
 
 
 
 
 
 

บริษัท ตงฮ้ัว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน) 
 
 

ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาท่ีของ 
ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ
ของ บริษัท ตงฮ้ัว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน) รุนท่ี 1 (TH-W1) 

 
 
 

ลงวันท่ี  10 กันยายน 2555 
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ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาท่ีของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของ 

บริษัท ตงฮ้ัว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน) รุนที่ 1 (TH-W1) 
 
 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคช่ันส จํากัด (มหาชน) รุนท่ี 1 (TH-
W1) ออกโดย บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน) ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2555 ของ
บริษัท เม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2555 
 

 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไดรบัสิทธิตามท่ีไดกาํหนดไวในขอกําหนดสิทธิ  โดยผูออกใบสําคัญแสดง
สิทธิและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองผูกพันตามขอกําหนดสิทธิทุกประการ  และใหถือวา ผูถอืใบสําคัญแสดง
สิทธิไดรับทราบและเขาใจขอกําหนดตางๆ  ในขอกําหนดสิทธิเปนอยางดีแลว  ท้ังน้ี ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิจะ
จัดใหมีการเก็บรักษาสําเนาขอกําหนดสิทธิไว ณ สํานักงานใหญ ของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธ ิ เพ่ือใหผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสําเนาขอกําหนดสิทธิไดในวันและเวลาทําการของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
 

คําจํากัดความ 
คําและขอความตางๆท่ีใชอยูในขอกําหนดสิทธิ ใหมีความหมายดังตอไปน้ี 
ขอกําหนดสิทธิ หมายถึง ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาท่ีของบริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคช่ันส 

จํากัด (มหาชน)      และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท 
ตงฮ้ัว คอมมูนิเคช่ันส จํากัด (มหาชน) รุนท่ี 1 (TH-W1) (รวมถึงท่ีมีการแกไข
เพ่ิมเติม) 

ใบสําคัญแสดงสิทธ ิ หมายถึง ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคช่ันส 
จํากัด (มหาชน) รุนท่ี 1 (TH-W1)ชนิดระบุชื่อผูถือและเปลี่ยนมือได เสนอขาย
ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวน โดยไมคิดมูลคา 

ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ใบท่ีออกโดยบริษัท ศูนยรับฝากหลกัทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือ
ใชแทนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคช่ันส 
จํากัด (มหาชน) รุนท่ี 1 (TH-W1) 

บริษัท หรือ ผูออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 

หมายถึง บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคช่ันส จํากัด (มหาชน) 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธ ิ หมายถึง ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท ตงฮั้ว คอมมู
นิเคชั่นส จํากัด (มหาชน) รุนท่ี 1 (TH-W1) และใหรวมถึงใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิดังกลาว 

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ  ซ่ึงจะทําหนาท่ีโดย บริษัท ศูนย
รับฝากหลกัทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  

วันทําการ วันท่ีธนาคารพาณิชยเปดทําการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมใชวันเสาร
หรือวันอาทิตย หรือวันอ่ืนใด ท่ีธนาคารแหงประเทศไทย ประกาศใหเปนวันหยุด
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ของธนาคารพาณิชย 
สํานักงาน ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ตลาดหลักทรัพย หมายถึง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ศูนยรับฝากหลักทรัพย หมายถึง บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
วันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธ ิ หมายถึง  วันท่ี  10 กันยายน 2555 
วันกําหนดการใชสิทธ ิ ใหมีความหมายตามที่ระบุไวในขอ 1.2.1 ของขอกําหนดสิทธิ   
วันกําหนดการใชสิทธิครั้ง
สุดทาย 

ใหมีความหมายตามที่ระบุไวในขอ 1.2.1 ของขอกําหนดสิทธิ   

 
1. รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิ 
 บริษัทจะออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท รุนท่ี 1 (TH-W1) จํานวน  
60,000,000  หนวย โดยจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท โดยมีรายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิ ดังตอไปน้ี 
 
1.1 ลักษณะสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิ 
บริษัทท่ีออกหลักทรัพย : บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคช่ันส จํากัด (มหาชน) 
ประเภทหลักทรัพยท่ีจัดสรร : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทรุนท่ี 1 (TH-W1) เพ่ือจัดสรรใหแกผูถือ

หุนเดิม  
ชนิดของหลักทรัพยท่ีจัดสรร : ระบุชื่อผูถือและเปลี่ยนมือได 
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ :  5 ป นับแตวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิบริษัท (ตั้งแตวันท่ี 10 กันยายน   2555 จนถึง

วันท่ี  9 กันยายน  2560 ) ทั้งน้ีภายหลังการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไมขยาย
อายุใบสําคัญแสดงสิทธ ิ 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
ออกและจัดสรร 

: 60,000,000 หนวย 

จํานวนหุนสามัญท่ีจัดสรรไวเพ่ือ
รองรับการใชสิทธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 

: 60,000,000 หุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท) ซ่ึงคิดเปนรอยละ 50 ของจํานวนหุนท่ี
จําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัท ณ วันท่ี 30 สิงหาคม 2555 (วันที่จดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนท่ีตราไวตอกระทรวงพาณิชย) 

ลักษณะการจัดสรร : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท รุนท่ี 1 (TH-W1)จํานวน  60,000,000 
หนวย จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท ซึ่งมีรายชื่อในวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมี
สิทธิไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ รุนท่ี 1 (TH-W1) (record date) 
ในวันท่ี 16 กรกฎาคม 2555 และใหรวบรวมรายช่ือผูถือหุนตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี 17 
กรกฎาคม 2555  ซึ่งมีสิทธไิดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญใน
อัตราสวน 2 หุนเดิมตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย (มูลคาท่ีตราไว 1.00 บาท) (เศษ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมเต็มจํานวน 1 หนวยจากการคํานวณใหปดเศษทิ้ง) 

ราคาใบสําคัญแสดงสิทธิตอ : 0.00 บาท (ศูนยบาทตอหนวย) 
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หนวย 
อัตราการใชสิทธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 

: ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทได 1  หุน  (เวนแตจะมีการ
ปรับสิทธิตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกําหนด) 

ราคาการใชสิทธซิื้อหุนสามัญ : 1.00 บาท (หน่ึงบาท)  (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเง่ือนไขการปรับสิทธ)ิ 
วันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : 10 กันยายน  2555 
วันท่ีหมดอายุใบสําคัญแสดง
สิทธ ิ

: 9 กันยายน  2560 

วันกําหนดการใชสิทธิและ
ระยะเวลาการใชสิทธ ิ

: ใชสิทธิไดทุกวันทําการสุดทายของเดือนกันยายน ของทุกป โดยจะสามารถใชสิทธิครั้ง
แรกในวันทําการสุดทายของเดือนกันยายน 2558 

ขอจํากัดการโอน : ไมมี 
ตลาดรองของใบสําคัญแสดง
สิทธ ิ

: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ตลาดรองของหุนสามัญท่ีเกิด
จากการใชสิทธแิปลงสภาพ 

: บริษัทจะดําเนินการนําหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิน้ีเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ผลกระทบที่จะมีตอผูถือหุนจาก
การจัดสรรหลักทรัพยในคร้ังน้ี 

: เน่ืองจากบริษัทฯ มีมติใหเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนและมูลคาหุนท่ีตราไว ใหออกเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ และใหออกเสนอขายหุนสามัญเพ่ิม
ทุนของบริษัท ในคราวเดียวกัน ดังน้ี  
(1)ใหมีการการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนและมูลคาหุนที่ตราไวของบริษัท โดยเพ่ิมจํานวน
หุนจากเดิม 24,000,000 หุน เปน 120,000,000 หุน และเปลีย่นแปลงมูลคาหุนท่ีตราไว
จากเดิมหุนละ 5.00 บาท เปนหุนละ 1.00 บาท  

(2) ใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท รุนท่ี 1 จํานวน 
60,000,000 หนวย  เพ่ือขายใหแกผูถือหุนเดิมในอัตรา 2 หุนสามัญเดิมไดใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท รุนท่ี 1 จาํนวน  1 หนวย ราคาใชสิทธิแปลงสภาพ
เปนหุนสามัญ 1.00 บาทตอหนวย 
(3) ใหออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน จํานวน 240,000,000 หุนเพ่ือขายใหแกผูถือ
หุนเดิมของบริษัทฯ ในอัตรา 1 หุนสามัญเดิมได  2  หุนสามัญใหม ในราคาเสนอขายหุน
ละ 1.00 บาท 
(4) ใหออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนจดทะเบียนใหแกบุคคลในวงจํากัด และ/หรือ 
ผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูลงทุนท่ีมีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) จาํนวน 
500,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท โดยจํานวน 250,000,000 หุน 
กําหนดราคาเสนอขายหุนละ 1.00 บาท และสวนท่ีเหลืออีกจํานวน 250,000,000 หุน 
โดยกําหนดราคาเสนอขายไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาด (หรือสวนลดไมเกินกวา
รอยละ 10 ของราคาตลาด) ซ่ึงคํานวณโดยอางอิงกับราคาปดถัวเฉลีย่ถวงนํ้าหนักของ
หุนบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยรวม 14 วันทําการกอนวันท่ีเสนอขาย 
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 ผลกระทบตอผูถอืหุนจะข้ึนอยูกับจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมีการใชสิทธิใน
กรณีท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิ มีการใชสิทธิท้ังจํานวนจะมีผลกระทบดังน้ี 
1. ผลกระทบตอสิทธิออกเสียงของผูถือหุนเดิม (Control Dilution)  
 1.1 กรณีผูถือหุนเดิมจองซ้ือหุนเพ่ิมทุนท้ังหมด และ TH-W1 ถูกแปลงสภาพ
ท้ังหมดโดยบุคคลอ่ืน ไมเกินรอยละ 14.29 
 1.2 กรณีไมมีการจองซ้ือหุนเพ่ิมทุน และ TH-W1 ถูกแปลงสภาพท้ังหมดโดย
บุคคลอ่ืน ไมเกินรอยละ 33.33 
2. ผลกระทบตอสวนแบงกําไร (EPS Dilution) ไมเกินรอยละ 33.33 
3. ผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (Price Dilution) 
 จากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยรวม 15 
(สิบหา) วันทําการกอนวันท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติในวันท่ี 29 มิถุนายน 2555 
เทากับ 1.06 บาทตอหุน (ในราคาที่ตราไว 1 บาท) การจัดสรรหุนในคร้ังน้ี มีผลกระทบ
ตอราคาหุนทําใหราคาหุนลดลงประมาณไมเกินรอยละ 0.28  
รอยละ คํานวณตามสูตรดังน้ี 
Price Dilution = (ราคาตลาดกอนเสนอขาย - ราคาตลาดหลังเสนอขาย) / ราคา 
ตลาดกอนเสนอขาย 
 
โดยท่ี 
ราคาตลาดกอนเสนอขาย = ราคาตลาดถัวเฉลีย่ถวงนํ้าหนัก 15 วันทําการ (จาก 
วันท่ี 8 มิถุนายน 2555 ถึงวันท่ี 28 มิถุนายน 2555) 
= 1.06 บาทตอหุน (ในราคาที่ตราไว 1 บาท) และจะมีการปรับเปน 1.02 บาทหลัง XR 
 
ราคาตลาดหลังเสนอขาย 
= ((ราคาตลาดกอนเสนอขาย x จํานวนหุน paid-up) + (ราคาใชสิทธ ิx 
จํานวนหุนรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี)) / 
(จํานวนหุน paid-up + จํานวนหุนรองรับที่เสนอขายคร้ังนี้)) 
= 1.017 บาทตอหุน (ในราคาที่ตราไว 1 บาท) 
 

1.2 การใชสิทธิและเงื่อนไขการใชสิทธิ 
 การใชสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทรุนท่ี 1 (TH-W1) เปนไปตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขดังน้ี 
 
1.2.1 วันกําหนดการใชสิทธิ และระยะเวลาการใชสิทธ ิ
 การใชสิทธ ิ สามารถใชสิทธิไดในวันทําการสุดทายของเดือนกันยายน  ของแตละป ตลอดอายุของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ นับต้ังแตออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
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 การใชสิทธิครั้งแรกคือ วันทําการสุดทายของเดือนกันยายน  2558 ซ่ึงตรงกับวันท่ี 30 กันยายน 2558 
และวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายคือวันท่ี  9 กันยายน 2560  ซ่ึงเปนวันครบกําหนดอายุของใบสําคัญแสดง
สิทธิ ท้ังน้ี ในกรณีท่ีวันกําหนดสิทธิดังกลาวตรงกับวันหยุดทําการของบริษัท ใหเลื่อนการใชสิทธเิปนกอนวันหยุด
ทําการน้ัน 
 
1.2.2 ระยะเวลาการแจงความจํานงการใชสิทธิ 

1. การแจงความจํานงในการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญในแตละครั้ง (ยกเวนการใชสิทธิครั้งสุดทาย)      ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทไดตาม    สถานท่ีติดตอท่ีระบุ
ไวในขอ 1.2.4 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทําการกอนวันกําหนดการใชสิทธิแต
ละครั้ง 
   ท้ังน้ีบริษัทจะแจงขาวเกี่ยวกับระยะเวลายื่นความจํานงในการใชสิทธิ อัตราการใชสิทธิ ราคาการใช
สทิธ ิพรอมท้ังสถานที่ใชสิทธผิานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย    (ระบบ SET Portal)  เพ่ือแจงใหผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทําการกอนระยะเวลา ยืน่ความจํานงในการใชสิทธิแตละ
ครั้ง 

    2. การแจงความจํานงในการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญคร้ังสุดทาย 
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจงความจํานงในการใชสิทธิซือ้หุนสามัญของบริษัทไดตาม    สถานที่

ติดตอท่ีระบุไวในขอ 1.2.4 ต้ังแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ภายในระยะเวลา 15 วัน กอนวันกําหนดการใช
สิทธิครั้งสุดทาย 
 ท้ังน้ีบริษัทจะแจงขาวเกี่ยวกับระยะเวลายื่นความจํานงในการใชสิทธ ิอัตราการใชสิทธิราคา การใชสิทธิ 
พรอมทั้งสถานที่ใชสิทธิผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย (ระบบ SET Portal) ซึ่งจะแจงใหทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา 14 วัน กอนระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญครั้งสุดทาย  นอกจากน้ี 
บริษัทจะปดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธ ิ 21 วันกอนวันครบกําหนดการใชสิทธคิรั้งสุดทาย และ
ตลาดหลักทรัพยจะทําการข้ึนเครื่องหมายหามการซื้อขาย (SP) ลวงหนา 3 วันทําการกอนวันปดสมุดทะเบียนพัก
การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีวันปดสมุดทะเบียนดังกลาว ตรงกับวันหยุดทําการของบริษัท ใหเลื่อน เปน
วันทําการกอนหนา ท้ังน้ีใบสาํคัญแสดงสิทธิจะพักการซ้ือขายจนถึงวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย พรอมท้ังจะ
สงจดหมายลงทะเบียนถึงผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 
เพ่ือทราบ   
1.2.3 นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ
 บริษัท ศูนยรับฝากหลกัทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท :  0 2229 - 2800 
โทรสาร :    0 2359-1259        
TSD Call center:       0 2229-2888       
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 นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบในการปดสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่ง
ในสมุดทะเบียนจะประกอบดวย ช่ือเต็ม สัญชาติ และท่ีอยูของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิและรายละเอียดท่ีศูนยรับ
ฝากหลักทรัพยจะกําหนดในกรณีขอมูลไมตรงกัน บริษัทจะถือวาสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนขอมูล
ท่ีถูกตอง 
 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีหนาท่ีในการแจงแกไข เปลี่ยนแปลง ขอมูลตอนายทะเบียน เพ่ือดําเนินการ
แกไขขอมูลไดอยางถกูตอง   
 ท้ังน้ีบริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธ ิ  โดยจะทําการแจงใหผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วันผานระบบเผยแพรขอมูลอิเล็คโทรนิคสของตลาดหลักทรัพย 
และไปรษณียลงทะเบียน 
 
1.2.4 สถานท่ีติดตอการใชสิทธิ 
 บริษัท ตงฮ้ัว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน) 
 877-881 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดนอย  

เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท  02-236-9171-6 

 โทรสาร   02-238-5286 
 
1.2.5 ข้ันตอนการใชสิทธิ 
 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีความประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท  จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไข
และระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธติามที่ระบุในขอ 1.2.2 โดยนําสงเอกสารหลกัฐานดังตอไปน้ี
ใหแกบริษัทตามสถานที่ติดตอในการใชสิทธิท่ีระบุไวในขอ 1.2.4 
 (1)  แบบแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญท่ีไดกรอกขอความถูกตองชัดเจนและครบถวนแลว
ทุกรายการ 
 (2)   ใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งลงลายมือชื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดานหลัง  ตามจํานวนท่ีระบุในแบบ
แจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามขอ (1)  และในกรณีท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิอยูในระบบไรใบหุน 
(Scrip less) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตองแจงความจํานงและกรอกแบบคําขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิเพ่ือ ให
ออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามท่ีตลาดหลักทรัพยกาํหนด โดยยื่นตอบริษัทหลักทรัพยท่ีทําหนาท่ีเปน
นายหนาซ้ือขายหลักทรัพยของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ เพ่ือบริษัทหลักทรัพยจะไดดําเนินการแจงศูนยรับฝาก
หลักทรัพยเพ่ือขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับนําไปใชเปนหลักฐานประกอบการใชสิทธิซื้อหุนสามัญกับ
บริษัทตอไป 
 (3)    เอกสารการชําระเงินคาหุนตามจํานวนท่ีระบุไวในแบบแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมีความประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทจะตองชําระเงินคาหุนดวยเงินสด
โอนเขาบัญชี  เช็ค แคชเชียรเช็ค ดราฟท หรือต๋ัวแลกเงินท่ีสามารถเรียกเก็บไดในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น  
โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค ดราฟทหรือต๋ัวแลกเงินน้ันจะตองลงวันที่กอนวันกําหนดการใชสิทธิแตละครั้ง และขีดครอม
เฉพาะสั่งจาย “บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน)” หรือโอนเงินสดเขาบัญชีเงินฝาก ชื่อบัญชี 
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  “ บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน) เพ่ือการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ” 
  เลขท่ีบัญชี   027-1-07272-0 
  ประเภทบัญชี  กระแสรายวัน 
  ธนาคารทหารไทยจํากัด (มหาชน) สาขา ตลาดนอย                
พรอมนําสงสําเนาใบนําฝากเงิน ตามท่ีระบุไวในขอ 1.2.4    
 (4)     หลักฐานประกอบการจองซื้อ ไดแก สาํเนาบัตรประชาชน พรอมรับรองสําเนาถกูตอง สําเนา
หนังสอืเดินทางท่ียังไมหมดอายุพรอมรับรองสําเนาถูกตองในกรณีท่ีเปนบุคคลตางดาว และหนังสือรับรองท่ีออก
โดยกระทรวงพาณิชยท่ีออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันใชสิทธิพรอมลงนามรับรองสําเนาถกูตองโดยผูมีอํานาจลง
นามพรอมกับประทับตราบริษัท (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประชาชนพรอมรับรองสําเนาถูกตองของผูมีอํานาจ
ลงนามในกรณีท่ีเปนนิติบุคคล 
 (5)       ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองเปนผูรับผิดชอบคาอากรแสตมปหรือภาษีอ่ืนใด (ถามี) ตามบท 
บัญญัติแหงประมวลรัษฎากร หรือขอบังคับ หรือกฎหมายตางๆที่ใชบังคับในการใชสิทธ ิ
 
1.2.6   เงื่อนไขการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 
 (1) จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีขอใชสิทธิซ้ือหุนสามัญจะตองเปนจํานวนเต็มเทาน้ัน  
โดยอัตราการใชสิทธิ หน่ึงหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิเทากบัหน่ึงหุนสามัญ เวนแตจะมีการปรับสิทธิตาม           
ขอ 1.3 
 
 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญไมตํ่ากวา 100 หุนสามัญ  ยกเวนกรณีท่ี
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีเศษหรือเปนกรณีการใชสิทธิครั้งสุดทาย  อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีมีสิทธิในการซื้อหุนตํ่ากวา 100 หุนสามัญ จะตองใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญในครั้งเดียวท้ังจํานวน 
 (2)  จํานวนหุนสามัญท่ีออกใหเม่ือมีการใชสิทธิจะคํานวณโดยการนําจํานวนเงินในการใชสิทธ ิ ซึ่ง
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดชําระตามท่ีกลาวขางตน  หารดวยราคาใชสิทธิในขณะท่ีมีการใชสิทธิน้ัน  โดยบริษัท
จะออกหุนสามัญเปนจํานวนเต็มไมเกินจํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิคูณดวยอัตราการใชสิทธิ  หากมี
การปรับราคาใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิแลว  ทําใหมีเศษเหลืออยูจากการคํานวณดังกลาว  บริษัทจะไม
นําเศษดังกลาวมาคํานวณ และจะชําระเงินท่ีเหลือจากการใชสิทธิดังกลาวคืนใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ภายใน 14 วัน นับจากวันกําหนดการใชสิทธิในแตละคร้ังโดยไมมีดอกเบี้ย ท้ังน้ีบริษัทอาจตกลงกับผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิใหมารับเงินท่ีเหลือจากการใชสิทธิดังกลาวดวยตนเองตามสถานที่ติดตอในการใชสิทธิท่ีระบุไวในขอ 
1.2.4 
 (3) หากบริษัทไดรับหลักฐานใบสาํคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรอื จํานวนเงิน
ท่ีบริษัทไดรับชําระไมครบตามจํานวนท่ีระบุไวใน แบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ หรือบริษัท
ตรวจสอบไดวาขอความท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญน้ัน
ไมครบถวนหรือไมถูกตอง  ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองทําการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลา 3 วันทําการ
ภายในกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง  หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมทําการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลา
ดังกลาว  บริษัทจะถือวาการแจงความจํานงในการใชสิทธิในคร้ังน้ันสิ้นสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ และบริษัท
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จะจัดสงเงินท่ีไดรับและใบสําคัญแสดงสิทธิคืนใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวัน
กําหนดการใชสทิธิ โดยไมมีดอกเบี้ยไมวากรณีใดๆ 
 ในกรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิชําระจํานวนเงินในการใชสิทธิไมครบถวน บริษัทมีสิทธิแตเพียง        
ผูเดียวท่ีจะดําเนินการประการใดประการหน่ึงตอไปนี้ 
 

ก. ถือวาการแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งน้ันสิ้นสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ หรือ 
ข. ถือวาจํานวนหุนสามัญท่ีจองซื้อมีจํานวนเทากับจํานวนท่ีไดรับตามจํานวนเงินในการใช

สิทธิ  ซ่ึงบริษัทไดรับชําระไวจริงตามราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิในขณะน้ัน  หรือ 
ค. ใหผูถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ชําระเงินเพ่ิมเติมตามจํานวนที่ประสงคจะใชสทิธิใหครบถวน

ภายในระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งน้ัน  หากบริษัทไมไดรับเงินครบตาม
จํานวนในการใชสิทธิภายในระยะเวลาดังกลาว  บรษัิทจะถือวาการแจงความจํานงในการ
ใชสิทธิในครั้งน้ันสิ้นสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ 
หมายเหตุ : ในการใชสิทธิครั้งสุดทาย  บริษทัจะดําเนินการตามขอ ข. หรือ ขอ ค. 
ขางตน 

 ในกรณีตามขอ ก. และ ขอ ค. บริษัทจะสงเงินท่ีไดรับคืนเปนเช็คระบุชื่อขีดครอมเฉพาะ และใบสําคัญ
แสดงสิทธิซึ่งบริษัทถือวาไมมีการใชสทิธิดังกลาวคืนใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 14  วันทําการ ทาง
ไปรษณียลงทะเบียน นับจากวันถัดจากวันกําหนดการใชสิทธิแตละคร้ัง  พรอมเงินสวนท่ีเหลือ (ถามี) โดยไมมี
ดอกเบี้ย อยางไรก็ดี ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมมีการใชสิทธิดังกลาวยังมีผลใชสิทธิตอไปจนถึงวันกําหนดการใช
สิทธิครั้งสุดทาย 
 (4) เม่ือผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจง
ความจํานงการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ  กลาวคือ ไดสงมอบท้ังใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ 
แบบแจงความจํานงในการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ และชําระเงินคาจองหุนสามัญถูกตองครบถวนแลว  ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิจะไมสามารถเพิกถอนการใชสิทธิได 
 (5) เม่ือพนวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายแลว  ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิยังมิไดปฏิบัติตาม
เง่ือนไขของการใชสิทธิท่ีกําหนดไวอยางครบถวน  ใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
น้ันๆ สิ้นสภาพลง โดยไมมีการใชสิทธิ และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะใชสิทธิ
ไมไดอีกเม่ือพนวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย 
 (6) ในกรณีท่ีหุนสามัญท่ีสํารองไวเพ่ือรองรับการใชสิทธิไมเพียงพอ  บริษัทจะดําเนินการชดใช
คาเสียหายท่ีเกดิข้ึน  ใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไมสามารถใชสิทธไิดตามขอ 
1.4 อยางไรก็ตาม บริษัทจะไมชดใชคาเสียหายใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไม
สามารถใชสิทธไิด ถึงแมวาจะมีหุนสามัญเพียงพอในกรณีท่ี        ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิเปนบุคคลตางดาวหรือนิติบุคคลตางประเทศท่ีไมสามารถใชสิทธิได เพราะอาจทําใหสัดสวนการถือหุน
ของคนตางดาวเกินกวาสัดสวนทีร่ะบุไวในขอบังคับของบริษัท และ/หรือ ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม
สามารถใชสิทธไิดเพราะจะทําใหถือหุนเกินสัดสวนเกินกวาท่ีกฎหมายกําหนด 
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 (7) การใชสิทธิซื้อหุนสามัญดังกลาวจะสมบูรณก็ตอเม่ือ บริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจํานวน
ดังกลาวแลวเทาน้ัน หากไมสามารถเรียกเก็บเงินไดไมวาดวยเหตุใดผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตองเปนผูรับผิดชอบ  
ใหถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลกิ  และบรษัิทตกลงใหถือเปนการยกเลกิการขอใชสิทธิในครั้ง
น้ัน  แตไมเปนการตัดสิทธิท่ีจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญในครั้งตอไป  เวนแตเปนการยกเลิกการใชสทิธิในคร้ังสุดทาย
ใหถือวาหมดสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวอีกตอไป 
 (8) หากการใชสิทธซิื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิตองมีภาระภาษีเงินได อากรแสตมป 
หรือภาษีอ่ืนใด (หากมี) ตามประมวลรัษฎากรหรือกฎหมายอ่ืนใด  ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใชสทิธิซื้อหุนสามัญ
ดังกลาวตองเปนผูรับภาระคาภาษีดังกลาวท้ังสิน้  รวมทั้งยินยอมใหหักภาษี ณ ท่ีจายตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 
1.3 เง่ือนไขการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 
 บริษัทจะดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิ (Exercise price) และอัตราการใชสิทธิ (Exercise ratio) 
ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิเพ่ือรักษาผลตอบแทนใดๆ ท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไดรบัไมใหดอยไปกวา 
เดิมในกรณีท่ีมีเหตุการณดังตอไปนี้ 
 

ก. เม่ือบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญของบริษัท  อันเปนผลมาจากการรวมหรือการ
แบงแยกหุน  ซ่ึงการเปลีย่นราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีต้ังแตวันท่ีไดมีการ
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย 

ราคาใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรคํานวณดังน้ี 
  Price 1 = Price 0 x Par 1 
             Par 0 
 
 อัตราการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังน้ี 
  Ratio 1 = Ratio 0 x Par 0 
              Par 1 
 โดยท่ี   Price 1 คือ ราคาใชสิทธิใหมหลังการเปลีย่นแปลง 
  Price 0 คือ ราคาใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 
  Ratio 1 คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 
  Ratio 0 คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 
  Par 1 คือ มูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง 
  Par 0 คือ มูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญกอนการเปล่ียนแปลง 

ข. เม่ือบริษัทเสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหมใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ ประชาชน และ/หรือ บุคคล
ในวงจํากัด โดยราคาสุทธิตอหุนสามัญท่ีออกใหมตํ่ากวารอยละ 90 ของ ราคาตลาดของหุน
สามัญของบริษัท  ซึ่งการเปลีย่นแปลงราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ จะมีผลบังคับทันทีต้ังแต
วันแรกท่ีผูซ้ือหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญท่ีออกใหม หรือวันแรกท่ีตลาด
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หลักทรัพยข้ึนเคร่ืองหมาย XR สําหรับกรณีท่ีเปนการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ วันแรก
ของการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมใหแกประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด    แลวแตกรณี 
“ราคาสุทธิตอหุนของหุนสามัญท่ีออกใหม” คํานวณไดจากจํานวนเงินทั้งสิ้นท่ีบริษัทจะไดรับจาก
การเสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหม  หักดวยคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการออกหุนสามัญน้ัน หารดวย
จํานวนหุนสามัญท่ีออกใหมท้ังหมด 
“ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท” หมายถึงมูลคาการซ้ือขายหุนสามัญของบริษัท หารดวย
จํานวนหุนสามัญของบริษัทท่ีมีการซื้อขายท้ังหมดในตลาดหลักทรัพย ในระหวาง 5 วันทําการ 
(วันท่ีหุนสามัญของบริษัทมีการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย)   ติดตอกันกอนวันท่ีใชในการคํานวณ 
ในกรณีทีไมสามารถหา “ราคาตลาดหุนสามัญของบริษัท” ไดเน่ืองจากไมมีการซื้อขายในชวงเวลา
ดังกลาว  ใหใชมูลคาทางบัญชีตอหุน (Book Value per Share) ตามงบการเงินลาสุดในการ
คํานวณแทน 
“วันที่ใชในการคํานวณ” หมายถงึ วันแรกท่ีผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ
ท่ีออกใหม หรือวันแรกที่ตลาดหลักทรัพยข้ึนเครื่องหมาย XR สําหรับกรณี ท่ีเปนการเสนอขาย
ใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหมใหแกประชาชน และ/
หรือ บุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี 
อน่ึงในกรณีท่ีมีการเสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหมพรอมกันมากกวา 1 ราคาเสนอขาย ในเงื่อนไขท่ี
ตองจองซ้ือดวยกัน ใหนําราคาเสนอขายทุกราคามาคํานวณราคาสุทธิตอหุนที่ออกใหม แตใน
กรณีท่ีการเสนอขายดังกลาวไมอยูภายใตเงื่อนไขที่จะตองจองซ้ือดวยกัน ใหนําเฉพาะจํานวนหุน
และราคาเสนอขายท่ีตํ่ากวารอยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท” มาคํานวณ
การเปลีย่นแปลงเทานั้น 
 ราคาใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรคํานวณดังน้ี 
  Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX] 
           [MP (A + B)] 
 อัตราการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังน้ี 
  Ratio 1 = Ratio 0 x [MP (A + B)]  

           [(A x MP) + BX] 
 โดยท่ี Price 1 คือ ราคาใชสิทธิใหมหลังการเปลีย่นแปลง 
  Price 0 คือ ราคาใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 
  Ratio 1 คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 
  Ratio 0 คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 

MP คือ ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทตามรายละเอียดท่ีกําหนด 
ในขอ ข. 

A คือ จํานวนหุนสามัญท่ีไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนวัน 
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ปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพ่ือการจองซื้อหุนสามัญท่ีออกใหม 
และ/หรือ วันกอนวันแรกของการเสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหม
แกประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี 

B คือ จํานวนหุนสามัญท่ีออกใหมจากการเสนอขายแกผูถือหุนเดิม  
  และ/หรือ เสนอขายแกประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด 
BX คือ จํานวนเงินท่ีจะไดรับท้ังสิ้น หลงัหักคาใชจาย (ถามี) จากการ 

ออกหุนสามัญท่ีออกใหม ทั้งในกรณีการเสนอขายแกผูถือหุน
เดิม และ/หรือ เสนอขายแกประชาชน และ/หรือ บุคคลใน
วงจํากัด 

ค.  เม่ือบริษัทเสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ ประชาชน และ/หรือ บุคคล
ในวงจํากัด โดยหลกัทรัพยนั้นใหสิทธิแกผูถือหลักทรัพยในการใชสทิธิแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเปน
หุนสามัญได หรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัท เชน หุนกูแปลงสภาพ หรือใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ โดยที่ราคาสุทธิตอหุนสามัญท่ีออกใหมท่ีออกเพ่ือรองรับสิทธิดังกลาวตํ่ากวา
รอยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาใชสิทธิและอัตรา
การใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีต้ังแตวันแรกท่ีผูซ้ือหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย
ที่ออกใหมใดๆ หรือวันแรกท่ีตลาดหลักทรัพยข้ึนเครื่องหมาย XR สําหรับกรณีท่ีเปนการเสนอขาย
ใหแกผูถือหุนเดิม และหรือ วันแรกท่ีเสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ขางตนท่ีมีสิทธิแปลงสภาพ 
หรือเปล่ียนเปนหุนสามัญได หรือใหสิทธิในการซ้ือหุนสามัญแกประชาชน และ/หริอ บุคคลใน
วงจํากัด 

“ราคาสุทธิตอหุนของหุนสามัญท่ีออกใหม” คํานวณไดจากจํานวนเงินท้ังสิ้นท่ีบริษัทจะไดรับจาก
การเสนอขายหลักทรัพยท่ีออกใหมใดๆ ท่ีมีสิทธิแปลงสภาพ หรือเปล่ียนเปนหุนสามัญหักดวย
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการออกหลักทรัพยน้ันรวมกับเงินท่ีจะไดรับจากการใชสิทธท่ีิจะซื้อหุนน้ัน
หารดวย จํานวนหุนท้ังสิ้นท่ีตองออกเพ่ือรองรับการใชสิทธิน้ัน 
“ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท”  หมายถึง รายละเอียดตามขอ 1.3 ข. 
 “วันท่ีใชในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกท่ีผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อ
หลักทรัพยท่ีออกใหมใดๆ ท่ีใหสิทธิแปลงสภาพ และ/หรือ เปลี่ยนเปนหุนสามัญไดสําหรับกรณีท่ี
เปนการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ท่ี
ใหสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ และ/หรือ เปลี่ยนเปนหุนสามัญได สําหรับกรณีเสนอขายแกประชาชน 
และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด 
 ราคาใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังน้ี 
  Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX] 
               [MP (A+B)] 
 อัตราการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังน้ี 
  Ratio 1 = Ratio 0 x [ MP (A+B)] 
        [(A x MP) + BX] 
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 โดยท่ี Price 1 คือ ราคาใชสิทธิใหมหลังการเปลีย่นแปลง 
  Price 0 คือ ราคาใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 
  Ratio 1 คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 
  Ratio 0 คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 

MP คือ ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทตามรายละเอียดท่ีกําหนด 
ในขอ ข. 

A คือ จํานวนหุนสามัญท่ีไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนวัน 
ปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพ่ือการจองซื้อหลักทรัพยท่ีออกใหมท่ี
มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเปนหุนสามัญไดหรือใหสิทธิ
ในการซ้ือหุนสามัญ และ/หรือ วันกอนวันแรกของการเสนอขาย
หลักทรัพยท่ีออกใหมท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ หรือเปล่ียนเปน
หุนสามัญไดหรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญแกประชาชน และ/
หรือ บุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี 

B คือ จํานวนหุนสามัญท่ีออกใหมเพ่ือรองรับการใชสิทธิของ 
หลักทรัพย ใดๆ ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเปนหุน 
สามัญไดหรือใหสิทธิในการซ้ือหุนสามัญตามท่ีเสนอขายใหแก 
ผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายแกประชาชน และ/หรือ บุคคล
ในวงจํากัด 

BX คือ จํานวนเงินท่ีจะไดรับท้ังสิ้น หลังหักคาใชจาย (ถามี) จากการ 
ออกหลักทรัพยใดๆ ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเปนหุน
สามัญได หรือใหสิทธิในการจองซ้ือหุนสามัญสําหรับการเสนอ
ขายแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายแกประชาชน และ/หรือ 
บุคคลในวงจํากัด รวมกับเงินท่ีจะไดรับจากการใชสิทธิซื้อหุน
สามัญ 

ง. เม่ือบริษัทจายเงินปนผลท้ังหมดหรือบางสวนเปนหุนสามัญใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัท ซ่ึงการ
เปลี่ยนแปลงราคาใชสทิธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันที ต้ังแตวันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะ
ไมมีสิทธิรับหุนปนผล หรือวันแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยข้ึนเครื่องหมาย XD 

ราคาใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังน้ี 
 Price1 = Price 0 x [A]  
       [A+B] 
อัตราการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังน้ี 
 Ratio 1 = Ratio 0 x [A + B] 
              [A] 
โดยท่ี Price 1 คือ ราคาใชสิทธิใหมหลังการเปลีย่นแปลง 

  Price 0 คือ ราคาใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 
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  Ratio 1 คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 
  Ratio 0 คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 

 A คือ จํานวนหุนสามัญท่ีไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนวันปด 
   สมุดทะเบียนผูถอืหุนเพ่ือสิทธิในการับหุนปนผล 
 B คือ จํานวนหุนสามัญท่ีออกใหมในรูปแบบของหุนปนผล 

   จ.   เม่ือบริษัทจายเงินปนผลเปนเงินเกินกวาอัตรารอยละ 90 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของ
บริษัท ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ การเปลี่ยนแปลงราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมี
ผลบังคับทันที ต้ังแตวันแรกท่ีผูซ้ือหุนสามัญจะไมมีสิทธิรับเงินปนผล หรือวันแรกท่ีตลาด
หลักทรัพยข้ึนเคร่ืองหมาย XD 

 ท้ังน้ีอัตรารอยละของเงินปนผลท่ีจายใหแกผูถือหุน คํานวณโดยนําเงินปนผลท่ีจายออกจริงจากผล
ประกอบการในแตละรอบระยะเวลาบัญชี  หารดวยกําไรสทุธิหลังหักภาษีเงินไดของผลการ
ดําเนินงานของรอบระยะบัญชีเดียวกัน โดยท่ีเงินปนผลท่ีจายออกจริงดังกลาวใหรวมถึงเงินปนผล
ท่ีจายระหวางกาลในแตละรอบบัญชีดังกลาวดวย 

    ราคาใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังน้ี 
   Price 1 = Price 0 x [MP –(D-R)] 
      MP 
  อัตราการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังน้ี 
   Ratio 1 = Ratio 0 x MP 
     [MP- (D-R)] 

โดยท่ี Price 1 คือ ราคาใชสิทธิใหมหลังการเปลีย่นแปลง 
  Price 0 คือ ราคาใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 
  Ratio 1 คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 
  Ratio 0 คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 
  MP คือ ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทตามรายละเอียดท่ีกําหนดในขอ ข. 
  D คือ เงินปนผลตอหุนท่ีจายจริงแกผ็ถอืหุน 
  R คือ เงินปนผลตอหุนที่จายหากนํากําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดใน 
    อัตรารอยละ 90 มาคํานวณจากจํานวนหุนทั้งหมดท่ีมีสิทธิไดรับ 
    เงินปนผล 

ฉ.   ในกรณีท่ีมีเหตุการณใดๆ อันทําใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชนอันพึงได 
 โดยท่ีเหตุการณน้ันๆ ไมไดกําหนดอยูในขอ ก.-ขอ จ.  ใหบริษัทพิจารณาเพ่ือกําหนดการ
 เปลี่ยนแปลงราคาใชสิทธิ สิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิใหมอยางเปนธรรมโดยไมทําใหสิทธิ
 ของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดอยไปกวาเดิม  ท้ังน้ีใหถือวาผลการพิจารณาน้ันเปนท่ีสุด 
ช.      การคํานวณเปลี่ยนแปลงราคาใชสิทธิและอัตราการมชสิทธิตามขอ ก. – ขอ ฉ. เปนอิสระตอกัน
 และจะคํานวณการเปลีย่นแปลงตามลําดับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนกอนหลังของการเปรียบเทียบกับ 
 ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท สําหรับกรณีท่ีเหตุการณตางๆ เกิดข้ึนพรอมกันใหคํานวณ
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 การเปลีย่นแปลงเรียงลําดับดังตอไปน้ี คือ ขอ ก.-›ขอ.จ.-›ขอ ง.-›ขอ ข.-›ขอ ค.-›ขอ.ฉ. โดยใน
 แตลําดับครั้งท่ีคํานวณการเปล่ียนแปลงใหคงสภาพของราคาการใชสิทธิเปนทศนิยม 2 
 ตําแหนง  และอัตราการใชสิทธิเปนทศนิยม 4 ตําแหนง 
 
   ฌ. การเปลีย่นแปลงราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขท่ีกําหนดขางตน  บริษัทจะ
 ดําเนินการแจงผลการเปลีย่นแปลง  โดยบอกถงึรายละเอียดวิธกีารคํานวณและเหตุผลท่ีตองมี
 การเปลีย่นแปลงดังกลาวไปยัง ตลาดหลักทรัพยและสํานักงาน ก.ล.ต. เพ่ือแจงราคาใชสิทธิ
 และอัตราการใชสิทธิท่ีกําหนดข้ึนมาใหม  รวมทั้งวันท่ีราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิใหมมี
 ผลใชบังคับภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีมีการแกไขราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ 
 

1.4        การชดใชคาเสียหาย กรณีที่บริษัทไมสามารถจัดใหมีหุนเพ่ือรองรับการใชสิทธ ิ
  บริษัทจะชดเชยคาเสียหายใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดดังน้ี 

1. บริษัทจะชดใชคาเสียหายใหเฉพาะผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ท่ีมาแจงความจํานงในการใชสิทธิในวันกําหนดการใชสิทธิแตละครั้ง  ซึ่งบริษทัไมสามารถจัดใหหุนสามัญเพ่ือ
รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดอยางเพียงพอ 

2.  การชดใชคาเสยีหายตามขอ 1. บริษัทจะชําระเปนเช็คระบุชื่อขีดครอมเฉพาะสั่งจาย  โดยให        
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมารับดวยตนเองตามสถานท่ีติดตอในการใชสิทธิในขอ 1.2.4 ภายใน 14 วันทําการนับ
จากวันท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมาแจงความจํานงในการใชสิทธิ 

3. การคํานวณคาเสียหายท่ีบริษัทจะชดใชใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตาม 1. มีสูตรการคํานวณ
ดังน้ี 

  คาเสยีหายตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย เทากับ B x [MP – EP] 
  โดยท่ี B คือ จํานวนหุนสามัญท่ีไมสามารถจัดใหมีและ/หรือเพ่ิมข้ึน 
     ได ตามอัตราการใชสิทธิท่ีเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนตอ 1 หนวย 
   MP คือ ราคาปดของหุนสามัญของบริษัทในวันกําหนดการใชสิทธิในแต 
     ละคร้ังซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมาแจงความจํานงการใชสิทธ ิ
   EP คือ ราคาการใชสิทธติามใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือราคาการใชสิทธ ิ
      ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใชสิทธิ และ/ 
     หรือ อัตราการใชสิทธ ิ
4. การชดใชคาเสียหายตามขอน้ีใหถือเปนสิ้นสุด 
 

1.5 สถานะของใบสําคัญแสดงสิทธิที่อยูระหวางวันที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงความจํานงใช 
             สิทธิ 
              สถานะของใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ท่ีอยูระหวางวันท่ีผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิแสดงความจาํนงใชสิทธิ  และวันกอนวันท่ีกระทรวงพาณิชยจะรับจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแลว อัน
เน่ืองมาจากการใชสิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิจะมีสถานภาพและสิทธ ิ เชนเดียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียงั
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ไมไดแจงความจํานงใชสิทธิ  และสถานภาพจะสิ้นสุดลง ในวันท่ีกระทรวงพาณิชยไดรับจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระ
แลวจากการใชสทิธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิขางตนแลว  ในกรณีท่ีมีการปรับราคาการใชสิทธ ิและ/หรือ อัตราการ
ใชสิทธิในชวงท่ีบริษัทยังไมไดนําหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชย  ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไดทําการใชสทิธแิลวจะไดรับการปรับสิทธิยอนหลัง  โดยบริษัทจะ
ดําเนินการออกหุนสามัญใหมเพ่ิมเติมใหแกผูถอืใบสําคัญแสดงสิทธิโดยเร็วท่ีสุด ตามจํานวนท่ีผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิสมควรจะไดรับ หากราคาท่ีไดปรับใหมน้ันมีผลบังคับใช  ท้ังนี้หุนสามัญสวนท่ีเพ่ิมใหมอาจไดรับชา
กวาหุนสามัญท่ีไดรับกอนหนาน้ีแลว แตไมเกิน 15 วันนับจากวันท่ีมีการปรับสิทธิ 
 
1.6  สถานะของหุนสามัญใหมที่เกิดจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 
                บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวของบริษัทตอกระทรวงพาณิชย ตามจํานวนหุน
สามัญท่ีออกใหมสําหรับการใชสิทธิในแตละครั้งภายใน 14 วันนับต้ังแตวันกําหนดการใชสิทธิท่ีบริษัทไดรับชําระ
คาหุนตามจํานวนท่ีมีการใชสิทธใินแตละครั้ง  บริษัทจะดําเนินการจดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไดใช
สิทธิน้ันเขาเปนผูถือหุนสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผูถือหุนตามจํานวนหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิใน
ครั้งน้ัน 
           หุนสามัญใหมที่ออกเน่ืองจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ จะมี
สิทธิและสถานะเทาเทียม กับหุนสามัญของบริษัทท่ีไดออกไปกอนหนาแลวทุกประการ  นับต้ังแตวันท่ีมีการจด
แจงช่ือของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ  หรือผูรับสิทธิแทนเปนผูถือหุนของบริษัท และจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแลว
เน่ืองจากการออกหุนสามัญใหมจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธกิับกระทรวงพาณิชย 
 
1.7 ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย  
            บริษัทจะดําเนินการนําใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 
 
1.8 ตลาดรองของหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 
           บริษัทจะดําเนินการนําหุนเพ่ิมทุนท่ีเกิดจากการใชสิทธขิองใบสําคัญแสดงสิทธิ เขาจดทะเบียนเปนหลัก 
ทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
1.9          มติที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติการออกหุนเพ่ือรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555   เม่ือวันที่ 29 มิถุนายน 2555 และท่ีประชุมวิสามัญผู
ถือหุนครั้งท่ี 1/2555  เม่ือวันท่ี  16 สิงหาคม 2555  
 

1.9.1 อนุมัติการเปล่ียนแปลงจาํนวนหุนและมูลคาหุนที่ตราไวของบริษัท โดยเพิม่จํานวนหุน
จากเดิม 24,000,000 หุน เปน 120,000,000 หุน และเปล่ียนแปลงมูลคาหุนท่ีตราไว
จากเดิม หุนละ 5.00  บาท เปนหุนละ 1.00 บาท  
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1.9.2 อนุมัติใหแกไขเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัท ขอ 4. เพือ่ให
สอดคลองกับ การเปล่ียนแปลงจาํนวนหุนและมูลคาหุนที่ตราไว  ทัง้นี้ ใหบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิท่ีกรม
พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคํา หรือ
ดําเนินการใดๆ เพื่อใหเปนไปตามคําส่ังของนายทะเบียน 
 

1.9.3 อนุมัติออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท รุนที่ 1 
จํานวน 60,000,000 หนวย  เพื่อขายใหแกผูถือหุนเดิมในอัตรา 2 หุนสามัญเดิมได
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท รุนท่ี 1 จํานวน  1 หนวย ราคาใชสิทธิ
แปลงสภาพเปนหุนสามัญ 1.00 บาทตอหนวย 
 

1.9.4    อนุมัติออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 240,000,000 หุนเพื่อขายใหแกผูถือ
หุนเดิมที่มีรายชื่อในวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทในวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 และใหรวบรวมรายช่ือผูถือหุนตามมาตรา 225 
ของพระราชบญัญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่  
17 กรกฎาคม 2555  เพื่อนําเงินทุนท่ีไดรับใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการ
ของบริษัท รวมถึง สํารองเพื่อการลงทุนในอนาคต ในอัตรา 1 หุนสามัญเดิมได  2  หุน
สามัญใหม ในราคาเสนอขายหุนละ 1.00 บาท  ทั้งนี้ผูถือหุนเดิมมีสิทธิจองซื้อหุนใหม
เกินสิทธิของตนตามอัตราท่ีกําหนดไวน้ีไดโดย ในกรณีหุนท่ีเหลือ ใหจัดสรรหุนที่เหลือ
ใหแกผูถือหุนที่จองซือ้เกินสิทธิแตละราย ตามสัดสวนการถือหุนสามัญเดิมของผูถือหุน
ที่ไดจองซื้อหุนสามัญเกินกวาสิทธิของตนแตละราย โดยการจัดสรรหุนดังกลาวให
ดําเนนิการไปจนกระทั่งไมมีหุนเหลือจากการจัดสรรหรือจนกวาจะไมมีผูถือหุนรายใด
ประสงคจะซื้อหุน 

 
1.9.5 อนุมัติออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนใหแกบุคคลในวงจาํกัด และ/หรือ 

ผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูลงทุนท่ีมีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) จํานวน 
500,000,000 หุน 
 

1.9.6 อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 120,000,000 บาท  เปน  920,000,000  บาท โดย
ออกเปนหุนสามัญจํานวน  800,000,000  หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท เพื่อ
รองรับการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน  และจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุนดังนี้ 
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ก. จัดสรรหุนเพิ่มทุนจํานวน  60,000,000  หุน มูลคาที่ตราไว 1.00 บาท เพื่อรองรับ
การใชสิทธิแปลงสภาพตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท 

ข. จัดสรรหุนเพิ่มทุนจํานวน 240,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไว 1.00 บาท เพื่อรองรบั
การใชสิทธิจองซื้อหุนเพิ่มทุนที่เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมในอัตรา 1 หุนเดิม ตอ 2 
หุนสามัญเพิ่มทุน 

ค. จัดสรรหุนเพิ่มทุนจํานวน 500,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท เพื่อ
เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด และ/หรือ ผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูลงทุนที่มี
ลักษณะเฉพาะ (Private Placement) 

 
1.10 จํานวนหุนที่รองรับ 
บริษัทมีหุนรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญภายในคร้ังน้ี  จํานวน 60,000,000 หุน ซ่ึงคิดเปน
รอยละ 50 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัท ณ วันท่ี 30 สิงหาคม 2555 (วันท่ีจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนท่ีตราไวตอกระทรวงพาณิชย)  
 
2.   ขอจํากัดในการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ  
 
1. การโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิ 
         บริษัทไมมีขอจํากัดในการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท เวนแต
การโอนเกิดข้ึนในชวงปดสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิเพ่ือพักการโอนสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 21 วัน 
กอนวันใชสิทธิครั้งสุดทาย และตลาดหลักทรัพยจะทําการข้ึนเครื่องหมาย SP (หามการซ้ือขาย) ลวงหนา 3 วัน
ทําการกอนวันปดสมุดทะเบียน (ในกรณีท่ีวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุด
ทําการของตลาดหลักทรัพยใหเลื่อนวันปดสมุดทะเบียนเปนวันทําการกอนหนา)  
 
2. บุคคลท่ีมิใชสัญชาติไทย 
   2.1 บริษัทจะไมออกหุนสามัญใหแกผูใชสทิธิท่ีมิใชสัญชาติไทย ซึ่งไดดําเนินการใชสิทธิตาม
วิธีการใชสิทธิจนทําใหสัดสวนการถือหุนของคนท่ีมิใชสัญชาติไทยมีจํานวนเกินกวารอยละ 30 ตามท่ีระบุใน
ขอบังคับของบริษัท หรือ  ตามสัดสวนท่ีอาจมีการแกไขในขอบังคับของบริษัทในอนาคต 
   2.2  ในกรณีท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมีการใชสิทธิ ณ วันใชสิทธิมี
จํานวนมากกวา จํานวนหุนสามัญท่ีอนุญาตใหซื้อไดโดยไมขัดตอขอจํากัดการโอนหุน เรื่องสัดสวนการถือครอง
หลักทรัพยของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมิใชสัญชาติไทย บริษัทจะดําเนินการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมิใชสัญชาติไทย ตามลําดับการแจงความจํานง
ในการใชสิทธิท่ีครบถวนสมบูรณ  อาจมีผลทําใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมิใช
สัญชาติไทยท่ีไดดําเนินการใชสิทธิตามวิธีการใชสทิธิ ไมสามารถใชสิทธิไดตามจํานวนท่ีระบุในใบแจงความ
จํานงการใชสิทธซิื้อหุนสามัญ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน บริษัทจะดําเนินการคืนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธ ิ   และเงินท่ีเหลือตามราคาใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิในสวนท่ีไม      สามารถใชสิทธไิด
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โดยไมมีดอกเบี้ยใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมิใช      สัญชาติไทยดังกลาว
ทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวนัใชสิทธิในครั้งน้ันๆ 
 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมิใชสญัชาติไทยจะไมไดรับการชดเชยไมวารูปแบบใดจากบริษัท ในกรณีท่ี
ไมสามารถดําเนินการใชสิทธิได โดยมีสาเหตุมาจากขอจํากัดเรื่องสัดสวนการถือครองหลักทรัพยของผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมิใชสัญชาติไทย 
  ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสญัชาติไทยท่ี ไมสามารถใชสทิธิซื้อ
หุนสามัญอันเน่ืองมาจากขอจํากัดการโอนตามที่กลาว  ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะยังคงสามารถ      ท่ี
จะดําเนินการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิในสวนท่ียังไมสามารถใชสิทธิได โดยใหดําเนินการใชสิทธิตาม      
วิธีการใชสิทธใินระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธใินคร้ังตอๆ ไป จนถึงวันใชสิทธิครั้งสุดทาย ตราบ      
เทาท่ีการดําเนินการดังกลาวไมมีผลทําใหขัดตอขอจํากัดการโอนหุนของบริษัท ท้ังน้ี ในกรณี ณ วันใชสิทธคิรั้ง      
สุดทาย หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมิใชสญัชาติไทยยังไมสามารถใชสิทธไิด      
เน่ืองจากอัตราสวนการถือหุนของคนท่ีมิใชสัญชาติไทยในขณะนั้นเกินกวาจํานวนท่ีระบุไวในขอจํากัดการโอนหุน      
สามัญ ใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวหมดอายุลง โดยผูถอืใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมิใชสัญชาติไทยดังกลาว 
ไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายใดๆ ตอบริษัท และบริษัทจะไมดําเนินการชดใชคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น 
 
3.        วิธีการสงมอบหลักทรัพย 
 
3.1       การสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิ 
             1. บริษัทจะดําเนินการสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิใหกับผูท่ีไดรับการจัดสรรโดยการนําเขาบัญชีของ
ผูดูแลหลักทรัพย หรือบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลกัทรัพยอยู  ซ่ึงนายทะเบียน
ใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท คือ บริษัท ศูนยรับฝากหลกัทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะออกใบสําคัญแสดง
สิทธิในชื่อของ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะ
บันทึกยอดบัญชีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีผูดูแลหลักทรัพย หรือ บริษัทหลักทรัพย  ท้ังน้ีผูดูแลหลกัทรัพย หรือ 
บริษัทหลักทรัพยก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 วัน
นับจากวันท่ีไดรับการจัดสรร   
 2.    ในกรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตองการใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝากหลกัทรัพย  (ประเทศ
ไทย) จํากัด กลาวคือ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอาจฝากใบสําคัญแสดงสิทธิไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย 
สมาชิกเลขท่ี 600 กรณีน้ีบริษัทจะดําเนินการนําใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรฝากไวท่ี “บริษัท ศูนยรับ
ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด”  และบรษัิท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากดั จะบันทึกยอด
บัญชีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีฝากอยูและออกหลักฐานการฝากใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 15 วัน
ทําการนับจากวนัท่ีไดรับการจัดสรร 
 3.    ในกรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงจะขอรับใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยใหออกเปนใบสําคัญแสดงสิทธิใน
ชื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ศูนยรับฝากหลกัทรัพยจะสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํานวนท่ีผูถือใบสาํคัญ
แสดงสิทธิไดสิทธิ ทางไปรษณียลงทะเบยีนตามชื่อและท่ีอยูท่ีปรากฎในสมุดทะเบียนภายใน 15 วันทําการนับ
จากวันท่ีไดรับการจัดสรร 
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3.2 การสงมอบหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 
 ในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทตามใบสําคัญแสดงสิทธิ  ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีใชสิทธซิื้อหุน
สามัญ  สามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการดังตอไปน้ี 

1. ผูถือใบสําคัญแสดงประสงคจะขอรับเปนใบหุน  โดยใหออกใบหุนในช่ือผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ศูนยรับฝากหลักทรัพยจะสงมอบใบหุนตามจํานวนท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดมาใชสิทธิ ทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามชื่อและท่ีอยูท่ีปรากฏในแบบแสดงความจํานงในการใชสิทธิภายใน 15 
วันทําการนับจากวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง ท้ังนี้ผูถอืใบสําคัญแสดงสิทธิจะไมสามารถ
ขายหุนท่ีไดรับจากการใชสิทธิในตลาดหลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบหุน 

2. ในกรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลกัทรัพย กลาวคือ ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ประสงคท่ีจะฝากหุนท่ีไดรับจากการใชสทิธิไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยท่ี 
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู  ในกรณีน้ี   บริษัทจะดําเนินการนําหุนตาม
จํานวนที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมาใชสิทธิฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
ไทย) จํากัดเพ่ือผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพย จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนท่ีบริษัท
หลักทรัพยน้ันฝากหุนอยู ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพยน้ันจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนท่ีผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฝากไว  และออกหลักฐานการฝากใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 7 
วันทําการนับจากวันกําหนดการใชสิทธิ ซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะสามารถขายหุนสามัญท่ีได
จากการใชสิทธิในตลาดหลักทรัพยไดทันทีท่ีตลาดหลักทรัพยรับหุนสามัญดังกลาวเปนหลักทรัพย
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเพ่ิมเติม 

 3.    ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไดรับการจัดสรรหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใช 
        บริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย    โดยผูถอืใบสําคัญแสดงสิทธิประสงคท่ีจะฝากหุนสามัญไวใน  
        บัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขท่ี 600 ในกรณีน้ี บริษัทจะดําเนินการนําหุนสามัญท่ี    
        เกิดจากการใชสิทธิฝากไวกบัศูนยรับฝากหลักทรัพย      และศูนยรับฝากหลกัทรัพยจะบันทึกยอด    
        บัญชีจํานวนหุนสามัญ ตามจํานวนท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับการจัดสรรไวในบัญชีผูออก   
        หลกัทรัพย สมาชิกเลขท่ี 600 และออกหลักฐานการฝากใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไดรับการ 
        จัดสรรหุนภายใน 7 วันทําการ นับจากวันครบกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง เม่ือผูท่ีไดรับการ 
        จัดสรรหุนตองการขายหุน ผูท่ีไดรับการจัดสรรหุนตองถอนหุนออกจากบัญชี 600 ดังกลาว โดย 
        ตองติดตอผาน   บริษัทหลักทรัพยท่ัวไป ซึ่งอาจจะมีคาธรรมเนียมในการดําเนินตามท่ีศูนยรับฝาก 
        หลกัทรัพย และ/หรือ บริษัทหลักทรัพยน้ัน ๆ กําหนด ดังน้ัน ในกรณีน้ี ผูท่ีไดรับการจัดสรรหุนจะ 
        สามารถขายหุนท่ีไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของ 
        บริษัททําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย และผูท่ีไดรับการจัดสรรหุนไดดําเนินการถอนหุนออก 
        จากบัญชี 600 ดังกลาวแลว 
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4. การแกไขหรือเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ 
 
4.1 การแกไขในสวนที่มิใชสาระสําคัญหรือที่ตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย 
 การแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดสิทธิในเร่ืองท่ีกระทบตอสิทธิท่ีมิใชสาระสําคัญของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 
เชน การแกไขข้ันตอนการใชสิทธิ หรือเร่ืองท่ีเห็นไดวาจะเปนประโยชนตอผูถอืใบสําคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจง 
หรือในสวนซึ่งไมทําใหสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดอยลง หรือเพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ 
ท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของกฎระเบียบ ขอบังคับ 
หรือคําสั่งที่มีผลบังคับท้ัวไป หรือประกาศ หรือขอบังคับของสํานักงาน กลต.ท่ีเกี่ยวของ  ใหบริษัทกระทําการได
โดยไมตองไดความยินยอมท่ีประชุมผูถอืใบสําคัญแสดงสิทธิ ภายหลังจากที่ไดแจงใหสํานักงาน กลต. รับทราบ
แลว 
 ท้ังน้ี การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิจะตองไมเปนการขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ การเปลี่ยน 
แปลงอัตราการใชสิทธิและราคาในการใชสิทธ ิ ยกเวนเปนการเปล่ียนแปลงตามเงื่อนไขการปรับสิทธ ิ และตองไม
ขัดกับกฎหมายและเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
 
4.2 การแกไขเปล่ียนแปลงในกรณีอื่นๆ 
 การแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดสิทธินอกจากกรณีขอ 4.1 ตองไดรับความยินยอมจากบริษัทและตองไดรับ
มติท่ีประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธ ิ
 
4.3 การแจงการแกไขเปล่ียนแปลง 
 ในกรณีท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ บริษัทจะแจงใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิและ
สํานักงาน กลต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ และบริษัทจะสงขอกําหนด
สิทธิท่ีเปลีย่นแปลงใหแกตลาดหลักทรัพย ภายในวันทําการถัดไป 
 
4.4 กระบวนการในการแกไขขอกําหนดสิทธิ 
 บริษัทจะจัดใหมีการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพ่ือขอมติแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิกอน
ดําเนินการแกไขขอกําหนดสิทธิ  โดยมีข้ันตอนดังน้ี 
 การเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 
 บริษัทตองเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพ่ือขอมติในการดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงโดยเร็ว
 ภายใน 30 วันนับแตเกิดเหตุการณดังตอไปน้ี 

- หากมีการเสนอขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิในสาระสําคัญไมวาโดยบริษัท หรือ ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่กําหนดในขอ 4 

- หากมีเหตุการณสําคัญท่ีอาจกระทบตอสวนไดสวนเสีย ของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอยางมี
นัยสําคัญ  หรือมีความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติหนาท่ีตามขอกําหนดสิทธิ 

ในกรณีท่ีบริษัทไมดําเนินการเรียกประชุมภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันท่ีเกิดเหตุการณดังกลาว
ขาวตน  ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียงัมิไดใชสิทธิ หรือใชสิทธิไปแลวบางสวน
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รวมกันแลวไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยท้ังหมดของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังมิไดใชสิทธิ
หรือใชสิทธิไปแลวบางสวนในขณะน้ัน อาจรวมกันเขาช่ือทําหนังสือขอใหบริษัทดําเนินการเรียกประชุม
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิได  โดยระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมใหชัดเจนในหนังสือดังกลาว และ
บริษัทจะตองจัดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันท่ีไดรับการรองขอ
จากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ  หากบริษัทไมจัดประชุมภายในระยะเวลา 30 วันนับแตวันแรกท่ีไดรับการ
รองขอ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถเรียกประชุมไดเอง 
ในการเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมวาจะเปน การเรียกประชุมเน่ืองจากผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ียังมิไดใชสิทธิรองขอ  หรือคณะกรรมการมีมติใหเรียกประชุม ใหบริษัทจัดทําหนังสือนัดประชุม
โดยระบุสถานท่ี วันเวลา ผูท่ีขอใหเรียกประชุมและเรื่องท่ีจะใหท่ีประชุมพิจารณา  โดยจัดสงใหผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังมิไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวนแตละรายตามรายชื่อและท่ีอยูท่ีปรากฎ
อยูในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ในวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนเพ่ือกําหนดสิทในการเขารวม
ประชุม (Record Date) ไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม 
ในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ  ผูถอืใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งมีสิทธิในการเขาประชุมและออก
เสียงลงคะแนนจะมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนเขารวมประชุมและออกเสยีงแทนตนก็ได  โดยผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิดังกลาวจะตองยื่นหนังสือมอบฉันทะ ตอประธานท่ีประชุมหรือผูท่ีประธานที่ประชุมมอบ 
หมายกอนเริ่มประชุม 
 
องคประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธ ิ
ในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองประกอบดวยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังมิไดใชสิทธิหรือ 
ใชสิทธิไปแลวบางสวน และ/หรอืผูรับมอบฉันทะมาประชุมไมนอยกวา 25 ราย และถือใบสําคัญแสดง
สิทธิรวมกันไมนอยกวารอยละ 30  ของจํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธ ิ หรือใช
สิทธิไปแลวบางสวนจึงจะครบเปนองคประชุม 
ในกรณีท่ีปรากฎวาการประชุมครั้งใด เม่ือลวงเวลานัดไปแลว 60 นาที ยังมีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเขา
รวมประชุมยังไมครบเปนองคประชุม  ใหถือวาประชุมเปนอันระงับไป  หากการประชุมผูถือใบสําคัญ
แสดงนั้นเปนการเรียกนัดโดยมติคณะกรรมการบริษัทใหนัดประชุมใหมภายใน 30 วันนับจากวันที่
กําหนดเปนวันประชุมครั้งแรก  โดยใหบริษัทดําเนินการจัดสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิเปนเวลาไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม และในการประชุมครั้งหลังน้ีไมบังคับวาจะตอง
ครบองคประชุม  ในกรณีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนผูรองขอใหเรียกประชุม  จะไมมีการเรียกประชุม
ใหม 
 
ประธานการประชุม 
ในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงท่ีจัดข้ึนโดยบริษัท  ใหประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลท่ีไดรับมอบ 
หมายจากประธานกรรมการบริษัททําหนาท่ีเปนประธานท่ีประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ  ในกรณีท่ี      
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนผูจกัประชุม ประธานในท่ีประชุมอาจจะมาจากบุคคลท่ีถือใบสําคัญแสดง



22/23 

สิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือก  นอกเหนือไปจากประธานกรรมการหรือบุคคลท่ีประธานกรรมการมอบ 
หมาย โดยท้ังสองกรณี ประธานในที่ประชุมไมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด 
 
การออกเสียงลงคะแนน 
ในการออกเสียงลงคะแนนใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหนวยของใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ียังมิไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวนท่ีถืออยู  โดยใบสําคัญแสดงสิทธิหนึ่งหนวยเทา 
กับหน่ึงเสยีง  ผูเปนประธานในท่ีประชุมไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกจากสิทธิท่ีตนมีอยูในฐานะ         
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมีสวนไดเสียในขอพิจารณาอันใด ซึ่งท่ีประชุมจะ
พิจารณาลงมติ ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในขอพิจารณานั้นๆ 
 
มติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองประกอบดวย คะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวน 
หนวยของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังมิไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวนท้ังหมด ณ ขณะน้ันซึ่งถือ
โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไดออกเสยีงลงคะแนนในมติ
น้ัน มติใดๆ ท่ีท่ีประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดลงมติไปแลวน้ัน ใหถือวามีผลผกูพันผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิทุกรายไมวาผูถือใบสาํคัญแสดงสิทธิน้ันจะไดเขารวมประชุมหรือไมก็ตาม 
 
อ่ืนๆ 

 บริษัทจะดําเนินการจัดทําและบันทึกรายงานการประชุมทุกคร้ัง ไมวาเปนการเรียกประชุมโดยบริษัท
 หรือผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิก็ตาม  บริษัทจะเก็บรักษารายงานการประชุมดังกลาวไวท่ีสํานักงานใหญ
 ของบริษัทและจะจัดสงรายงานการประชุมไปใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเม่ือมีการรองขอ  รายงาน
 การประชุมท่ีไดลงลายมือชื่อโดยประธาน ใหถือเปนหลักฐานอันสมบูรณของกิจการทั้งหลายท่ีได
 ประชุมกันน้ัน และใหถือวาการประชุมกิจการท่ีประชุมและมติท้ังหลายไดกระทําโดยถูกตอง 
 ในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากบริษัทและท่ีปรึกษากฎหมาย
 ของบริษัทมีสิทธิท่ีจะเขารวมประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ เพ่ือแสดงความคิดเห็นหรือใหคําอธิบาย
 ในท่ีประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิได 
 บริษัทจะแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิตามมติประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 3 วันทําการ
 นับต้ังแตวันท่ีมีประชุมเพ่ือลงมติ  และบริษัทจะแจงการแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดสิทธิเปนลายลกัษณ
 อักษรใหสํานักงาน กลต.และตลาดหลักทรัพยทราบภายใน 15 วันนับแตวันท่ีมีการประชุมนั้น ท้ังน้ี
 บริษัทจะแจงใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบผานทางระบบสื่ออิเลคโทรนิคสของตลาดหลักทรัพย ใน
 วันเดียวกับท่ีบริษัทแจงสํานักงาน กลต. 
 ในกรณีท่ีบริษัทเปนผูเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะเปนผูชําระคาใชจายตางๆ ท่ีเกี่ยว  
              ของกับการจัดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธ ิ
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 ในกรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนผูเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะเปนผูชําระ
 คาใชจายตางๆท่ีเกี่ยวของกับการจัดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ เฉพาะที่จัดข้ึนเปนครั้งแรกของแต
 ละป โดยในครั้งตอไป ผูถือใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีเปนผูขอใหเรียกประชุมจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายท่ี
 เกิดข้ึนในการจัดใหมีการประชุมดังกลาว 
 ขอกําหนดสิทธิน้ีใหใชบังคับตามกฎหมายไทย การตีความและผลของขอกําหนดสิทธิฉบับน้ีใหเปนไป
 ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายไทย 
 
5.   ผลบังคับขอกําหนดสิทธิและกฎหมายที่ใชบังคับ 
 ขอกําหนดสิทธิน้ีจะมีผลใชบังคับในวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันท่ีใชสิทธิคร้ังสุดทาย  โดย
ขอกําหนดสิทธิน้ีจะใชบังคับตามกฎหมายไทย การตีความและผลของขอกําหนดสิทธิฉบับนี้ใหเปนไปตามบท 
บัญญัติแหงกฎหมายไทย  และหากมีขอความใดๆ ในขอกําหนดสิทธิน้ีขัดหรือแยงกับกฎหมาย หรือประกาศใดๆ 
ท่ีมีผลใชบังคับตามกฎหมายกับใบสําคัญแสดงสิทธิ ใหใชขอความตามกฎหมายหรือประกาศดังกลาวบังคับกับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิแทนขอความของขอกําหนดสิทธิเฉพาะสวนท่ีขัดหรือแยงกันน้ัน 
 
 

ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน) 

 
 
 
ลงชื่อ_____________________________   ลงชื่อ_____________________________ 
             นางกลัยาณี  กยาวัฒนกิจ     นายสมนึก กยาวัฒนกิจ 
                 ประธานกรรมการ      กรรมการผูอํานวยการ 


