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ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิและ 
ผูถือใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามญั 

 บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)  
ครั้งที่ 1 สําหรบัผูถือหุนเดิม 

(TMI-W1) 
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หนาที่ 2 

 
ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ

ของ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1  
สําหรับผูถือหุนเดิม (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ” หรือ “TMI-W1”) 

 
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 สําหรับผูถือหุนเดิม 
(“ใบสําคัญแสดงสิทธิ” หรือ “TMI-W1”) ออกโดยบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TMI” หรือ 
“ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ”) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 24 กันยายน 2555  
 
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ จะไดรับสิทธิตามที่ไดกําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ โดยผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองผูกพันตามขอกําหนดสิทธิทุกประการ และใหถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับทราบและ
เขาใจขอกําหนดตาง ๆ ในขอกําหนดสิทธิเปนอยางดีแลว รวมทั้งเห็นชอบกับการแตงตั้งนายทะเบียน และขอกําหนดตาง ๆ 
ในสัญญาการแตงตั้งนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 
ทั้งนี้ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิจะจัดใหมีการเก็บรักษาสําเนาขอกําหนดสิทธิ และสําเนาของสัญญาการแตงตั้งนาย
ทะเบียนไว ณ สํานักงานใหญของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิและสํานักงานของนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ เพื่อใหผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสําเนาขอกําหนดสิทธิไดในวันและเวลาทําการของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ 
สํานักงานใหญ เลขที่ 46 / 67 – 69 ซอยมั่งมีทรัพย หมูที่ 3 ถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ตําบลคอกกระบือ อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสาคร 74000 และสํานักงานของนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 
1. คําจํากัดความ 
 

คําและขอความตาง ๆ ที่ใชอยูในขอกําหนดสิทธิใหมีความหมายดังตอไปนี้ 
 

ขอกําหนดสิทธิ : ขอกําหนดวาดวยสิทธิ และหนาที่ของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท 
ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) (TMI-W1) 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม 
จํากัด (มหาชน)  ครั้งที่ 1 ชนิดระบุชื่อผูถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได ที่
เสนอขายใหแกผูถือหุนสามัญเดิมตามสัดสวนการถือหุน 

ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ : ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ธีระมงคล 
อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ที่ออกใหโดยบริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือบุคคลอื่นใด ที่
คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งใหเปนนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ บริษัท ธีระมงคล 
อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และใหรวมถึงผูถือใบแทนใบสําคัญแสดง
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หนาที่ 3 

สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด 
(มหาชน) 

บริษัท หรือ TMI หรือ ผูออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 

: บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)  

ศูนยรับฝากหลักทรัพย : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จาํกัด หรือ บุคคล หรือ นิติ
บุคคลอื่นที่ดําเนินกิจการรับฝากหลักทรัพยไดตามกฎหมายซึ่งเขารับทํา
หนาที่แทน 

หุนรองรับ : หุนสามัญออกใหมของ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 
จํานวน 191,999,994 หุน (หนึ่งรอยเกาสิบเอ็ดลานเกาแสนเกาหมื่นเกาพัน
เการอยเกาสิบส่ีหุน) ที่จัดไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 
รวมทั้งหุนสามัญที่ออกใหมเพิ่มเติมในกรณีที่มีการปรับสิทธิภายใต
ขอกําหนดสิทธิ 

วันทําการ : วันที่ธนาคารพาณิชยโดยทั่วไปเปดทําการในกรุงเทพฯ ซึ่งมิใชวันเสารหรือวัน
อาทิตย 

ประกาศทจ. 34/2551  : ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาต
และการอนุญาตใหเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนที่ออกใหมและ
หุนที่ออกใหมเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ 

สํานักงาน ก.ล.ต. : สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ตลาดหลักทรัพย หรือ ต.ล.ท.  : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ศูนยรับฝากหลักทรัพย : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ บุคคลที่ผูออก

ใบสําคัญแสดงสิทธิมอบหมาย 
สมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิ 

: สมุดทะเบียน หรือแหลงขอมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ เชน ชื่อและที่อยูของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ การโอน การจํานํา การอายัด การออกใบสําคัญแสดง
สิทธิใหม ตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยที่เกี่ยวของ 

สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิ : สิทธิทั้งปวงในใบสําคัญแสดงสิทธิอันรวมถึง แตไมจํากัด เฉพาะสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญออกใหมของบริษัท สิทธิในการเขารวมประชุม และสิทธิในการ
ลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ในการไดรับ
คาเสียหายในกรณีที่หุนรองรับไมเพียงพอ 

หุน : หุนสามัญที่ออกใหมของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 
ระบบ SET SMART/ELCID : ระบบบริการขอมูลส่ืออิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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2. ลักษณะสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิ 
 

2.1 รายละเอียดเกี่ยวกับใบสําคัญแสดงสิทธิ 
 
ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม 

จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 สําหรับผูถือหุนเดิม (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ” หรือ 
“TMI-W1”) 

ชนิด : ระบุชื่อผูถือ และเปลี่ยนมือได 
จํานวนที่ออกและเสนอขาย : 191,999,994 (หนึ่งรอยเกาสิบเอ็ดลานเกาแสนเกาหมื่นเกาพันเการอยเกา

สิบส่ี) หนวย 
จํานวนหุนที่ออกเพื่อรองรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

: 191,999,994 (หนึ่งรอยเกาสิบเอ็ดลานเกาแสนเกาหมื่นเกาพันเการอยเกา
สิบส่ี) หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท) หรือคิดเปน รอยละ 50 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท (จํานวน 383,999,988 หุน)  

ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท ตามสัดสวนการถือหุน (Rights 
Offering) ในอัตราสวนหุนสามัญเดิม 2 หุนตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดง
สิทธิ ตามที่ระบุไวในหัวขอ “จํานวนหุนที่ออกเพื่อรองรับใบสําคัญแสดง
สิทธิ” โดยบริษัทไดกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท (Record Date) ในวันที่ 3 ตุลาคม 
2555 และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของ 
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปด
สมุดทะเบียนและพักการโอนหุนในวันที่ 4 ตุลาคม 2555  
ในการคํานวณสิทธิของผูถือหุนแตละรายที่จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิดังกลาว หากมีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมเต็มจํานวน 1 
หนวยจากการคํานวณ ใหปดเศษใบสําคัญแสดงสิทธิสวนที่เหลือทิ้งทั้ง
จํานวน ทั้งนี้ภายหลังจากการคาํนวณสิทธิของผูถือหุนที่จะไดรับจากการ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลือจาก
การจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะดําเนินการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิสวนที่
เหลือจํานวนดังกลาว ซึ่งจะทําใหคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิในจํานวน
เทากับที่จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมไดลงตัว 

ราคาเสนอขายตอหนวย : 0.00 บาท (ศูนยบาท) 
วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ : 5 ตุลาคม 2555 โดยวันส้ินสุดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 4 ตุลาคม 

2558 
วันใชสิทธิครั้งสุดทาย : วันใชสิทธิครั้งสุดทายกําหนดใหตรงกับวันทําการสุดทายกอนวันที่

หมดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 2 ตุลาคม 2558 
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ : 3 ป นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
อัตราการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน (อาจ
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เปล่ียนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) 
ราคาการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ : 0.25 บาท (ยี่สิบหาสตางค) ตอ 1 หุนสามัญใหม (อาจเปล่ียนแปลงใน

ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) 
วันใชสิทธิ : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดนับ

จากวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบอยางนอย 1 ป ในทุก ๆ วันทําการ
สุดทายของเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน ของแตละป จนส้ินสุด
ถึงปที่ 3 ของการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้กําหนดการใชสิทธิในแตละ
ครั้ง จะตรงกับวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 วันที่ 
28 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 และครั้งสุดทาย
กําหนดใหตรงกับวันทําการสุดทายของบริษัทกอนวันที่หมดอายุของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับ วันที่ 2 ตุลาคม 2558 รวมวันใชสิทธิทั้งส้ิน 
5 วัน ตลอดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ (รายละเอียดในขอ 2.2 วิธีการใชสิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน)  

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ  

ตลาดรองของหุนสามัญที่เกิดจาก
การใชสิทธิ 

: บริษัทจะนําหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้ง
นี้ เขาจดทะเบยีนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 

ผลกระทบตอผูถือหุน : ผลกระทบตอผูถือหุนจะขึ้นอยูกับใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีการใชสิทธิ ใน
กรณีที่ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกใหแกผูถือหุนเดิมมีการใชสิทธิทั้งจํานวน 
                                                                                   หนวย : รอยละ 

ผลกระทบ สัดสวนผลกระทบ 
ผลกระทบตอสิทธิออกเสียงของผูถือหุนเดิม  
(Control Dilution) ในกรณีใชสิทธิโดยบุคคลที่
ไมใชผูถือหุนเดิมทั้งจํานวน 

33.33 

ผลกระทบตอสวนแบงกําไร   
(EPS Dilution) 

33.33 

ผลระทบตอราคาตลาดของหุน 
(Price Dilution) 

28.67 

 
 
2.2 วิธีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน 

 
2.2.1 วันกําหนดการใชสิทธิ 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดนับจาก
วันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบอยางนอย 1 ป ในทุก ๆ วันทําการสุดทายของเดือนพฤษภาคม และ
เดือนพฤศจิกายน ของแตละป จนส้ินสุดถึงปที่ 3 ของการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (“วันกําหนดการใช
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สิทธิ”) ทั้งนี้วันกําหนดการใชสิทธิครั้งแรก (“วันใชสิทธิครั้งแรก”) ตรงกับวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 
และวันใชสิทธิครั้งตอ ๆ ไป ตรงกับวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 29 
พฤษภาคม 2558 และครั้งสุดทายกําหนดใหตรงกับวันทําการสุดทายของบริษัทกอนวันที่หมดอายุของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับ วันที่ 2 ตุลาคม 2558 รวมวันใชสิทธทิั้งส้ิน 5 วัน ตลอดอายุใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 
 

2.2.2 การใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 
ในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทแตละครั้ง ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
ทั้งหมดหรือบางสวนได 
 

2.2.3 ระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิ 
            - การแจงความจํานงในการใชสิทธิการซื้อหุนสามัญในแตละครั้ง (ยกเวนการใชสิทธิครั้งสุดทาย) 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงคที่จะใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัท จะตองแจงความ  
จํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางเวลา 09.00 – 15.30 น. ของทุกวัน
ทําการของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทําการกอนวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง (“ระยะเวลา
การแจงความจํานงในการใชสิทธิ”) ในกรณีที่วันกําหนดการใชสิทธิตรงกับวันหยุดทําการของบริษัท 
ใหเล่ือนวันกําหนดการใชสิทธิดังกลาว เปนวันทําการสุดทายกอนหนาวันกําหนดการใชสิทธิครั้ง
ดังกลาว  

            - การแจงความจํานงในการใชสิทธิการซื้อหุนสามัญครั้งสุดทาย 
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงคที่จะใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัท จะตองแจงความ  
จํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางเวลา 09.00 – 15.30 น. ของทุกวัน
ทําการของบริษัทภายในระยะเวลา 15 วันกอนวันครบกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย (“ระยะเวลาการ
แจงความจํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทาย”) ในกรณีที่วันกําหนดการใชสิทธิตรงกับวันหยุดทําการของ
บริษัท ใหเล่ือนวันกําหนดการใชสิทธิดังกลาว เปนวันทําการสุดทายกอนหนาวันกําหนดการใชสิทธิ
ครั้งดังกลาว  

  การแจงขาวเกี่ยวกับการใชสิทธิ ระยะเวลาการใชสิทธิ และระยะเวลาการแจงความจํานงในการใช
สิทธิ บริษัทจะแจงรายละเอียดดังกลาวอยางนอย 5 วันทําการกอนระยะเวลาการแจงความจํานงใน
การใชสิทธิในแตละครั้ง ในระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย (SET SMART / ELCID) สําหรับ
การใชสิทธิครั้งสุดทาย บริษัทจะสงจดหมายลงทะเบียนถึงผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามรายชื่อที่
ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดง
สิทธิครั้งสุดทาย ภายใน 21 วันกอนวันครบกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย นอกจากนี้ บริษัทจะปด
สมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ 21 วันกอนวันครบกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ต.ล.ท.” หรือ “ตลาดหลักทรัพย”) จะทําการขึ้นเครื่องหมายหาม
การซื้อขาย (SP) ลวงหนา 3 วันทําการกอนวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ ใน
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กรณีที่วันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายตรงกับวันหยุดทําการของบริษัท ใหเล่ือนวันกําหนดการใช
สิทธิครั้งสุดทายดังกลาว เปนวันทําการสุดทายกอนหนาวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายดังกลาว 

 
2.2.4 นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) 
62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ช้ัน 4 และ 7 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท 0-2229-2800  
โทรสาร 0-2359-1259 
Website : www.tsd.co.th 

 
นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ จะรับผิดชอบตอการปดสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่ง
ในสมุดทะเบียนจะตองประกอบดวย ชื่อและนามสกุลจริง สัญชาติ และที่อยูของผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะกําหนด ในกรณีที่
ขอมูลไมตรงกัน จะถือวาขอมูลที่ปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ เปนขอมูลที่
ถูกตอง 
 
นายทะเบียนมีหนาที่จะตองออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ฝากไวกับ
ศูนยรับฝากหลักทรัพย และจะตองลงชื่อศูนยรับฝากหลักทรัพยเปนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแทนใน
สมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธินั้น และนายทะเบียนจะออกใบสําคัญแสดงสิทธิหรือออกใบรับ
เพื่อใชแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามแบบที่นายทะเบียนกําหนดใหแกศูนยรับฝากหลักทรัพย 
 
นายทะเบียนมีหนาที่ตามสัญญาการแตงตั้งนายทะเบียนที่จะตองจัดทําและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไวจนกวาใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจะมีการใชสิทธิซื้อหุนรองรับของบริษัทหรือ
จนกวาครบกําหนดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ (แลวแตกรณี) 
 
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีหนาที่ในการแจงการเปลี่ยนแปลง หรือแกไขขอผิดพลาดในรายละเอียดใน
การลงบันทึกสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ และนายทะเบียนจะทําการเปลี่ยนแปลงหรือแกไข
ขอผิดพลาดดังกลาวตอไป 
 
บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยจะสงจดหมายลงทะเบียนแจง
ใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยแจง
ผานทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET SMART / ELCID) และแจงใหสํานักงาน 
ก.ล.ต. ทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน เชนกัน  
 



บริษัท ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 
 

หนาที่ 8 

2.2.5 สถานที่ติดตอในการใชสิทธิ 
ฝายบัญชีและการเงิน 
บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)  
260/2 ถนนเจริญนคร แขวงสําเหร  
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 
โทรศัพท 0-2877-9510-21 
โทรสาร 0-2877-9522-23 

 
2.2.6 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถขอรับใบแจงความจํานงในการใชสิทธิ

ซื้อหุนสามัญไดที่บริษัท ในระหวางระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิ หรือระยะเวลาแจงความ
จํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทาย 

 
2.2.6.1 ในกรณีที่ใบสําคัญแสดงสิทธิอยูในระบบไรใบหุน (Scriptless) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่

ตองการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตองแจงความจํานงและกรอกแบบคําขอ เพื่อขอถอนใบสําคัญ
แสดงสิทธิ หรือเพื่อใหออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด โดยยื่น
ตอบริษัทหลักทรัพยที่ทําหนาที่เปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย (Broker) ของตน และบริษัท
หลักทรัพยดังกลาว จะดาํเนินการแจงกับศูนยรับฝากหลักทรัพย เพื่อขอถอนใบสําคัญแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ นําไปใชเปนหลักฐานประกอบการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
กับบริษัท เพื่อดําเนินการใชสิทธิตามที่ระบุไวขางตน 

 
2.2.6.2 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญ

จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจงความจํานงในการใชสิทธิ โดยดําเนินการและสงเอกสาร 
ดังตอไปนี้ใหแกบริษัทตามสถานที่ขางตน 
(ก) ใบแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญที่ไดกรอกขอความถูกตอง ชัดเจน และ

ครบถวนทุกรายการ 
(ข) ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด 

ซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิลงลายมือช่ือผูโอนดานหลัง ตามจํานวนที่ระบุอยูในใบแจง
ความจํานงการใชสิทธิ และหนังสือมอบอํานาจใหผูอื่นมารับใบสําคัญแสดงสิทธิฉบับ
ใหม สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิ (ถามี) 

(ค) ชําระเงินตามจํานวนในการใชสิทธิ ตามที่ระบุในใบแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุน
สามัญ โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงคจะใชสิทธิ
ซื้อหุนสามัญจะตองชําระเปน เงินสด เช็ค ดราฟท ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคําส่ังจายเงิน
ธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บไดในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วันทําการ นับจากวันที่
ในการใชสิทธิแตละครั้ง โดยขีดครอมเฉพาะสั่งจาย “บัญชีจองซื้อหุนสามัญของ 
บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน)” ประเภทบัญชีออมทรัพย 
เลขที่บัญชี 095-268-783-5 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาบางโคล  
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ทั้งนี้ การใชสิทธิซื้อหุนสามัญดังกลาวจะสมบูรณก็ตอเมื่อบริษัทไดเรียกเก็บเงินจํานวน
ดังกลาวไดแลวเทานั้น หากเรียกเก็บเงินไมไดดวยเหตุผลใด ๆ ที่มิไดเกิดจากบริษัทใหถือ
วาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริษัทตกลงใหถือเปนการยกเลิกการ
ขอใชสิทธิในครั้งนั้น แตทั้งนี้ไมเปนการตัดสิทธิที่จะใชสิทธิซื้อหุนสามัญในครั้งตอไป เวน
แตเปนการยกเลิกการใชสิทธิในครั้งสุดทาย ใหถือวาหมดสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวอีกตอไป  
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะเปนผูรับภาระคาอากร
แสตมปที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุนสามัญ 

(ง) หลักฐานประกอบการจองซื้อ 
1. บุคคลสัญชาติไทย  : สําเนาบัตรประชาชนพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
2. บุคคลตางดาว : สําเนาบัตรหนังสือเดินทางพรอมรับรองสําเนา

ถูกตอง 
3. นิติบุคคลในประเทศ : สําเนาหนังสือรับรองบริษัท พรอมรับรองสําเนา

ถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจที่มีชื่อปรากฏอยู
ในหนังสือรับรองบริษัทนั้น และเอกสารหลักฐาน
ของผูมีอํานาจลงลายมือช่ือตาม 1. หรือ 2. 
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

4. นิติบุคคลตางประเทศ : สําเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary 
Public พรอมรับรองสําเนาถูกตอง และเอกสาร
หลักฐานของผูมีอํานาจลงลายมือช่ือตาม 1. หรือ 
2. พรอมรับรองสําเนาถูกตอง   

 
2.2.6.3 จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอใชสิทธิซื้อหุน

สามัญจะตองเปนจํานวนเต็มเทานั้น โดยอัตราการใชสิทธิเทากับใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน เวนแตการปรับสิทธิตามขอ 3.3 

 
2.2.6.4 จํานวนหุนสามัญที่ออกเมื่อมีการใชสิทธิ จะคํานวณโดยการนําจํานวนเงินในการใชสิทธิ ซึ่งผู

ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิไดชําระตามที่กลาวขางตน หารดวย
ราคาการใชสิทธิในขณะที่มีการใชสิทธินั้น โดยบริษัทจะออกหุนสามัญเปนจํานวนเต็มไมเกิน
จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ คูณดวยอัตราการใช
สิทธิ หากมีการปรับราคาการใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิแลว ทําใหมีเศษเหลืออยูจาก
การคํานวณดังกลาว บริษัทจะไมนําเศษดังกลาวมาคิดคํานวณและจะชําระเงินที่เหลือจาก
การใชสิทธิดังกลาวคืนใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ โดย
ทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้งโดยไมมี
ดอกเบี้ย 
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2.2.6.5 หากบริษัทไดรับหลักฐานใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือจํานวนเงิน
ที่บริษัท ไดรับชําระไมครบตามจํานวนที่ระบุไวในใบแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุน
สามัญ หรือบริษัทตรวจสอบไดวาขอความที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิ กรอกลงในใบแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญนั้น ไมครบถวนหรือไม
ถูกตอง ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ตองทําการแกไขใหถูกตอง
ภายในระยะเวลาการแจงความจํานงใชสิทธิในแตละครั้ง หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือ
ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ไมทําการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจะถือ
วาการแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้นส้ินสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ และบริษัทจะ
จัดสงเงินที่ไดรับ และ ใบสําคัญแสดงสิทธิ คืนใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วัน
นับจากวันที่กําหนดการใชสิทธิ โดยไมมีดอกเบี้ยใหไมวากรณีใด ๆ   
ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ชําระจํานวนเงินในการใช
สิทธิไมครบถวน บริษัทมีสิทธิที่จะดําเนินการประการใดประการหนึ่งตอไปนี้ ตามที่ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิเลือกไวในใบแจงความจํานง 
(ก) ถือวาการแจงความจํานงในการใชสิทธินั้นส้ินสภาพลง โดยไมมีการใชสิทธิ หรือ 
(ข) ถือวาจํานวนหุนสามัญที่จองซื้อมีจํานวนเทากับจํานวนที่จะไดรับตามจํานวนเงินในการ

ใชสิทธิ ซึ่งบริษัทไดรับชําระไวจริงตามราคาการใชสิทธิในขณะนั้น หรือ 
(ค) ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ชําระเงินเพิ่มเติมตามจํานวน

ที่ประสงคจะใชสิทธิใหครบถวนภายในระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้น 
หากบริษัทไมไดรับเงินครบถวนตามจํานวนในการใชสิทธิภายในระยะเวลาดังกลาว 
บริษัทจะถือวาการแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้นส้ินสภาพลง โดยไมมีการใช
สิทธิ 
ในกรณีตาม (ก) และ (ค) บริษัทจะสงเงินที่ไดรับไวและใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทถือวาไมมีการใชสิทธิดังกลาว คืนใหแกผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวัน
ถัดจากวันกําหนดการใชสิทธิ โดยไมมีดอกเบี้ย 
ในกรณีตาม (ข) บริษัทจะสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
สวนที่เหลือในกรณีที่บริษัทถือวามีการใชสิทธิเพียงบางสวนคืนใหแกผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวัน
ถัดจากวันกําหนดการใชสิทธิ โดยไมมีดอกเบี้ย อยางไรก็ดี ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมมีการใชสิทธิดังกลาว ยังมีผลใชตอไปจนถึงวัน
กําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย 

 
2.2.6.6 เมื่อมีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุน

สามัญไดปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ กลาวคือ ไดสง
มอบทั้งใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ใบแจงความจํานงในการใชสิทธิ
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ซื้อหุนสามัญ และชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญถูกตองและครบถวนสมบูรณ ผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะไมสามารถเพิกถอนการใชสิทธิได เวนแตจะ
ไดรับความยินยอมจากบริษัท 

 
2.2.6.7 เมื่อพนกําหนดวันใชสิทธิครั้งสุดทายแลว แตผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญ

แสดงสิทธิ ยังมิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใชสิทธิที่กําหนดไวอยางครบถวน ใหถือวา
ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธินั้น ๆ ส้ินสภาพลง โดยไมมีการใชสิทธิ 
และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ จะใชสิทธิไมไดอีกเมื่อพน
กําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย 

 
2.2.6.8 ในกรณีที่บริษัทไมสามารถคืนเงินสวนที่ไมไดใชสิทธิใหกับผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบ

แทนใบสําคญัแสดงสิทธิ ไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันถัดจากวันกําหนดการใชสิทธิ
ในครั้งนั้น ๆ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะไดรับอัตราดอกเบี้ย
รอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากเงินสวนที่ไมไดรับการใชสิทธินับตั้งแตวันที่พนกําหนดเวลา 
14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับคืนเงินสวนที่ไมไดใชสิทธิ 

 
อยางไรก็ดี หากบริษัทไดทําการสงเช็ค  ดราฟท ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคําส่ังจายเงิน
ธนาคาร ซึ่งขีดครอมส่ังจายเฉพาะชื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณียลงทะเบียน
ตามที่อยูที่ระบุในใบแจงความจํานงในการใชสิทธิโดยถูกตองแลวโดยชอบ ผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป 

 
2.2.6.9 ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ใชสิทธิซื้อหุนรองรับไมเต็มจํานวนที่ตนมีสิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะออกใบสําคัญแสดงสิทธิใบใหมที่ระบุจํานวนหนวยของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับแตวันใช
สิทธิในแตละครั้ง ยกเวนในการใชสิทธิครั้งสุดทายจะไมมีการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใด ๆ 
อีก 

 
2.2.6.10 ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ สงมอบใบสําคัญแสดง

สิทธิเปนจํานวนมากกวาจํานวนที่ประสงคจะใชสิทธิ บริษัทจะสงใบสําคัญแสดงสิทธิใบใหม 
โดยมีจํานวนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ลดลงใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว หาก
ใบสําคัญแสดงสิทธินั้นอยูในระบบใบหุน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจาก
วันใชสิทธินั้น ๆ และจะทําการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิใบเกา 

 
2.2.6.11 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวของบริษัท ตอกระทรวงพาณิชยตาม

จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมสําหรับการใชสิทธิในแตละครั้งภายใน 14 วันนับตั้งแตวันที่
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บริษัทไดรับชําระคาหุนตามจํานวนที่มีการใชสิทธิแตละครั้ง และบริษัทจะดําเนินการจด
ทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดใชสิทธินั้น เขาเปนผูถือหุนสามัญของบริษัท ในสมุด
ทะเบียนผูถือหุนตามจํานวนหุนสามัญที่คํานวณไดจากการใชสิทธิในครั้งนั้น 

 
2.2.6.12 ในกรณีหุนสามัญที่สํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิที่ไมเพียงพอ บริษัทจะดําเนินการชดใช

คาเสียหายที่เกิดขึ้นใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมสามารถใชสิทธิได อยางไรก็ตาม 
บริษัทจะไมชดใชคาเสียหายใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมสามารถใชสิทธิได ถึงแมวาจะ
มีหุนสามัญเพียงพอก็ตาม (เชน ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตางดาวที่ไมสามารถใชสิทธิเพราะ
ถูกจํากัดสิทธิ ตามสัดสวนการถือหุนที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัท) 

 
2.2.6.13 (ก) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่เปนบุคคลที่มิใชสัญชาติไทยตามขอบังคับบริษัท จะ

สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ เพื่อซ้ือหุนรองรับของบริษัทไมวาทั้งหมด
หรือบางสวนไดภายใตเงื่อนไขวา เมื่อไดใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในวันใช
สิทธิในครั้งนั้น ๆ แลวตองไมทําใหการถือหุนของบริษัทโดยบุคคลที่มิใชสัญชาติไทย
ทั้งหมดขัดตอขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวของในเรื่องสัดสวนการถือหุน
ของบุคคลที่มิใชสัญชาติไทย ซึ่ง ณ วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิอยูที่รอยละ 49 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท   

  (ข) อยางไรก็ดี หากขอจํากัดการถือหุนของบุคคลที่มิใชสัญชาติไทยตาม (ก) ขางตนมี
ผลทําใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่เปนบุคคลที่มิใชสัญชาติไทย ซึ่งไดใชสิทธิตาม
วิธีการดังกลาวมาครบถวน ไมสามารถใชสิทธิไดเต็มจํานวนที่ระบุในหนังสือแสดง
ความจํานงในการใชสิทธิ บริษัทจะอนุญาตใหดําเนินการใชสิทธิไดเพียงสวนที่ไมขัด
ตอขอจํากัดการถือหุนขางตนภายใตหลักการผูแสดงความจํานงกอนจะสามารถใช
สิทธิไดกอน (First Come, First Served) และบริษัทจะคืนใบสําคัญแสดงสิทธิและ
เงินสวนที่ไมไดใชสิทธิโดยไมมีดอกเบี้ยใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่เปนบุคคลที่
มิใชสัญชาติไทยดังกลาว ทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับแตวันใชสิทธิ
ในครั้งนั้น ๆ  

   หากในวันใชสิทธิครั้งสุดทาย ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่เปนบุคคลที่มิใชสัญชาติไทย
ไมสามารถใชสิทธิ เนื่องจากขอจํากัดเรื่องสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนที่เปนบุคคล
ที่มิใชสัญชาติไทยใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวหมดอายุลง โดยผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เปนบุคคลที่มิใชสัญชาติไทยดังกลาว ไมมีสิทธิเรียกรอง
คาเสียหายหรือคาชดใชใด ๆ จากบริษัท และบริษัทจะไมมีการชําระคาเสียหายหรือ
คาชดเชยใด ๆ ใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจากการดังกลาวทั้งส้ิน 

 
2.2.6.14 การออกและสงมอบหุนสามัญออกใหม ชื่อที่จะระบุในหุนสามัญออกใหมจะใชชื่อเดียวกัน

กับชื่อที่ปรากฏอยูในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิ โดยบริษัทจะจัดสงใบหุนไปยังผูถือ
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ใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามที่อยูที่ไดระบุไวในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิโดยทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับภายใน 15 วัน นับจากวันกําหนดการใชสิทธิแตละครั้ง อยางไรก็
ตามบริษัทอาจตกลงกับผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิลวงหนา ใหบริษัทเก็บใบหุนสามัญ 
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ เช็ค และเอกสารอื่น ๆ ไวที่บริษัทเพื่อใหผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือตัวแทนมารับไปดวยตัวเองก็ได โดยจะตองดําเนินการตามที่บริษัท
กําหนด บริษัทอาจจะออกใบหุนในระบบใบหุน (Script) และระบบไรใบหุน (Scriptless) 
หากบริษัทจะออกหุนสามัญโดยระบบไรใบหุน บริษัทจะดําเนินการเมื่อผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิไดแจงใหบริษัททราบวา ศูนยรับฝากหลักทรัพยยอมรับเปนนายทะเบียนหลักทรัพย
ใหกับผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแลว โดยบริษัทจะสงใบหุนสามัญหรือใบสําคัญแสดงสิทธิเขา
ฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตองระบุชื่อและบัญชีของ
บริษัทสมาชิกของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยถูกตองในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อ
หุนสามัญ และบริษัทจะสงมอบหุนสามัญ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิผานบัญชีฝากหลักทรัพย
ภายใน 7 วันทําการนับจากวันใชสิทธิแตละครั้ง  

 
2.2.7 การแกไขขั้นตอนการใชสิทธิ 

ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย และ/หรือ ศูนยรับฝากหลักทรัพย ตลอดจนหนวยงานใดที่เกี่ยวของไดออก
ประกาศ ระเบียบ หรือวิธีการปฏิบัติการใด ๆ ที่มีผลทําใหบริษัทตองแกไขรายละเอียดขั้นตอนในการใช
สิทธิตามขอ 2.2.6 ใหบริษัทสามารถทําการแกไขขั้นตอนการใชสิทธิใหสอดคลองกับประกาศ ระเบียบ 
หรือวิธีปฏิบัติดังกลาวได และตองแจงใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ นายทะเบยีนใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ศูนยรับฝากหลักทรัพย และ สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไมชักชา 

 
3. หนาที่ของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตลอดอายุสัญญาของใบสําคัญแสดงสิทธิ ดังนี้ 
 
3.1. การปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดสิทธิ 

ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิจะใชความพยายามอยางดีที่สุด ในการประกอบธุรกิจใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
และจะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมตลอดถึงกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําส่ังตาง ๆ ที่ออกตาม
กฎหมาย และจะปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขตาง ๆ ของขอกําหนดสิทธิฉบับนี้โดยเครงครัดตลอดอายุของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 
3.2. สิทธิของบริษัทในการเรียกใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิใชสิทธิกอนระยะเวลาที่กําหนดตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่บริษัทออกครั้งนี้ไมมีขอกําหนดใหบริษัทสามารถเรียกใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิใชสิทธิ
กอนระยะเวลาที่กําหนดตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 
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3.3. เงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 
3.3.1 บริษัทตองดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

เมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง ดังตอไปนี้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรักษาผลประโยชนตอบแทนของ
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมใหดอยไปกวาเดิม 
(ก) เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัท อันเปนผลมาจากการรวมหรือการ

แบงแยกหุนสามัญที่ไดออกแลวของบริษัท 
(ข) เมื่อบริษัทเสนอขายหุนสามัญแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลใน

วงจํากัด ในราคาเฉลี่ยตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหมที่คํานวณได ต่ํากวารอยละ 90 ของ “ราคา
ตลาดของหุนสามัญของบริษัท” 

(ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพยออกใหมใด ๆ ใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/
หรือ บุคคลในวงจํากัด โดยหลักทรัพยนั้นใหสิทธิแกผูถือหลักทรัพยในการใชสิทธิแปลงสภาพเปน
หุนสามัญ หรือใชสิทธิซื้อหุนสามัญ เชน หุนกูแปลงสภาพ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญ โดยราคาเฉลี่ยตอหุนของหุนสามัญที่จะออกใหมเพื่อรองรับสิทธิดังกลาว ต่ํากวารอยละ 
90 ของ “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท”  

(ง) เมื่อบริษัทจายปนผลทั้งหมดหรือบางสวนเปนหุนสามัญใหแกผูถือหุนของบริษัท 
(จ) เมื่อบริษัทจายเงินปนผลเปนเงินเกินกวาอัตรารอยละ 80 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของ

บริษัท สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ระหวางอายุใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออก
ในครั้งนี้ 

(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณใด ๆ อันทําใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธ ิ เสีย
สิทธิและผลประโยชนใด ๆ อันพึงได โดยที่เหตุการณใด ๆ นั้นไมไดอยูในขอ (ก) ถึง (จ) 

 
ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ และการเปลี่ยนแปลงอัตราการใชสิทธิ
ที่จะซื้อหุนสามัญ รวมทั้งวิธีการคํานวณถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวตามที่ระบุตอไปนี้ ไมไดทําให
ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ จะไดรับเมื่อมีการใชสิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิดอยไปกวาเดิม โดยบริษัทจะดําเนินการปรับ
ราคาการใชสิทธิ และอัตราการใชสิทธิในกรณีตาง ๆ ดังกลาวขางตนตามสูตรและวิธีการคํานวณ 
ดังตอไปนี้ 
(ก) เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัท อันเปนผลมาจากการรวมหรือการ

แบงแยกหุนสามัญที่ไดออกแลวของบริษัท 
บริษัทจะปรับราคาการใชสิทธิอันเปนผลมาจากการรวม หรือการแบงแยกหุนสามัญที่ออกแลวของ
บริษัท โดยจะมีผลบังคับทันที นับตั้งแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของ
บริษัท เพื่อใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ไดรับหุนตามจํานวนที่
คํานวณไดตามสูตรและประเภทเชนเดียวกับหุนสามัญของบริษัทที่ออกภายหลังจากการ
เปล่ียนแปลงดังกลาว 
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1. ราคาการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

]0[
]1[0Pr1Pr

Par
Pariceice ×=  

 
2. อัตราการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

]1[
]0[01

Par
ParRatioRatio ×=  

 
โดยที่  0Pr ice คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 

1Pr ice  คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 
0Ratio คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 
1Ratio  คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 

0Par  คือ มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญกอนการเปล่ียนแปลง 
1Par  คือ มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง 

 
(ข) เมื่อบริษัทเสนอขายหุนสามัญแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลใน

วงจํากัด ในราคาเฉลี่ยตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหมที่คํานวณได ต่ํากวารอยละ 90 ของ “ราคา
ตลาดของหุนสามัญของบริษัท” 
การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกที่ผูซื้อหุน
สามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหม (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพยขึ้น
เครื่องหมาย XR) สําหรับกรณีที่เปนการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วัน
แรกของการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมแกประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด แลวแต
กรณี 
 
“ราคาเฉลี่ยของหุนสามัญที่ออกใหม” คํานวณไดจาก จํานวนเงินทั้งส้ินที่บริษัทจะไดรับจากการ
เสนอขายหุน หักดวยคาใชจายที่เกิดจากการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกนั้น (ถามี) หารดวยจํานวน
หุนสามัญทั้งส้ินที่ออกใหมในครั้งนั้น  
 
“ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท” ไดกําหนดไวเทากับ “ราคาตลาดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักตอหุน
ของหุนสามัญของบริษัท” โดยที่ “ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักตอหุนของหุนสามัญของบริษัท” 
หมายถงึ มูลคาการซื้อขายหุนสามัญทั้งหมดของบริษัท หารดวยจํานวนหุนสามัญของบริษัทที่ทํา
การซื้อขายทั้งหมดในระหวางระยะเวลา 15 วันทําการ (วันที่เปดทําการซื้อขายของตลาด
หลักทรัพย) ติดตอกันกอนวันที่ใชในการคํานวณ  
ในกรณีที่ไมสามารถหา “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุนสามัญของบริษัทไมมี
การซื้อขายในชวงระยะเวลาดังกลาว บริษัทจะทําการกําหนดราคายุติธรรมเพื่อใชในการคํานวณ
แทน 
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“วันที่ใชในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ
ที่ออกใหม สําหรับกรณีที่เปนการเสนอขายใหกับผูหุนเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของ
การเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมแกประชาชนทั่วไป สําหรับกรณีที่เปนการเสนอขายตอ
ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เปนการเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี อนึ่ง ใน
กรณีที่มีการเสนอขายหุนสามัญพรอมกันมากกวา 1 ราคาเสนอขาย ภายใตเงื่อนไขที่จะตองจอง
ซื้อดวยกัน ใหใชราคาเสนอขายทุกราคามาคํานวณราคาสุทธิตอหุนสามัญที่ออกใหม แตในกรณีที่
การเสนอขายดังกลาวไมอยูภายใตเงื่อนไขที่จะตองจองซื้อดวยกัน ใหนําเฉพาะราคาเสนอขายที่
ต่ํากวารอยละ 90 ของ “ราคาตลาดตอหุนสามัญของบริษัท” มาคํานวณการเปลี่ยนแปลงเทานั้น 
 
1. ราคาการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

)]([
])[(0Pr1Pr

BAMP
BXMPAiceice

+
+×

×=  

 
2. อัตราการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

])[(
)]([01

BXMPA
BAMPRatioRatio
+×
+

×=  

 
โดยที่  0Pr ice คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 

1Pr ice  คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 
0Ratio คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 
1Ratio  คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 

 MP  คือ “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท” 
A  คือ จํานวนหุนสามัญที่ไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนปดสมุด

ทะเบียนผูถือหุน เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหม กรณี
เสนอขายหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ วันกอนวันแรกของ
การเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหม กรณีเสนอขายหุนสามัญใหแก
ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายหุนสามัญใหแกบุคคลใน
วงจํากัด แลวแตกรณี 

B   คือ  จํานวนหุนสามัญที่ออกใหม ทั้งที่เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/
หรือ เสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด 

BX  คือ จํานวนเงินที่ไดรับภายหลังจากการหักคาใชจาย (ถามี) จากการออก
หุนสามัญที่ออกใหมที่เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอ
ขายใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายใหแกบุคคลใน
วงจํากัด 
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(ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพยออกใหมใด ๆ ใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/
หรือ บุคคลในวงจํากัด โดยหลักทรัพยนั้นใหสิทธิแกผูถือหลักทรัพยในการใชสิทธิแปลงสภาพเปน
หุนสามัญ หรือใชสิทธิซื้อหุนสามัญ (เชน หุนกูแปลงสภาพ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญ) โดยราคาเฉลี่ยตอหุนของหุนสามัญที่จะออกใหมเพื่อรองรับสิทธิดังกลาว ต่ํากวารอยละ 
90 ของ “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท” 
การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ จะมีผลบังคับทันที ตั้งแตวันแรกที่ผูซื้อหุน
สามัญจะไมไดรับการใชสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพยที่ออกใหมใด ๆ ที่ใหสิทธิที่จะแปลงสภาพ/
เปล่ียนเปนหุนสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพยขึ้นเครื่องหมาย XR) สําหรับกรณีที่เปนการเสนอ
ขายใหแกผูถือหุนเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมใด ๆ 
ที่ใหสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญแกประชาชนทั่วไป และ/หรือ ที่เปนการเสนอขาย
ใหแกบุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี 
 
“ราคาเฉลี่ยตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหม” คํานวณไดจากจํานวนเงินที่ไดรับจากการออก
หลักทรัพยใด ๆ ที่มีสิทธิในการแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญ รวมกับเงินที่ไดรับจากการใช
สิทธิซื้อหุนสามัญนั้น ถามีการใชสิทธิทั้งหมด หารดวยจํานวนหุนทั้งส้ินที่ตองออกใหม เพื่อรองรับ
การใชสิทธินั้น 
 
“ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท” และฐานของมูลคาที่ตราไว ซึ่งจะใชเปรียบเทียบใหใช และ
มีความหมายเชนเดียวกับ รายละเอียดในขอ (ข) ขางตน 
 
“วันที่ใชในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย
ที่ออกใหมใด ๆ ที่ใหสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญ สําหรับกรณีที่เปนการเสนอขาย
สําหรับกรณีที่เปนการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอ
ขายหลักทรัพยที่ออกใหมใด ๆ ที่ใหสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญแกประชาชนทั่วไป 
สําหรับกรณีที่เปนการเสนอขายหลักทรัพยดังกลาวตอประชาชนทั่วไป และ/หรือ ที่เปนการเสนอ
ขายใหแกบุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี 
 
1. ราคาการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 
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+
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2. อัตราการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 
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+×
+

×=  

 
โดยที่  0Pr ice คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 
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1Pr ice  คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 
0Ratio คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 
1Ratio  คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 

 MP  คือ “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท” 
A  คือ จํานวนหุนสามัญที่ไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนปดสมุด

ทะเบียนผูถือหุน เพื่อการจองซ้ือหลักทรัพยที่ออกใหมที่มีสิทธิที่จะ
แปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญได กรณีเสนอขายใหผูถือหุนเดิม 
และ/หรือ กอนวันแรกของระยะเวลาการเสนอขายหลักทรัพยที่ออก
ใหมใด ๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญไดตอประชาชน
ทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี 

B   คือ  จํานวนหุนสามัญที่ออกใหม เพื่อรองรับการใชสิทธิของหลักทรัพยใด 
ๆ ซึ่งสามารถแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญที่จะเสนอขายใหแก
ผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือ 
เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด  แลวแตกรณี  

BX  คือ จํานวนเงินที่บริษัท จะไดรับภายหลังจากการหักคาใชจาย (ถามี) 
จากการออกหลักทรัพยใด ๆ ที่มีสิทธิในการแปลงสภาพ/เปล่ียนเปน
หุนสามัญที่เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายใหแก
ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด รวมกับ
เงินที่ไดรับจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 

 
(ง) เมื่อบริษัทจายปนผลทั้งหมดหรือบางสวนเปนหุนสามัญใหแกผูถือหุนของบริษัท 

การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแตวันแรกที่ผูซื้อหุน
สามัญไมมีสิทธิในการรับหุนปนผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพยขึ้นเครื่องหมาย XD) 
 
1. ราคาการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

][
][0Pr1Pr
BA

Aiceice
+

×=  

 
2. อัตราการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

][
][01

A
BARatioRatio +

×=  

 
โดยที่  0Pr ice คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 

1Pr ice  คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 
0Ratio คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 
1Ratio  คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 
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A  คือ จํานวนหุนสามัญที่ไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนปดสมุด
ทะเบียนผูถือหุนสามัญเพื่อสิทธิการรับหุนปนผล  

B  คือ  จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมในรูปแบบของหุนสามัญปนผล  
 

(จ) เมื่อบริษัทจายเงินปนผลเปนเงินเกินกวาอัตรารอยละ 80 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของ
บริษัท สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ระหวางอายุใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออก
ในครั้งนี้ 
การคํานวณอัตรารอยละของเงินปนผลที่จายใหกับผูถือหุน ใหคํานวณโดยนําเงินปนผลที่จายออก
จริงในรอบระยะเวลาบัญชีในแตละป ดังกลาว หารดวยกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของผลการ
ดําเนินงานตามงบการเงินรวมของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและ
อัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญไมมีสิทธิในการรับเงินปนผลนั้น (วัน
แรกที่ตลาดหลักทรัพยขึ้นเครื่องหมาย XD) 
 
1. ราคาการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

][
)]([0Pr1Pr

MP
RDMPiceice −−

×=  

 
2. อัตราการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

)]([
][01

RDMP
MPRatioRatio

−−
×=  

 
โดยที่  0Pr ice คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 

1Pr ice  คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 
0Ratio คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 
1Ratio  คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 

MP  คือ “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท” 
D  คือ เงินปนผลตอหุนที่จายจริงแกผูถือหุน 
R  คือ เงินปนผลตอหุน ที่จะจายในอัตรารอยละ 80 โดยคํานวณจากกําไร

สุทธิหลังหักภาษีเงินได หารดวยจํานวนหุนทั้งหมดที่มีสิทธิไดรับเงิน
ปนผล 

“ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท” และฐานของมูลคาที่ตราไว ซึ่งจะใชเปรียบเทียบใหใช และ
มีความหมายเชนเดียวกับ รายละเอียดในขอ (ข) ขางตน 
 
“วันที่ใชในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในเงินปนผล 
 



บริษัท ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 
 

หนาที่ 20 

(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณใด ๆ อันทําใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ เสีย
สิทธิและผลประโยชนใด ๆ อันพึงได โดยที่เหตุการณใด ๆ นั้นไมไดอยูในขอ (ก) ถึง (จ)  ใหบริษัท 
และที่ปรึกษาทางการเงินรวมกันพิจารณา เพื่อกําหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิ และ/หรือ 
อัตราการใชสิทธิใหมอยางเปนธรรม และไมทําใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิไดรับผลประโยชนดอยไปจากเดิม โดยใหถือวาผลการพิจารณานั้นเปนที่สุด และให
บริษัทแจงใหสํานักงาน ก.ล.ต.  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และนายทะเบียนของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ทราบถึงรายละเอียดดังกลาวดวยภายใน 15 วันนับจากวันที่เกิดเหตุการณที่ตอง
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงการใชสิทธิดังกลาว 

 
3.3.2 การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอ (ก) ถึง (ฉ) เปนอิสระตอกัน

และจะคํานวณการเปลี่ยนแปลงตามลําดับเหตุการณตาง ๆ กอนหลังเปรียบเทียบกับ "ราคาตลาดของ
หุนสามัญของบริษัท” สําหรับกรณีที่เหตุการณตาง ๆ เกิดขึ้นพรอมกัน ใหคํานวณการเปลี่ยนแปลงเรียง
ตามลําดับ ดังนี้ คือ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) และ (ฉ) โดยในแตละลําดับครั้งที่คํานวณการเปลี่ยนแปลง ให
คงสภาพของราคาการใชสิทธิเปนทศนิยม 3 ตําแหนง และอัตราการใชสิทธิเปนทศนิยม 3 ตําแหนง  
“ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท” ซึ่งจะใชเปรียบเทียบใหใชและมีความหมายเชนเดียวกับ
รายละเอียดในขอ (ข) ขางตน 

 
3.3.3 การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอ (ก) ถึง (ฉ) จะไมมีการ

เปล่ียนแปลง ซึ่งทําใหราคาการใชสิทธิใหมสูงขึ้น และ/หรือ อัตราการใชสิทธิลดลง เวนแตกรณีการรวม
หุน ในกรณีที่หุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิตามจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดง
สิทธิของการแสดงความจํานงการใชสิทธิในแตละครั้ง (ทศนิยม 3 ตําแหนง ของอัตราการใชสิทธิใหม
หลังการเปลี่ยนแปลง) คํานวณออกมาเปนเศษของหุนใหตัดเศษของหุนนั้นทิ้ง และหากราคาการใช
สิทธิหลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตําแหนง) คูณกับจํานวนหุนสามัญ ในการแสดงความจํานงการ
ใชสิทธิในรอบนั้น คํานวณไดเปนเศษของบาทใหตัดเศษของบาททิ้ง 

 
3.3.4 สถานภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่อยูระหวางวันที่ผูถือใบสําคัญ

แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงความจํานงใชสิทธิ และ วันกอนที่กระทรวงพาณิชยจะ
รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลว อันเนื่องมาจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิ จะมีสถานภาพและสิทธิเชนเดียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ที่ยังไมไดแสดงความจํานงใชสิทธิ และสถานภาพจะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชยไดรับ
จดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลว อันเนื่องมาจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคัญ
แสดงสิทธิขางตนแลว 

 
ในกรณีบริษัทมีการปรับราคาการใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิ ในชวงที่บริษัทยังไมไดนําหุน
สามัญที่เกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ เขาจดทะเบียนกับ
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กระทรวงพาณิชย ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ไดทําการใชสิทธิแลวจะ
ไดรับการปรับสิทธิยอนหลัง โดยบริษัทจะดําเนินการออกหุนสามัญใหมเพิ่มเติมใหแกใบสําคัญแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยเร็วที่สุดตามจํานวนที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิ สมควรจะไดรับ หากราคาที่ปรับใหมนั้นมีผลบังคับใชโดยหุนสามัญสวนที่เพิ่มเติม 
อาจไดรับชากวาหุนสามัญที่ไดรับกอนหนานี้แลว แตไมเกิน 45 วัน นับจากวันที่มีการปรับสิทธิ บริษัท
อาจทําการปรับราคาการใชสิทธิควบคูกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหมทดแทนการปรับอัตราการใช
สิทธิก็ได ทั้งนี้ หากบริษัทตองออกหุนรองรับเพิ่มเติม บริษัทตองยื่นมติที่ประชุมผูถือหุนที่อนุมัติใหออก
หุนรองรับการปรับสิทธินั้นอยางเพียงพอตอ สํานักงาน ก.ล.ต. กอนการปรับสิทธิ จึงจะถือวาบริษัท
ไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนรองรับ 

 
3.3.5 หุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและ

ไดรับผลประโยชนอันพึงไดเหมือนหุนสามัญเดิมที่ออกและเรียกชําระเต็มมูลคาแลวของบริษัท ทุก
ประการ เมื่อกระทรวงพาณิชยไดรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวของบริษัท 

 
3.3.6 การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ ตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวขางตน บริษัทจะ

ดําเนินการแจงผลการเปลี่ยนแปลง โดยแจงถึงรายละเอียดวิธีการคํานวณและเหตุผลที่ตองมีการ
เปล่ียนแปลงดังกลาว ใหสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อแจงราคาการใชสิทธิ
และอัตราการใชสิทธิที่กําหนดขึ้นมาใหม รวมทั้งขอเท็จจริงโดยยอ ถึงสาเหตุที่มีการปรับสิทธิ วิธีการ
คํานวณและวันที่ที่การปรับสิทธิดังกลาวมีผลบังคับใช โดยจะแจงภายใน 15 วันนับตั้งแตวันที่เกิด
เหตุการณ และบริษัทจะแจงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิ 
ผานขาวตลาดหลักทรัพย (SET SMART / ELCID) ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบ โดยบริษัทจะไม
ทําการเวนคืนใบสําคัญแสดงสิทธิ แตผูถือใบสําคัญแสดงสิทธเิดิมจะไดรับสิทธิในการเปล่ียนแปลง
ราคาการใชสิทธิ และอัตราการใชสิทธิทุกประการ 

  
4. สถานะของหุนสามัญใหมที่เกิดจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

สิทธิของหุนสามัญที่ออกตามการใชสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุน
สามัญเดิมของบริษัทที่ออกไปกอนหนานี้แลว รวมทั้งสิทธิในการรับเงินปนผลหรือประโยชนอื่นใด ที่บริษัท ใหแกผู
ถือหุนสามัญ ทั้งนี้ นับตั้งแตวันที่นายทะเบียนหุนสามัญของบริษัท ไดจดแจงชื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนผูถือ
หุนในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท และกระทรวงพาณิชยรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลว 
 

5. รายละเอียดเกี่ยวกับหุนสามัญที่ออกใหมเพ่ือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ 
5.1 จํานวนหุนสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ เทากับ 191,999,994 หุน คิดเปนรอยละ 100 ของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ 
5.2 มูลคาที่ตราไวตอหุน เทากับ 0.25 บาทตอหุน 
5.3 ราคาการใชสิทธิ เทากับ 0.25 บาทตอหุน 
5.4 อัตราการแปลงสภาพ เทากับ 1 หนวย ใบสําคัญแสดงสิทธิ ตอ 1 หุนสามัญ 
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5.5 ตลาดรองของหุนสามัญที่รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ไดแก ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ โดยบริษัทจะดําเนินการ
ยื่นขออนุญาตนําหุนสามัญที่ออกใหมจากการใชสิทธิแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิ เขาจดทะเบียนเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายใน 30 วัน นับจากวันสุดทายของระยะเวลาการ
ใชสิทธิในแตละครั้ง ทั้งนี้ เพื่อใหหุนสามัญดังกลาว สามารถทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย เอม็ เอ ไอ ได
เชนเดียวกับหุนสามัญเดิมของบริษัท 

5.6 การดําเนินการของบริษัทหากไมสามารถหาตลาดรองใหกับหุนสามัญของบริษัท เนื่องจากหุนสามัญของบริษัท
เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ดังนั้นหุนสามัญที่ออกใหมเนื่องจากการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ จะสามารถทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ได ภายหลังจากที่บริษัทดําเนินการ
จดทะเบียนหุนสามัญใหมดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว 

   
6. ขอจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิและหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิ 

 
6.1 การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทไมมีขอจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ เวนแต การโอนเกิดขึ้นในชวงปดสมุดทะเบียนใบสําคัญ
แสดงสิทธิ เพื่อพักการโอนสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในกรณีการใชสิทธิครั้งสุดทาย ซึ่งบริษัทจะปดสมุด
ทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ เพื่อพักการโอนหรือการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 21 วัน กอนวันครบ
กําหนดการใชสิทธิ (ในกรณีที่วันใชสิทธิครั้งสุดทายตรงกับวันหยุดทําการของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยใหเล่ือนเปนวันทําการสุดทายกอนหนาวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายดังกลาว) 

 
6.2 บุคคลที่ไมใชสัญชาติไทย 

6.2.1 บริษัทจะไมออกหุนสามัญใหแกผูใชสิทธิที่ไมใชสัญชาติไทย ซึ่งไดดําเนินการใชสิทธิตามวิธีการใช
สิทธิจนทําใหสัดสวนการถือหุนของคนที่ไมใชสัญชาติไทยมีจํานวนเกินกวารอยละ 49 ตามที่ระบุไว
ในขอบังคับหรือตามสัดสวนที่อาจมีการแกไขในขอบังคับในอนาคต 

6.2.2 หากขอจํากัดการโอนดังกลาวขางตน มีผลทําใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดง
สิทธิที่ไมใชสัญชาติไทยที่ไดดําเนินการใชสิทธิตามวิธีการใชสิทธิ ไมสามารถใชสิทธิไดตามจํานวนที่
ระบุในใบแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิจะสามารถเลือกใหบริษัท ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
ก) ใหบริษัทคืนใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ และเงินที่เหลือตามราคาใช

สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ในสวนที่ไมสามารถใชสิทธิได 
โดยไมมีดอกเบี้ยใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ไมใช
สัญชาติไทยดังกลาว ทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันใชสิทธิในครั้งนั้น ๆ 

ข) ใหบริษัทเปนผูถือใบแจงความจํานงการใชสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญั
แสดงสิทธิ และเงินตามจํานวนการใชสิทธิซื้อหุนสามัญที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทย ไดยื่นความจํานงการใชสิทธิในสวนที่ยังไมไดใช
สิทธิเอาไวตามลําดับกอนหลัง เพื่อดําเนินการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
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ใบสําคัญแสดงสิทธิ ในสวนที่ยังมิไดมีการใชสิทธิดังกลาว เมื่อมีการเขาถือหุนตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว ไมขัดตอขอจํากัดทั้งจํานวนหรือบางสวน 
ทั้งนี้ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทย จะตอง
แสดงความจํานงที่จะใหบริษัท ดําเนินการตามขอ ก) หรือ ข) ขางตน โดยระบุในใบแจง
ความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ ณ วันแจงความจํานงการใชสิทธิในแตละครั้ง 

6.2.3 บริษัทจะอนุญาตใหมีการดําเนินการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดง
สิทธิ ในสวนที่ยังมิไดรับการใชสิทธิตามขอ 6.2.2 ข) บางสวนหรือทั้งหมดในวันใชสิทธิวันแรกที่
สามารถกระทําไดโดยไมขัดตอขอจํากัด อยางไรก็ดี หากมีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่รอการใชสิทธิ ณ วันใชสิทธิดังกลาวมากกวาจํานวนหุนสามัญที่อนุญาตใหใช
สิทธิไดโดยไมขัดตอขอจํากัดการโอนหุน เรื่องสัดสวนการถือครองหลักทรัพยของผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทย บริษัทจะดําเนินการใชสิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทย ตามลําดับการแจงความจํานง
ในการใชสิทธิที่ครบถวนสมบูรณตามขอกําหนดในการใชสิทธิในครั้งนี้ 

6.2.4 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทยจะไมไดรับการชดเชยไม
วารูปแบบใดจากบริษัท ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการใชสิทธิได โดยมีสาเหตุมาจากขอจํากัดเรื่อง
สัดสวนการถือครองหลักทรัพยของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใช
สัญชาติไทย 

6.2.5 หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ แสดงความจํานงใหบริษัทดําเนินตาม
ขอ 6.2.2. ข) และ ณ วันใชสิทธิครั้งสุดทาย ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาวไมสามารถใชสิทธิได เนื่องจากขอจํากัดเกี่ยวกับการถือครองหุนของใบสําคัญแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาวหมดอายุลง โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไมมีสิทธิ
เรียกรองคาเสียหายใด ๆ ตอบริษัท และบริษัทจะไมดําเนินการชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งส้ิน 

 
7. การจอง การจาํหนาย และการจัดสรร 

 
7.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย 

การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ไมผานผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย เนื่องจากเปน
การเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม 

 
7.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย 

- ไมมี- 
 

7.3 วันและวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ 
เนื่องจากใบสําคัญแสดงสิทธิออกใหแกผูถือหุนเดิมโดยไมคิดมูลคา ดังนั้น จึงไมมีวัน วิธีการจอง และการ
ชําระเงินคาจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะ
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ดําเนินการจัดสงใบแจงผลการฝากหลักทรัพยใหแกผูที่ไดรับการจัดสรรทางไปรษณียภายใน 7 วันทําการ 
หลังจากการปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนของบริษัทเพื่อสิทธิในการรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุนสามัญของบริษัท  

 
7.4 วิธีการสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทจะดําเนินการสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท ที่มีรายชื่อปรากฏอยูในสมุด
ทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2555 โดยบริษัทจะดําเนินการออกและสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ตามรายละเอียด ดังนี้ 
7.4.1. กรณีที่ผูถือหุนเดิมไมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพยหรือศูนยรับฝากหลักทรัพย 

บริษัท ศนูยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนายทะเบียน จะสงมอบใบสําคัญ
แสดงสิทธิตามจํานวนที่ไดรับจัดสรรใหแกผูที่ไดรับการจัดสรรทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ตาม
ชื่อที่อยูที่ระบุในสมุดทะเบียนผูถือหุนภายใน 15 วันทําการ นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ใน
กรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะไมสามารถขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรในครั้งนี้ใน
ตลาดหลักทรัพยได จนกวาจะไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอาจไดรับภายหลังจากที่ใบสําคัญแสดง
สิทธิของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย 

7.4.2. กรณีที่ผูถือหุนเดิมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพย 
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนายทะเบียน จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิ
ฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝาก
หลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหลักทรัพยอยู 
ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ผูไดรับ
จัดสรรฝากไว และออกหลักฐานการฝากใหแกผูถือหุนที่ไดรับการจัดสรรภายใน 7 วันทําการ นับ
จากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท ทําการซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย 
ทั้งนี้ ชื่อของผูถือหุนที่ไดรับการจัดสรรจะตองตรงกับช่ือเจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูที่ไดรับ
การจัดสรรประสงคที่จะฝากใบสําคัญแสดงสิทธิไว มิฉะนั้นแลวบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการ
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูที่ไดรับการจัดสรรตามขอ 7.4.1. แทน 

7.4.3. กรณีที่ผูถือหุนเดิมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับศูนยรับฝากหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนายทะเบียน จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิ
ฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบัญชีผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขที่ 600 
และออกหลักฐานการฝากใหแกผูที่ไดรับการจัดสรรภายใน 7 วันนับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดง
สิทธิ เมื่อผูถือหุนที่ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิตองการขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูถือหุน
ดังกลาวจะตองถอนใบสําคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชี 600 ดังกลาว โดยตองติดตอผานบริษัท
หลักทรัพยทั่วไป ซึ่งอาจจะมีคาธรรมเนียมในการดําเนินการตามที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย และ/หรือ 
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บริษัทหลักทรัพยนั้น ๆ กําหนด ดังนั้นในกรณีนี้ ผูถือหุนที่ไดรับจัดสรรจะสามารถขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท
ทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย และผูถือหุนที่ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิได
ดําเนินการถอนใบสําคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชี 600 ดังกลาวแลว 

 
7.5 การสงมอบหุนสามัญออกใหมที่เกิดจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญ สามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังตอไปนี้ 
7.5.1. ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรหุนประสงคจะขอรับใบหุนสามัญ โดยใหออกใบ

หุนในนามของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ใน
ฐานะนายทะเบียน จะสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ใชสิทธิแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยูที่ระบุไวในสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 วันทําการ
นับจากวันครบกําหนดการใชสิทธิแตละครั้ง ในกรณีนี้ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะใชสิทธิซื้อหุน
สามัญ จะไมสามารถขายหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิในตลาดหลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบ
หุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่หุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิไดรับอนุญาตใหเขาทําการซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย 

7.5.2. ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรหุนไมประสงคจะขอรับใบหุนสามัญ แต
ประสงคจะใชบริการของ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด โดยผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิประสงคที่จะฝากหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย ซึ่งผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู ในกรณีนี้ ศูนยรับฝากหลักทรัพย จะดําเนินการนํา
หุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อ
ผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝาก
หุนสามญัอยู ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิใชสิทธิซื้อหุนสามัญฝากไวและออกหลักฐานการฝากใหแกผูใชสิทธิจองซื้อหุน
สามัญภายใน 7 วันทําการ นับจากวันครบกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง ในกรณีนี้ผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ไดใชสิทธิซื้อหุนสามัญ จะสามารถขายหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิในตลาด
หลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิทําการซื้อขายไดใน
ตลาดหลักทรัพย 
ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใชสิทธิซื้อหุนสามัญ เลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ 7.5.2 ชื่อ
ของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรหุน จะตองตรงกับช่ือเจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย
ที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิประสงคที่จะฝากหุนสามัญไวในบัญชีหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว 
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรหุนตาม
ขอ 7.5.1 แทน 
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7.5.3. ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรหุน ไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใช
บริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิประสงคที่จะฝากหุนสามัญไวใน
บัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะดําเนินการนําหุนสามัญที่เกิด
จากการใชสิทธิฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบนัทึกยอดบัญชี
จํานวนหุนสามัญตามจํานวนที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดใชสิทธิซื้อหุนสามัญไวในบัญชีผูออก
หลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดใชสิทธิ
ซื้อหุนสามัญภายใน 7 วันทําการ นับจากวันครบกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง เมื่อตองการขาย
หุน จะตองดําเนินการถอนหุนออกจากบัญชี 600 ดังกลาว โดยตองติดตอผานบริษัทหลักทรัพย
ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีคาธรรมเนียมในการดําเนินตามที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย และ/หรือ บริษัท
หลักทรัพยนั้น ๆ กําหนด ดังนั้นในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรหุนจะสามารถขายหุนที่ไดรับการ
จัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของบริษัททําการซื้อขายไดใน
ตลาดหลักทรัพย และผูที่ไดรับการจัดสรรหุนไดดําเนินการถอนหุนออกจากบัญชี 600 ดังกลาวแลว 

 
8. การชดใชคาเสียหาย กรณีที่บริษัทไมสามารถจัดใหมีหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิ 

บริษัทจะชดใชคาเสียหายใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

8.1. บริษัทจะชดใชคาเสียหายใหเฉพาะใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่มาแจงความจํานงที่
จะใชสิทธิในวันกําหนดการใชสิทธิแตละครั้ง ซึ่งบริษัทไมสามารถจัดใหมีหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิ หรือ
ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิไดอยางเพียงพอ ยกเวนกรณีตามที่ระบุไวในขอจํากัดในการโอนใบสําคัญแสดง
สิทธิ ตามหัวขอ 6.1  
บริษัทจะจัดใหมีการปดสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ เพื่อพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 30 
วัน นับจากวันกําหนดการใชสิทธิที่บริษัท ไมสามารถจัดใหมีหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิไดอยางเพียงพอ 
ทั้งนี้เพื่อทําการตรวจสอบรายชื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเทานั้น ซึ่งการปดสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิ จะไมมีผลกระทบตอราคาซ้ือขายใบสําคัญแสดงสิทธิแตอยางใด 
การชดใชคาเสียหายตามขอ 8.1 บริษัทจะชําระใหเปนเช็คระบุชื่อขีดครอมส่ังจายเฉพาะ และจะจัดสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับภายใน 30 วัน นับจากวันปดสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิขางตน 

 
8.2 การคํานวณคาเสียหายที่บริษัทจะชดใชใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามขอ 

8.1. มีสูตรการคํานวณ ดังนี้ 
 
คาเสียหายตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย  = A x [MP – EP] 
 
โดยที่  A คือ  จํานวนหุนสามัญที่ไมสามารถจัดใหมี และ/หรือ เพิ่มขึ้นตามอัตราการใช

สิทธิที่เปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้น 1 หนวย  
 MP คือ ราคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญของบริษัท ในวันกําหนดการใชสิทธิ

ในแตละรอบ ซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ 
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มาแสดงความจํานงในการใชสิทธิ (ราคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญ
ของบริษัท) คํานวณจาก มูลคาซื้อขายหุนสามัญทั้งหมดของบริษัท หาร
ดวย จํานวนหุนสามัญของบริษัท ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ) 

 EP  คือ ราคาการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือราคาการใชสิทธิตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิ หากมีการปรับราคาการใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการ
ใชสิทธิ 

 
9. ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย 

บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ภายใน 45 วัน นับจาก
วันที่บริษัทไดดําเนินการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิแลวเสร็จ 

 
10. การดําเนนิการหากบริษัทไมสามารถหาตลาดรองใหกับใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทมีความเชื่อม่ันวาใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีคุณสมบัติตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เรื่อง การรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิหรือหุนกูเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 
โดยไมมีขอกําหนดอื่นที่ตางไปจากใบสําคัญแสดงสิทธิทั่วไป อยางไรก็ตาม หากบริษัทไมสามารถหาตลาดรองได 
บริษัทจะเปนตัวกลางใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับจัดสรรมาเสนอขายตอผูสนใจลงทุนในราคาเสนอซื้อและ
เสนอขายที่พอใจกันทั้ง 2 ฝาย 
 

11. การดําเนนิการหากมีหุนสามัญที่เหลือจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 
หากมีหุนสามัญที่เหลือจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทหรือคณะ
กรรมการบริหาร จะเสนอผานที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาจัดสรรหุนสามัญที่เหลือจากการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิตอไป ทั้งนี้ใหเปนไปตามขอกําหนด เงื่อนไข และวิธีการที่เกี่ยวของตามประกาศของตลาดหลักทรัพย และ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   

 
12. จํานวนหุนสามัญที่รองรับเมื่อรวมกับจํานวนหุนที่จัดสรรไว 

 จํานวนหุนที่มีอยูเดิม  จํานวน  383,999,988 หุน 
 จํานวนหุนที่จัดสรรไว เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ครั้งที่ 1 ที่ออกใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท จํานวน    191,999,994 หุน 

 จํานวนหุนทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการใชสิทธิ 
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมด จํานวน  575,999,982 หุน 
 

ดังนั้นจํานวนหุนที่จัดสรรไวเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกใหแกผูถือหุนเดิมในครั้งนี้ 
คิดเปนรอยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555   
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13. การออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ในกรณีที่ใบสําคัญแสดงสิทธิสูญหาย ถูกขโมย ถูกทําลาย ฉีกขาด หรือเลอะเลือน ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธินํามา
ยื่นใหแกนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิกอนที่จะมีการออกใบแทนให ณ สํานักงานของนายทะเบียน โดยผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองรับผิดชอบสําหรับคาใชจายตาง ๆ และตามที่นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ และบริษัท
จะไดกําหนดไวตามสมควร 
 

14. การแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดสิทธิ 
 

14.1. การแกไขสวนที่มิใชสาระสําคัญหรือที่ตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย 
การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ ในเรื่องที่จะกระทบตอสิทธิที่มิใชสาระสําคัญของผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิ เชน แกไขขั้นตอนการใชสิทธิ หรือเรื่องที่เห็นไดวาจะเปนประโยชนตอผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยชัด
แจง หรือในสวนซึ่งไมทําใหสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดอยลง หรือเพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติ หรือ
หลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ 
กฎระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือขอบังคับของ สํานักงาน ก.ล.ต. ที่
เกี่ยวของ ใหบริษัทกระทําโดยไมตองไดรับความยินยอมจากที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายหลังจาก
ที่ไดแจงใหสํานักงาน ก.ล.ต. ไดทราบแลว ทั้งนี้ บริษัทจะไมขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิและจะไมแกไข
เปล่ียนแปลงราคาและอัตราการใชสิทธิ ยกเวนการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่ระบุไวในขอ 3.3 

14.2  การแกไขเปลี่ยนแปลงที่เปนสาระสําคัญ 
การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธินอกจากกรณีขอ 14.1. ตองไดรับความยินยอมจากบริษัทและมติที่
ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแลวแตกรณี และไดแจงใหสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบแลว 

14.3 การแจงขอกําหนดสิทธิที่แกไขเปลี่ยนแปลง 
ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ จะแจงใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบผานระบบการเผยแพรขอมูล (SET 
SMART / ELCID) ของตลาดหลักทรัพยโดยทันที ณ วันที่มีการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิ และจะจัดสง
ขอกําหนดสิทธิที่แกไขเพิ่มเติมใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ เมื่อไดรับการรองขอภายใน 15 วัน นับจาก
วันที่มีการรองขอ โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจงความประสงคที่จะขอรับขอกําหนดสิทธิที่แกไข
เพิ่มเติมตอผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่อยูที่ปรากฏอยูในหัวขอ 2.2.5. นอกจากนั้น บริษัทจะจัดสง
ขอกําหนดสิทธิที่แกไขเพิ่มเติมใหนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ และ สํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน
นับแตวันที่มีการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิ 

14.4  การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิตองไมขัดตอกฎหมาย 
การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิไมวากรณีใด ๆ ตองไมขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย รวมตลอดทั้งขอกําหนดแหงประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.34/2551 หรือ
กฎเกณฑใดของสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งที่จะเพิ่มเติมภายหลังจากที่บริษัทไดรับอนุญาตจากสํานักงาน 
ก.ล.ต. ใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 
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15. การประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 
 

15.1  ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดไมวาในเวลาใด ๆ (อยางไรก็ตาม 
การเรียกประชุมจะตองไมใชเพื่อแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิเรื่องการขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือ
การเปลี่ยนแปลงราคาหรืออัตราการใชสิทธิ ยกเวนการปรับสิทธิตามที่ระบุไวในขอ 3.3 

15.2 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 25 ของ
จํานวนหนวยทั้งหมดของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิ ณ ขณะนั้น อาจรองขอใหผูออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองเรียกประชุมผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิโดยเร็ว ซึ่งตองไมเกิน 30 วันนับแตวันที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดใชสิทธิมีคําขอเปน
หนังสือใหผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือนับแตวันที่เกิดกรณีใดกรณี
หนึ่ง ดังตอไปนี้ 
(ก) หากมีการเสนอขอแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิในสาระสําคัญตามที่กําหนดไวในขอ 14.2 ขางตน 
(ข) หากมีเหตุการณสําคัญซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ยังมิไดใชสิทธิรวมกัน

แลวไมนอยกวารอยละ 25 ของจํานวนหนวยทั้งหมดของใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ยังมิไดใชสิทธิ ณ 
ขณะนั้น เห็นวาอาจกระทบตอสวนไดเสียของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือความสามารถของผูออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิในการปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิ 

ในกรณีที่ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ไมเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามวรรคกอน ใหผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ยังมิไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวนรวมกันแลวไมนอยกวารอย
ละ 25 ของจํานวนหนวยทั้งหมดของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิ ณ ขณะนั้น ดําเนินการเรียก
ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิได 

15.3 ในการเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมวาจะเปนการเรียกประชุมเนื่องจาก ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่ยังมิไดใชสิทธิหรือที่ใชสิทธิไปแลวบางสวนรองขอ หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติใหเรียกประชุม ใหบริษัท
จัดทําหนังสือนัดประชุม โดยระบุ สถานที่ วัน เวลา ผูที่ขอใหเรียกประชุมและเรื่องที่พิจารณาในที่ประชุม 
และจัดสงใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวนแตละรายตามรายชื่อและที่
อยูที่ปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิในวันปดสมุดทะเบียน เพื่อกําหนดสิทธิในการเขา
รวมประชุมไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุมในแตละครั้ง  

15.4 ในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวน
ซึ่งมีสิทธิในการเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงแทน
ตนก็ได โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะตองยื่นหนังสือมอบฉันทะตอประธานที่ประชุมหรือผูที่
ประธานที่ประชุมมอบหมายกอนเริ่มการประชุม 

15.5 ในการออกเสียงลงคะแนนใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหนวยของใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ถืออยู โดยใบสําคัญแสดงสิทธิหนึ่งหนวยมีหนึ่งเสียง ผูเปนประธานในที่ประชุมไมมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนนอกจากสิทธิที่ตนมีอยูในฐานะผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 

15.6  ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสวนไดเสียในขอพิจารณาอันใด ซ่ึงที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติ ไมมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในขอพิจารณานั้น ๆ  
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15.7  ในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดขึ้นโดยบริษัท ใหประธานกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ไดรับ
มอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนผูจัดประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ลงมติเห็นชอบคัดเลือก นอกเหนือไปจากประธานกรรมการหรือบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมาย โดย
ทั้งสองกรณี ประธานที่ประชุมไมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด 

15.8  องคประชุมในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองประกอบดวย ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใช
สิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวน และ/หรือ ผูรับมอบฉันทะมาประชุม ถือใบสําคัญแสดงสิทธิรวมกันไดไม
นอยกวารอยละ 25 ของจํานวนหนวยทั้งหมดของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลว
บางสวนจึงครบเปนองคประชุม 
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลว 45 นาที ยังมีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเขารวม
ประชุมยังไมครบเปนองคประชุม ใหถือวาการประชุมเปนอันระงับไป หากการประชุมผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธินั้น เปนการเรียกนัดโดยมติคณะกรรมการบริษัทใหนัดประชุมใหมภายในระยะเวลาไมนอยกวา 7 วัน 
แตไมเกิน 14 วัน นับจากวันกําหนดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก และใหบริษัทดําเนินการ
จัดสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทุกรายตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไวขางตน ซึ่ง
ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม สวนกรณีที่การประชุมดังกลาวจัดขึ้นโดยการ
รองขอของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้บริษัทไมจําเปนตองเรียกประชุมใหมและใหถือวา ไมมีการ
แกไขเพิ่มเติมขอกําหนดใหม 

15.9  มติที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ จะตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวย
ของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิ หรือใชสิทธิไปแลวบางสวนทั้งหมด ณ ขณะนั้น ซึ่งถือโดยผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น  

15.10 มติใด ๆ ซึ่งที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดลงมติไปแลวนั้น ใหถือวามีผลผูกพันผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิทุกราย ไมวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธินั้นจะไดเขารวมประชุมดวยหรือไมก็ตาม 

15.11 บริษัทจะดําเนินการจัดทําและบันทึกรายงานการประชุม และเก็บรักษาบันทึกดังกลาวไวที่สํานักงานใหญ
ของบริษัท รายงานการประชุมที่ไดลงลายมือชื่อโดยประธานใหถือวาเปนหลักฐานอันสมบูรณของกิจการ
ทั้งหลายที่ไดประชุมกันนั้น และใหถือวาการประชุมกจิการที่ประชุมและมติทั้งหลายไดกระทําโดยถูกตอง 

15.12 ในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย
ของบริษัทมีสิทธิที่จะเขารวมประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือใหคําอธิบายในที่
ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิได 

 
16. ผลบังคับของขอกําหนดสิทธิและกฎหมายที่ใชบังคับ 

ขอกําหนดสิทธินี้ จะมีผลบงัคับใชตั้งแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันใชสิทธิครั้งสุดทาย โดยขอกําหนด
สิทธินี้จะใชบังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีขอความใด ๆ ในขอกําหนดสิทธินี้ขัดหรือแยงกับกฎหมาย
หรือประกาศใด ๆ ที่มีผลบังคับตามกฎหมายกับใบสําคัญแสดงสิทธิ ใหใชขอความตามกฎหมายหรือประกาศ
ดังกลาวบังคับกับใบสําคัญแสดงสิทธิแทนขอความของขอกําหนดสิทธิเฉพาะสวนที่ขัดหรือแยงกันนั้น ผูออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิขอรับรองวา จะปฏิบัติตามรายละเอียดและเงื่อนไขของขอกําหนดสิทธินี้โดยเครงครัด จึงไดลง
นามไวเปนหลักฐาน ณ วันที่ 7 กันยายน 2555 



บริษัท ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 
 

หนาที่ 31 

 
     
 ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ   
 บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 
 
 
 
  
 (นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร) 
 กรรมการผูจัดการ   
    

  
 

  
 (นายธีรยุทธ ประสิทธิ์รัตนพร) 
 กรรมการ 

ประทับตราสําคัญบริษัท 


