสิทธิ หมำยถึง ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมัญของ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์    
เทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1 (รวมถึงที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) (ถ้ำมี) 

ใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ หมำยถึง ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมัญของ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์    
เทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) เพื่อเสนอขำยแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตำมสัดส่วนกำร
ถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 1  ชนิดระบุช่ือผู้ถือ และสำมำรถเปลี่ยน
มือได้ 

ใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ หมำยถึง ใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด  เพื่อใช้แทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ หมำยถึง บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน)   
ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ หมำยถึง ผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิและ/หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่

ถูกต้องตำม ข้อ 1.2.4 
วันท ำกำร หมำยถึง วันที่ธนำคำรพำณิชย์เปิดท ำกำรตำมปกติในกรุงเทพมหำนคร ซ่ึงไม่ใช่วัน

เสำร์หรือวันอำทิตย์ หรือวันหยุดธนำคำรอื่นใด ที่ธนำคำรแห่งประเทศ
ไทยประกำศให้เป็นวันหยุดของธนำคำรพำณิชย์ 

ส ำนักงำน ก.ล.ต. หมำยถึง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
ตลำดหลักทรัพย์ หมำยถึง ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ หมำยถึง บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 



ประกำศ ทจ. 34/2551 หมำยถึง ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 34/2551  เรื่อง 
กำรขออนญุำต และกำรอนุญำตให้เสนอขำยใบส ำคัญแสดง 
สิทธิที่จะซ้ือหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่ เพื่อรองรับ 
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวำคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่มีกำรแก้ไข
เพิ่มเติม) 

วันใช้สิทธิ หมำยถึง ให้มีควำมหมำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.1 ของข้อก ำหนดสิทธิ 
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย หมำยถึง ให้มีควำมหมำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.1 ของข้อก ำหนดสิทธิ 
ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนง
ในกำรใช้สิทธิ 

หมำยถึง ให้มีควำมหมำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.3 ของข้อก ำหนดสิทธิ 

ตัวแทนรับแจ้ งควำมจ ำนง      
ในกำรใช้สิทธิ 

หมำยถึง บุคคลที่บริษัทจะแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของบริษัทในกำรรับแจ้ง 
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ

สมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธ ิ

หมำยถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทำงทะเบียนซ่ึงบันทึกรำยละเอียดเกี่ยวกับ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ เก็บรักษำโดยใน
ทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิ  

 
1. รำยละเอียดของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทได้ออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ จ ำนวน 20,861,633 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตำม 
สัดส่วนกำรถือห้นุ (Rights Offering) โดยไมค่ิดมูลค่ำ (ศูนย์บำท) ภำยหลังจำกกำรประชมุวิสำมัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 
1/2558  ในวันที่ 4 กันยำยน 2558  โดยมีรำยละเอียดของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรดังต่อไปนี้ 
1.1. ลักษณะส ำคัญของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสทิธิ : บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) 

ที่อยู่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ : 99  หมู่ 2  ต ำบลบำงพูน  อ ำเภอเมืองปทุมธำนี  จังหวัดปทุมธำนี 12000 

ช่ือของใบส ำคญัแสดงสิทธ ิ : ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมัญของ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์ 

เทนเมนท์  จ ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1 (WORK-W1)  

ชนิดของใบส ำคัญแสดงสทิธิ : ใบส ำคัญแสดงสิทธทิี่จะซ้ือหุ้นสำมัญของบรษิัทชนดิระบุชื่อผู้ถือ และ

สำมำรถเปลี่ยนมือได ้

จ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิทีเ่สนอขำย :  20,861,633 หน่วย 

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย  : 0 บำท (ศูนย์บำท) 

วันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ : 1  ตุลำคม  2558 



อำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธ ิ : ไม่เกิน  4  ปี นับแต่วันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ

อัตรำกำรใช้สิทธ ิ                           : ใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ1 หน่วย ต่อหุ้นสำมัญ 1 หุ้น (อำจเปลี่ยนแปลงใน

ภำยหลังตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ) 

รำคำกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญ      : 38.10 บำท ต่อหุ้น  (เว้นแต่กรณีมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำร

ปรับสิทธิ) 

จ ำนวนหุน้ที่ออกเพื่อรองรับใบ   

ส ำคัญแสดงสิทธ ิ
: 20,861,633 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ละ 1 บำท)  คิดเป็นร้อยละ 5 ของจ ำนวน

หุ้นทีจ่ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษทั 

ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขำยในครั้งนี้  เข้ำจด

ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ 

ตลำดรองของหุ้นสำมัญทีเ่กิดจำก     

กำรใช้สิทธ ิ

: บริษัทจะน ำหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ เข้ำจด

ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

วิธีกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิ   จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น โดยก ำหนดรำยช่ือผู้

ถือหุ้นที่มีสิทธิในกำรรับใบส ำคัญแสดงสิทธิ  ในวันที่ 22 กันยำยน 

2558 และให้รวบรวมรำยช่ือตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิด

สมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นในวันที่   23 กันยำยน 2558 ในอัตรำส่วน 

20 หุ้นสำมัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส ำคัญแสดงสิทธิ  

 ในกรณีที่ค ำนวณแล้วมีเศษของใบส ำคัญแสดงสิทธิต่ ำกว่ำ 1 หน่วยให้

ปัดเศษดังกล่ำวทิ้ง  

ส ำหรับรำยละเอียดกำรใช้สิทธิจองซ้ือ  และเงื่อนไขที่จ ำเป็นอื่นให้

คณะกรรมกำรบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย เป็น                  

ผู้พิจำรณำก ำหนดต่อไป 

วันครบก ำหนดอำยุของ            
ใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ

: 30  กันยำยน  2562 



นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ : บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : 

เนื่องจำกที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558  มีมติอนุมัติกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น
สำมัญจำกบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมครั้งที่ 1 (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ   WORK-W1”) และกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัทแก่กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัท และ /หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 ( “ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
ESOP ครั้งที่ 2”) ในครำวเดียวกัน ดังนั้นผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจึงสำมำรถแบ่งออกได้เป็นกรณีต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ 

กรณีที่ 1  มีกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ WORK-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและมีกำรออกและเสนอขำย
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ ESOP ครั้งที่ 2  แต่ไม่มีผู้ใช้สิทธิ ทั้งนี้สำมำรถแยกกรณีย่อยได้ดังนี้ 

กรณี 1.1  ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซ้ือหุ้นตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ WORK-W1 ทั้งจ ำนวน 
กรณี 1.2  บุคคลอื่นใช้สิทธิซ้ือหุ้นตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ WORK-W1 ทั้งจ ำนวน 

กรณีที่ 2  มีกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ WORK-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และมีกำรออกและเสนอขำย
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ ESOP ครั้งที่ 2 และกรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ใช้สิทธิทั้งจ ำนวน ทั้งนี้ 
สำมำรถแยกกรณีย่อยได้ดังนี้ 

กรณี 2.1  ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซ้ือหุ้นตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ WORK-W1 ทั้งจ ำนวน 
กรณี 2.2  บุคคลอื่นใช้สิทธิซ้ือหุ้นตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ WORK-W1 ทั้งจ ำนวน 

โดยก ำหนดให้ 
Qa = จ ำนวนหุ้นที่ช ำระแล้วของบริษัทก่อนกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิเท่ำกับ  

  417,232,662 หุ้น 
 Qw = จ ำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอ 
  ขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเท่ำกับ 20,861,633 หุ้น 
 Qesop = จ ำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมกำร  
  ผู้บริหำร และ/หรือพนักงำนของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยเท่ำกับ 14,000,000 หุ้น 
 

1. ด้ำนกำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control Dilution) 
สูตรกำรค ำนวณกำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุ้น  =  1 - [Qo / Qn] 

 โดยที่ Qo = จ ำนวนหุ้นรวมที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับในแต่ละกรณี 
 Qn = จ ำนวนหุ้นรวมทั้งหมด  

  
 
 
 
 

กรณ ี Qo Qn ผลกระทบ Control Dilution 
กรณีที่ 1.1 Qa+Qw Qa+Qw 0.00% 
กรณีที่ 1.2 Qa Qa+Qw 4.76% 
กรณีที่ 2.1 Qa+Qw Qa+Qw+Qesop 3.10% 
กรณีที่ 2.2 Qa Qa+Qw+Qesop 7.71% 



กำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ WORK-W1 โดยผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ   WORK-W1 
ทั้งจ ำนวน (กรณี 1.1) ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้ำนกำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control Dilution) ส่วนกรณีที่
บุคคลอื่นใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ WORK-W1 ทั้งจ ำนวน (กรณี 1.2) จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นร้อยละ 4.76 และอำจจะ
ได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 7.71 ในกรณีที่มีกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ WORK-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
และมีผู้อื่นมำใช้สิทธิแทนทั้งจ ำนวน  และมีกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ ESOP ครั้งที่ 2 และกรรมกำร ผู้บริหำรและ
พนักงำนของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ใช้สิทธิทั้งจ ำนวน (กรณี 2.2) 

 

2. ด้ำนกำรลดลงของส่วนแบ่งก ำไร (EPS Dilution)   
สูตรกำรค ำนวณกำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุ้น  =  [EPSo – EPSn] / EPSo 

 โดยที่ EPSo = ก ำไรสุทธ/ิQo 
EPSn = ก ำไรสุทธ/ิQn 

ซ่ึง Qo = จ ำนวนหุ้นรวมที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับในแต่ละกรณี  
 Qn = จ ำนวนหุ้นรวมทั้งหมด  
 

ก ำไรสุทธิ ค ำนวณจำกก ำไรสุทธิของบริษัทย้อนหลัง 4 ไตรมำส โดยนับตั้งแต่เดือนเมษำยน 2557 ถึง มีนำคม 2558 ซ่ึง
เท่ำกับ 10.47 ล้ำนบำท 

 

 
 
 
 

กำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ WORK-W1 โดยผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ WORK-W1 
ทั้งจ ำนวน (กรณี 1.1) ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้ำนกำรลดลงของส่วนแบ่งก ำไร (EPS Dilution) ส่วนกรณีที่บุคคลอื่นใช้
สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ WORK-W1 ทั้งจ ำนวน (กรณี 1.2) จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นร้อยละ 4.76 และอำจจะได้รับ
ผลกระทบเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 7.71 ในกรณีที่มีกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ WORK-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและมี
ผู้อื่นมำใช้สิทธิแทนทั้งจ ำนวน และมีกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ ESOP ครั้งที่ 2 และกรรมกำร ผู้บริหำรและ
พนักงำนของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ใช้สิทธิทั้งจ ำนวน (กรณี 2.2) 

 

3. ด้ำนกำรลดลงของรำคำ (Price Dilution) 
สูตรกำรค ำนวณกำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุ้น  =  [Po – Pn] / Po 

โดยที่ Po = รำคำหุ้นรวมที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับในแต่ละกรณี  
Pn = รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นทั้งหมดภำยหลังกำรเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ WORK-W1  

   และ/หรือภำยหลังกำรเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ ESOP ครั้งที่ 2 
Pa = รำคำถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก 15 วันท ำกำรติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมกำร 

   บริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 23 มิถุนำยน 2558 
 Pw = รำคำใช้สิทธิซ้ือหุ้นใบส ำคัญแสดงสิทธิ WORK-W1 ซ่ึงเท่ำกับ  38.10  บำท ต่อหุ้น  

กรณ ี Qo Qn ผลกระทบ EPS Dilution 
กรณีที่ 1.1 Qa+Qw Qa+Qw 0.00% 
กรณีที่ 1.2 Qa Qa+Qw 4.76% 
กรณีที่ 2.1 Qa+Qw Qa+Qw+Qesop 3.10% 
กรณีที่ 2.2 Qa Qa+Qw+Qesop 7.71% 



 Pesop = รำคำใช้สิทธิซ้ือหุ้นตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ ESOP ซ่ึงเท่ำกับ  38.10  บำท ต่อหุ้น 
  

 
หำกมีกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ WORK-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และมีกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญ

แสดงสิทธิ ESOP ครั้งที่ 2 และกรรมกำร ผู้บริหำรและ/หรือพนักงำนของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ใช้สิทธิครบทั้งจ ำนวน รำคำ
หุ้นของบริษัทจะยังคงไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องจำกรำคำกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ 38.10บำทต่อหุ้น เป็นรำคำที่
ไม่ต่ ำกว่ำรำคำตลำด ซ่ึงเท่ำกับ 38.09 บำทต่อหุ้น ค ำนวณโดยวิธีรำคำถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ้นสำมัญของบริษัทที่ท ำกำรซ้ือขำย
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันท ำกำรติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 
23 มิถุนำยน 2558 

 

1.2. กำรใช้สิทธิและเงื่อนไขกำรใช้สิทธิ 
1.2.1. วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ (Exercise Date) 

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ทุกวันที่ 25 ของเดือนกุมภำพันธ์  พฤษภำคม  
สิงหำคม และพฤศจิกำยน  ตลอดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ  (“วันใช้สิทธิ”) ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุด
ท ำกำรของบริษัทให้เลื่อนก ำหนดกำรใช้สิทธิดังกล่ำวเป็นวันท ำกำรถัดไป ทั้งนี้วันใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 
25  พฤศจิกำยน  2558 และ วันครบก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย จะตรงกับวันที่ใบส ำคัญแสดงสิทธิมีอำยุครบ    
4 ปี นับแต่วันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิซ่ึงตรงกับวันที่   30 กันยำยน  2562  และในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย
ตรงกับวันหยุดท ำกำรของบริษัทให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยดังกล่ำวเป็นวันท ำกำรถัดไป 

1.2.2. กำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท 
ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทั้งหมดหรือ
บำงส่วนก็ได้ ส ำหรับใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภำยในวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย บริษัท
จะถือว่ำผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวและให้ถือว่ำใบส ำคัญ
แสดงสิทธินั้นๆ ส้ินสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ 

1.2.3. ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธ ิ 
ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัท จะต้องแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ
ซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัท ระหว่ำงเวลำ 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภำยในระยะเวลำ 5 วันท ำกำรก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละ
ครั้ง (“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ”)  ยกเว้นกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยก ำหนดให้มีระยะเวลำกำรแจ้ง
ควำมจ ำนง ระหว่ำงเวลำ  9.30 น. ถึง 15.30 น.ภำยในระยะเวลำ 15 วันท ำกำรก่อนวันใช้สิทธิ ครั้งสุดท้ำย 
(“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย”)  
 

กรณ ี Po Pn 
ผลกระทบ Price 

Dilution 
กรณีที่ 1.1 (Pa x Qa) / Qa [(Pa x Qa) + (Pw x Qw)] / (Qa + Qw) 0.00% 
กรณีที่ 1.2 (Pa x Qa) / Qa [(Pa x Qa) + (Pw x Qw)] / (Qa + Qw) 0.00% 
กรณีที่ 2.1 (Pa x Qa) / Qa [(Pa x Qa) + (Pw x Qw) + (Pesop x Qesop)] / (Qa+Qw+Qesop) 0.00% 
กรณีที่ 2.2 (Pa x Qa) / Qa [(Pa x Qa) + (Pw x Qw) + (Pesop x Qesop)] / (Qa+Qw+Qesop) 0.00% 



ทั้งนี้ บริษัท จะไม่มีกำรปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นในกรณีกำรใช้สิทธิ ครั้งสุดท้ำย 
ซ่ึงจะมีกำรปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 21 วันท ำกำร ก่อนวัน
ก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย โดยตลำดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมำย SP เพื่อห้ำมกำรซ้ือขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ
ล่วงหน้ำ 3 วันท ำกำรก่อนปิดสมุดทะเบียน ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิวันแรก
ตรงกับวันหยุดท ำกำรของตลำดหลักทรัพย์ ให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนวันแรกดังกล่ำว เป็นวันท ำกำรก่อนหน้ำ 
 

บริษัท จะแจ้งข่ำวเตือน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (หำกมี) เกี่ยวกับวันก ำหนดกำรใช้สิทธิ ระยะเวลำกำรแจ้งควำม

จ ำนงในกำรใช้สิทธิ อัตรำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใช้สิทธิ รำยละเอียดบัญชีธนำคำรของบริษัท  เพื่อกำรจองซ้ือและใช้

สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ บุคคลที่บริษัทจะแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของบริษัทในกำรรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้

สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ  (ถ้ำมี) (“ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ”) และสถำนที่ที่ติดต่อในกำรใช้

สิทธิ โดยผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบอย่ำงน้อย 7 วันท ำกำรก่อน

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้ง  ผ่ำนระบบเผยแพร่ส่ือสำรทำงอิเล็กทรอนิคส์ของตลำด

หลักทรัพย์ และให้ถือว่ำผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้รับทรำบแล้ว  ส ำหรับวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย บริษัท

จะส่งรำยละเอียดดังกล่ำวให้กับผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ มีรำยช่ือปรำกฏตำมสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดง

สิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้ำยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย 

1.2.4. ผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญ แสดงสิทธ ิ

(ก) ผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิกรณีทั่วไป  

สิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรำกฏช่ือเป็นเจ้ำของใบส ำคัญแสดงสิทธิ

จ ำนวนดังกล่ำวในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิในขณะนั้น ๆ  หรือในวันแรกของกำรปิดสมุด

ทะเบียน ในกรณีที่มีกำรปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่จะได้มีกำรโอนใบส ำคัญ

แสดงสิทธิซ่ึงสำมำรถใช้ยันกับบริษัท ได้ตำม ข้อ 8.1 (ก)  เกิดขึ้นแล้วในวันปิดสมุดทะเบียนที่เกี่ยวข้องข้ำงต้น 

ซ่ึงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่ผู้รับโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

(ข)  ผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิกรณีที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิแทน 

 สิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิได้รับแจ้งเป็น

หนังสือจำกศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ว่ำเป็นผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิจ ำนวนดังกล่ำวที่ลงทะเบียนใน

สมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไว้ในช่ือของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ในขณะนั้น ๆ หรือในวันแรกของ

กำรปิดสมุดทะเบียน ในกรณีที่มีกำรปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

1.2.5. นำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

62 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหำนคร 10110 

โทรศัพท์ : 0-2229-2800 



โทรสำร : 0-2359-1259 

TSD Call Center : 0-2229-2888 

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

E-mail : TSDCallCenter@set.or.th 

นำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบกำรปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซ่ึงในสมุด

ทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยช่ือเต็ม สัญชำติ และที่อยู่ของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ และ

รำยละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตำมที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะก ำหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกันบริษัท จะถือว่ำสมุด

ทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง   ดังนั้น ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิมีหน้ำที่ในกำรแจ้งกำร

เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลำดในรำยละเอียดในกำรลงบันทึกสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิต่อนำย

ทะเบียนโดยตรง  และนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลำดดังกล่ำว   

บริษัทจะสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวให้แก่

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวผ่ำนระบบเผยแพร่ส่ืออิเล็กทรอนิคส์ของตลำด

หลักทรัพย์โดยเร็ว และแจ้งส ำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน 15  วัน 

1.2.6. สถำนที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิ 

ฝ่ำยบริหำรกำรเงินกำรลงทุน 

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) 

เลขที่ 99  หมู่ 2  ต ำบลบำงพูน  อ ำเภอเมืองปทุมธำนี  จังหวัดปทุมธำนี  12000 

โทรศัพท์ 02-8332281 ,  02-8332286  โทรสำร 02-8332998-9 

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิ หรือ บริษัทได้แต่งตั้งตัวแทนรับแจ้งควำม

จ ำนงในกำรใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรำยละเอียดให้กับผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบผ่ำนระบบเผยแพร่ส่ือ

อิเล็กทรอนิคส์ของตลำดหลักทรัพย์ต่อไป และให้ถือว่ำผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้รับทรำบแล้ว 

1.2.7. ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ   สำมำรถติดต่อขอรับแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ

ซ้ือหุ้นสำมัญ เพิ่มทุนได้ที่บริษัทในระหว่ำงระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ ณ สถำนที่ติดต่อในกำร    

ใ ช้ สิท ธิ  หรือตั วแทนรับแจ้ งควำมจ ำนงในกำรใ ช้ สิท ธิ  หรื อดำวน์ โหลดจำก เ ว็บไซต์ของบริษั ท 

(www.workpoint.co.th) และแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุนได้ที่บริษัท หรือตัวแทนรับแจ้งควำม

จ ำนงในกำรใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี) ตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.6 โดยจะต้องแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ

ตำมระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิตำมที่ระบุในข้อ 1.2.3 ข้ำงต้น 

 

ในกรณีที่ใบส ำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ต้องกำรใช้สิทธิ

ต้องแจ้งควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบส ำคัญแสดง

สิทธิตำมที่ตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด 

mailto:TSDCallCenter@set.or.th
http://www.workpoint.co.th/


(ก) ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซ้ือขำยหลักทรัพย์ของตนอยู่ โดยใบส ำคัญแสดงสิทธิอยู่ในบัญชี 

“บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผู้ฝำก” ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ต้องกำรใช้สิทธิ  

ต้องแจ้งควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อให้ออกใบแทนใบส ำคัญ

แสดงสิทธิตำมที่ตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนำยหน้ำซ้ือขำยหลักทรัพย์ 

(Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่ำวจะด ำเนินกำรแจ้งกับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เพื่อขอถอน

ใบส ำคัญแสดงสิทธิจำกบัญชี  “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผู้ฝำก” โดยศูนย์รับ

ฝำกหลักทรัพย์จะด ำเนินกำรออกใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้น

สำมัญเพิ่มทุนของบริษัท 

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซ้ือขำยหลักทรัพย์ โดยใบส ำคัญแสดงสิทธิอยู่กับศูนย์รับฝำก

หลักทรัพย์ใน “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ต้องกำรใช้สิทธิต้องแจ้งควำมจ ำนง

และกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมที่ตลำด

หลักทรัพย์ก ำหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบส ำคัญแสดงสิทธิจำก “บัญชีบริษัทผู้ออก

หลักทรัพย์” โดยศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะด ำเนินกำรออกใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐำน

ประกอบกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท 

1.2.8. ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ   ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุน จะต้อง

ปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ โดยด ำเนินกำรและส่งต้นฉบับเอกสำร (ทั้งนี้บริษัทจะไม่

รับกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิทำงไปรษณีย์)  ดังต่อไปนี้ 

(1)     ยื่นแบบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกข้อควำมถูกต้องชัดเจนและครบถ้วน

ทุกรำยกำรพร้อมลงนำมโดยผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่บริษัทหรือตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำร

ใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี) ในช่วงระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 

(2)    น ำส่งใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ระบุว่ำผู้ถือนั้นมีสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ตำมจ ำนวนที่ระบุในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญ ให้แก่บริษัทหรือตัวแทนรับแจ้ง

ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธ ิ(แล้วแต่กรณี)  

(3)    หลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิ 

(i)   บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย 

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร/ ส ำเนำบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ         

ที่ยังไม่หมดอำยุ พร้อมส ำเนำทะเบียนบ้ำน (ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล ซ่ึงท ำให้ช่ือ/ช่ือ

สกุลไม่ตรงกับใบส ำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสำรที่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น ทะเบียน

สมรสใบหย่ำ ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ช่ือสกุล เป็นต้น) พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้อง 

(ii)    บุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ำว 

ส ำเนำใบต่ำงด้ำวหรือหนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุ พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้อง 

(iii)    นิติบุคคลในประเทศ 



ส ำเนำหนังสือรับรองที่กระทรวงพำณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6  เดือนก่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิใน

ครั้งนั้น ๆ พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้น พร้อม

ประทับตรำส ำคัญของนิติบุคคล(ถ้ำมี) และ เอกสำรหลักฐำนของผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือตำมข้อ 

(i) หรือ ข้อ (ii) พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

(iv)   นิติบุคคลในต่ำงประเทศ 

 ส ำเนำหนังสือส ำคัญกำรจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือ หนังสือรับรองของนิติบุคคล ซ่ึงต้องมีรำยกำร

แสดงรำยช่ือผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคลนั้น อ ำนำจในกำรลงนำม และที่ตั้งของบริษัท ที่

ออกไม่เกิน 6  เดือนก่อนวันใช้สิทธิ ซ่ึงรับรองโดย Notary Pubic   พร้อมรับรองส ำ เนำถูกต้อง

โดยผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้น และประทับตรำส ำคัญของนิติบุคคล(ถ้ำมี) และ เอกสำร

หลักฐำนของผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือตำมข้อ (i) หรือ ข้อ (ii) พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

ทั้งนี้ หำกผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิตำมที่กล่ำวข้ำงต้น บริษัท  

และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่ 

ประสงค์จะใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้น ๆ อย่ำงไรก็ตำม บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้ง

ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ สำมำรถใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตำม

ใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ตำมควำมเหมำะสม 

(4)    ช ำระเงินตำมจ ำนวนในกำรใช้สิทธิตำมที่ระบุในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุน 

ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด โดยไม่เกินวันใช้สิทธิ  แก่บริษัทหรือตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 

(แล้วแต่กรณี) โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 

(i)   โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำก  ช่ือบัญชี  “บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน)”   

ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน)  สำขำ ถนนรำมอินทรำ  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 002-8-99922-4 โดย

แนบหลักฐำนกำรโอนเงินภำยในวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง 

(ii)   ช ำระโดยเช็ค  แคชเชียร์เช็ค  ดร๊ำฟท์  หรือค ำส่ังจ่ำยเงินธนำคำร ที่สำมำรถเรียกเก็บได้ใน

กรุงเทพมหำนคร โดยลงวันที่จองซ้ือและต้องส่งมอบถึงบริษัทหรือตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้

สิทธิ (แล้วแต่กรณี) ภำยใน 11.00 น. ของวันท ำกำร 2 วัน ก่อนวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง โดยขีดคร่อมส่ังจ่ำย  

“บริษัท  เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน)” หรือ ช ำระโดยวิธีกำรอื่นใดตำมแต่ที่บริษัท

และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิจะเป็นผู้ก ำหนดและแจ้งให้ทรำบต่อไป 
 

ทั้งนี้ กำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทหรือตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงใน

กำรใช้สิทธิ เรียกเก็บเงินจ ำนวนดังกล่ำวได้แล้วเท่ำนั้น หำกบริษัทหรือตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำร

ใช้สิทธิไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินไม่ว่ำในกรณีใด ๆ ที่ไม่ได้เกิดจำกควำมผิดของบริษัทหรือตัวแทนรับแจ้ง

ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ บริษัทจะถือว่ำผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้น

สำมัญเพิ่มทุนในครั้งนั้น ๆ โดยบริษัทและ /หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ จะจัดส่ง



ใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิพร้อมกับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ที่เรียกเก็บ

เงินไม่ได้คืนให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิภำยใน 14 วันนับจำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ 
 

ทั้งนี้ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุนได้ใหม่ในวัน

ก ำหนดกำรใช้สิทธิในครั้งต่อ ๆ ไป   เว้นแต่กำรใช้สิทธิครั้งนั้นจะเป็นกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย  บริษัทจะ

ถือว่ำใบส ำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ ส้ินสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ ซ่ึงบริษัทและตัวแทนรับแจ้งควำม

จ ำนงในกำรใช้สิทธิจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรือ ค่ำเสียหำยอื่นใดไม่ว่ำในกรณีใด ๆ 
 

หมำยเหตุ 

           ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญจะเป็นผู้รับภำระค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ 

รวมถึงภำษี และ/หรือ อำกรแสตมป์ทั้งหมด (ถ้ำมี) ตำมบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎำกร หรือข้อบังคับ 

หรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือบังคับใช้ในกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ำมี) 

1.2.9. จ ำนวนหน่วยของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจะต้องเปน็จ ำนวนเต็มเท่ำนั้น โดย อัตรำกำร

ใช้สิทธิเท่ำกับใบส ำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วย ต่อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนหนึ่งหุ้น เว้นแต่กรณีมีกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิ

ตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิตำมที่ระบุไว้ในข้อ 3. 

1.2.10. จ ำนวนหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ออกให้เมื่อมีกำรใช้สิทธิ จะค ำนวณโดยกำรน ำจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิซ่ึงผู้ถือ

ใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ช ำระตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้น หำรด้วยรำคำกำรใช้สิทธิ โดยบริษัท จะออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน

เป็นจ ำนวนเต็มไม่เกินจ ำนวนหน่วยของใบส ำคัญแสดงสิทธิ คูณด้วยอัตรำกำรใช้สิทธิ หำกมีกำรปรับรำคำกำรใช้

สิทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิ แล้วท ำให้มีเศษหุ้นเหลืออยู่จำกกำรค ำนวณดังกล่ำวบริษัทจะไม่น ำเศษหุ้น

ดังกล่ำวมำคิดค ำนวณ โดยจะตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และจะช ำระคืนเงินที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิดังกล่ำวโดยไม่มี

ดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิภำยใน 14 วันนับจำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ ทั้งนี้ ตำมวิธีกำร

และเงื่อนไขที่ก ำหนดโดยบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ    
 

อย่ำงไรก็ดี  ไม่ว่ำกรณีใด ๆ หำกได้มีกำรส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิหรือเงินที่ได้รับไว้โดยไม่มีกำร

ใช้สิทธิหรือไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ โดยได้ส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งควำมจ ำนงในกำร

ใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบและผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่

มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่ำเสียหำยใด ๆ อีกต่อไป 

1.2.11. หำกบริษัทและ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ ได้รับเอกสำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิตำมข้อ 

1.2.8. ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือตรวจสอบได้ว่ำข้อควำมที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจ้งควำม

จ ำนงกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุนนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือติดอำกรแสตมป์ (ถ้ำมี) ไม่ครบถ้วน

ถูกต้องตำมบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎำกร ข้อบังคับ หรือกฎหมำยต่ำง ๆ  ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องท ำกำร

แก้ไขให้ถูกต้องภำยในระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิหำกผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่ท ำกำรแก้ไขให้

ถูกต้องภำยในระยะเวลำดังกล่ำว บริษัทจะถือว่ำผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้น



สำมัญเพิ่มทุนในครั้งนั้น ๆ โดยบริษัทและ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ จะจัดส่งใบส ำคัญแสดง

สิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ และเงินที่ได้รับไว้คืนให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวโดยไม่มี

ดอกเบี้ยภำยใน 14 วันนับจำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ ทั้งนี้ ตำมวิธีกำรและเงื่อนไขที่ก ำหนดโดยบริษัท

และ/หรือตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ    อย่ำงไรก็ตำม ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถแจ้งควำมจ ำนง

กำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุนได้ใหม่ในวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งต่อๆ ไป เว้นแต่กำรใช้สิทธิครั้งนั้นจะเป็นกำร

ใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย ให้ถือว่ำใบส ำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ  ส้ินสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ  โดยบริษัทและตัวแทนรับ

แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรือ ค่ำเสียหำยอื่นใดไม่ว่ำในกรณีใด ๆ 

1.2.12. ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ช ำระจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิไม่ครบถ้วนหรือมีกำรช ำระเงินเกินจ ำนวน ใน

กำรใช้สิทธิ บริษัทและ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ มีสิทธิที่จะด ำเนินกำรประกำรใดประกำร

หนึ่งต่อไปนี้ ตำมที่บริษัทและ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ จะเห็นสมควร 

(ก) ถือว่ำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิมีจ ำนวนเท่ำกับ (1) จ ำนวนหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่พึงจะได้รับตำม

สิทธิ หรือ (2) จ ำนวนหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่พึงได้รับตำมจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิ ซ่ึงบริษัทหรือตัวแทน

รับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ ได้รับช ำระไว้จริงตำมรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิในขณะนั้น 

แล้วแต่จ ำนวนใดจะน้อยกว่ำ หรือ 

(ข) ให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิช ำระเงินเพิ่มเติมตำมจ ำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภำยใน

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ หำกบริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 

ไม่ได้รับเงินครบตำมจ ำนวนกำรใช้สิทธิภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ให้ถือว่ำผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิแสดง

เจตนำยกเลิกกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครั้งนั้น ๆ เฉพำะส่วนที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิช ำระ

จ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ

ซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุนได้ใหม่ในวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งต่อ ๆ ไป เว้นแต่เป็นกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย ให้

ถือว่ำใบส ำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ ส้ินสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ โดยบริษัทฯ และตัวแทนรับแจ้งควำม

จ ำนงในกำรใช้สิทธิ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรือ ค่ำเสียหำยอื่นใดไม่ว่ำในกรณีใด ๆ 
 

ในกรณีตำมข้อ (ก) หรือ (ข) หำกมีกรณีต้องส่งเงินคืนให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ และ/หรือ 

ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ จะส่งเงินที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิหรือเงินที่ได้รับไว้คืนให้แก่ 

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน 14 วันนับจำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ ทั้งนี้ 

ตำมวิธีกำรและเงื่อนไขที่ก ำหนดโดยบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 
 

อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำกรณีใด ๆ หำกได้มีกำรส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิหรือเงินที่ได้รับไว้โดย 

ไม่มีกำรใช้สิทธิหรือไม่สำมำรถใช้สิทธิ โดยได้ส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบแจ้ง

ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบ 

และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่ำเสียหำยใด ๆ อีกต่อไป 



1.2.13. ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็นจ ำนวนมำกกว่ำจ ำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ 

บริษัทจะส่งใบส ำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่ที่ระบุจ ำนวนหน่วยของใบส ำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือคืนให้แก่ผู้ถือ

ใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวภำยใน 15 วันนับจำกวันที่ได้ใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ โดยจะท ำกำรยกเลิกใบส ำคัญแสดง

สิทธิใบเก่ำ ยกเว้นในกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยจะไม่มีกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิใดๆ อีก 

1.2.14. เมื่อผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุน ได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรแจ้งควำมจ ำนง

กำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุนอย่ำงครบถ้วนถูกต้อง กล่ำวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน

ใบส ำคัญแสดงสิทธิ และใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุน พร้อมหลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิ 

และช ำระเงินในกำรใช้สิทธิถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ว่ำกรณีใดๆ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะไม่สำมำรถ

เพิกถอนกำรใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมเป็นหนังสือจำกบริษัท  

1.2.15. เมื่อพ้นก ำหนดระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยแล้ว แต่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิยังไม่ได้

ปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิที่ก ำหนดไว้อย่ำงครบถ้วน ให้ถือว่ำใบส ำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ ส้ิน

สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิไม่ได้อีก เมื่อพ้นก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้ง

สุดท้ำย และไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ จำกบริษัท 

1.2.16. บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช ำระแล้วของบริษัท ต่อกระทรวงพำณิชย์ตำมจ ำนวนหุ้นสำมัญเพิ่มทุน

ที่ออกใหม่ตำมกำรใช้สิทธิภำยใน 14 วันนับแต่วันก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ และบริษัท จะด ำเนินกำรให้นำย

ทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท จดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้ำเป็นผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษัท 

ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตำมจ ำนวนหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ได้ออกตำมกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ               
 

ทั้งนี้ บริษัท จะด ำเนินกำรยื่นค ำขอให้รับหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ออกเนื่องจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็น

หลักทรัพย์จดทะเบียนเข้ำซ้ือขำยในตลำดหลักทรัพย์ภำยใน 30 วันนับแต่วันก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้ง 

1.2.17. ในกรณีที่หุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ส ำรองไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษัทจะด ำเนินกำรชดใช้ค่ำเสียหำยที่

เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้   อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจะไม่ชดใช้ค่ำเสียหำยใด ๆ 

ให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ (ทั้งบุคคลธรรมดำและนิติบุคคล) ซ่ึงมีสัญชำติต่ำงด้ำว ที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้อัน

เนื่องมำจำกข้อจ ำกัดในเรื่องอัตรำส่วนกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำว ซ่ึงข้อบังคับของบริษัท ก ำหนดว่ำ สัดส่วนกำรถือ

หุ้นของคนต่ำงด้ำวจะต้องไม่เกินกว่ำร้อยละ 49  ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ถึงแม้ว่ำจะมี

หุ้นสำมัญเพียงพอก็ตำม 

1.2.18. ให้คณะกรรมกำรบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมกำรบริษัทหรือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนบริษัท

มอบหมำย เป็นผู้มีอ ำนำจในกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรำยละเอียดอื่นๆ ของใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยรวม

ถึงกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิ กำรก ำหนดรำยช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิ กำรเข้ำ

เจรจำ ตกลงลงนำมในเอกสำร และสัญญำต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งด ำเนินกำรต่ำงๆ อันจ ำเป็น และสมควรอัน

เกี่ยวเนื่องกับใบส ำคัญแสดงสิทธิและกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซ่ึงรวมถึงกำรน ำ

ใบส ำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรออกและเสนอขำยตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำว เข้ำจดทะเบียน



เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนด ำเนินกำรขออนุญำตต่อหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้อง 

 

2. กำรชดใช้ค่ำเสียหำย ในกรณีที่บริษัทไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นสำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทจะชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่แสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิในวันก ำหนดกำรใช้สิทธิแต่ละครั้ง 

และปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ และบริษัทไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นสำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำม

ใบส ำคัญแสดงสิทธิได้อย่ำงครบถ้วน ยกเว้นกรณีตำมที่ระบุไว้ในข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิและข้อจ ำกัดกำรใช้

สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมข้อ 9  โดยค่ำเสียหำยที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิข้ำงต้นสำมำรถ

ค ำนวณได้ดังนี้ 

 

 

โดยที่ 

 B คือ จ ำนวนหุน้สำมัญที่ไม่สำมำรถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึ้นได้ตำมอัตรำกำรใช้
สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย 

MP คือ รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท เท่ำกับ มูลค่ำกำรซ้ือขำยหุ้นสำมัญ
ของบริษัททั้งหมด หำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญของบริษัทที่มีกำรซ้ือขำยทั้งหมด
ในตลำดหลักทรัพย์ระหว่ำงระยะเวลำ 15 วันท ำกำรติดต่อกันก่อนวันใช้สิทธิ
ในแต่ละครั้ง 

EP คือ รำคำกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือรำคำกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญ
แสดงสิทธิที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว 

 

ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท” เนื่องจำกหุ้นสำมัญของบริษัทไม่มีกำรซ้ือขำยระหว่ำง

วันที่ใช้ค ำนวณ บริษัทจะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำยุติธรรมเพื่อใช้ในกำรค ำนวณแทน 
 

กำรชดใช้ค่ำเสียหำย บริษัทจะช ำระเป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ำยเฉพำะ และจะจัดส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 30 วัน นับ

จำกวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง โดยไม่มีดอกเบี้ย 

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิมีสัญชำติต่ำงด้ำวใช้สิทธิแปลงสภำพใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสำมัญ แต่ไม่

สำมำรถด ำเนินกำรได้ เนื่องจำกอัตรำส่วนกำรถือหุ้นของชำวต่ำงด้ำวในขณะนั้นเกินกว่ำจ ำนวนที่ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท 

ในกรณีเช่นนี้ บริษัทจะไม่ชดใช้ค่ำเสียหำยหรือด ำเนินกำรอื่นใดให้แก่ผูถ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิชำวต่ำงด้ำวดังกล่ำว และผู้ถือ

ใบส ำคัญแสดงสิทธิชำวต่ำงด้ำวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำย และ/หรือเรียกร้องให้บริษัทชดใช้ใดๆ ทั้งส้ิน อย่ำงไรก็ดี 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิยังมีผลใช้ต่อไปจนถึงวันส้ินสุดกำรใช้สิทธิ หำก ณ วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิชำว

ต่ำงด้ำวยังไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ เนื่องจำกอัตรำส่วนกำรถือหุ้นของชำวต่ำงด้ำวในขณะนั้นเกินกว่ำจ ำนวนที่ระบุไว้ใน

ค่าเสียหายต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย  =  B X (MP – EP) 



ข้อบังคับบริษัท ให้ถือว่ำใบส ำคัญแสดงสิทธินั้นๆ ส้ินสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ โดยผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชำติ

ต่ำงด้ำว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ด ำเนินกำรชดใช้ค่ำเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งส้ิน  

 

3. เงื่อนไขกำรปรับสิทธิใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทจะด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุน ตลอดอำยุของใบส ำคัญ

แสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งต่อไปนี้ เพี่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่ให้

ด้อยไปกว่ำเดิม 

3.1. เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัท อันเป็นผลจำกกำรรวมหรือกำรแบ่งแยกหุ้น ซ่ึงกำร

เปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่

ตรำไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัท 

3.1.1.  รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณดังนี้ 

 

 

 

3.1.2. อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณดังนี้ 

 

 

 

  โดยที่ 

Price 1 คือ รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง 
Price 0 คือ รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง 
Ratio 1 คือ อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง 
Ratio 0 คือ อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง 
Par 1 คือ มูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญหลังกำรเปลี่ยนแปลง 
Par 0 คือ มูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญก่อนกำรเปลี่ยนแปลง 

  

3.2. เมื่อบริษัทเสนอขำยหุ้นสำมัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชำชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจ ำกัด ในรำคำ

สุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ค ำนวณได้ต่ ำกว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท” กำร

เปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซ้ือหุ้นสำมัญจะไม่ได้รับ

สิทธิในกำรจองซ้ือหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมำย XR) ส ำหรับกรณีที่เป็นกำร

เสนอขำยหุ้นให้ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญออกใหม่แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ

บุคคลในวงจ ำกัด ตำมแต่กรณี 

Price 1 = Price 0 x Par 1 

                  Par 0 

Ratio 1 = Ratio 0 x Par 0 

                  Par 1 



 ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท” เนื่องจำกหุ้นสำมัญของบริษัทไม่มี

กำรซ้ือขำยระหว่ำงวันที่ใช้ค ำนวณ บริษัทจะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำยุติธรรมเพื่อใช้ในกำรค ำนวณแทน 

อนึ่ง ในกรณีที่เมื่อมีกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญพร้อมกันมำกกว่ำ 1 รำคำเสนอขำย ในเงื่อนไขที่จะต้องจองซ้ือ

ด้วยกัน ให้น ำรำคำเสนอขำยทุกรำคำ และจ ำนวนหุ้นที่ออกใหม่ทั้งหมดมำค ำนวณรำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญ

ที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่กำรเสนอขำยพร้อมกันดังกล่ำวไม่อยู่ภำยในเงื่อนไขที่จะต้องจองซ้ือด้วยกัน ให้น ำจ ำนวน

หุ้นและรำคำเสนอขำยที่ต่ ำกว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท” มำค ำนวณกำร

เปลี่ยนแปลงเท่ำนั้น 

  “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท”  เท่ำกับ มูลค่ำกำรซ้ือขำยหุ้นสำมัญของบริษัททั้งหมด 

หำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญของบริษัทที่มีกำรซ้ือขำยทั้งหมดในตลำดหลักทรัพย์ในระหว่ำงระยะเวลำ  15 วันท ำกำร 

(วันที่เปิดท ำกำรซ้ือขำยของตลำดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในกำรค ำนวณ 

  “รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่”  ค ำนวณได้จำกจ ำนวนเงินทั้งส้ินที่บริษัทจะได้รับจำก

กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ หักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ำมี) หำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออก

ใหม่ทั้งหมด 

  “วันที่ใช้ในกำรค ำนวณ” คือ วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซ้ือหุ้นสำมัญที่ออก

ใหม่ (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมำย XR) ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ 

วันแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญออกใหม่แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ำกัด แล้วแต่กรณี 

 

3.2.1. รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณดังนี้ 

 

 

 

 

3.2.2. อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณดังนี้ 

 

 

 

 

โดยที่ 

Price 1 คือ รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง 
Price 0 คือ รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง 
Ratio 1 คือ อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง 
Ratio 0 คือ อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง 

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

                  MP x (A + B) 

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

                  (A x MP) + BX 



MP คือ รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท 
A คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือ

หุ้นเพื่อกำรจองซ้ือหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้กับผู้
ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันก่อนวันแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่แก่
ประชำชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจ ำกัด แล้วแต่กรณี 

B คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่จำกกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอ
ขำยต่อประชำชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจ ำกัด แล้วแต่กรณี 

BX คือ จ ำนวนเงินที่ได้รับทั้งส้ินหลังจำกหักค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) ของหุ้นสำมัญที่ออกนั้น 
ทั้งกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ และ/หรือ เสนอขำยแก่ประชำชนทั่วไป และ/
หรือ บุคคลในวงจ ำกัด แล้วแต่กรณี 

3.3. เมื่อบริษัทเสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชำชนทั่วไป และ/หรือบุคคลใน

วงจ ำกัด  โดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมัญได้หรือใหสิ้ทธิในกำรจองซ้ือหุ้นสำมัญ 

(เช่น หุ้นกู้แปลงสภำพ หรือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมัญ)  โดยที่รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่จะออก

ใหม่ เพื่อรองรับสิทธิดังกล่ำว ต่ ำกว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท” 

 กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซ้ือหุ้นสำมัญ

จะไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซ้ือหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ข้ำงต้น (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมำย XR) 

ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ 

ข้ำงต้น แก่ประชำชนทั่วไปและ/หรือ บุคคลในวงจ ำกัด ตำมแต่กรณี 

 “รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ค ำนวณได้จำกจ ำนวณเงินที่บริษัทจะได้รับ

จำกกำรขำยหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมัญ หักด้วย

ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ำมี) รวมกับเงินที่จะได้รับจำกกำรแปลงสภำพ/เปลี่ยนเปน็หุน้สำมญั 

หรือ ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญนั้น หำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธินั้น 

 “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษทั” หมำยถึง มูลค่ำกำรซ้ือขำยหุ้นสำมัญของบริษัททั้งหมด หำร

ด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญของบริษัทที่มีกำรซ้ือขำยทั้งหมดในตลำดหลักทรัพย์ในระหว่ำงระยะเวลำ 15 วันท ำกำร (วันที่

เปิดท ำกำรซ้ือขำยของตลำดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในกำรค ำนวณ 

 “วันที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซ้ือหลักทรัพย์ออก

ใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมัญกรณีที่เป็นกำรเสนอขำย

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issues) และ/หรือ วันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะ

แปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมัญหรือให้สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมัญส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชน

ทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด (แล้วแต่กรณี)  

3.3.1. รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณดังนี้ 

 

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

                  MP x (A + B) 



3.3.2. อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณดังนี้ 

 

 

 

 

โดยที่ 

Price 1 คือ รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง 
Price 0 คือ รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง 
Ratio 1 คือ อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง 
Ratio 0 คือ อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง 
MP คือ รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท 
A คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือ

หุ้นเพื่อกำรจองซ้ือหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็น
หุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันก่อนวัน
แรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มี สิทธิที่จะแปลงสภำพ/
เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญได้  แก่ประชำชนทั่วไป และ/
หรือบุคคลในวงจ ำกัด   

B คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของหลักทัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิ
ที่จะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิในกำรจองซ้ือหุ้นสำมัญ
ตำมที่เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขำยต่อประชำชนทั่วไป และ/
หรือบุคคลในวงจ ำกัด  

BX คือ จ ำนวนเงินที่ได้รับทั้งสิ้นหลังหักค่ำใช้จ่ำยจำกกำรออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิ
ที่จะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมัญได้หรือให้สิทธิในกำรจองซ้ือหุ้นสำมัญ
ส ำหรับกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขำยแก่ประชำชนทั่วไป 
และ/หรือ บุคคลในวงจ ำกัด  รวมกับเงินที่จะได้รับจำกกำรใช้สิทธิแปลงสภำพ 
หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสำมัญ หรือใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญ 

 

3.4. เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลทั้งหมดหรือบำงส่วนเป็นหุ้นสำมัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้

สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซ้ือหุ้นสำมัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่

ตลำดหลักทรัพย์ขึ้นเครี่องหมำย XD)  

3.4.1. รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณดังนี้ 

 

 

 

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

                  (A x MP) + BX 

Price 1 = Price 0 x A  

                  A + B 



3.4.2. อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณดังนี้ 

 

 

 

โดยที่ 

Price 1 คือ รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง 
Price 0 คือ รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง 
Ratio 1 คือ อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง 
Ratio 0 คือ อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง 
A คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว  ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือ

หุ้นเพื่อสิทธิในกำรรับหุ้นปันผล 
B คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสำมัญปันผล 

 
3.5. เมื่อมีกำรจ่ำยปันผลเป็นเงินเกินกว่ำร้อยละ 90 ของก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินรวมของบริษัท ส ำหรับกำรด ำเนินงำน

ในรอบระยะเวลำบัญชีใดๆ กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิ จะมีผลบังคับใช้ทันที ตั้งแต่วัน

แรกที่ผู้ซ้ือหุ้นสำมัญไม่มีสิทธิในกำรรับเงินปันผลนั้น (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมำย XD) ทั้งนี้ กำร

ค ำนวณอัตรำร้อยละของเงินปันผลที่จ่ำยให้กับผู้ถือหุ้นให้ค ำนวณโดยน ำเงิ นปันผลที่จ่ำยออกจริงจำกผลกำร

ด ำเนินงำนในแต่ละรอบระยะเวลำบัญชีในแต่ละปีดังกล่ำว รวมทั้งเงินปันผลระหว่ำงกำล หำรด้วยก ำไรสุทธิหลัง

หักภำษีเงินได้ของผลกำรด ำเนินงำนของรอบระยะเวลำบัญชีนั้น 

 ทั้งนี้ กำรจ่ำยปันผลจำกก ำไรสุทธิ และ/หรือ ก ำไรสะสมตำมงบกำรเงินรวมของบริษัทของแต่ละรอบ

ระยะเวลำบัญชีนั้น จะไม่ค ำนึงว่ำเวลำที่มีกำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวออกจริง จะเกิดขึ้นในหรือภำยหลังส้ินรอบ

ระยะเวลำบัญชีนั้นๆ 

3.5.1. รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดังนี้  

 

 

 

 

3.5.2. อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

Ratio 1 = Ratio 0 x [A + B] 

                  A 

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

                  MP  

 

Ratio 1 = Ratio 0 x MP 

                  MP- (D – R) 



โดยที่ 

Price 1 คือ รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง 
Price 0 คือ รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง 
Ratio 1 คือ อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง 
Ratio 0 คือ อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง 
MP คือ รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท 
D คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ำยจริงแก่ผู้ถือหุ้น 
R คือ เงินปันผลต่อหุ้นทีค่ ำนวณจำกอัตรำร้อยละ 90 ของก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินรวม

ของบริษัท ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำบัญชีใดๆ หำรด้วยจ ำนวน
หุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล 

“รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท” หมำยถึง มูลค่ำกำรซ้ือขำยหุ้นสำมัญของบริษัททั้งหมด หำรด้วย

จ ำนวนหุ้นสำมัญของบริษัทที่มีกำรซ้ือขำยทั้งหมดในตลำดหลักทรัพย์ในระหว่ำงระยะเวลำ 15 วันท ำกำร (วันที่

เปิดท ำกำรซ้ือขำยของตลำดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในกำรค ำนวณ 

“วันที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผู้ ซ้ือหุ้นสำมัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วันแรกที่ตลำด

หลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมำย XD)  

3.6. ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ใดๆ อันท ำให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุกำรณ์

ใดๆ นั้นไม่ได้ก ำหนดอยู่ในข้อ 3.1  ถึงข้อ 3.5 ให้บริษัทเป็นผูม้ีดุลพินิจพิจำรณำ และถือเป็นที่สุด โดยผู้ถือใบส ำคัญ

แสดงสิทธิจะไม่โต้แย้ง หรือเรียกร้องใดๆ ทั้งส้ิน และจะแจ้งให้ส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ ทรำบ

ภำยใน 15 วันหลังจำกวันที่ผลกำรพิจำรณำเป็นที่สุด ทั้งนี้ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่อำจโต้แย้งคัดค้ำนหรือ

เรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ได้จำกผลกำรพิจำรณำนั้น 

3.7. กำรค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.6 เป็นอิสระต่อกันส ำหรับใน

กรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ จะเกิดขึ้นพร้อมกันให้ค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงเรียงล ำดับดังนี้ คือ ข้อ 3.1, 3.5, 3.4 , 3.2, 

3.3, 3.6 (ตำมล ำดับ) โดยในแต่ละล ำดับครั้งที่ค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงให้คงสภำพของอัตรำกำรใช้สิทธิเป็นทศนิยม 

3 ต ำแหน่ง บริษัทจะด ำเนินกำรแจ้งผลกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.6 

โดยบอกถึงรำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณ และเหตุผลที่ต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ

ทรำบผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมูลส่ืออิเล็กทรอนิคส์ของตลำดหลักทรัพย์ทันที  และแจ้งต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ตลำด

หลักทรัพย์และนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบภำยใน 15 วันนับจำกวันที่มีผลบังคับใช้ต่อกำรเปลี่ยนแปลง

รำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิ 

3.8. บริษัทจะไม่ขยำยอำยุใบส ำคัญแสดงสิทธิและจะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิเว้นแต่

จะมีกำรปรับสิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธ ิ

3.9. บริษัทอำจท ำกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิควบคู่กับกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิ

ก็ได้ 

 



 กำรค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิ จะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงซ่ึงท ำให้

รำคำกำรใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีกำรรวมหุ้น และจะใช้รำคำกำรใช้สิทธิ

ใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ต ำแหน่ง) คูณกับจ ำนวนหุ้นสำมัญ (จ ำนวนหุ้นสำมัญค ำนวณได้จำกอัตรำกำร

ใช้สิทธิใหม่ (ทศนิยม 3 ต ำแหน่ง) คูณกับจ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่แสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ เมื่อค ำนวณได้

จ ำนวนหุ้นออกมำเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ในกรณีที่มีเศษของบำทจำกกำรค ำนวณจ ำนวนเงินจำกกำร

ใช้สิทธิ ให้ตัดเศษของบำททิ้ง ส่วนในกรณีที่กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิดังกล่ำวมีผลท ำให้รำคำกำรใช้สิทธิ

ใหม่มีรำคำซ่ึงต่ ำกว่ำมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัท ให้ใช้มูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัทเป็นรำคำ

กำรใช้สิทธิใหม่ 

4. สถำนภำพของใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีอยู่ระหว่ำงวันที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ 

 ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่ำงกำรแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิและวันก่อนวันที่กระทรวงพำณิชย์จะรับจด

ทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้ว อันเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถำนะเท่ำเทียมกับใบส ำคัญ

แสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ถูกใช้สิทธิ และสถำนภำพดังกล่ำว จะส้ินสุดลงวันที่กระทรวงพำณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระ

แล้วอันเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 ในกรณีที่บริษัทมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยังไม่ได้น ำหุ้นสำมัญเพิ่มทุน

ที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้ท ำกำรใช้

สิทธิแล้วจะได้รับกำรปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทจะด ำเนินกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญ

แสดงสิทธิโดยเร็วที่สุดตำมจ ำนวนที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิจะได้รับหำกรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้

สิทธิ (แล้วแต่กรณี) ที่ได้ปรับใหม่นั้น มีผลบังคับใช้ อย่ำงไรก็ตำม ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิอำจได้รับหุ้นสำมัญส่วนเพิ่มช้ำ

กว่ำหุ้นสำมัญที่ได้รับก่อนหน้ำนี้แล้ว ทั้งนี้ไม่เกิน 45 วัน นับจำกวันที่มีกำรปรับสิทธิ  

5. สิทธิของหุ้นสำมัญใหม่ที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

สิทธิของหุ้นสำมัญที่ออกตำมกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภำพเหมือนหุ้น

สำมัญเดิมของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้ำนี้ ซ่ึงรวมทั้งสิทธิในกำรรับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดที่บริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น 

ทั้งนี้นับแต่วันที่กระทรวงพำณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้ว และนำยทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทได้จดแจ้งช่ือผู้ถือ

ใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท หำกบริษัทได้ประกำศวันก ำหนดให้สิทธิในเงินปันผล

หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ถือหุน้ก่อนวันทีก่ระทรวงพำณิชย์รับจดทะเบยีนเพิ่มทนุช ำระแล้ว และนำยทะเบียนผู้ถือหุ้นของ

บริษัทได้จดแจ้งช่ือของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ

ดังกล่ำวจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นนั้น 

6. รำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

6.1.   ลักษณะส ำคัญของหุ้น 

จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
ที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท 

20,861,633 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5  ของจ ำนวนหุ้นที่
จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 

  



มูลค่ำที่ตรำไว้ หุ้นละ 1 บำท 
 

รำคำกำรใช้สิทธิ 
 

38.10 บำท ต่อหุ้น เว้นแต่จะมีกำรปรับรำคำใช้สิทธิ 
ซ่ึงเป็นไปตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ 

6.2. ตลำดรองของหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ 

 เนื่องจำกหุ้นสำมัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ดังนั้น หุ้นสำมัญที่ออกใหม่

เนื่องจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิจะสำมำรถเข้ำท ำกำรซ้ือขำยในตลำดหลักทรัพย์ได้ภำยหลังจำกที่

บริษัทด ำเนินกำรจดทะเบียนหุ้นสำมัญใหม่ดังกล่ำวต่อตลำดหลักทรัพย์แล้ว โดยบริษัทจะด ำเนินกำรยื่นขออนุญำต

น ำหุ้นสำมัญที่ออกใหม่จำกกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นของใบส ำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อ

ตลำดหลักทรัพย์โดยเร็ว แต่ไม่เกิน 30 วัน นับจำกวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้หุ้นสำมัญดังกล่ำวสำมำรถท ำ

กำรซ้ือขำยในตลำดหลักทรัพย์ได้ เช่นเดียวกับหุ้นสำมัญเดิมของบริษัท 

6.3. กำรด ำเนินกำรหำกมีหุ้นสำมัญที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้เหลือจำก

กำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย บริษัทจะน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุน้เพื่อพิจำรณำต่อไป

ตำมล ำดับ 

7. กำรออกและส่งมอบหุ้นสำมัญออกใหม่ 

ในกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัทตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดง

สิทธิ ที่ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญ สำมำรถเลือกให้บริษัทด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

7.1. ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้น ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสำมัญ โดยให้ออกใบหุ้นในนำม

ของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตำมจ ำนวนที่ใช้สิทธิแก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดง

สิทธิทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตำมช่ือที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ภำยใน 15 วันนับ

จำกวันครบก ำหนดกำรใช้สิทธิแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญ จะไม่

สำมำรถขำยหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิในตลำดหลักทรัพย์ได้จนกว่ำจะได้รับใบหุ้น ซ่ึงอำจจะได้รับภำยหลัง

จำกที่หุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิได้รับอนุญำตให้เข้ำท ำกำรซ้ือขำยในตลำดหลักทรัพย์ 

7.2. ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสำมัญ แต่ประสงค์จะใช้บริกำร

ของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝำกหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้ สิทธิไว้ใน

บัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซ่ึงผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซ้ือขำยหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี้  ศูนย์รับฝำก

หลักทรัพย์จะด ำเนินกำรน ำหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิฝำกไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด เพื่อผู้ฝำก” และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวนหุ้นสำมัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝำกหุ้น

สำมัญอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวนหุ้นสำมัญที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่

ได้รับกำรจัดสรรหุ้นฝำกไว้ และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้จองซ้ือที่ได้รับกำรจัดสรรภำยใน 7 วันท ำกำร นับจำก

วันครบก ำหนดกำรใช้สิทธใินแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญจะสำมำรถ



ขำยหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิในตลำดหลักทรัพย์ได้ทนัทีที่ตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้หุ้นสำมัญที่เกิกจำกกำร

ใช้สิทธิท ำกำรซ้ือขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ 

ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญเลือกให้บริษัทด ำเนินกำรตำมข้อนี้ ช่ือของผู้ถือใบส ำคัญ

แสดงสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้น จะต้องตรงกับช่ือเจ้ำของบัญชีซ้ือขำยหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ

ประสงค์ที่จะฝำกหุ้นสำมัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่ำว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรออกใบ

หุ้นแก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นตำมข้อ 7.1 แทน โดยช่ือที่ปรำกฎบนใบหุ้น จะเป็นช่ือของผู้

ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเท่ำนั้น 

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิในกำรจองซ้ือจะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิมีบัญชี

ซ้ือขำยหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บัญชีซ้ือขำยหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นที่ได้รับจำกำรจัดสรรเข้ำบัญชี

ดังกล่ำวให้ถูกต้อง หำกระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์หรือเลขที่บัญชีซ้ือขำยหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง จะท ำให้ไม่สำมำรถ

โดนหุ้นเข้ำบัญชีซ้ือขำยหลักทรัพย์นั้นได้ ซ่ึงบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยของหุ้นหรือควำมล่ำช้ำในกำร

ติดตำมหุ้นคืน 

7.3. ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้รับกำรจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริกำรของ

ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝำกหุ้นสำมัญไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออก

หลักทรัพย์เลขที่  600  ในกรณีนี้ บริษัทจะด ำเนินกำรน ำหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิฝำกไว้กับศูนย์รับฝำก

หลักทรัพย์  และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวนหุ้นสำมัญ ตำมจ ำนวนที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ

ได้รับกำรจัดสรรไว้ในบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600  และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญ

แสดงสิทธทิี่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นภำยใน 7 วันท ำกำร นับจำกวันครบก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้ง เมื่อผู้ที่ได้รับ

กำรจัดสรรหุ้นต้องกำรขำยหุ้น ผู้ที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นต้องถอนหุ้นออกจำกบัญชี  600  ดังกล่ำว โดยต้องติดต่อ

ผ่ำนบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซ่ึงอำจจะมีค่ำธรรมเนียมในกำรด ำเนินกำร ตำมที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ และ/หรือ 

บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ ก ำหนด ดังนั้น ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นจะสำมำรถขำยหุ้นที่ได้รับกำรจัดสรรใน

ตลำดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้หุ้นของบริษัทท ำกำรซ้ือขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ และผู้ที่

ได้รับกำรจัดสรรหุ้นได้ด ำเนินกำรถอนหุ้นออกจำกบัญชี 600 ดังกล่ำวแล้ว 

8. กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

8.1. กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้ฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(ก) แบบกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิระหว่ำงผู้โอนและผู้รับโอน  กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เมื่อผู้

โอนใบส ำคัญแสดงสิทธิซ่ึงเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิระบุช่ือเป็นเจ้ำของใบส ำคัญแสดง

สิทธิจ ำนวนที่จะท ำกำรโอนหรือผู้รับโอนคนสุดท้ำย โดยมีกำรสลักหลังแสดงกำรโอนต่อเนื่องครบถ้วนจำกผู้

ที่ปรำกฎช่ือดังกล่ำว (แล้วแต่กรณี) และได้ส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลำยมือช่ือสลัก

หลังแสดงกำรโอนให้ไว้ด้วย 

(1) ผลกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิระหว่ำงผู้รับโอนกับบริษัท กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะใช้ยันกับ

บริษัทได้ ก็ต่อเมื่อนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิได้รับค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 



พร้อมทั้งใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ผู้รับโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ลงลำยมือช่ือเป็นผู้รับโอนในด้ำนหลังของ

ใบส ำคัญแสดงสิทธินั้นครบถ้วนแล้ว 

(2) ผลของกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิระหว่ำงผู้รับโอนกับบคุคคลภำยนอก กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

จะใช้ยันกับบคุคลภำยนอกได้ก็ต่อเมื่อนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคัญ

แสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว 

(ข) กำรขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ จะต้องกระท ำ ณ ส ำนักงำนใหญ่ของนำยทะเบียนใบส ำคัญ

แสดงสิทธิในวันและเวลำท ำกำรของนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ และจะต้องท ำตำมแบบ และวิธีกำรที่

นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิก ำหนด โดยนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิปฏิเสธไม่รับค ำขอ

ลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ หำกนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิเห็นว่ำกำรโอนใบส ำคัญแสดง

สิทธินั้นไม่ชอบด้วยกฎหมำย โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ลงลำยมือช่ือครบถ้วน

ตำมหลักเกณฑ์ในข้อ 8.1 (ก)  พร้อมทั้งหลักฐำนอื่นๆ ที่ยืนยันถึงควำมถูกต้องและควำมสมบูรณ์ของกำรโอน 

และกำรรับโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ตำมที่นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิก ำหนดให้แก่นำยทะเบียน

ใบส ำคัญแสดงสิทธิด้วย 

8.2. กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ 

ส ำหรบักำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์นั้น ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของศูนย์รับฝำก

หลักทรัพย์ 

9. ข้อจ ำกัดในกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ และข้อจ ำกัดในกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

9.1. ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทไม่มีข้อจ ำกัดในกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เว้นแต่กำรโอนเกิดขึ้น

ในช่วงปิดสมุดทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักกำรโอนสิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ ก่อนวันใช้สิทธิครั้ง

สุดท้ำย และตลำดหลักทรัพย์จะท ำกำรขึ้นเครื่องหมำย SP (ห้ำมกำรซ้ือขำย) ล่วงหน้ำ 3 วันท ำกำร ก่อนวันปิดสมุด

ทะเบียน หรือเป็นกำรเปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำรก ำหนดสิทธิของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือ

ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

9.2. ข้อจ ำกัดกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิของบุคคลที่ไม่ใช่สัญชำติไทย 

9.2.1. บริษัทจะไม่ออกหุ้นสำมัญให้แก่ผู้ใช้สิทธิที่มิใช่สัญชำติไทย ซ่ึงได้ด ำเนินกำรใช้สิทธิตำมวิธีกำรใช้สิทธิจน

ท ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สัญชำติไทยมีจ ำนวนเกินกว่ำร้อยละ 49 ตำมที่ระบุในข้อบังคับ

ของบริษัท หรือตำมสัดส่วนที่อำจมีกำรแก้ไขในข้อบังคับขอบบริษัทในอนำคต 

9.2.2. ในกรณีที่ใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่มีกำรใช้สิทธิ ณ วันที่ใช้สิทธิมีจ ำนวน

มำกกว่ำจ ำนวนหุ้นสำมัญที่อนุญำตให้ซ้ือโดยไม่ขัดต่อข้อจ ำกัด เรื่องสัดส่วนกำรถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่

สัญชำติไทย บริษัทและ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ จะด ำเนินกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญ

แสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดง

สิทธิ ที่มิใช่สัญชำติไทย ตำมล ำดับกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 



9.2.3. หำกข้อจ ำกัดในเรื่องสัดส่วนกำรถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สัญชำติไทยดังกล่ำวมีผลท ำให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดง

สิทธิ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สัญชำติไทยที่ได้ด ำเนินกำรใช้สิทธิตำมวิธีกำรใช้สิทธิไม่

สำมำรถใช้สิทธิได้ตำมจ ำนวนที่ระบุในแบบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญ ไม่ว่ำทั้งหมดหรือ

บำงส่วน บริษัทจะด ำเนินกำรคืนใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ และเงินที่เหลือตำม

รำคำใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้โดย

ไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สัญชำติไทยดังกล่ำว

ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 วัน นับจำกวันที่ใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ 

9.2.4. ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สัญชำติไทยจะไม่ได้รับกำรชดเชยไม่ว่ำ

รูปแบบใดจำกบริษัท ในกรณีที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรใช้สิทธิได้ โดยมีสำเหตุมำจำกข้อจ ำกัดเรื่องสัดส่วน

กำรถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สัญชำติไทยตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท 

9.2.5. ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สัญชำติไทยไม่สำมำรถใช้สิทธิ

ซ้ือหุ้นสำมัญ อันเนื่องมำจำกข้อจ ำกัดตำมที่กล่ำวในข้อ 9.2.1 ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวจะยังคง

สำมำรถที่จะด ำเนินกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยังไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ โดยให้

ด ำเนินกำรใช้สิทธิตำมวิธีกำรใช้สิทธิในระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในครั้งต่อๆ ไป จนถึง

วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย ตรำบเท่ำที่กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวไม่มีผลท ำให้ขัดต่อข้อจ ำกัดกำรโอนหุ้นของ

บริษัท ทั้งนี้ ในกรณี ณ วันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย หำกผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดง

สิทธิที่มิใช่สัญชำติไทยยังไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ เนื่องจำกอัตรำส่วนกำรถือหุ้นของคนที่มิใช่สัญชำติไทย

ในขณะนั้นเกินกว่ำจ ำนวนที่ระบุไว้ในข้อจ ำกัดกำรโอนหุ้นสำมัญ ให้ถือว่ำใบส ำคัญสิทธิที่มิใช่สัญชำติ

ไทยดังกล่ำว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ด ำเนินกำรชดเชยค่ำเสียหำยใดๆ 

ที่เกิดขึ้นทั้งส้ิน 

10. ข้อจ ำกัดกำรโอนหุ้นสำมัญ 

หุ้นของบริษัทโอนได้อย่ำงเสรีโดยไม่มีข้อจ ำกัด เว้นแต่กำรโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่ำงด้ำวถือหุ้นอยู่ในบริษัท

เกินกว่ำร้อยละ 49  ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัท กำรโอนหุ้นรำยใดที่จะท ำให้อัตรำส่วนกำรถือหุ้น

ของคนต่ำงด้ำวในบริษัทเกินอัตรำส่วนข้ำงต้น บริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนกำรโอนหุ้นรำยนั้นได ้

11. ที่มำของกำรก ำหนดรำคำหลักทรัพย์ท่ีเสนอขำย 

ไม่มีกำรก ำหนดรำคำของใบส ำคัญแสดงสิทธิ เนื่องจำกกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวเป็นกำรออกโดยไม่คิด

มูลค่ำ อย่ำงไรก็ดี บริษัทได้พิจำรณำถึงรำคำกำรใช้สิทธิครั้งนี้ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรใช้เงินของบริษัทในอนำคต 

12. กำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

12.1. บริษัท ต้องเรียกประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหำกมีเหตุกำรณ์ส ำคัญที่อำจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือ

ใบส ำคัญแสดงสิทธิอย่ำงเป็นนัยส ำคัญ หรือต่อควำมสำมำรถของบริษัทในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมข้อก ำหนด

สิทธิรวมทั้งมีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ ไม่ว่ำในเวลำใดๆ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิ 

หรือเมื่อผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 25 รำย ซ่ึงถือใบส ำคัญแสดงสิทธิรวมกันแล้วไม่น้อยกว่ำ



หนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยของใบส ำคัญแสดงสิทธิ ที่ยังมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น อำจร่วมกันเข้ำช่ือท ำ

หนังสือขอให้บริษัทด ำเนินกำรเรียกประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ โดยบริษัทจะต้องเรียกประชุมผู้ถือ

ใบส ำคัญแสดงสิทธิภำยใน 30 วัน นับแต่เมื่อมีเหตุกำรณ์ส ำคัญ หรือนับแต่วันที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ

ดังกล่ำว มีค ำขอเป็นหนังสือให้บริษัทเรียกประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีกำรจัดประชุมผู้ ถือ

ใบส ำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะท ำกำรปิดสมุดทะเบียนเพื่อก ำหนดสิทธิของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ในกำรเข้ำ

ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมดังกล่ำวเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 21 วันก่อนกำรประชุมผู้

ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิแต่ละครั้ง และตลำดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมำย SP (ห้ำมกำรซ้ือขำย) ล่วงหน้ำ 3 วัน

ท ำกำรก่อนวันปิดสมุดทะเบียน 

12.2. ในกำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่ำจะเป็นกำรเรียกประชุมโดยผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้

สิทธิ หรือบริษัทเป็นผู้ด ำเนินกำรเรียกประชุม ให้บริษัทจัดท ำหนังสือนัดประชุม ระบุสถำนที่ วัน เวลำ ผู้ที่

ขอให้เรียกประชุม และเรื่องที่จะพิจำรณำในที่ประชุม และจัดส่งให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ

หรือใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วนแต่ละรำย ตำมรำยช่ือและที่อยู่ที่ปรำกฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดง

สิทธิ และแจ้งผ่ำนทำงระบบเผยแพร่ส่ืออิเล็กทรอนิคส์ของตลำดหลักทรัพย์ เพื่อก ำหนดสิทธิในกำรเข้ำร่วม

ประชุมไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนกำรประชุมในแต่ละครั้ง 

12.3. ในกำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วน

ซ่ึงมีสิทธิเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน

ก็ได้ โดยผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวจะต้องจัดท ำหนังสือมอบฉันทะต่อประธำนที่ประชุมหรือผู้ที่

ประธำนที่ประชุมมอบหมำยก่อนเริ่มกำรประชุม 

 ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ หมำยถึง ผู้ถือใบส ำคัญแสดง

สิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วนในขณะนั้น โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิคนใดที่

มีส่วนได้เสียในข้อพิจำรณำอันใดซ่ึงที่ประชุมจะพิจำรณำและลงมติ ห้ำมมิให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิคนนั้น

ออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจำรณำข้อนั้น 

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียตำมข้อนี้ หมำยถึง ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่มีควำมขัดแย้งทำง

ผลประโยชน์ในเรื่องที่ที่ประชุมพิจำรณำลงมติ 

12.4. ในกำรออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ำกับหน่วยของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่

ถืออยู่โดยใบส ำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ผู้เป็นประธำนในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

นอกจำกสิทธิที่ตนมีในฐำนะเป็นผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

12.5. ในกำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จัดขึ้นโดยบริษัท ให้ประธำนกรรมกำรบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับ

มอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรบริษัท ท ำหน้ำที่เป็นประธำนที่ประชุม ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็น

ผู้ร้องขอให้จัดประชุม ประธำนในที่ประชุมอำจจะมำจำกบุคคลที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิลงมติ เห็นชอบ

คัดเลือกนอกเหนือไปจำกประธำนกรรมกำร หรือบุคคลที่ประธำนกรรมกำรมอบหมำย โดยที่ทั้งสองกรณี 

ประธำนที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงช้ีขำด นอกจำกสิทธิที่ตนมีอยู่ในฐำนะเป็นผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ 



12.6. องค์ประชุมในกำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้

สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วน และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมำประชุมรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ 25 รำย ซ่ึงถือ

ใบส ำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยทั้งหมดของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ยัง

มิได้ใช้สิทธิจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

12.7. ในกรณีที่ปรำกฎว่ำกำรประชุมครั้งใด เมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้ว 60 นำที ยังมีผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ 

ผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ถือว่ำกำรประชุมเป็นอันระงับไป หำกกำรประชุม

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธินั้นเป็นกำรเรียกโดยมติคณะกรรมกำรบริษัท ให้นัดประชุมภำยในระยะเวลำไม่น้อย

กว่ำ 7 วัน แต่ไม่เกิน 14 วัน นับจำกวันก ำหนดประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก และให้บริษัท

ด ำเนินกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทุกรำย และตลำดหลักทรัพย์ตำม

รำยละเอียดและวิธีกำรที่ระบุไว้ข้ำงต้น ในกำรประชุมครั้งนี้ไม่บังคับว่ำจะต้องครบองค์ประชุม กล่ำวคือ มีผู้

ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิมำประชุมเท่ำใดถือว่ำเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ส ำหรับในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ

เป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมจะไม่มีกำรเรียกประชุมใหม่ 

12.8. มติที่ประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วย

ของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิขณะนั้น ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

12.9. มติใดๆ ซ่ึงที่ประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนั้น ให้ถือว่ำมีผลผูกพันผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ

ทุกรำย ไม่ว่ำผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธินั้นจะได้เข้ำร่วมประชุมหรือไม่ก็ตำม 

12.10. ภำยหลังบริษัทได้ด ำเนินกำรจัดประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะแจ้งมติของที่ประชุมผู้ถือใบส ำคัญ

แสดงสิทธิให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบผ่ำนทำงระบบเผยแพร่ส่ือ อิเล็กทรอนิคส์ของตลำดหลักทรัพย์

โดยเร็ว 

12.11. บริษัทจะด ำเนินกำรจัดท ำและบันทึกรำยงำนกำรประชุมและเก็บรักษำบันทึกดังกล่ำวไว้ที่ส ำนักงำนใหญ่ของ

บริษัท รำยงำนประชุมที่ได้ลงลำยมือช่ือโดยประธำนในที่ประชุมให้ถือเป็นหลักฐำนอันสมบูรณ์ของกิจกำร

ทั้งหลำยที่ได้ประชุมกันนั้น และจัดส่งรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวให้แก่ตลำดหลักทรัพย์และส ำนักงำน ก.ล.ต. 

ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 14 วัน นับจำกวันประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

12.12. ในกำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ บริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัท และที่ปรึกษำกฎหมำยของ

บริษัทมีสิทธิที่จะเข้ำร่วมประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อแสดงควำมคิดเห็นหรือให้ค ำอธิบำยในที่ประชุม

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ 

12.13. บริษัทจะเป็นผู้ช ำระค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด 

12.14. บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิตำมมติที่ประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธินับตั้งแต่วันที่ประชุมเพื่อลง

มติ และบริษัทจะแจ้งกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ตลำดหลักทรัพย์ และ 

ส ำนักงำน ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมนั้น 

12.15. กรณีที่ไม่สำมำรถจัดประชุมได้ทันภำยในอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ ให้ถือว่ำกำรด ำเนินกำรประชุมส้ินสุด

ลงและไมไ่ด้มีกำรจัดประชุมในครั้งนั้นขึ้น 



13. กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิ 

13.1. กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธินอกเหนือจำกเหตุกำรณ์ดังต่อไปนี้ ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ออก

ใบส ำคัญแสดงสิทธิ และที่ประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวน

เสียงทั้งหมดของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

13.1.1. กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้องกับใบส ำคัญแสดงสิทธิ ในประเด็นซ่ึงเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือไม่ท ำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ

ด้อยลง หรือเพื่อให้เป็นไปตำมบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์

และตลำดหลักทรัพย์ กฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง  กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ หรือค ำส่ัง ที่มีผล

บังคับของส ำนักงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนและ / หรือ ตลำดหลักทรัพย์ ซ่ึงมีผลใช้

บังคับ หำกได้รับควำมยินยอมจำกผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ และได้แจ้งให้ส ำนักงำน ก.ล.ต. ทรำบ

แล้ว หรือ 

13.1.2. กำรปรับสิทธิตำมข้อ 3 

13.2. บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิผ่ำนทำงระบบเผยแพร่ส่ือ

อิเล็กทรอนิคส์ของตลำดหลักทรัพย์โดยทันทีหลังจำกที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิ และจะต้อง

จัดส่งข้อก ำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ นำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

และส ำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิ 

 ทั้งนี้ กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิไม่ว่ำในกรณีใดๆ จะต้องไม่เป็นกำรขยำยอำยุใบส ำคัญ

แสดงสิทธิ หรือ กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ หรืออัตรำกำรใช้สิทธิ ยกเว้นกำรปรับสิทธิตำมเงื่อนไขกำร

ปรับสิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 3. และ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวม

ตลอดทั้งข้อก ำหนดตำมประกำศ ทจ.34/2551 

14. ผลบังคับของข้อก ำหนดสิทธิและกฎหมำยที่ใช้บังคับ 

ข้อก ำหนดสิทธิฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิไปจนถึงและรวมวันที่ใช้สิทธิครั้ง

สุดท้ำย โดยข้อก ำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีควำมตำมกฎหมำยไทย และหำกมีข้อควำมใดๆ ในข้อก ำหนดสิทธินี้ขัดหรือ

แย้งกับกฎหมำยหรือประกำศใดๆ ที่มีผลใช้บังคับตำมกฎหมำยกับใบส ำคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อควำมตำมกฎหมำยหรือ

ประกำศดังกล่ำวบังคับกับใบส ำคัญแสดงสิทธิแทนข้อควำมของข้อก ำหนดสิทธิเฉพำะในส่วนที่ขัดแย้งกันนั้น 

ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสทิธิ 

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) 

 
ลำยมือช่ือ  ...................................................................       ลำยมือช่ือ  ...................................................................  

  (นำยปัญญำ    นิรันดร์กุล)    (นำยประภำส      ชลศรำนนท์) 

       ประธำนกรรมกำร           รองประธำนกรรมกำร 


