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ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำทีข่องผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ และผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ                                    

ทีจ่ะซ้ือหุ้นสำมัญเพิม่ทุนของ บริษทั บูทคิ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)  
ซ่ึงจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) คร้ังที ่1 (BC-W1)  

 
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ บริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) คร้ังท่ี 1 (BC-W1) ออกโดยบริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 
ตามมติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2564 

  

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามท่ีได้ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ โดยผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งผูกพนัตามขอ้ก าหนดสิทธิฉบบัน้ีทุกประการ และให้ถือวา่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดรั้บทราบ
และเขา้ใจขอ้ก าหนดต่างๆ ในขอ้ก าหนดสิทธิเป็นอย่างดีแลว้ รวมทั้ งไดใ้ห้ความเห็นชอบกบัการแต่งตั้ งนายทะเบียน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ และขอ้ก าหนดต่างๆในสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิดว้ย  ทั้งน้ี ผูอ้อกใบส าคญัแสดง
สิทธิจะจดัใหมี้การเกบ็รักษาส าเนาขอ้ก าหนดสิทธิและส าเนาสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิไว ้ณ ส านกังาน
ใหญ่ของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ และส านกังานใหญ่ของนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ เพื่อให้ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิขอตรวจสอบส าเนาขอ้ก าหนดสิทธิไดใ้นวนัและเวลาท าการของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

1. ค ำจ ำกดัควำม 

 ค าและขอ้ความต่างๆ ท่ีใชอ้ยูใ่นขอ้ก าหนดสิทธิฉบบัน้ีใหมี้ความหมายดงัต่อไปน้ี 

“ข้อก ำหนดสิทธิ” หมายถึง ขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดง
สิทธิ และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ของ บริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงจดัสรร
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 
คร้ังท่ี 1 (BC-W1) (รวมถึงท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) (หากมี) 
 

“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หมายถึง ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ บริษัท 
บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้น
เ ดิมตามสัด ส่วนการ ถือหุ้น  (Rights Offering) ค ร้ัง ท่ี  1          
(BC-W1) 
 

“ใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ” หมายถึง ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ 
บริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงจดัสรรให้แก่ผู ้
ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) คร้ังท่ี 1 
(BC-W1) ท่ีออกให้โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
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“บริษัท”  หรือ “ผู้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ” หมายถึง บริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 

“ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ” หมายถึง ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ บริษทั 
บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้น
เ ดิมตามสัด ส่วนการ ถือหุ้น  (Rights Offering) ค ร้ัง ท่ี  1          
(BC-W1) ในใบส าคญัแสดงสิทธิแต่ละหน่วย และให้รวมถึง
ผูถื้อใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ 

“สมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ” 
หรือ “สมุดทะเบียน” 

หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียน ซ่ึงบันทึก
รายละเอียดเก่ียวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิ ท่ีเกบ็รักษาโดยนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 

“สิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หมายถึง สิทธิทั้ งปวงในใบส าคญัแสดงสิทธิ  ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดั
เพียงสิทธิในการจองซ้ือหุ้นรองรับ สิทธิในการเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิ สิทธิในการไดรั้บค่าเสียหายในกรณีหุน้รองรับไม่
เพียงพอ 
 

“หุ้นรองรับ” หมายถึง หุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) จ านวนไม่เกิน 101,400,000 หุน้  ท่ีจดัไวเ้พื่อรองรับ
การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ รวมทั้งหุ้นสามญัท่ีจะ
ออกใหม่เพ่ิมเติมในกรณีการปรับสิทธิภายใตข้อ้ก าหนดสิทธิ 
 

“วนัที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หมายถึง วนัท่ี 30 สิงหาคม 2564 
  

“วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ” หมายถึง ใหมี้ความหมายตามท่ีระบุในขอ้ 3.1 ของขอ้ก าหนดสิทธิ 

“วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย” หมายถึง วนัท่ี 29 สิงหาคม 2566 
 

“นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หรือ  
“นำยทะเบียน” 

หมายถึง นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงไดแ้ก่บริษทั  ศูนย์
รับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  

“ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์” หมายถึง บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 

“ส ำนักงำน ก .ล. ต.” หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์
 

“ตลำดหลกัทรัพย์ฯ” หมายถึง ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

“วนัท ำกำร” 
 

หมายถึง 
 

วนัท่ีธนาคารพาณิชยเ์ปิดท าการตามปกติในกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงไม่ใช่วนัเสาร์ หรือวนัอาทิตย ์ หรือวนัอ่ืนใดท่ีธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ประกาศใหเ้ป็นวนัหยดุของธนาคารพาณิชย ์
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2. รำยละเอยีดของใบส ำคญัแสดงสิทธิ  

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2564 มีมติอนุมติัการออกใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ บริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Rights Offering) คร้ังท่ี 1 (BC-W1) จ านวนไม่เกิน  101,400,000 หน่วย ในอตัราส่วนหุ้นสามญัเดิม 5 หุ้น 
ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิ ดงัน้ี  

2.1     ลกัษณะส ำคญัของใบส ำคญัแสดงสิทธิ  
   

ประเภทและชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ: ใบส าคญัแสดงสิทธิชนิดระบุช่ือผูถื้อ และสามารถเปล่ียนมือได ้
วิธีการจดัสรร: จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดย

บริษัทฯ ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ (Record Date) เป็นวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2564  

อตัราส่วนการจดัสรร: 5 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีค  านวณแลว้มี
เศษของใบส าคญัแสดงสิทธิต ่ากว่า 1 หน่วยให้ปัดเศษดงักล่าวท้ิง และใน
กรณีท่ีมีใบส าคญัแสดงสิทธิ คงเหลือภายหลังการจัดสรร บริษทัฯ จะ
ด าเนินการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิในส่วนท่ีเหลือดงักล่าวต่อไป 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย:   หน่วยละ 0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า) 
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ: ไม่เกิน 2 ปีนับแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ทั้ งน้ี ภายหลงัการออก

ใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษทัฯ จะไม่ขยายอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ  ไม่เกิน 101,400,000 หน่วย 
ท่ีออกและเสนอขาย: 
จ านวนหุน้สามญัท่ีออกเพื่อรองรับ ไม่เกิน 101,400,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ซ่ึงเม่ือรวมจ านวน
การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ: หุน้ท่ีบริษทัฯ จดัไวเ้พ่ือรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ีและคร้ังอ่ืน  

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
บริษทัฯ หรือเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.71 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดของบริษทัฯ รวมถึงจ านวนหุ้นอ่ืนนอกจากหุ้นรองรับซ่ึงบริษทัฯ 
จะเสนอขายควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิ BC-W1 ท่ีออกใหม่ในคร้ังน้ี 
(แต่ไม่รวมหุน้รองรับ ESOP warrants) โดยมีวธีิการค านวณ ดงัน้ี 
 

= 
จ ำนวนหุ้นรองรับใบส ำคญัแสดงสทิธิ BC-W1

(จ ำนวนหุ้นท่ีช ำระแล้ว+จ ำนวนหุ้นท่ีออกและเสนอขำยแบบ General Mandate)
 

=
101,400,000

(507,000,000+100,000,000)
 = 16.71% 

 
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับ

อตัราการใชสิ้ทธิ ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิในขอ้ 4.2 
ราคาการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั: 3.20 บาทต่อหุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิ ตามเง่ือนไขการ

ปรับสิทธิในขอ้ 4.2 
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ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการปรับราคาใชสิ้ทธิ ราคาใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดง
สิทธิต่อหน่วยภายหลงัการปรับราคาใชสิ้ทธิจะตอ้งไม่ต ่ากว่ามูลค่าท่ีตรา
ไวข้องหุน้สามญัของบริษทัฯ เวน้แต่เขา้ข่ายไดรั้บการยกเวน้ตามกฎหมาย 

วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ: ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิไดใ้นวนั
ท าการสุดท้ายของทุกไตรมาส (เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือน
กนัยายน และเดือนธันวาคม) (แลว้แต่กรณี) ของแต่ละปีปฏิทิน ภายหลงั
จากวันออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ        
(“วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ”) วนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังแรก จะตรงกบัวนัท่ี 
30 กนัยายน 2564 และวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย จะตรงกบัวนัท่ี 
29 สิงหาคม 2566 ซ่ึงเป็นวนัท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี นบัแต่
วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยใบส าคญัแสดงสิทธิจะพน้สภาพจาก
การเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในวนัถดัไป และในกรณีท่ีวนัก าหนดการ
ใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยตรงกบัวนัหยุดท าการของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ให้เล่ือน
วนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยดงักล่าวเป็นวนัท าการก่อนหนา้ 

ระยะเวลาแจง้ความจ านง ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญัของ 
ในการใชสิ้ทธิ: บริษทัฯ จะตอ้งแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ 

ระหวา่งเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนวนัใช้
สิทธิในแต่ละคร้ัง ยกเวน้การใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยก าหนดใหมี้ระยะเวลาการ
แจง้ความจ านง ระหวา่งเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนัก่อน
วนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย  

การไม่สามารถยกเลิก  เม่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั
การแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ: ของบริษทัฯ ตามใบส าคญัแสดงสิทธิแลว้ การแจง้ความจ านงในการใช ้

สิทธิดงักล่าวไม่สามารถยกเลิกได ้ 
นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ: บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  
ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสิทธิ: บริษัทฯ จะน าใบส าคัญแสดงสิทธิ ท่ีออกและจัดสรรในคร้ังน้ี เข้าจด

ทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ 
ตลาดรองของหุน้สามญั บริษทัฯ จะน าหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ    
ท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิ: เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ 
เง่ือนไขอ่ืนๆ: ใหค้ณะกรรมการบริษทั หรือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ/หรือ บุคคลท่ี

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
มีอ  านาจ (1) ก าหนดหลกัเกณฑ์เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ อนัจ าเป็น
และสมควรอันเก่ียวเน่ืองกับการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 
รวมทั้งเง่ือนไขการปรับสิทธิและเหตุในการตอ้งออกหุ้นใหม่เพ่ือรองรับ
การเปล่ียนแปลงอตัราการใชสิ้ทธิและราคาการใชสิ้ทธิ ตลอดจนสิทธิและ
หน้าท่ีของผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ ได้ตามท่ีจ าเป็นและสมควรและ
เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด (2) เขา้ท า เจรจา ตกลง ยื่น และลงนาม ใน
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เอกสาร ค าขออนุญาตต่าง ๆ ค าขอผ่อนผนั และหลักฐานท่ีจ าเป็นต่อ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (3) ด าเนินการใด ๆ 
ตามท่ีจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการออกและจัดสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิ (4) น าใบส าคญัแสดงสิทธิ และหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเกิดจากการ
ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ 

 

3. กำรใช้สิทธิและเง่ือนไขกำรใช้สิทธิ 

3.1  วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิไดใ้นวนัท าการสุดทา้ยของทุกไตรมาส (เดือน
มีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกนัยายน และเดือนธนัวาคม) (แลว้แต่กรณี) ของแต่ละปีปฏิทิน ภายหลงัจากวนัออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ (“วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ”) โดยวนัก าหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังแรก จะตรงกบัวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย จะตรงกบัวนัท่ี 29 สิงหาคม 
2566 ซ่ึงเป็นวนัท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิ มีอายุครบ 2 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยใบส าคญัแสดง
สิทธิจะพน้สภาพจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในวนัถดัไป และในกรณีท่ีวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย
ตรงกบัวนัหยุดท าการของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ให้เล่ือนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยดงักล่าวเป็นวนัท าการ
ก่อนหนา้ 

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีบริษทัฯ ออกคร้ังน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดให้บริษทัฯ สามารถเรียกให้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ       
ใชสิ้ทธิก่อนระยะเวลาท่ีก าหนดตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

3.2  ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ จะตอ้งแจง้ความจ านงในการใช้
สิทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ ระหวา่งเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนวนัใชสิ้ทธิใน
แต่ละคร้ัง (“ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ”) ยกเวน้การใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ก าหนดให้มีระยะเวลาการ
แจ้งความจ านง ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดทา้ย  
(“ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย”) 

เม่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
แลว้ การแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิดงักล่าวไม่สามารถยกเลิกได ้

บริษทัฯ จะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ ยกเวน้กรณีดงัต่อไปน้ี 

1.    การใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย บริษทัฯ จะปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 21 วนัก่อนวนัก าหนดการ
ใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ในกรณีวนัเร่ิมปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ใช่วนัท าการ ใหเ้ล่ือนวนัเร่ิม
ปิดสมุดทะเบียนเป็นวนัท าการก่อนหนา้ และตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะท าการข้ึนเคร่ืองหมายหยดุพกัการซ้ือขาย (SP) 
ล่วงหนา้ 2 วนัท าการก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ีใบส าคญัแสดงสิทธิ จะพกัการ
ซ้ือขายจนถึงวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 
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2.    ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษทัฯ อาจปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อ
ก าหนดสิทธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดงักล่าว 
เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 21 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ทั้งน้ี บริษทัฯ จะแจง้ข่าวเก่ียวกบัระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใชสิ้ทธิ อตัราการใชสิ้ทธิ ราคาการใช้สิทธิ   
พร้อมทั้งสถานท่ีใชสิ้ทธิ ผา่นระบบเผยแพร่ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพื่อแจง้ใหผู้ถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 5 วนัท าการก่อนระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง  

ส าหรับการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย บริษทัฯ จะแจง้ข่าวล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนัก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ผา่นระบบเผยแพร่ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และจะส่งรายละเอียดดงักล่าว
ให้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิตามรายช่ือท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปิดสมุดทะเบียน
คร้ังสุดทา้ย ทางไปรษณียล์งทะเบียน ภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัปิดสมุดทะเบียน 

3.3  นำยทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย”์) 

ชั้น 1 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท:์ 02-009-9000 โทรสาร:  02-009-9991 
เวบ็ไซต:์ http://www.set.or.th/tsd 

นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ มีหนา้ท่ีตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะตอ้งจดัท าและ
เก็บรักษาสมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไวจ้นกว่าใบส าคญัแสดงสิทธิทั้ งหมดจะมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น
รองรับของบริษทัฯ หรือจนกวา่ครบก าหนดอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ (แลว้แต่กรณี) 

นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงในสมุดทะเบียน      
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ยช่ือและนามสกุล สัญชาติ และท่ีอยูข่องผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ และ
รายละเอียดอ่ืนๆ ตามท่ีศูนยฝ์ากหลกัทรัพยจ์ะก าหนด ในกรณีท่ีขอ้มูลไม่ตรงกนัจะถือว่าขอ้มูลในสมุดทะเบียน     
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 

นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิมีหนา้ท่ีจะตอ้งออกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
ฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และจะตอ้งลงช่ือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์ป็นผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแทนใน
สมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธินั้น และบริษทัฯ จะออกใบส าคญัแสดงสิทธิตามแบบท่ีนายทะเบียน
ใบส าคญัแสดงสิทธิก าหนดใหแ้ก่ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมีหนา้ท่ีในการแจง้การเปล่ียนแปลง หรือแจง้ขอ้ผดิพลาดในรายละเอียดของการลงบนัทึก
ในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยนายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิจะเปล่ียนแปลงหรือแก้ไข
ขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหถู้กตอ้ง 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยจะแจง้การ เปล่ียนแปลงดงักล่าว
ให้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์โดยเร็ว และ
แจง้ส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั นบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

http://www.set.or.th/tsd
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3.4  สถำนที่ตดิต่อในกำรใช้สิทธิ 
ฝ่ายเลขานุการบริษทั 
บริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
เลขท่ี 170/67 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 21 ซอยสุขมุวทิ 16 (สามมิตร)  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท:์ 02-620-8744 
โทรสาร:  02-620-8778 
 อีเมล: comsec@boutiquecorporation.com 

3.5  วธีิกำรใช้สิทธิและขั้นตอนกำรใช้สิทธิ 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคใ์ชสิ้ทธิ จะตอ้งแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิภายในระยะเวลาแจง้ความจ านง
ในการใชสิ้ทธิตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 3.2 ขา้งตน้ โดยมีวธีิปฏิบติัดงัน้ี 

3.5.1   ขั้นตอนการใช้สิทธิส าหรับใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีอยู่ในระบบใบหุ้น (Script) และระบบไร้ใบหุ้น 
(Scripless) จะมีความแตกต่างตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ในกรณีของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีอยู่ในระบบใบหุ้น (Script) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้
ใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นหลกัฐานในการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัไดท่ี้บริษทัฯ โดย
จะตอ้งแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิตามระยะเวลาแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิตามท่ีระบุขา้งตน้ 

(ข) ในกรณีท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีมีความ
ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั ตอ้งแจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอเพ่ือขอถอนใบส าคญัแสดง
สิทธิ หรือเพื่อออกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯก าหนด โดยยื่นต่อบริษทั
หลักทรัพย์ท่ีท าหน้าท่ีเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์
ดงักล่าว จะด าเนินการแจง้กบัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์พ่ือขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือเพื่อออก
ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับน าไปใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิต่อไป 

3.5.2    ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้ตามเง่ือนไขการแจง้ความ
จ านงในการใชสิ้ทธิ โดยด าเนินการและส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทัฯ ตามสถานท่ีติดต่อในการใช้
สิทธิท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3.4  

(ก) แบบแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (“แบบแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ”)    
ท่ีกรอกขอ้ความถูกตอ้งชดัเจน และครบถว้นทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ทั้ งน้ี ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถขอรับแบบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิได ้ณ สถานท่ี
ติดต่อในการใช้สิทธิ ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ หรือดาวน์โหลดจาก
เ ว็บ ไซต์ขอ งบ ริษัทฯ  https://investor.boutiquecorporation.com/th/warrant-information/bc-w1 -
information 

(ข) ใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิลงลายมือช่ือผูโ้อนดา้นหลงั หรือใบแทนใบส าคญั
แสดงสิทธิตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด ตามจ านวนท่ีระบุในแบบแสดงความจ านงในการ

mailto:comsec@boutiquecorporation.com
https://investor.boutiquecorporation.com/th/warrant-information/bc-w1-information
https://investor.boutiquecorporation.com/th/warrant-information/bc-w1-information
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ใชสิ้ทธิ และหนงัสือมอบอ านาจให้ผูอ่ื้นมารับใบส าคญัแสดงสิทธิฉบบัใหม่ส าหรับใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ (ถา้มี) 

(ค) ช าระเงินตามจ านวนท่ีระบุในใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
โดยไม่เกินวนัใชสิ้ทธิ โดยวธีิใดวธีิหน่ึง ดงัน้ี 

(i) โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝาก ช่ือบญัชี  “บญัชีจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน ของ บมจ. บูทิค คอร์ปอเรชัน่”
เลขท่ีบญัชี 061-8-04543-9 ประเภทบญัชีออมทรัพย ์ธนาคาร กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  สาขา
ถนนรัชดาภิเษก (สุขุมวิท-พระรามท่ี 4) พร้อมแนบหลกัฐานการโอนเงินฉบบัจริง ภายในวนั
ใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง 

(ii)  ช าระเป็นเชค็ แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟต ์หรือค าสั่งจ่ายเงินธนาคาร ท่ีสามารถเรียกเกบ็เงินไดใ้นเขต
กรุงเทพมหานคร โดยต้องลงวนัท่ีจองซ้ือและส่งมอบถึงบริษทัฯ ภายใน 11.00 น. (เวลา
กรุงเทพฯ) ของวนัท าการ 2 วนัก่อนวนัใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง โดยขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ “บญัชี
จองซ้ือหุน้เพ่ิมทุน ของ บมจ. บูทิค คอร์ปอเรชัน่”  

ทั้งน้ี การใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือบริษทัฯ ไดเ้รียกเก็บเงินดงักล่าวได้
แลว้เท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ไดด้ว้ยเหตุผลใดๆ ท่ีมิไดเ้กิดจากบริษทัฯ ให้ถือว่าผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริษทัฯ ตกลงใหถื้อเป็นการยกเลิกการขอใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น ทั้งน้ี 
บริษทัฯ จะส่งคืนใบส าคญัแสดงสิทธิ พร้อมกบัเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟต์ หรือค าสั่งจ่ายเงินธนาคาร
ท่ีเรียกเก็บเงินไม่ไดใ้ห้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ระบุในแบบ
แสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิ ภายใน 30 วนันบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิ โดยจะไม่มีการค านวณ
ดอกเบ้ียไม่วา่ในกรณีใดๆ และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถยื่นความจ านงขอใชสิ้ทธิใหม่ไดใ้น
วนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังต่อไป เวน้แต่เป็นการยกเลิกการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ให้ถือวา่หมดสิทธิท่ี
จะซ้ือหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวอีกต่อไป   

(ง) หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ  

(i)  บุคคลสัญชำตไิทย          : ส าเนาบตัรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(ii) บุคคลต่ำงด้ำว : ส าเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(iii) นิตบุิคคลไทย       : ส าเนาหนังสือรับรองบริษทั ท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยไ์ม่เกิน 6 
เดือนก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิ พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง และ
เอกสารหลกัฐานของผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือตาม  (i) หรือ (ii) พร้อม
รับรองส าเนาถูกตอ้ง  

(iv) นิตบุิคคลต่ำงด้ำว      : ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตั้งบริษทั หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบั 
และหนงัสือรับรองท่ีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิ 
ซ่ึงรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง และเอกสาร
หลกัฐานของผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือตาม (i) หรือ (ii) พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง  
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3.6  เง่ือนไขอ่ืนเกีย่วกบักำรใช้สิทธิ 

3.6.1   ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีตนถืออยูท่ ั้งหมด
หรือบางส่วนกไ็ด ้ส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือ และไม่ไดใ้ชสิ้ทธิภายในวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ัง
สุดทา้ย บริษทัฯ จะถือวา่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 
และใหถื้อวา่ใบส าคญัแสดงสิทธินั้นๆ ส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ  

 จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั จะตอ้งเป็นจ านวนเต็มเท่านั้น โดยอตัรา
การใชสิ้ทธิเท่ากบัใบส าคญัแสดงสิทธิหน่ึงหน่วยต่อหุ้นสามญัหน่ึงหุ้น เวน้แต่การปรับสิทธิตามเง่ือนไข
การปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

3.6.2    จ านวนหุ้นสามัญท่ีออกให้เม่ือมีการใช้สิทธิจะค านวณโดยการน าจ านวนเงินในการใช้สิทธิ ซ่ึงผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิได้ช าระตามท่ีกล่าวขา้งตน้ หารด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะท่ีมีการใช้สิทธินั้ น        
โดยบริษทัฯ จะออกหุ้นสามญัเป็นจ านวนเตม็ไม่เกินจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิ คูณดว้ยอตัรา
การใชสิ้ทธิ หากมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิแลว้ท าใหมี้เศษหุน้เหลืออยูจ่ากการ
ค านวณดงักล่าว บริษทัฯ จะไม่น าเศษหุ้นดงักล่าวมาค านวณ และจะช าระเงินท่ีเหลือจากการใช้สิทธิ
ดงักล่าวคืนโดยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะช่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่
ระบุในแบบแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิ ภายใน 30 วนันับจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง    
โดยไม่มีดอกเบ้ียไม่วา่ในกรณีใดๆ 

ในกรณีท่ีตอ้งมีการเปล่ียนแปลงอตัราการใชสิ้ทธิตามเกณฑก์ารปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ
ตามท่ีระบุในเง่ือนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจ านวนหุน้สามญัท่ีจะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ ใหต้ดัเศษของหุน้ท้ิง 

3.6.3 หากบริษทัฯ ไดรั้บหลกัฐานใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่ครบตามจ านวนท่ีระบุ
ไวใ้นแบบแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิ หรือบริษทัฯ ตรวจสอบไดว้่า ขอ้ความท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ กรอกลงในแบบแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิไม่ครบถว้นหรือไม่
ถูกตอ้ง ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ จะตอ้งท าการแกไ้ขให้ถูกตอ้งภายใน
ระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญั
แสดงสิทธิไม่ท าการแกไ้ขให้ถูกตอ้งภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษทัฯ จะถือวา่การแจง้ความจ านงในการ
ใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ และบริษทัฯ จะส่งคืนใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ และเงินท่ีไดรั้บไวโ้ดยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะช่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ทาง
ไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุในแบบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิ ภายใน 30 วนันับจากวนั
ก าหนดการใชสิ้ทธิ โดยไม่มีดอกเบ้ียไม่วา่ในกรณีใด ๆ 

3.6.4 ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ ช าระจ านวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทฯ มีสิทธิท่ีจะ
ด าเนินการประการใดประการหน่ึงต่อไปน้ี 

(ก) ถือวา่การแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ หรือ 
(ข) ถือวา่จ านวนหุ้นสามญัท่ีจองซ้ือมีจ านวนเท่ากบัจ านวนท่ีจะไดรั้บตามจ านวนเงินในการใชสิ้ทธิ ซ่ึง

บริษทัฯ ไดรั้บช าระไวจ้ริงตามราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิในขณะนั้น หรือ 
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(ค) ให้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ช าระเงินเพ่ิมเติมตามจ านวนท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิให้ครบถว้น ภายใน
ระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น หากบริษทัฯ ไม่ไดรั้บเงินครบตามจ านวนในการ
ใชสิ้ทธิภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษทัฯ จะถือวา่การแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นส้ิน
สภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ 

หมายเหตุ: ในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย บริษทัฯ จะด าเนินการตามขอ้ (ข) ขา้งตน้ 

ในกรณีตามขอ้ (ก) และ (ค) บริษทัฯ จะส่งคืนใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ
ซ่ึงบริษทัฯ ถือวา่ไม่มีการใชสิ้ทธิดงักล่าว และเงินท่ีไดรั้บไวโ้ดยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะช่ือผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ระบุในแบบแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิ 
ภายใน 30 วนันบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิ โดยไม่มีดอกเบ้ีย  

ในกรณีขอ้ (ข) บริษทัฯ จะส่งคืนใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือใน
กรณีท่ีบริษทัฯ ถือวา่มีการใชสิ้ทธิเพียงบางส่วน และเงินส่วนท่ีเหลือ (ถา้มี) โดยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย
เฉพาะช่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ระบุในแบบแสดงความจ านง
ในการใชสิ้ทธิ ภายใน 30 วนันบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง โดยไม่มีดอกเบ้ีย อยา่งไรก็
ดี ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่มีการใชสิ้ทธิดงักล่าว ยงัมีผลใชสิ้ทธิ
ต่อไปจนถึงวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

3.6.5 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอ่ืนใด (ถา้มี) ตามบทบญัญติัแห่ง
ประมวลรัษฎากรหรือขอ้บงัคบั หรือกฎหมายต่างๆ ท่ีใชบ้งัคบัในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ 

3.6.6 เม่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขการแจง้ความจ านง
การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั กล่าวคือ ไดส่้งมอบทั้งใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ แบบ
แสดงความจ านงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ และช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามัญถูกตอ้งและครบถว้น
สมบูรณ์ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการใชสิ้ทธิได ้ 

3.6.7 เม่ือพน้ก าหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยแลว้ แต่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิยงัมิไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขของการ
ใชสิ้ทธิท่ีก าหนดไวอ้ย่างครบถว้น ให้ถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธินั้นๆ ส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ 
และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะใชสิ้ทธิไม่ไดอี้ก 

3.6.8 ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นจ านวนมากกวา่จ านวนท่ีประสงคจ์ะใช้
สิทธิ บริษทัฯ จะส่งใบส าคญัแสดงสิทธิใบใหม่ โดยมีจ านวนของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีลดลงให้แก่ผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว หากใบส าคญัแสดงสิทธินั้นอยูใ่นระบบใบหุ้น โดยทางไปรษณียล์งทะเบียน
ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธินั้นๆ และจะท าการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิใบเก่า 

3.6.9 บริษทัฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ ต่อกระทรวงพาณิชย ์ตามจ านวนหุ้น
สามญัท่ีออกใหม่ส าหรับการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ังภายใน 14 วนันบัตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บช าระค่าหุ้น
ตามจ านวนท่ีมีการใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง และบริษทัฯ จะด าเนินการจดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีได้
ใชสิ้ทธินั้นเขา้เป็นผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัฯ ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ตามจ านวนหุน้สามญัท่ีค านวณได้
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จากการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น รวมทั้งบริษทัฯ จะด าเนินการยื่นขอน าหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิดงักล่าว
เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีมีการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง 

3.6.10 การออกและส่งมอบหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิ   

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถเลือกใหบ้ริษทัฯ ด าเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(ก)  กรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิประสงค์จะฝากหุ้นสามญัไวใ้นบญัชีของบริษทัหลกัทรัพยซ่ึ์งผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยอ์ยู ่

ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะด าเนินการน าหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิฝากไวก้บั “บริษทั  ศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผูฝ้าก” และศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะบนัทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้น
สามญัท่ีบริษทัหลกัทรัพยน์ั้นฝากหุ้นสามญัอยู ่ในขณะเดียวกนับริษทัหลกัทรัพยน์ั้นจะบนัทึกยอดบญัชี
จ านวนหุน้สามญัท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บจดัสรรหุน้ฝากไว ้และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ภายใน 7 วนันบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง ในกรณีน้ี ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิจะสามารถขายหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ ไดท้นัทีท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ อนุญาตให้หุ้น
สามญัท าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ 

ช่ือของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บจดัสรรหุ้นจะตอ้งตรงกบัช่ือเจา้ของบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิประสงคท่ี์จะฝากหุ้นสามญัไวใ้นบญัชีหลกัทรัพยด์งักล่าว มิฉะนั้น บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธิท่ีจะด าเนินการออกใบหุ้นสามัญให้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรรหุ้นตามขอ้ (ค) 
แทน 

(ข)  กรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิประสงค์จะฝากหุ้นสามญัไวใ้นบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์
สมาชิกเลขท่ี 600  

ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะด าเนินการน าหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ 
และศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
ไดรั้บการจัดสรรไวใ้นบญัชีผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ภายใน 7 วนันบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ตอ้งการขายหุ้นสามญั จะตอ้งถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักล่าว โดยตอ้งติดต่อผ่านบริษทัหลกัทรัพย์
ทัว่ไป ซ่ึงอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการด าเนินการตามท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และ/หรือ บริษทัหลกัทรัพย์
นั้นๆ ก าหนด ในกรณีน้ี ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะสามารถขายหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ 
ไดท้นัทีท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ อนุญาตใหหุ้น้สามญัท าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ  และผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิไดด้ าเนินการถอนหุน้ออกจากบญัชี 600 แลว้ 

(ค)  กรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิประสงค์จะขอรับหุ้นสามัญ โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ  

ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์จะส่งมอบใบหุน้ตามจ านวนท่ีใชสิ้ทธิใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน ตามท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นสมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 15 วนันบัจากวนัก าหนดการ
ใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง ในกรณีน้ี ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรรหุน้จะไม่สามารถขายหุ้นสามญั
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ท่ีไดรั้บการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอไดจ้นกว่าจะไดรั้บใบหุ้น ซ่ึงผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
อาจจะไดรั้บภายหลงัจากท่ีหุน้สามญัไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ท าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ 

3.6.11 ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินส่วนท่ีไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิได้ภายใน
ระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัก าหนดการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นๆ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะไดรั้บดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงินส่วนท่ีไม่ได้ใช้สิทธินับแต่วนัท่ีพน้ก าหนด 30 วนั
ดงักล่าว จนถึงวนัท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดรั้บคืนเงินส่วนท่ีไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ 

อยา่งไรกต็าม หากบริษทัฯ ด าเนินการคืนเงินส่วนท่ีไม่ไดใ้ชสิ้ทธิโดยการส่งเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะช่ือ
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ระบุในแบบแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิ
โดยถูกตอ้งแลว้ ใหถื้อวา่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดรั้บเงินส่วนท่ีไม่ไดใ้ชสิ้ทธิคืนแลว้โดยชอบ และไม่มี
สิทธิเรียกร้องดอกเบ้ีย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป 

3.6.12 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญัไม่ต ่ากวา่ 100 หุน้สามญั โดยจ านวนหน่วยของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัจะตอ้งเป็นจ านวนเตม็เท่านั้น เวน้แต่ 

(ก) กรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ มีสิทธิในการซ้ือหุน้ต ่ากวา่ 100 หุ้นสามญั จะตอ้งใชสิ้ทธิในการซ้ือ
หุน้สามญัในคร้ังเดียวทั้งจ านวน 

(ข) กรณีท่ีเป็นการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถท่ีจะใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัใน
จ านวนเท่าใดกไ็ด ้

3.6.13 ในกรณีท่ีหุน้สามญัท่ีส ารองไวเ้พ่ือรองรับการใชสิ้ทธิมีไม่เพียงพอ บริษทัฯ จะด าเนินการชดใชค้่าเสียหาย
ท่ีเกิดข้ึนให้แก่ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีไม่สามารถใช้สิทธิได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะไม่ชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิได ้ถึงแมว้่าจะมีหุ้นสามญัเพียงพอก็ตาม 
กล่าวคือ ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นบุคคลต่างดา้วท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิได ้เพราะถูกจ ากดั
สิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้ท่ีระบุในขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  

3.6.14 ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ แสดงความจ านงใชสิ้ทธิโดยถูกตอ้งสมบูรณ์แลว้ 
จนถึงก่อนวนัท่ีนายทะเบียนหุ้นของบริษทัฯ จดแจง้ช่ือของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว เป็นผูถื้อหุ้น
ในสมุดทะเบียนรายช่ือผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  และกระทรวงพาณิชยไ์ดรั้บจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้อนั
เน่ืองมาจากการใชสิ้ทธินั้น บริษทัฯจะถือวา่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว มีสิทธิและสภาพเช่นเดียวกบั    
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดแ้สดงความจ านงใช้สิทธิ แต่ทั้ งน้ี นับแต่วนัท่ีนายทะเบียนหุ้นของ   
บริษทัฯไดจ้ดแจง้ช่ือของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไดแ้สดงความจ านงในการใชสิ้ทธิโดยถูกตอ้งสมบูรณ์
แลว้ในสมุดทะเบียนรายช่ือผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  และกระทรวงพาณิชยไ์ดรั้บจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้
อนัเน่ืองมาจากการใชสิ้ทธินั้น บริษทัฯจะถือว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมีฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
โดยสมบูรณ์ 
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4. มำตรกำรคุ้มครองผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

4.1 สิทธิของบริษัทฯ ในกำรเรียกให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนระยะเวลำที่ก ำหนดตำมใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ 

 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีบริษทัฯ ออกคร้ังน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดให้บริษทัฯ สามารถเรียกให้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ        
ใชสิ้ทธิก่อนระยะเวลาท่ีก าหนดตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

4.2 เง่ือนไขกำรปรับสิทธิ 
การปรับสิทธิมีวตัถุประสงคเ์พ่ือปรับผลประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ีราคาการใชสิ้ทธิ
จะถูกปรับในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ต่างๆ ตามท่ีก าหนด และอตัราการใชสิ้ทธิจะถูกปรับให้สอดคลอ้งกบัการปรับ
ราคาการใชสิ้ทธิ   ทั้งน้ี  โดยมีหลกัการพ้ืนฐานท่ีจะรักษามูลค่าแห่งสิทธิตลอดอายใุบส าคญัแสดงสิทธิไม่ให้ดอ้ย
ค่าลง 

มูลค่าแห่งสิทธิ  หมายถึง ผลลพัธ์ของผลคูณระหวา่งราคาการใชสิ้ทธิ กบัอตัราการใชสิ้ทธิ 

บริษทัฯ จะด าเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญั ตลอดอายุของใบส าคญั
แสดงสิทธิ เม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงดงัต่อไปน้ี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของ
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกวา่เดิม 

(ก) เม่ือบริษทัฯ มีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นของบริษทัฯ อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือ
แบ่งแยกหุน้ 

(ข) เม่ือบริษทัฯ เสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทัว่ไป และ/หรือ
บุคคลในวงจ ากดั โดยราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาด
ของหุน้สามญับริษทัฯ” 

(ค) เม่ือบริษทัฯ เสนอขายหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทัว่ไป และ/
หรือบุคคลในวงจ ากดั โดยหลกัทรัพยน์ั้นให้สิทธิแก่ผูถื้อหลกัทรัพยใ์นการใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็น
หุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญั เช่น หุ้นกูแ้ปลงสภาพ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญั โดยราคาเฉล่ียต่อหุน้ของหุน้สามญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิดงักล่าวต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ 
“ราคาตลาดของหุน้สามญับริษทัฯ” 

(ง) เม่ือบริษทัฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
(จ) เม่ือบริษทัฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่ำอัตรำร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษทัฯ หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและเงินส ารองตามกฎหมาย ส าหรับการด าเนินงาน
ในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 

(ฉ) เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบั ขอ้ 4.2 (ก) ถึง 4.2 (จ)  ขา้งตน้ ท่ีท าให้ผลประโยชน์ตอบแทน
ใดๆ ท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ จะไดรั้บเม่ือมีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ดอ้ยไปกวา่เดิม 

การด าเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิในกรณีต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ เป็นไปตามสูตร
และวธีิการค านวณดงัต่อไปน้ี 
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(ก) เม่ือบริษทัฯ มีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นของบริษทัฯ อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือ
แบ่งแยกหุน้  

ซ่ึงการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลเม่ือมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของ
บริษทัฯ  มีผลบงัคบัใชต้ามท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ ประกาศผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

(1) ราคาการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
 

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

 
(2) อตัราการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

 
               Ratio 1 = Ratio 0 x (Par 0) 

                   Par 1 

โดยท่ี  
Price 1 คือ       ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ        ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
Ratio 1       คือ        อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Ratio 0       คือ        อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
Par 1          คือ        มูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัหลงัการเปล่ียนแปลง 
Par 0         คือ        มูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัก่อนการเปล่ียนแปลง 

(ข) เม่ือบริษทัฯ เสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทัว่ไป และ/หรือ
บุคคลในวงจ ากดั โดยราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาด
ของหุน้สามญับริษทัฯ” 

ซ่ึงการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้น
สามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ (ว ันแรกท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้ึน
เคร่ืองหมาย XR) ส าหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวนัแรก
ของการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือบุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี  

“รำคำเฉลีย่ต่อหุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหม่” ค  านวณไดจ้ากจ านวนเงินทั้งหมดท่ีบริษทัฯ จะไดรั้บจาก
การเสนอขายหุ้นสามญั หักดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการเสนอขายหุ้น หารดว้ยจ านวนหุ้นสามญัท่ี
ออกใหม่ทั้งหมดในคร้ังนั้น 

ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่พร้อมกนัในราคาเสนอขายท่ีแตกต่างกนัภายใตเ้ง่ือนไข
ท่ีจะตอ้งจองซ้ือหุ้นดงักล่าวดว้ยกนั ให้น าราคาหุ้นดงักล่าวและจ านวนหุ้นท่ีออกใหม่ทั้ งหมดมา
ค านวณราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ แต่ในกรณีท่ีการเสนอขายพร้อมกนัดงักล่าวไม่อยู่
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ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีจะตอ้งจองซ้ือดว้ยกนั ให้น าจ านวนหุ้นและราคาเสนอขายท่ีต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ 
“ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทัฯ” มาค านวณการเปล่ียนแปลงเท่านั้น 

“รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ” ก าหนดไวเ้ท่ากบั “ราคาตลาดเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักต่อหุ้นของ
หุน้สามญับริษทัฯ” โดยท่ี “ราคาตลาดเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัต่อหุน้ของหุน้สามญับริษทัฯ” หมายถึง มูลค่า
การซ้ือขายหุ้นสามญัทั้ งหมดของบริษทัฯ  หารดว้ยจ านวนหุ้นสามญัของบริษทัฯ ท่ีมีการซ้ือขาย
ทั้งหมดในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ยอ้นหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการ
ติดต่อกนั (วนัท่ีเปิดท าการซ้ือขายของตลาดหลกัทรัพยฯ์) ก่อนวนัท่ีใชใ้นการค านวณ 

“วันที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้สามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัท่ี
ออกใหม่ (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้ึนเคร่ืองหมาย XR) ส าหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่       
ผูถื้อหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ให้แก่ประชาชน
ทัว่ไป และ/หรือบุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

ในกรณีท่ีไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทัฯ” เน่ืองจากหุ้นสามญัไม่มีการซ้ือขาย
ในช่วงเวลาดงักล่าว บริษทัฯ จะด าเนินการก าหนดราคายติุธรรมเพ่ือใชใ้นการค านวณแทน 

(1) ราคาการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดงัน้ี 
 

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

 
(2)     อตัราการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดงัน้ี 

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

           [(A x MP) + BX] 
 

โดยท่ี  
Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Price 0    คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
MP            คือ    ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทัฯ ตามความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดใน

ขอ้ 4.2 (ข) ขา้งตน้ 
A               คือ จ านวนหุ้นสามญัท่ีเรียกช าระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น

เพ่ือสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ กรณีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม 
และ/หรือก่อนวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ให้แก่ประชาชน
ทัว่ไป และ/หรือบุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 
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B               คือ จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพ่ือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขาย
ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือบุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

BX            คือ จ านวนเงินท่ีบริษทัฯ จะได้รับทั้ งส้ิน หลงัหักค่าใช้จ่ายจากการเสนอขายหุ้น
สามญัท่ีออกใหม่ (ถา้มี) ทั้ งในกรณีการเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ
เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือบุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

(ค) เม่ือบริษทัฯ เสนอขายหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือประชาชนทัว่ไป และ/หรือ
บุคคลในวงจ ากดั โดยหลกัทรัพยน์ั้นให้สิทธิแก่ผูถื้อหลกัทรัพยใ์นการใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุ้น
สามญั หรือใหสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญั เช่น หุน้กูแ้ปลงสภาพ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 
โดยราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิดงักล่าวต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคา
ตลาดของหุน้สามญับริษทัฯ” 

การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้น
สามญัไม่ไดรั้บสิทธิในการซ้ือหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆ ท่ีใหสิ้ทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั หรือ
ใหสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญั (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ ข้ึนเคร่ืองหมาย XR หรือ XW) ส าหรับกรณี
ท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์
ออกใหม่ใดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญั กรณีท่ีเป็น
การเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

“รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพ่ือรับรองกำรใช้สิทธิ” ค  านวณจากจ านวนเงินท่ีบริษทัฯ
จะไดรั้บจากการขายหลกัทรัพยท่ี์ให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซ้ือหุ้น
สามัญ รวมกับเงินท่ีจะได้รับจากการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญนั้ น ถ้ามีการใช้สิทธิทั้ งหมด หักด้วย
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ หารดว้ยจ านวนหุ้นทั้งส้ินท่ีตอ้งออกใหม่
เพ่ือรองรับกบัการใชสิ้ทธินั้น 
“รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ” มีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในขอ้ 4.2 (ข) ขา้งตน้ 
“วนัที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้สามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซ้ือหลกัทรัพยท่ี์
ออกใหม่ใดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญั (วนัแรกท่ี
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้ึนเคร่ืองหมาย XR หรือ XW )  ส าหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์
ดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Issue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ใดๆ 
ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญั กรณีท่ีเป็นการเสนอขาย
หลกัทรัพยใ์หแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

(1) ราคาการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดงัน้ี 
 

          Price 1        = Price 0 x  [(A x MP) + BX] 
                                      [MP(A+B)] 
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  (2)  อตัราการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดงัน้ี 

 

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

โดยท่ี  
Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

 Ratio 0      คือ         อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
MP           คือ ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทัฯ ตามความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดใน

ขอ้ 4.2 (ข) ขา้งตน้ 
A              คือ         จ านวนหุ้นสามญัท่ีเรียกช าระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น

เพื่อสิทธิในการจองซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ใดๆ ท่ีใหสิ้ทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็น
หุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญั กรณีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม 
และ/หรือ วนัก่อนวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ใดๆ ท่ีใหสิ้ทธิ
แปลงสภาพเป็นหุน้สามญั หรือใหสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญั กรณีเสนอขายใหแ้ก่
ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

B              คือ จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของหลกัทรัพยใ์ดๆ ท่ีให้
สิทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญั ท่ีจะเสนอ
ขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ 
บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

BX           คือ จ านวนเงินท่ีบริษัทฯ จะได้รับทั้ งส้ินหลังหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออก
หลกัทรัพยใ์ดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซ้ือ
หุ้นสามัญ ส าหรับการเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายให้แก่
ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี รวมกบัเงินท่ีจะไดรั้บ
จากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั หรือใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั   

(ง) เม่ือบริษทัฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้น
สามญัไม่มีสิทธิรับหุน้ปันผล (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ ข้ึนเคร่ืองหมาย XD)  

(1)    ราคาการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดงัน้ี 
 

            Price       =  Price 0 x A  
                   (A+B) 
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(2) อตัราการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดงัน้ี 
 

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

                                     โดยท่ี   
Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Ratio 0      คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
A คือ จ านวนหุ้นสามญัท่ีเรียกช าระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น

เพื่อสิทธิในการรับหุน้สามญัปันผล 
B               คือ       จ  านวนหุน้สามญัท่ีออกใหม่ในรูปแบบของหุน้สามญัปันผล 

(จ) เม่ือบริษทัฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทัฯ หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและเงินส ารองตามกฎหมาย ส าหรับการด าเนินงาน
ในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ  

การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้น
สามญัไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ ข้ึนเคร่ืองหมาย XD)  

ทั้งน้ี อตัราร้อยละของเงินปันผลท่ีจ่ายให้กบัผูถื้อหุ้น ค  านวณโดยน าเงินปันผลท่ีจ่ายออกจริงจากผล
การด าเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชี หารดว้ยก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทัฯ หลงัหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินส ารองตามกฎหมายของผลการด าเนินงานของรอบ
ระยะเวลาบญัชีปีเดียวกนั โดยท่ีเงินปันผลท่ีจ่ายออกจริงดงักล่าว ใหร้วมถึงเงินปันผลท่ีจ่ายจากก าไร
สะสม และเงินปันผลท่ีจ่ายระหวา่งกาลในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีดงักล่าวดว้ย (ถา้มี) “รำคำตลำด
ของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ” ใหใ้ชแ้ละมีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในขอ้ 4.2 (ข) ขา้งตน้ 

“วนัที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีซ้ือหุน้สามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในเงินปันผล (วนัแรกท่ี
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ข้ึนเคร่ืองหมาย XD) 

(1) ราคาการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดงัน้ี 
 

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

(2) อตัราการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดงัน้ี 
 

        Ratio 1   =  Ratio 0 x MP 
                                [MP – (D – R)] 
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โดยท่ี  
Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง  
Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

 Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
MP คือ ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทัฯ มีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในขอ้   

4.2 (ข) ขา้งตน้ 
D คือ เงินปันผลต่อหุน้ท่ีจ่ายจริงใหผู้ถื้อหุน้ 
R คือ เงินปันผลต่อหุ้นท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษทัฯ หลงัหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินส ารองตามกฎหมาย   
หารดว้ยจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

(ฉ) เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบั ขอ้ 4.2 (ก) ถึง 4.2 (จ) ขา้งตน้ ท่ีท าให้ผลประโยชน์ตอบแทน
ใดๆ ท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ จะไดรั้บเม่ือมีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ดอ้ยไปกวา่เดิม 

ให้บริษทัฯ พิจารณาเพ่ือก าหนดการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออตัราการใช้สิทธิ      
(หรือปรับจ านวนหน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิแทนอตัราการใชสิ้ทธิ) ใหม่อยา่งเป็นธรรม และไม่ท าให้
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดรั้บผลประโยชน์ดอ้ยไปจากเดิม โดยใหถื้อวา่ผลการพิจารณานั้นเป็นท่ีสุด 
ทั้งน้ี บริษทัจะแจง้ข่าวการปรับสิทธิผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
ทนัทีหรือภายใน 9.00 น. ของวนัท่ีราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิมีผลบงัคบัใช้ และแจง้ให้
ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบถึงรายละเอียดดงักล่าวภายใน 15 วนั นับแต่วนัท่ีมีเหตุให้ตอ้งด าเนินการ
เปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิดงักล่าว 

(ช) การค านวณการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ 4.2 (ก) ถึงขอ้ 4.2 (ฉ) เป็น
อิสระต่อกนั และจะค านวณการเปล่ียนแปลงตามล าดบัเหตุการณ์ก่อนหลงัของการเปรียบเทียบกบั
ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทัฯ  ในกรณีท่ีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดข้ึนพร้อมกนั ให้ค  านวณการ
เปล่ียนแปลงเรียงล าดบัดงัน้ีคือ ขอ้ 4.2 (ก) ขอ้ 4.2 (จ) ขอ้ 4.2 (ง) ขอ้ 4.2 (ข) ขอ้ 4.2 (ค) และขอ้ 4.2 
(ฉ) โดยในแต่ละล าดบัคร้ังท่ีค  านวณการเปล่ียนแปลง ใหค้งสภาพของราคาการใชสิ้ทธิเป็นทศนิยม 3 
ต าแหน่ง และอตัราการใชสิ้ทธิเป็นทศนิยม 3 ต  าแหน่ง 

ทั้งน้ี ในการค านวณการปรับสิทธิของเหตุการณ์ในล าดบัใด ให้น าค่าตวัแปรท่ีผ่านการค านวณการ
ปรับสิทธิของล าดบัก่อนหนา้ (ถา้มี) มาเป็นค่าตวัแปรก่อนการเปล่ียนแปลง ในการค านวณการปรับ
สิทธิล าดบันั้น 

(ซ) การค านวณการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ 4.2 (ก) ถึงขอ้ 4.2 (ฉ) จะ
ไม่มีการเปล่ียนแปลงซ่ึงท าให้ราคาการใชสิ้ทธิใหม่สูงข้ึน และ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิลดลง เวน้แต่
กรณีการรวมหุ้น ส าหรับการค านวณจ านวนเงินท่ีตอ้งช าระจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
จะค านวณจากราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) คูณกบัจ านวนหุ้น
สามญั (จ านวนหุ้นสามญัค านวณจากอตัราการใชสิ้ทธิใหม่ คูณกบัจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
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แสดงความจ านงการใชสิ้ทธิ เม่ือค านวณไดจ้ านวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุน้ ใหต้ดัเศษของหุ้นนั้นท้ิง) 
ในกรณีจ านวนเงินท่ีค  านวณไดจ้ากการใชสิ้ทธิ มีเศษของบาทใหต้ดัเศษของบาทท้ิง  

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิดงักล่าวมีผลท าให้ราคาการใชสิ้ทธิใหม่ มีราคา      
ต ่ากวา่มูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทัฯ ใหใ้ชมู้ลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทัฯ เป็น
ราคาการใชสิ้ทธิใหม่ ส่วนอตัราการใชสิ้ทธิใหม่ให้ใชอ้ตัราการใชสิ้ทธิท่ีค  านวณไดต้ามขอ้ 4.2 (ก) 
ถึงขอ้ 4.2 (ฉ) เช่นเดิม 

(ฌ) การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 4.2  )ก ( ถึงข้อ 4.2  )ฉ ( บริษัทฯ           
จะด าเนินการแจง้ผลการเปล่ียนแปลง โดยระบุรายละเอียด  วิธีการค านวณ และเหตุผลท่ีตอ้งมีการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าว ให้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทราบผา่นระบบเผยแพร่ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ของ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทนัทีหรือภายใน 9.00 น. ของวนัท่ีราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิมีผล
บงัคบัใช ้และแจง้ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ
และอตัราการใชสิ้ทธิดงักล่าว 

(ญ)  บริษทัฯ จะไม่ขยายอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ และจะไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และอตัรา
การใชสิ้ทธิ เวน้แต่จะเป็นการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิท่ีระบุในขอ้ 4.2 

(ฎ) ในกรณีท่ีมีการปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษทัฯ อาจท าการปรับสิทธิโดยวธีิใดวธีิหน่ึง ดงัน้ี 
(1)  ปรับราคาการใชสิ้ทธิ และอตัราการใชสิ้ทธิ โดยไม่มีการปรับราคาการใชสิ้ทธิควบคู่กบัการ

ออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหม่ ทดแทนการปรับอตัราการใชสิ้ทธิ หรือ 
  (2)  ปรับราคาการใชสิ้ทธิ ควบคู่กบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหม่ ทดแทนการปรับอตัราการใช ้
  สิทธิ  
 ทั้งน้ี หากบริษทัฯ ตอ้งออกหุ้นรองรับเพ่ิมเติม บริษทัฯ ตอ้งยื่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีอนุมติัให้ออก

หุน้รองรับการปรับสิทธินั้นอยา่งเพียงพอต่อส านกังาน ก.ล.ต. ก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือวา่บริษทัฯ 
ไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้รองรับ 

5.    กำรแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก ำหนดสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

5.1  กำรแก้ไขส่วนทีม่ิใช่สำระส ำคญัหรือทีต้่องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย  

 การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิ ในเร่ืองท่ีจะกระทบต่อสิทธิท่ีมิใช่สาระส าคญัของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
เช่น แกไ้ขขั้นตอนการใชสิ้ทธิ หรือเร่ืองท่ีเห็นไดว้า่จะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิโดยชดัแจง้ หรือ
ในส่วนซ่ึงไม่ท าให้สิทธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิดอ้ยลง หรือเพ่ือให้เป็นไปตามบทบญัญติัหรือหลกัเกณฑท่ี์
ก าหนดในกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั 
หรือค าสั่งท่ีมีผลบงัคบัทัว่ไป หรือประกาศ หรือขอ้บงัคบัของส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ ท่ีเก่ียวขอ้ง ให้บริษทัฯ กระท าโดยไม่ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากท่ีประชุม     
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิภายหลงัจากท่ีไดแ้จง้ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. ทราบแลว้  

5.2 กำรแก้ไขเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นสำระส ำคญั 

 การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธินอกจากกรณีขอ้ 5.1 ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากบริษทัฯ และมติท่ีประชุม   
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแลว้แต่กรณี และไดแ้จง้ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. ทราบแลว้  
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5.3 เง่ือนไขในกำรแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก ำหนดสิทธิ 

การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิจะตอ้งไม่เป็นการขยายอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ หรือการเปล่ียนแปลงราคา
การใชสิ้ทธิ หรืออตัราการใชสิ้ทธิ เวน้แต่จะเป็นการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิท่ีระบุในขอ้ 4.2 และตอ้ง
ไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งขอ้ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑใ์ดๆ ของส านกังาน ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ท่ีมีผลใชบ้งัคบัใน
ปัจจุบนั รวมทั้งท่ีอาจจะมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมภายหลงั 

5.4 กระบวนกำรแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก ำหนดสิทธิ 

บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ เพื่อขอมติแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อก าหนดสิทธิก่อน
ด าเนินการแกไ้ขเปล่ียนแปลง โดยมีขั้นตอนการจดัประชุมตามท่ีระบุในขอ้ 7 

5.5 กำรแจ้งข้อก ำหนดสิทธิทีแ่ก้ไขเปลีย่นแปลง 

 บริษทัฯ จะแจง้ให้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์
โดยทนัที ณ วนัท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก าหนดสิทธิ และจะจัดส่งขอ้ก าหนดสิทธิท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมให้แก่ผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิเม่ือไดรั้บการร้องขอภายใน 15 วนั นบัจากวนัท่ีมีการร้องขอเป็นหนงัสือ นอกจากน้ี บริษทัฯ 
จะจดัส่งขอ้ก าหนดสิทธิท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมให้นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ และส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั 
นบัแต่วนัท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก าหนดสิทธิ 

6. กำรชดใช้ค่ำเสียหำยกรณบีริษัทฯไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นสำมัญเพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิได้ 

บริษทัฯ จะชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดดงัน้ี 

6.1 บริษทัฯ จะชดใชค้่าเสียหายใหเ้ฉพาะผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ท่ีแจง้ความจ านงท่ีจะใชสิ้ทธิ ในวนัก าหนดการใช้
สิทธิแต่ละคร้ังอยา่งถูกตอ้งและครบถว้นแลว้ ซ่ึงบริษทัฯ ไม่สามารถจดัใหมี้หุน้สามญัเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิไดอ้ยา่งเพียงพอ ยกเวน้กรณีตามท่ีระบุในขอ้จ ากดัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ และ
ขอ้จ ากดัการโอนหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิ ตามท่ีระบุในขอ้ 15 

ค่าเสียหายท่ีบริษทัฯ จะชดใชใ้หแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ จะค านวณตามสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
 

                              ค่าเสียหายต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย  =    B x [MP – EP]  
 

โดยท่ี B      คือ จ านวนหุน้สามญัท่ีไม่สามารถจดัใหมี้ และ/หรือ เพ่ิมข้ึนไดต้ามอตัราการใชสิ้ทธิท่ี
เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนต่อ 1 หน่วย 

                                     MP คือ ราคาตลาดเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัของบริษทัฯ ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั
ท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิใน  
แต่ละคร้ัง  ซ่ึงผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ มาแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิ (ราคา
เฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัของบริษทัฯ ค านวณจากมูลค่าการซ้ือขายหุน้สามญั
ทั้งหมดของบริษทัฯ หารดว้ยจ านวนหุน้สามญัของบริษทัท่ีมีการซ้ือขายทั้งหมดใน
ตลาดหลกัทรัพยฯ์) 
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EP คือ ราคาการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือราคาการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการ
ปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิ 

ในกรณีท่ีไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทัฯ” เน่ืองจากหุ้นสามญัของบริษทัฯ ไม่มีการซ้ือขาย
ในช่วงเวลาดงักล่าว บริษทัฯ จะด าเนินการก าหนดราคายติุธรรมเพ่ือใชใ้นการค านวณแทน 

6.2 การชดใชค้่าเสียหายตามขอ้ 6.1 บริษทัฯ จะช าระเป็นเชค็ระบุช่ือขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะช่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
และจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับตามท่ีอยูท่ี่ระบุในแบบแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิ ภายใน 30 วนั
นบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น โดยไม่มีดอกเบ้ีย  

 

7. กำรประชุมผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

7.1 กำรเรียกประชุมผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

บริษทัฯ ตอ้งเรียกประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเพ่ือขอมติในการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงโดยเร็ว ภายใน 30 
วนั นบัแต่เกิดเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี  

(ก) หากมีการเสนอขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิในสาระส าคญัไม่ว่าโดยบริษทัฯ หรือผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิ ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 5.2 หรือตามท่ีจะกล่าวต่อไปในขอ้ 7.1 (ข) 

ทั้งน้ี ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ และ/หรือ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่มีสิทธิท่ีจะเสนอให้แกไ้ขขอ้ก าหนด
สิทธิในเร่ืองการขยายอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ หรือการเปล่ียนแปลงราคาใชสิ้ทธิ หรืออตัราการใชสิ้ทธิ หรือ
การแกไ้ขเปล่ียนแปลงใดๆ อนัจะเป็นผลกระทบในดา้นลบต่อสิทธิ และ/หรือส่วนไดเ้สียของผูถื้อหุ้นของ    
บริษทั ฯ หรือท่ีผิดไปจากเง่ือนไขท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ไดล้งมติไว ้เวน้แต่การปรับสิทธิตามท่ีระบุ
ในขอ้ 4.2 

(ข) หากมีเหตุการณ์ส าคญัท่ีอาจกระทบต่อส่วนไดเ้สียของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอยา่งเป็นนยัส าคญั หรือต่อ
ความสามารถของบริษทัฯ ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอ้ก าหนดสิทธิ 

ในกรณีท่ีผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ด าเนินการเรียกประชุมภายในระยะเวลา 30 วนั นับจากวนัท่ีเกิด
เหตุการณ์ดงักล่าวในขอ้ 7.1 (ก) หรือ ขอ้ 7.1  (ข) ขา้งตน้ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
รวมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 25 ของจ านวนหน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดมี้การใชสิ้ทธิสามารถท่ีจะร้อง
ขอให้ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิให้ด าเนินการจดัการประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิได ้และผูอ้อกใบส าคญั
แสดงสิทธิจะตอ้งจดัประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 30 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บการร้องขอจาก
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 

ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษทัฯ อาจท าการปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิเพ่ือก าหนดสิทธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมดงักล่าว เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 21 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 

 



BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

หนา้ท่ี 23 จาก 28 

 

7.2  หนังสือเชิญประชุม 

ในการเรียกประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ใหบ้ริษทัฯ ส่งหนงัสือเรียกประชุม ซ่ึงระบุสถานท่ี วนัและเวลา และ
เร่ืองท่ีจะพิจารณาในท่ีประชุม ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิตามสมุดทะเบียนผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิทุกรายท่ียงัสามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได ้และมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียน ณ 
วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ  เพ่ือก าหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในท่ีประชุมไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 

7.3  กำรมอบฉันทะ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอาจแต่งตั้งผูรั้บมอบฉันทะให้เขา้ร่วมประชุม และ/หรือออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม    
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิคราวใดๆ กไ็ด ้โดยผูรั้บมอบฉนัทะดงักล่าวจะตอ้งยืน่หนงัสือมอบฉนัทะ (ซ่ึงท าตามแบบ
ท่ีบริษทัฯ และ/หรือนายทะเบียนก าหนด และไดจ้ัดส่งให้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิพร้อมกบัหนังสือเรียก
ประชุมแลว้) ต่อประธานท่ีประชุมหรือบุคคลท่ีประธานกรรมการมอบหมายก่อนเร่ิมการประชุม 

7.4  องค์ประชุม 

ท่ีประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งมีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ และ/หรือ ผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อใบส าคัญ
แสดงสิทธิ (ถา้มี) ซ่ึงถือใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 25 ของจ านวนหน่วยใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ เขา้ร่วมประชุมจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีไดมี้การเรียกประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมงแต่จ านวน    
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ และ/หรือ ผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุม ในกรณีท่ีการประชุม
ดงักล่าวจดัข้ึนโดยบริษทัฯ ใหบ้ริษทัฯ นดัใหมี้การประชุมใหม่ภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีก าหนดเป็นวนัประชุม
คราวก่อน โดยปฏิบติัตามขอ้ 7.2 โดยในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม และในกรณีท่ี
การประชุมดงักล่าวจัดข้ึนโดยการร้องขอของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิในกรณีน้ีบริษทัฯ ไม่จ าเป็นตอ้งเรียก
ประชุมใหม่ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ หมายถึง ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้บางส่วนของบริษทัฯ ในขณะนั้น โดยไม่รวมถึงผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิคน
ใดท่ีมีส่วนไดเ้สียในการพิจารณาอนัใดซ่ึงท่ีประชุมจะพิจารณาลงมติ โดยหา้มมิใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิคนนั้น
ออกเสียงลงคะแนนในขอ้พิจารณาขอ้นั้น  

ผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีมีส่วนได้เสียในข้อน้ี  หมายถึง  ผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีมีความขัดแย ้งทาง
ผลประโยชน์ในเร่ืองท่ีท่ีประชุมจะพิจารณาลงมติ 

7.5  ประธำนในทีป่ระชุม 

ในการประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจัดข้ึนโดยบริษทัฯ ให้ประธานกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากประธานคณะกรรมการบริษทั ท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ  ในกรณีท่ี    
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นผูจ้ดัประชุม  ประธานในท่ีประชุมอาจจะมาจากบุคคลท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ        
ลงมติเห็นชอบคดัเลือก นอกเหนือไปจากประธานกรรมการหรือบุคคลท่ีประธานกรรมการมอบหมาย  โดยท่ี       
ทั้งสองกรณี ประธานท่ีประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงช้ีขาด 
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7.6  กำรออกเสียงลงคะแนน 

ให้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีถืออยู่ในขณะนั้ นๆ โดย
ใบส าคญัแสดงสิทธิหน่ึงหน่วยมีหน่ึงเสียง ผูเ้ป็นประธานในท่ีประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากสิทธิ
ท่ีตนมีอยูใ่นฐานะเป็นผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 

7.7  มตทิีป่ระชุม 

มติของท่ีประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วยใบส าคญัแสดง
สิทธิทั้งหมดของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และให้มตินั้นมี
ผลผกูพนัผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งหมดไม่วา่จะไดเ้ขา้ร่วมประชุมหรือไม่ 

7.8  รำยงำนกำรประชุม 

บริษทัฯ จะจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วนั นบัจากวนัประชุม    
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยให้ประธานท่ีประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังนั้นๆ เป็นผูล้งนามรับรอง
รายงานการประชุม ทั้งน้ี ให้จดัเก็บรายงานการประชุมไวก้บับริษทัฯ รายงานดงักล่าวซ่ึงลงนามโดยประธาน         
ท่ีประชุมในแต่ละคร้ัง ใหถื้อวา่ถูกตอ้ง และบริษทัฯ จะจดัส่งรายงานการประชุมดงักล่าวใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
และส านักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วนันับจากวนัประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ  นอกจากน้ี         
ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิร้องขอ บริษทัฯ จะตอ้งจดัส่งรายงานการประชุมใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
รายท่ีร้องขอดว้ย โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในค่าใชจ่้ายนั้นๆ   

7.9  ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม 

บริษทัฯ จะเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายตามสมควรทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนจากการประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทุกคร้ัง 

7.10 มตเิป็นหนังสือแทนกำรประชุม 

ในกรณีท่ีจะตอ้งมีการประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเพ่ือลงมติไม่ว่าในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดตามท่ีก าหนดไวใ้น
ขอ้ก าหนดสิทธิน้ี บริษทัฯ อาจขอใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท าความตกลงกนัเป็นมติโดยการท าหนงัสือแทนการ
ประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเพ่ือลงมติในเร่ืองดงักล่าวได ้แต่มติดงักล่าวจะตอ้งมีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึง
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นจ านวนไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนหน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ
ทั้งหมดลงลายมือช่ือใหค้วามเห็นชอบไวเ้ป็นหลกัฐานในหนงัสือฉบบัเดียวกนัหรือหลายฉบบักไ็ดแ้ละส่งมอบให้
ประธานกรรมการบริษทัหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นผูเ้กบ็รักษาไว ้

การลงมติตามวิธีการท่ีก าหนดในขอ้ 7.10 น้ี ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่สามารถยกเลิกหรือเพิกถอนมติท่ีส่งมาได ้
เวน้แต่จะไดรั้บความยนิยอมเป็นหนงัสือจากบริษทัฯ 

มติดงักล่าวจะมีผลใชบ้งัคบัและผูกพนัผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทุกราย ไม่วา่จะลงลายมือช่ือใหค้วามเห็นชอบใน
มติดงักล่าวหรือไม่ 
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8. สถำนะของผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 

สถานะของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีอยูร่ะหวา่งวนัท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิ และวนัก่อน
วนัท่ีกระทรวงพาณิชยจ์ะรับจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้ อนัเน่ืองมาจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ จะมี
สถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดแ้สดงความจ านงใชสิ้ทธิ และสถานภาพจะส้ินสุดลงใน
วนัท่ีกระทรวงพาณิชยรั์บจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้ อนัเน่ืองมาจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิขา้งตน้ 

ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีการปรับราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิในช่วงท่ีบริษทัฯ ยงัไม่ไดน้ าหุ้นสามญัท่ีเกิด
จากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไดท้  าการใช้
สิทธิแลว้จะไดรั้บการปรับสิทธิยอ้นหลงั โดยบริษทัฯ จะด าเนินการออกหุ้นสามญัใหม่เพ่ิมเติมให้แก่ผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิโดยเร็วท่ีสุดตามจ านวนท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสมควรจะไดรั้บหากราคาท่ีไดป้รับใหม่นั้นมีผลบงัคบัใช ้
โดยหุ้นสามญัส่วนท่ีเพ่ิมใหม่อาจไดรั้บชา้กว่าหุ้นสามญัท่ีไดรั้บก่อนหน้าน้ีแลว้ แต่ไม่เกิน 15 วนันับจากวนัท่ีมีการ
ปรับสิทธิ 

 

9. สถำนะของหุ้นสำมัญใหม่ทีเ่กดิจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

สิทธิของหุน้สามญัท่ีออกตามการใชสิ้ทธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ี จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกนั
กบัหุน้สามญัเดิมของบริษทัฯ ท่ีออกและเรียกช าระแลว้ไปก่อนหนา้น้ีทุกประการ รวมทั้งสิทธิในการรับเงินปันผลหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดท่ีบริษทัฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั ทั้งน้ี นบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนหุน้สามญัของบริษทัฯ ไดจ้ดแจง้ช่ือผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นผูถื้อหุ้นในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ  และกระทรวงพาณิชยรั์บจดทะเบียนเพ่ิมทุน
ช าระแลว้ ดงันั้น หากบริษทัฯ ประกาศวนัก าหนดสิทธิในการรับเงินปันผลหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ก่อน
วนัท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดแจง้ช่ือของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ และกระทรวงพาณิชยรั์บจดทะเบียน
เพ่ิมทุนช าระแลว้เรียบร้อยแลว้ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้น 

 

10. ตลำดรองของใบส ำคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสำมัญ 

บริษทัฯ จะน าใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ีเขา้จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ ภายใน 30 วนันบัจาก
วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ  

 

11. กำรออกและกำรส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

บริษทัฯ จะด าเนินการออกและส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิตามรายละเอียดและขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี   

11.1 ในกรณีผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีบัญชีซ้ือขำยหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์      
(ประเทศไทย) จ ำกดั  
นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิจะออกและจดัส่งใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นท่ีไดรั้บการจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัท่ี
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ  
 

ในกรณีน้ี ผูถื้อหุน้ท่ีไดรั้บการจดัสรรจะไม่สามารถขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์
เอม็ เอ ไอไดจ้นกวา่จะไดรั้บใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงอาจจะไดรั้บภายหลงัจากท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษทัฯ 
ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ 
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11.2 ในกรณผู้ีถือหุ้นเดมิมบีัญชีซ้ือขำยหลกัทรัพย์กบับริษัทหลกัทรัพย์   
นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ จะน าใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับจัดสรรฝากไวก้ับ “บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผูฝ้าก” ภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ และศูนยรั์บ
ฝากหลกัทรัพย ์จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีบริษทัหลกัทรัพยน์ั้ นฝากหลกัทรัพยอ์ยู่ ใน
ขณะเดียวกนั บริษทัหลกัทรัพยน์ั้นจะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีผูฝ้ากไดรั้บการจดัสรรฝากไว ้
และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ  
 

ในกรณีน้ี ผูถื้อหุ้นท่ีได้รับการจัดสรรจะสามารถขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรรได้ทนัทีท่ีตลาด
หลกัทรัพย์ฯ รับใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและให้ท าการซ้ือขายได้ในตลาด
หลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ 
 

ทั้งน้ีช่ือของผูถื้อหุ้นท่ีไดรั้บการจดัสรรจะตอ้งตรงกบัช่ือเจา้ของบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ผูถื้อหุ้นท่ีไดรั้บการ
จดัสรรประสงคท่ี์จะฝากใบส าคญัแสดงสิทธิไว ้มิฉะนั้นแลว้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะด าเนินการออกใบส าคญั
แสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีไดรั้บการจดัสรรตามขอ้ 11.1 แทน 
 

11.3 ในกรณีผู้ถือหุ้นเดมิมบีัญชีซ้ือขำยหลกัทรัพย์กบับริษัท ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั  สมำชิกเลขที่  
600 
นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิจะน าใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บจดัสรรฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ภายใน 
7 วนัท าการนับจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ  และบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั จะ
บนัทึกยอดบญัชีจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนท่ีไดรั้บจดัสรรไวใ้นบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย์
สมาชิกเลขท่ี  600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผูท่ี้ได้รับการจัดสรรภายใน 7 วนัท าการนับจากวนัออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ  

เม่ือผูถื้อหุน้ท่ีไดรั้บจดัสรรตอ้งการขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะตอ้งถอนใบส าคญัแสดงสิทธิออก
จากบญัชี 600 ดงักล่าว โดยตอ้งติดต่อผ่านบริษทัหลกัทรัพยท์ัว่ไป ซ่ึงอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการด าเนินการ
ตามท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และ/หรือบริษทัหลกัทรัพยน์ั้นๆ ก าหนด   
ในกรณีน้ี ผูถื้อหุ้นท่ีได้รับการจัดสรรจะสามารถขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับการจัดสรรได้ทนัทีท่ีตลาด
หลกัทรัพย์ฯ รับใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและให้ท าการซ้ือขายได้ในตลาด
หลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ และผูถื้อหุ้นท่ีไดรั้บการจดัสรรไดด้ าเนินการถอนใบส าคญัแสดงสิทธิออกจากบญัชี 600 
ดงักล่าวแลว้ 
 

12.   กำรด ำเนินกำรของบริษัทฯ หำกไม่สำมำรถหำตลำดรองให้กบัหุ้นสำมัญทีเ่กดิจำกกำรใช้สิทธิ 

เน่ืองจากหุ้นสามญัของบริษทัฯ เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ ดงันั้น หุ้นสามญัออกใหม่ท่ี
เกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ จะสามารถเขา้ท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอไดภ้ายหลงัจาก
บริษทัฯ ด าเนินการจดทะเบียนหุน้สามญัใหม่ดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ 

13. กำรออกใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
ในกรณีท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิสูญหาย ถูกขโมย ถูกท าลาย ฉีกขาด หรือเลอะเลือน ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอาจขอออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิใหม่ได ้โดยน าใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี ฉีกขาดหรือเลอะเลือน น ามายืน่ใหแ้ก่นายทะเบียนใบส าคญั
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แสดงสิทธิก่อนท่ีจะมีการออกใบแทนให ้ณ ส านกังานของนายทะเบียน โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งรับผิดชอบ
ส าหรับค่าใชจ่้ายต่างๆ ตามท่ีนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิและบริษทัฯ จะไดก้ าหนดไวต้ามสมควร 

 

14. มตทิีป่ระชุมผู้ถือหุ้นและจ ำนวนหุ้นทีอ่อกใหม่เพ่ือรองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2564 ไดมี้มติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษทัฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 507,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 774,100,000 บาท โดยการออกหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 267,100,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพื่อรองรับ
การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ BC-W1 จ านวนไม่เกิน 101,400,000 หุน้  

รำยละเอยีดเกีย่วกบัหุ้นสำมญัทีอ่อกใหม่เพ่ือรองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

จ ำนวนหุ้นสำมัญทีอ่อกเพ่ือรองรับ 
กำรใช้สิทธิ 

 : ไม่เกิน 101,400,000 หุน้ ซ่ึงเม่ือรวมจ านวนหุน้ท่ี
บริษทัฯ จดัไวเ้พื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิใน
คร้ังน้ีและคร้ังอ่ืน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ 
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.71 ของจ านวน
หุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ รวมถึง
จ านวนหุน้อ่ืนนอกจากหุ้นรองรับซ่ึงบริษทัฯ จะ
เสนอขายควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิ BC-W1 
ท่ีออกใหม่ในคร้ังน้ี (แต่ไม่รวมหุน้รองรับ ESOP 
warrants) 
 

 

มูลค่ำทีต่รำไว้ต่อหุ้น                            :   1.00 บาท 
 

 

รำคำใช้สิทธิต่อหุ้น  : 3.20 บาท เวน้แต่จะมีการปรับราคาใชสิ้ทธิตามขอ้ 4.2  

   ตลำดรองของหุ้นสำมญั                               :      บริษทัฯจะน าหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ภายใน  30 วันนับแต่วัน
ก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง 

15. ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ข้อจ ำกัดกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ และข้อจ ำกัดกำรโอนหุ้น
สำมัญทีเ่กดิจำกกำรใช้สิทธิ 

15.1  ข้อจ ำกดักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ  

บริษทัฯ ไม่มีขอ้จ ากดัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ เวน้แต่ การโอนเกิดข้ึนในช่วงปิดสมุดทะเบียนใบส าคญัแสดง
สิทธิเพื่อพกัการโอนหรือการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 21 วนัก่อนวนัครบก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 
และตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะท าการข้ึนเคร่ืองหมายหยุดพกัการซ้ือขาย (SP) ล่วงหนา้ 2 วนัท าการก่อนวนัปิดสมุด
ทะเบียน (ในกรณีท่ีวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิตรงกับวนัหยุดท าการของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ใหเ้ล่ือนเป็นวนัท าการก่อนหนา้) 
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15.2  ข้อจ ำกดักำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

บริษทัฯ มีขอ้จ ากดัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิของคนต่างดา้ว โดยบริษทัฯ จะไม่ออกหุ้นสามญัให้แก่
ผูใ้ชสิ้ทธิท่ีเป็นคนต่างดา้ว หากการออกหุน้ดงักล่าวจะท าใหส้ัดส่วนการถือหุน้ของคนต่างดา้ว เกินกวา่ร้อยละ 49 
ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
หากขอ้จ ากดัในเร่ืองสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างดา้ว ท าให้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นบุคคลต่างดา้วท่ีได้
ด าเนินการใชสิ้ทธิตามวิธีการใชสิ้ทธิในขอ้ 3.5 ไม่สามารถใชสิ้ทธิไดต้ามจ านวนท่ีระบุในแบบแสดงความจ านง
ในการใชสิ้ทธิ บริษทัฯ จะอนุญาตให้ด าเนินการใชสิ้ทธิเพียงส่วนท่ีไม่ขดัต่อขอ้จ ากดัขา้งตน้ ตามหลกัแสดง
ความจ านงก่อน สามารถใชสิ้ทธิไดก่้อน (First Come, First Serve) โดยบริษทัฯ จะส่งคืนใบส าคญัแสดงสิทธิ 
และเงินในส่วนท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิไดโ้ดยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะช่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นบุคคล
ต่างดา้ว ทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 30 วนันับจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่
จ าเป็นตอ้งจ่ายดอกเบ้ีย ค่าเสียหาย หรือค่าชดเชยใดๆ แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นบุคคลต่างดา้วในกรณี
ดงักล่าว 
หากในวนัก าหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นบุคคลต่างด้าวไม่สามารถใช้สิทธิ
เน่ืองจากขอ้จ ากดัในเร่ืองสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างดา้วตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ให้ถือว่าใบส าคญัแสดง
สิทธิดงักล่าวหมดอายลุง โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นบุคคลต่างดา้วดงักล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย
หรือค่าชดเชยใดๆ ต่อบริษทัฯ และบริษทัฯจะไม่ด าเนินการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าชดเชยท่ีเกิดข้ึนจากการ
ดงักล่าวทั้งส้ิน 

15.3  กำรโอนหุ้นสำมัญทีเ่กดิจำกกำรใช้สิทธิ  

หุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิ สามารถโอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดั เวน้แต่การโอนหุ้นท่ีจะท าให้สัดส่วน
การถือหุ้นของคนต่างดา้ว เกินกวา่ร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ตามท่ีก าหนด
ไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั 

16. กฎหมำยทีใ่ช้บงัคบั 

ขอ้ก าหนดสิทธิฉบบัน้ีจะมีผลใชบ้งัคบัในวนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิไปจนถึงวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย โดย
ขอ้ก าหนดสิทธิน้ีจะใชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีขอ้ความใดๆ ในขอ้ก าหนดสิทธิน้ีขดัแยง้กบั
กฎหมายหรือประกาศใดๆ ท่ีมีผลใช้บงัคับตามกฎหมายกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้ใช้ขอ้ความตามกฎหมายหรือ
ประกาศดงักล่าวบงัคบักบัใบส าคญัแสดงสิทธิแทนขอ้ความของขอ้ก าหนดสิทธิเฉพาะในส่วนท่ีขดัแยง้กนันั้น 

 
                                                               ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

   บริษัท บูทิค คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)  
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