
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ

และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญทีอ่อกและเสนอขำยให้แก่กรรมกำรและพนักงำน 

ของบริษัท สบำย เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

ลงวันที่ 18 มนีำคม 2562 

แก้ไขวนัที่ 10 กรกฎำคม 2563 

(ตำมมติท่ีประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัที่ 10 กรกฎำคม 2563) 

 



 

หนา้ท่ี 1 

ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ

และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญทีอ่อกและเสนอขำยให้แก่กรรมกำรและพนักงำน 

ของบริษัท สบำย เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

ลงวันที่ 18 มนีำคม 2562 

(แก้ไขวันที่ 10 กรกฎำคม 2563 ตำมมติท่ีประชุมวิสำมญัผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 วันที่ 10 กรกฎำคม 2563) 

 

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ท่ีจดัสรรให้แก่
กรรมการและพนักงานของบริษทัและบริษัทย่อย (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ” หรือ “SABUY-ESOP 1”) จ านวนไม่เกิน 
45,000,000 (ส่ีสิบห้าลา้น) หน่วย ออกโดยบริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นประจ าปี 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2562 เพื่อจดัสรรและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั
และบริษทัย่อย ทั้งน้ี จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษทัและบริษทัย่อย ในแต่ละ
รายไม่จ าเป็นตอ้งมีจ านวนเท่ากนั ขึ้นอยู่กบัต าแหน่ง อายุงาน ความรู้และประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบติังาน
หรือประโยชน์ท่ีบริษทั และ/หรือ บริษทัย่อยจะไดรั้บ โดยให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ/หรือ  
บุคคลท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมอบหมายเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ
บริษทัและประธานเจา้หน้าท่ีบริหารบริษทั และให้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารบริษทั และ/หรือ บุคคลท่ีประธานเจา้หน้าท่ี
บริหารบริษทัมอบหมายเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรให้แก่พนกังานของบริษทัท่ีไม่ใช่ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารบริษทั และให้แก่
กรรมการและพนักงานของบริษทัย่อย ภายใตห้ลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนด ทั้งน้ี ให้ราคาเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ ต่อหน่วยคือ 0 (ศูนย)์ บาท โดยมีอตัราการใช้สิทธิ คือ ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 1 (หน่ึง) หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทัได ้1 (หน่ึง) หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้(Par Value) หุ้นละ 1 (หน่ึง) บาท (เวน้แต่ในกรณีมีการปรับสิทธิตามขอ้ 
1.4) และมีราคาการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่าวท่ีราคา 3.75 บาท (สามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค)์ ต่อ
หุ้น (เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิตามขอ้ 1.4) 

ทั้งน้ี ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563 ไดมี้มติเปล่ียนแปลงเง่ือนไข
ราคาการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จากเดิม 3.75 บาท (สามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค)์ ต่อหุ้น เป็น 2.00 
บาท (สองบาท) ต่อหุ้น และขยายเวลาการใชสิ้ทธิจากเดิม 3 (สาม) ปีนบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ เป็น 4 (ส่ี) ปีนบั
จากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

รายละเอียดขอ้ก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ปรากฏตามท่ีไดร้ะบุเอาไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ
ฉบบัน้ี 

ทั้ ง น้ี  ผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  จะได้รับสิทธิตามท่ีได้ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ  บริษัท  และ 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะมีความผูกพนัตามขอ้ก าหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ไดรั้บ
ทราบและเขา้ใจขอ้ก าหนดต่าง ๆ ในขอ้ก าหนดสิทธิเป็นอยา่งดีแลว้  

ทั้งน้ี บริษทั จะจดัให้มีการเก็บรักษาส าเนาขอ้ก าหนดสิทธิไว้ ณ ส านกังานใหญ่ของบริษทั เพื่อให้ผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ ขอตรวจสอบส าเนาขอ้ก าหนดสิทธิและสัญญาต่าง ๆ ไดใ้นวนัและเวลาท าการของบริษทั 



 

หนา้ท่ี 2 

ค ำจ ำกัดควำม 
ค าและขอ้ความต่างๆ ท่ีใชอ้ยูใ่นขอ้ก าหนดสิทธิฉบบัน้ีให้มีความหมายดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ก าหนดสิทธิ หมายถึง ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของ
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ” 
หรือ “SABUY-ESOP 1”) รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม (หากมี) 

ตลาดหลกัทรัพย ์ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษทั หมายถึง บริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

บริษทัยอ่ย หมายถึง บริษทัที่มีลกัษณะตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ 
กจ.17/2551 เร่ืองการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขาย
หลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ซ่ึงหมายถึง
บริษทัที่มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี  
(ก) บริษทัที่บริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) มีอ านาจควบคุมกิจการ 

(ข) บริษทัที่บริษทัตาม (ก) มีอ านาจควบคุมกิจการ 

(ค)  บริษทัท่ีอยู่ภายใตอ้ านาจควบคุมกิจการของบริษทัตาม  (ข) ต่อไปเป็นทอด  ๆ  

โดยเร่ิมจากการอยูภ่ายใตอ้  านาจควบคุมกิจการของบริษทัตาม (ข) 

อ านาจควบคุมกิจการ หมายถึง อ านาจควบคุมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์   
กจ.17/2551 เร่ืองการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขาย
หลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ซ่ึงการมี
ความสัมพนัธ์ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 

(ก) การถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงในบริษทัเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษทันั้น 

(ข) การมีอ านาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั ไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยออ้ม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด 

(ค) การมีอ านาจควบคุมการแต่งตั้ งหรือถอดถอนกรรมการตั้ งแต่ก่ึงหน่ึงของ
กรรมการทั้งหมด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม 

ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
หรือ ใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ หรือ SABUY-
ESOP 1 

หมายถึง ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได ้ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ 

หมายถึง ผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด 
(มหาชน) ท่ีจดัสรรให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย (“ใบส ำคัญ
แสดงสิทธิฯ” หรือ “SABUY-ESOP 1”) 



 

หนา้ท่ี 3 

ระยะเวลาการแจง้
ความจ านงในการใช้
สิทธิ 

 

หมายถึง ระยะเวลาท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ซ่ึงประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษัท โดยจะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษทั ใน
ระหว่าง 5 (ห้า) วนัท าการ ก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง ยกเวน้การแสดง
ความจ านงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ให้แสดงความจ านงในการใช้สิทธิในระหว่าง 
15 (สิบห้า) วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

วนัก าหนดการใช้
สิทธิคร้ังสุดทา้ย 

หมายถึง วนัท าการสุดทา้ยท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั  

วนัท่ีออกใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ 

หมายถึง วนัท่ีบริษทัออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผูก้  าหนดวนั
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ภายหลงัจากท่ีบริษทัไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ 
ซ่ึงไม่เกิน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีผูถื้อหุ้นมีมติให้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 

วนัท าการ หมายถึง วนัท่ีธนาคารพาณิชยเ์ปิดท าการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ใช่วนัเสาร์หรือวนั
อาทิตย ์หรือวนัอื่นใดท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวนัหยุดของธนาคาร
พาณิชย ์และไม่เป็นวนัหยดุท าการของบริษทั 

สิทธิในใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ 
 

หมายถึง สิทธิทั้งปวงในใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะสิทธิในการซ้ือหุ้น
รองรับ  สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม 
ผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ สิทธิในการได้รับค่า เสียหายในกรณีหุ้นรองรับ 
ไม่เพียงพอหรือกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และสิทธิ
อ่ืนๆ ตามท่ีระบุเอาไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิน้ี 

ผูรั้บช่วงซ้ือ
หลกัทรัพย ์

หมายถึง บุคคลท่ีบริษัทก าหนดให้ซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ของบริษทั โดยมีข้อผูกพนัว่า
บุคคลดงักล่าวจะน าใบส าคญัแสดงสิทธิฯ นั้นไปเสนอขายต่อกรรมการหรือพนกังาน
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยอีกทอดหน่ึงตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในขอ้ก าหนดสิทธิน้ี 

ส านกังาน ก.ล.ต. หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

หุ้นรองรับ หมายถึง หุ้นสามัญท่ีออกใหม่ของบริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) จ านวนไม่เกิน 
45,000,000 (ส่ีสิบห้าลา้น) หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 (หน่ึง) บาท เพื่อรองรับการ
ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีจดัสรรให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษทั
และบริษทัย่อย รวมทั้งหุ้นสามัญท่ีจะออกใหม่เพ่ิมเติมในกรณีการปรับสิทธิตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดในขอ้ 1.4 ของขอ้ก าหนดสิทธิน้ี 

1. รำยละเอียดเกี่ยวกับใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

บริษทั จะจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จ านวนไม่เกิน 45,000,000 (ส่ีสิบห้าล้าน) หน่วยให้แก่กรรมการและ
พนกังานของบริษทัและบริษทัย่อยโดยตรงและโดยผา่นผูรั้บช่วงซ้ือหลกัทรัพย ์โดยให้คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมอบหมายเป็นผูพ้ิจารณา
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ให้แก่กรรมการบริษทัและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารบริษทั และให้ประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหารบริษทั และ/หรือบุคคลท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารบริษทั มอบหมายเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรใบส าคญัแสดง
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สิทธิฯ ให้แก่พนกังานของบริษทัท่ีไม่ใช่ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารบริษทั และกรรมการและพนกังานของบริษทั
ย่อย  ภายใตห้ลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการท่ีก าหนด การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในคร้ังน้ีเป็นการจดัสรร
ให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษทัและบริษทัย่อย โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากบั 0 (ศูนย)์ 
บาท) ดงันั้น จึงไม่มีการก าหนดวนั วิธีการจองและการช าระเงินค่าจองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ทั้งน้ีรายละเอียด
ของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีเสนอขายมีดงัต่อไปน้ี 

 

1.1 ลักษณะส ำคัญของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ : บริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

ท่ีอยูผู่เ้สนอขาย : 230 ถนนบางขุน เ ที ยน -ช ายทะ เล  แขวงแสมด า  เ ข ตบ า งขุน เ ที ยน 
กรุงเทพมหานคร 10150 

ช่ือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ : ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด 
(มหาชน) ท่ีออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและ
บริษทัยอ่ย (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ” หรือ “SABUY-ESOP 1”) 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ : ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่สามารถโอน
เปล่ียนมือได ้เวน้แต่เป็นการโอนให้แก่กรรมการหรือพนกังานของบริษทัหรือ
บริษัทย่อย หรือเป็นการโอนจากผูรั้บช่วงซ้ือหลักทรัพย์ หรือเป็นการโอน
เน่ืองจากกรรมการหรือพนกังานของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยถึงแก่กรรม 

วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ : ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจะเป็นผูก้  าหนดวนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ภายหลงั
จากท่ีบริษทัไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ซ่ึงไม่เกิน 1 ปีนับแต่วนัท่ีผู ้
ถือหุ้นมีมติให้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 4 (ส่ี) ปี นับแต่วันท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (บริษัทจะไม่ขยายอายุของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และไม่มีขอ้ก าหนดเรียกให้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ใช้
สิทธิก่อนครบก าหนด) 

วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ : วนัท าการแรกของเดือนเมษายน ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : ก าหนดให้ใช้สิทธิได้จ านวน 1 คร้ังต่อปี ในวนัท าการแรกของเดือนเมษายน 
โดยจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัใน
แต่ละปี มีดงัน้ี 

- ใบส าคญัแสดงสิทธิฉบบัท่ี 1 (ร้อยละ 30 (สามสิบ) ของจ านวนใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ ท่ีไดรั้บ) โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิซ้ือ
หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิฉบบัที่ 1 ทั้งหมดหรือบางส่วนไดใ้นวนั
ก าหนดการใชสิ้ทธิภายหลงัวนัท่ีมีการออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  โดยวนั
ก าหนดการใชสิ้ทธิส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิฉบบัที่ 1 คือวนัท าการแรก
ของเดือนเมษายนปี 2563 
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- ใบส าคัญแสดงสิทธิฉบับท่ี 2 (ร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของจ านวนใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ ท่ีไดรั้บ) โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิซ้ือ
หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิฉบบัที่ 2 ทั้งหมดหรือบางส่วนไดใ้นวนั
ก าหนดการใชสิ้ทธิภายหลงัวนัท่ีมีการออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  โดยวนั
ก าหนดการใชสิ้ทธิส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิฉบบัที่ 2 คือวนัท าการแรก
ของเดือนเมษายนปี 2564 

- ใบส าคญัแสดงสิทธิฉบบัท่ี 3 (ร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจ านวนใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ ท่ีไดรั้บ) โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิซ้ือ
หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิฉบบัที่ 3 ทั้งหมดหรือบางส่วนไดใ้นวนั
ก าหนดการใชสิ้ทธิภายหลงัวนัท่ีมีการออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ คือวนัท า
การแรกของเดือนเมษายนปี 2565  

- ทั้งน้ี วนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย คือ วนัท าการวนัสุดทา้ยก่อนวนัท่ี
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 4 (ส่ี) ปีนบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั 
ไม่ครบจ านวนตามท่ีระบุขา้งตน้ ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไดรั้บการจดัสรรแต่ยงั
ไม่ไดมี้การใช้สิทธิสามารถน าไปใช้ในปีถดัไปได ้ โดยจะตอ้งใช้สิทธิให้แลว้
เสร็จภายในวันก าหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย หากครบก าหนดอายุของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ แล้วใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ใด ๆ ท่ีไม่ถูกใช้สิทธิจะถูก
ยกเลิกและส้ินผลไป  

จ านวนท่ีออกและเสนอขาย : ไม่เกิน 45,000,000 (ส่ีสิบห้าลา้น) หน่วย 

จ านวนหุน้สามญัท่ีจดัสรรไว้
เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  

: ไม่เกิน 45,000,000 (ส่ีสิบห้าลา้น) หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 (หน่ึง) บาท ซ่ึง
คิดเป็นสัดส่วนหุ้นรองรับต่อจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัใน
ปัจจุบนัเท่ากบัร้อยละ 5.07  (ห้าจุดศูนยเ์จ็ด) 
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วิธีการจดัสรร : จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในจ านวนไม่เกิน 45,000,000 (ส่ีสิบห้าลา้น) หน่วย 
โดยจดัสรรให้แก่  

(ก)  กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษทัย่อยโดยตรงเป็นจ านวน 
42,000,000 (ส่ีสิบสองล้าน) หน่วย ทั้งน้ีจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ี
จดัสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทัและบริษทัย่อย ในแต่ละ
รายไม่จ าเป็นตอ้งมีจ านวนเท่ากนั ขึ้นอยู่กบัต าแหน่ง อายุงาน ความรู้และ
ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบติังานหรือประโยชน์ท่ีบริษทั 
และ/หรือ บริษทัย่อยจะไดรั้บ โดยให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และ/หรือ  บุคคลท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนมอบหมายเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่
กรรมการบริษทัและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารบริษทั และให้ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารบริษทั และ/หรือ บุคคลท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารบริษทั
มอบหมาย เป็นผู ้พิจารณาจัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทท่ีไม่ใช่
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารบริษทั และกรรมการและพนกังานในบริษทัย่อย 
และ 

(ข) จัดสรรให้แก่ผู ้รับช่วงซ้ือหลักทรัพย์ซ่ึงเป็นพนักงานของบริษัท คือ  
นายชัยรัตน์ สุวรรณ จ านวน 3,000,000 (สามลา้น) หน่วย โดยผูรั้บช่วงซ้ือ
หลักทรัพย์จะท าการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่กรรมการและ
พนกังานของบริษทัและบริษทัย่อยต่อไป ทั้งน้ี จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
ท่ีจดัสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทัและบริษทัย่อย ในแต่ละ
รายไม่จ าเป็นตอ้งมีจ านวนเท่ากนั ขึ้นอยู่กบัต าแหน่ง อายุงาน ความรู้และ
ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานหรือประโยชน์ท่ีบริษทั 
และ/หรือ บริษทัย่อยจะได้รับ โดยให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และ/หรือ  บุคคลท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนมอบหมายเป็นผูพิ้จารณาจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่
กรรมการบริษทั ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารบริษทั และบุคคลอื่นใดท่ีไดรั้บ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของจ านวนใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ ท่ีออกและเสนอขายทั้งหมดในคร้ังน้ี และให้ประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหารบริษทั และ/หรือ บุคคลท่ีประธานเจา้หน้าท่ีบริหารบริษทัมอบหมาย 
เป็นผูพิ้จารณาจดัสรรให้แก่พนักงานของบริษทัท่ีไม่ใช่ประธานเจา้หน้าท่ี
บริหารบริษทั และกรรมการและพนกังานในบริษทัยอ่ย  

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.00 บาท (ศูนยบ์าท) 

อตัราการใชสิ้ทธิของใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ 

: ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จ านวน 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั  
ได ้1 (หน่ึง) หุ้น (เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับ
สิทธิตามขอ้ 1.4 ของขอ้ก าหนดสิทธิน้ี) 
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ราคาการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั : 2.00 บาท (สองบาท) ต่อหุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไข
การปรับสิทธิ (โปรดพิจารณาเง่ือนไขการปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ใน
หวัขอ้ 1.4 ของขอ้ก าหนดสิทธิน้ี)  

นายทะเบียนใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ 

: บริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ  

: บริษทัจะไม่น าใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย ์

ตลาดรองของหุ้นสามญัท่ีเกิด
จากการใช้สิทธิของใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ  

: กรณีท่ีบริษทัมีสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียน บริษทัจะน าหุ้นสามญัท่ีเกิดจาก
การใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย ์

ผลกระทบต่อผูถื้อหุ้น  : ในการพิจารณาผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั จะพิจารณาถึงผลกระทบ 2 
ประการ ดงัน้ี 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น อัตรำส่วน 

1. ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น 
(Control Dilution) 

ไม่เกินร้อยละ 4.82 

2. ผลกระทบต่อการลดลงของราคา  
(Price Dilution) 

-ไม่มี- 

โดยมีรายละเอียดการค านวณตามขอ้ 1.10 ของขอ้ก าหนดสิทธิน้ี 

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่
เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง
การใชสิ้ทธิ 

: เม่ือมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงตามท่ีระบุเอาไวใ้ข้อ 1.4.1 - ข้อ 1.4.6 ของ
ขอ้ก าหนดสิทธิน้ี  

สิทธิและประโยชน์อย่างอื่น
นอกจากประโยชน์ตามปกติ
ของหุ้นสามญั  

: -ไม่มี- 

 

1.2 กำรใช้สิทธิและเง่ือนไขกำรใช้สิทธิ 

1.2.1 วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ได้ในวนัท าการแรกของเดือน
เมษายน ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (“วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ”)  

 บริษทัจะไม่ขยายอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และไม่มีขอ้ก าหนดเรียกให้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
ใชสิ้ทธิก่อนครบก าหนด 
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1.2.2 ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ  

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ซ่ึงประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัจะตอ้งแจง้ความจ านง
ในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัตามวิธีท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1.2.7 ของขอ้ก าหนดสิทธิน้ี โดยจะตอ้งแจง้
ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ภายในระยะเวลา 5 (ห้า) วนัท าการ (ภายในช่วงเวลา 
9.00 น. ถึง 16.00 น.) ก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละคร้ัง ยกเวน้การแสดงความจ านงในการใช้
สิทธิคร้ังสุดทา้ย ให้แสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิในระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 15 (สิบห้า) วนัท าการก่อน
วนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย  

ทั้งน้ี วนัแรกท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ฉบบัที่ 1 สามารถแจง้ความจ านงได ้คือ วนัท่ี 25 มีนาคม 2563 
ส าหรับก าหนดการใชสิ้ทธิในวนัท่ี 1 เมษายน 2563   

ส าหรับการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิคร้ังแรกของใบส าคญัแสดงสิทธิฉบบัที่ 2 คือ วนัท่ี 25 มีนาคม 
2564 ส าหรับก าหนดการใชสิ้ทธิในวนัท่ี 1 เมษายน 2564   

ส่วนการแจง้ความจ านงในการใช้สิทธิคร้ังแรกของใบส าคญัแสดงสิทธิฉบบัท่ี 3 คือ วนัท่ี 25 มีนาคม 
2565 ส าหรับก าหนดการใชสิ้ทธิในวนัท่ี 1 เมษายน 2565 

วนัท่ีสามารถใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย คือ วนัท าการวนัสุดทา้ยก่อนวนัท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 4 
(ส่ี) ปีนบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ซ่ึงคณะกรรมการบริหารจะก าหนดวนัท่ีออกและแจง้ให้
ทราบภายหลงัจากท่ีบริษทัไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ 

ทั้งน้ี บริษทัจะแจง้ขา่วเก่ียวกบัระยะเวลายื่นความจ านงในการใชสิ้ทธิ อตัราการใชสิ้ทธิ ราคาการใชสิ้ทธิ 
สถานท่ีท่ีจะใช้สิทธิ พร้อมขั้นตอนการใช้สิทธิโดยติดประกาศ ณ ส านักงานใหญ่ของบริษทั หรือแจง้
ผา่นระบบส่ือสารภายในบริษทั ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัท าการ ก่อนก าหนดระยะเวลาแจง้ความจ านงใน
แต่ละคร้ัง  

1.2.3 การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิกรณีท่ีกรรมการหรือพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยพน้สภาพ 

(1) เวน้แต่ (ก) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนมอบหมายจะก าหนดเป็นอย่างอื่น หรือ (ข) กรณีท่ีระบุเอาไวใ้นขอ้ 1.2.4 (1) หรือ
ขอ้ 1.2.4 (2) ของขอ้ก าหนดสิทธิน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ลาออก ถูกไล่ออก เลิกจา้ง 
หรือปลดออก ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะไม่สามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไดรั้บ
จดัสรรอีก และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ตอ้งคืนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในส่วนท่ียงัไม่ไดใ้ช้สิทธิ
ทั้งหมดท่ีถืออยู่ให้แก่บริษัทฯ โดยทันที เพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
มอบหมายน าไปจดัสรรให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษทั หรือบริษทัย่อยตามความเหมาะสม
ต่อไปตามเง่ือนไขในขอ้ 1.2.3 (2) – ขอ้ 1.2.3 (5) ของขอ้ก าหนดสิทธิน้ี  

(2) กรณีบุคคลผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการ และ/หรือ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารบริษทัที่มีสิทธิไดรั้บการ
จดัสรรส าคญัแสดงสิทธิฯ พน้สภาพจากการปฏิบติังานให้แก่บริษทัในฐานะกรรมการ และ/หรือ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารบริษัท ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัด าเนินการพิจารณาสิทธิของบุคคลดงักล่าวในการใชสิ้ทธิตามท่ี
เห็นสมควรต่อไป 
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(3) กรณีผูรั้บช่วงซ้ือหลักทรัพย์พ้นสภาพจากการปฏิบัติงานให้แก่บริษัท ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ให้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัด าเนินการพิจารณาการจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ส่วนท่ียงัไม่ไดท้  าการจดัสรรจากผูรั้บช่วงซ้ือหลกัทรัพยต์ามท่ีเห็นสมควร
ต่อไป 

(4) กรณีบุคคลผูด้  ารงต าแหน่งท่ีต ่ากว่าประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารบริษทั รวมถึงกรรมการและพนักงาน
ของบริษทัย่อย ท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ พน้สภาพจากการปฏิบติังานให้แก่
บริษทั และ/หรือ บริษทัย่อย แลว้แต่กรณี ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ให้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารบริษทั
เป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัการด าเนินการพิจารณาสิทธิการใช้สิทธิของบุคคลดงักล่าวและการจัดสรร
สิทธิตามท่ีเห็นสมควรต่อไป 

(5) กรณีบุคคลผูด้  ารงต าแหน่งหลายต าแหน่งในบริษทั ให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับการจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิในต าแหน่งสูงสุดต าแหน่งเดียวเท่านั้น 

1.2.4 เง่ือนไขส าหรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  

(1) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะตอ้งมีสถานะเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษทั และ/หรือ บริษทั
ย่อย แลว้แต่กรณี ในวนัก าหนดการใช้สิทธินั้น ๆ เวน้แต่เป็นการพน้สภาพจากการเกษียณอายุ การ
เปล่ียนแปลงอ านาจการควบคุมในบริษทั การพน้จากต าแหน่งกรรมการเน่ืองจากตอ้งออกตามวาระใน
การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น หรือการโอนยา้ยตามค าส่ังบริษทั หรือการปรับโครงสร้างองคก์ร ก่อนวนั
ครบก าหนดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ให้กรรมการหรือพนกังานรายนั้น ยงัคงมีสิทธิท่ีจะใชสิ้ทธิ
ตามจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ไดจ้นครบอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไดรั้บจดัสรร 

(2) ในกรณีท่ีผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ พ้นสภาพการเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัทและ 
บริษทัย่อย เน่ืองจากถึงแก่กรรม ให้ทายาทของบุคคลดงักล่าวสามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นตามใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ แทนกรรมการหรือพนักงานดงักล่าวไดจ้นครบอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไดรั้บ
จดัสรรนั้น 

(3) คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายมีอ านาจโดยสมบูรณ์ ในการ
พิจารณาก าหนดหรือแกไ้ขเง่ือนไขในการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ซ่ึงอาจแตกต่างไปจากท่ี
ไดร้ะบุมาขา้งตน้ได ้

1.2.5 นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  
เลขท่ี 230 ถนนบางขนุเทียน-ชายทะเล  
แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 
โทรศพัท:์ 0-2451-5335 
โทรสาร: 0-2451-5338 
Website: www.sabuytechnology.com 
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นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
ซ่ึงในสมุดทะเบียนจะตอ้งประกอบดว้ย ช่ือและนามสกุล สัญชาติและท่ีอยู่ของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
ฯ และรายละเอียดอื่นๆ ท่ีบริษทัจะก าหนด ในกรณีขอ้มูลไม่ตรงกนั จะถือว่าขอ้มูลท่ีปรากฏอยู่ในสมุด
ทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ดงันั้น ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมีฯ หนา้ท่ีในการ
แจง้ขอเปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบนัทึกสมุดทะเบียนใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ ต่อนายทะเบียนโดยตรง 

บริษทัขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ โดยจะแจ้งการเปล่ียนแปลง
ดังกล่าวให้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ทราบถึงการเปล่ียนแปลงดังกล่าวโดยการติดประกาศ  ณ 
ส านกังานใหญ่ของบริษทัหรือแจง้ผา่นระบบส่ือสารภายในบริษทั 

1.2.6 สถานท่ีติดต่อในการใชสิ้ทธิ 
เลขานุการบริษทั 
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  
เลขท่ี 230 ถนนบางขนุเทียน-ชายทะเล  
แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 
โทรศพัท:์ 0-2451-5335 
โทรสาร: 0-2451-5338 
Website: www.sabuytechnology.com 

1.2.7 วิธีการใชสิ้ทธิและขั้นตอนการใชสิ้ทธิ 

(1) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขการแจง้
ความจ านงในการใชสิ้ทธิ โดยด าเนินการและส่งเอกสารดงัต่อไปน้ี 

(1.1) แบบแจง้ความจ านงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญั (“แบบแจ้งควำมจ ำนง”) ท่ีกรอกขอ้ความ
ถูกตอ้ง ชดัเจนและครบถว้นแลว้ทุกรายการ (แบบแจง้ความจ านงสามารถติดต่อขอรับได้
ท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือเลขานุการบริษทั)  

(1.2) ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ตามแบบท่ีบริษทัก าหนด 

(1.3) หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ 

(ก) บุคคลสัญชาติไทย  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(ข) บุคคลท่ีมิใช่สัญชาติไทย 

 ส าเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(1.4) ช าระเงิน (รวมทั้งค่าภาษีและอากรแสตมป์ใดๆ (ถา้มี)) ตามจ านวนท่ีระบุในแบบแจ้ง
ความจ านงและส่งหลกัฐานการช าระเงินให้แก่บริษทั โดยวิธีการช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้น
สามญั (รวมทั้งค่าภาษีและอากรแสตมป์ใดๆ (ถา้มี)) จะตอ้งเป็นไปตามวิธีการท่ีบริษทั
ก าหนด วิธีใดวิธีหน่ึง ดงัน้ี  
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(ก) กรณีช าระดว้ยเงินโอน 

โอนเงินเขา้บญัชี “บริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)” เลขท่ีบญัชี  103-3-
00215-8 ประเภทบญัชีกระแสรายวนั ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) สาขาถนน
พระราม 2 (การเคหะธนบุรี 3) หรือ 

(ข) กรณีช าระโดยเช็ค ดร๊าฟ หรือแคชเชียร์เช็ค 

ช าระโดยเช็ค ดร๊าฟ หรือแคชเชียร์เช็คท่ีสามารถเรียกเก็บไดจ้ากส านักหักบญัชีใน
กรุงเทพมหานครไดภ้ายใน 1 (หน่ึง) วนัท าการเท่านั้น โดยขีดคร่อมส่ังจ่าย “บญัชี 
บริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)” พร้อมทั้งเขียนช่ือ นามสกุล ท่ีอยู่และ
เบอร์โทรศพัทท่ี์ติดต่อไวด้า้นหลงั ทั้งน้ี การใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าวจะสมบูรณ์
ต่อเม่ือบริษทัสามารถเรียกเก็บเงินจ านวนดงักล่าวไดแ้ลว้เท่านั้น หากเรียกเก็บเงิน
ไม่ได้ด้วยเหตุใดๆ ท่ีผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ต้องรับผิดชอบ ให้ถือว่าผูถื้อ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ แสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิดังกล่าว และบริษัท 
ตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น แต่ทั้งน้ีไม่เป็นการตดัสิทธิท่ีจะ
ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัในคร้ังต่อไป เวน้แต่เป็นการยกเลิกการใชสิ้ทธิในคร้ังสุดทา้ย
ให้ถือว่าหมดสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่าวอีกต่อไป 
หมำยเหตุ : ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจะเป็นผู ้
รับภาระค่าใชจ้่ายทางภาษี และ/หรือ อากรแสตมป์ทั้งหมดอนัเกิดขึ้นเน่ืองจากการ
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หรือการขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หรือการใช้สิทธิ
แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือการขายหุ้นสามญัใดๆ อนัเกิดจากการใชสิ้ทธิ โดย
ค านวณจากราคาเฉล่ียของหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเดือน
ท่ีได้รับกรรมสิทธ์ิในหุ้น หรือราคายุติธรรมหุ้นสามัญท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษา
ทางการเงินท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ กรณีท่ีหุ้นสามญัของบริษทัไม่มี
การซ้ือขายในช่วงเวลาดงักล่าว หกัดว้ยราคาในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั นอกจากน้ี 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะตอ้งปฏิบติัตามบทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎากรว่า
ดว้ยหมวดอากรแสตมป์หรือขอ้บงัคบั หรือกฏหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง หรือบงัคบัใช้
ในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (ถ้ามี) ทั้ งน้ี บริษัท จะ
ค านวณภาษีโดยใชร้าคาปิดของหุ้นสามญัของบริษทั หรือราคายติุธรรมหุ้นสามญัท่ี
ประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ กรณีท่ีหุ้น
สามญัของบริษทัไม่มีการซ้ือขายในช่วงเวลาดงักล่าว ณ วนัท่ีจดทะเบียนรายช่ือผู ้
ถือหุ้นของผูใ้ช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญักบักระทรวงพาณิชยแ์ละหักภาษีพร้อมกบัการ
จ่ายเงินเดือนในเดือนถดัจากเดือนท่ีมีการใชสิ้ทธิ หากจ านวนภาษีท่ีค  านวณไดสู้ง
กว่าเงินไดสุ้ทธิในเดือนนั้น บริษทัจะเรียกเก็บส่วนเพ่ิมกบัผูใ้ชสิ้ทธิ 

(2) จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีขอใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัจะตอ้งเป็นจ านวนเต็มเท่านั้น 
โดยอตัราการใชสิ้ทธิเท่ากบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 1 (หน่ึง) หน่วย ต่อ 1 (หน่ึง) หุ้นสามญั เวน้แต่จะ
มีการปรับสิทธิ 
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(3) จ านวนหุ้นสามญัท่ีจะออกเม่ือมีการใชสิ้ทธิจะค านวณโดยการน าจ านวนเงินในการใชสิ้ทธิซ่ึงผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ไดช้ าระตามท่ีกล่าวขา้งตน้ หารดว้ยราคาการใชสิ้ทธิในขณะท่ีมีการใชสิ้ทธิ
นั้น โดยบริษทัจะออกหุ้นสามญัเป็นจ านวนเต็มไม่เกินจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ คูณ
ดว้ยอตัราการใชสิ้ทธิหากมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิแลว้ ท าให้มีเศษ
เหลืออยู่จากการค านวณดงักล่าว บริษทัจะไม่น าเศษดงักล่าวมาคิดค านวณและจะช าระเงินท่ีเหลือ
จากการใชสิ้ทธิดงักล่าวคืนให้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ภายใน 14 วนั นบัจากวนัใชสิ้ทธิในแต่
ละคร้ังโดยไม่มีดอกเบ้ีย 

ในกรณีท่ีตอ้งมีการเปล่ียนแปลงอตัราการใชสิ้ทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการ
ใช้สิทธิตามท่ีระบุในเง่ือนไขการปรับสิทธิและมีเศษของจ านวนหุ้นสามญัท่ีจะไดรั้บจากการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ให้ตดัเศษของหุ้นทิ้ง 

(4) การค านวณการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใช้สิทธิจะไม่มีการเปล่ียนแปลงซ่ึงท า
ให้ราคาการใชสิ้ทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิลดลงเวน้แต่กรณีการรวมหุ้น และจะใช้
ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) คูณกบัจ านวนหุ้นสามญั (จ านวน
หุ้นสามญัค านวณไดจ้ากอตัราการใชสิ้ทธิใหม่ คูณกบัจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีแสดงความ
จ านงการใชสิ้ทธิ เม่ือค านวณไดจ้ านวนหุ้น ออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตดัเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ส่วนใน
กรณีท่ีการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิดงักล่าวมีผลท าให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาซ่ึงต ่ากว่า  
มูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทัก็ให้ใชมู้ลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทัเป็นราคาการ
ใชสิ้ทธิใหม่ 

(5) หากบริษทัไดรั้บหลกัฐานใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ไม่ครบตามจ านวนท่ีระบุไวใ้นแบบแสดงความ
จ านงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญั หรือบริษทัตรวจสอบได้ว่าขอ้ความท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
กรอกลงในแบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญันั้นไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง หรือปิด
อากรแสตมป์ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคบัหรือกฎหมายต่ างๆ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
จะตอ้งท าการแกไ้ขเพ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขก่อนวนัท่ีใชสิ้ทธิ มิฉะนั้นแลว้บริษทัจะถือว่าการแจง้
ความจ านงในการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิและบริษทัจะจดัส่งใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ คืนให้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ภายใน 14 วนันบัจากวนัใชสิ้ทธิโดยไม่มีดอกเบ้ีย
ไม่ว่าในกรณีใดๆ 

(6) ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ช าระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษทัสงวนสิทธิท่ีจะ
ด าเนินการประการใดประการหน่ึงต่อไปน้ีตามท่ีบริษทัเห็นสมควร 
(6.1) ถือว่าการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ หรือ 
(6.2) ถือว่าจ านวนหุ้นสามญัท่ีจองซ้ือมีจ านวนเท่ากบัจ านวนท่ีพึงจะไดรั้บตามจ านวนเงินใน

การใชสิ้ทธิซ่ึงบริษทัไดรั้บช าระไวจ้ริงตามราคาการใชสิ้ทธิในขณะนั้น 
 
ในกรณีตามขอ้ (6.1) บริษทัจะคืนเงินท่ีไดรั้บไวแ้ละใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ซ่ึงบริษทัถือว่าไม่มีการ
ใชสิ้ทธิดงักล่าวให้กบัผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ภายใน 14 วนั โดยจะไม่มีการค านวณดอกเบ้ียไม่
ว่าในกรณีใดๆ ทั้งน้ีใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ียงัไม่มีการใชสิ้ทธิดงักล่าวยงัมีผลใชไ้ดต้่อไปจนถึงวนั
ใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย หรือ 
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ในกรณีตามขอ้ (6.2) บริษทัจะส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ส่วนท่ีเหลือ พร้อมเงินส่วนท่ีเหลือ 
(ถ้ามี) ในกรณีท่ีบริษทัถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วน คืนให้กับผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
ภายใน 14 วนั โดยจะไม่มีการค านวณดอกเบ้ียไม่ว่าในกรณีใดๆ อย่างไรก็ดี ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
ส่วนท่ียงัไม่มีการใชสิ้ทธิดงักล่าวยงัมีผลใชต้่อไปจนถึงวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

(7) เม่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขการแจ้ง
ความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั กล่าวคือ ไดส่้งมอบทั้งใบส าคญัแสดงสิทธิฯ แบบแสดงความ
จ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั และช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณ์ผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้เวน้แต่จะได้รับความยินยอมเป็น
หนงัสือจากบริษทั 

(8) เม่ือพน้ก าหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยแลว้ แต่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ยงัมิไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไข
ของการใชสิ้ทธิท่ีก าหนดไวอ้ยา่งครบถว้น ให้ถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธิฯ นั้นๆ ส้ินสภาพลงโดยไม่มี
การใชสิ้ทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะใชสิ้ทธิไม่ไดอี้กเม่ือพน้ก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

(9) ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เป็นจ านวนหน่วยมากกว่า
จ านวนหน่วยท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิบริษทัจะส่งใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีมีจ านวนหน่วยของใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ ส่วนท่ีเหลือคืนให้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ภายใน 14 วนันบัจากวนัใชสิ้ทธินั้น ๆ 

(10) บริษทัจะยื่นขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ของบริษทัต่อกระทรวงพาณิชยต์ามจ านวน
หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ส าหรับการใช้สิทธิในแต่ละคร้ังภายใน 14 วนั นบัจากวนัใชสิ้ทธิและบริษทั
ไดรั้บช าระค่าหุ้นครบตามจ านวนท่ีมีการใชสิ้ทธิแลว้ นอกจากน้ี บริษทัจะด าเนินการจดทะเบียนผู ้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไดใ้ชสิ้ทธินั้นเขา้เป็นผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น
ตามจ านวนหุ้นสามญัท่ีค านวณไดจ้ากการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น 

(11) ในกรณีท่ีหุ้นสามัญท่ีส ารองไวเ้พื่อรองรับการใช้สิทธิมีไม่ เพียงพอ บริษทัจะด าเนินการชดใช้
ค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้นตามข้อ 1.3 ของข้อก าหนดสิทธิน้ีให้แก่ผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีได้
ด าเนินการใชสิ้ทธิตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนดเอาไวใ้นขอ้ 1.2.7 ของขอ้ก าหนด
สิทธิน้ีแลว้ แต่ไม่สามารถใชสิ้ทธิได ้อยา่งไรก็ตาม บริษทัจะไม่ชดใชค้่าเสียหายให้แก่ผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ ท่ีไม่สามารถใช้สิทธิได้ เน่ืองจากการถูกจ ากดัสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีระบุใน
ขอ้บงัคบัของบริษทั ถึงแมว่้าจะมีหุ้นสามญัเพียงพอก็ตาม 

 

1.3 กำรชดใช้ค่ำเสียหำย กรณีท่ีบริษัทไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นเพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิ 

บริษทัจะชดใชค้่าเสียหายให้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ตามรายละเอียดดงัน้ี 

1.3.1 บริษทัจะชดใชค้่าเสียหายให้เฉพาะกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีมาแจง้ความจ านงท่ีจะใชสิ้ทธิใน
วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ ซ่ึงบริษทัไม่สามารถจดัให้มีหุ้นสามญัเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ ไดอ้ยา่งเพียงพอ โดยค่าเสียหายท่ีบริษทัจะชดใชใ้ห้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่าวสามารถ
ค านวณไดต้ามท่ีก าหนดในขอ้ 1.3.3 ยกเวน้ กรณีตามท่ีระบุไวใ้นขอ้จ ากดัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
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1.3.2 การชดใชค้่าเสียหายตามขอ้ 1.3.1 บริษทัจะช าระให้เป็นเช็คระบุช่ือขีดคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะ และจะจดัส่ง
ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับตามท่ีอยู่ท่ีระบุในแบบแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิโดยถูกตอ้งแลว้ 
ภายใน 14 (สิบส่ี) วนัท าการ นบัจากวนัท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ มาแจง้ความจ านงท่ีจะใชสิ้ทธิ  ใน
กรณีท่ีบริษทัไม่สามารถคืนเงินค่าเสียหายให้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ไดภ้ายในระยะเวลาดงักล่าว 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะได้รับดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยค านวณจาก
ค่าเสียหายนับแต่วันท่ีพ้นก าหนด 14 (สิบส่ี) วันท าการ ดังกล่าวจนถึงวันท่ีผู ้ถือใบส าคัญแสดง  
สิทธิฯ ไดรั้บคืนเงินค่าเสียหาย 

 อยา่งไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากบริษทัไดท้  าการส่งเช็ค ดร๊าฟท ์ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือค าส่ังจ่ายเงิน
ของธนาคาร ซ่ึงขีดคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะช่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ี
ระบุในแบบแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิโดยถูกตอ้งแลว้ ให้ถือว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ไดรั้บ
เงินค่าเสียหายคืนแลว้โดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป 

1.3.3 การค านวณค่าเสียหายท่ีบริษทัจะชดใช้ให้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ตามขอ้ 1.3.1 มีสูตรการค านวณ
ดงัน้ี 

ค่าเสียหายต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 (หน่ึง) หน่วย เท่ากบั B x [MP – EP] 

 

โดยท่ี  B คือ จ านวนหุ้นสามญัท่ีไม่สามารถจดัให้มี และ/หรือ เพ่ิมขึ้นได ้ตาม
อตัราการใชสิ้ทธิท่ีเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นต่อ 1 (หน่ึง) หน่วย 

 MP  คือ  ราคาปิดของหุ้นสามญัของบริษทัในวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่
ละคร้ังหรือราคายุติธรรมหุ้นสามัญท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษา
ทางการเงินท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบกรณีท่ีหุ้น
สามัญของบริษัทไม่มีการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ในวนั
ดงักล่าว ซ่ึงผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ มาแสดงความจ านงการ
ใชสิ้ทธิ 

 EP  คือ  ราคาการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หรือราคาการใชสิ้ทธิ
ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิ 

1.3.4 การชดใชค้่าเสียหายตามขอ้น้ีให้ถือเป็นท่ีสุด 

ในกรณีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ไม่สามารถใช้
สิทธิได ้เน่ืองจากขอ้จ ากดัในเร่ืองอตัราส่วนการถือหุ้นของคนต่างดา้ว ซ่ึงขอ้บงัคบับริษทั ก าหนดว่าการ
ถือหุ้นของคนต่างดา้วจะตอ้งไม่เกินกว่าร้อยละ 49 (ส่ีสิบเกา้) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด
ของบริษทัในกรณีเช่นน้ี บริษทัจะไม่ชดเชยค่าเสียหายหรือด าเนินการอ่ืนใดให้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ ซ่ึงเป็นคนต่างด้าว และผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ซ่ึงเป็นคนต่างด้าว ไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายหรือเรียกร้องให้บริษทัชดใชใ้ด ๆ ทั้งส้ิน 
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1.4 เง่ือนไขกำรปรับสิทธิใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ   

ทั้งน้ี เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ไม่ให้ดอ้ยไปกว่าเดิม บริษทัจะ
ด าเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัตลอดอายุของใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ โดยบริษทัจะออกหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิดงักล่าว หรือในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถปรับสิทธิ
ได้ ให้บริษทัชดใช้ค่าเสียหายตามท่ีระบุในข้อ 1.3 ของข้อก าหนดสิทธิฉบับน้ี เม่ือเกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หน่ึงดงัต่อไปน้ี 

1.4.1 เม่ือบริษทั มีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทั อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือ
แบ่งแยกหุ้นของบริษทั โดยการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัที
นบัตั้งแต่วนัท่ีไดมี้การเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทั ซ่ึงการปรับสิทธิน้ีท าเพ่ือให ้
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ไดรั้บหุ้นจ านวนเทา่เดิม เสมือนว่าไม่มีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้
สามญัของบริษทั 

(1)  ราคาการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดงัน้ี 

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

(2)  อตัราการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดงัน้ี 

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

โดยท่ี  Price 1  คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

Price 0  คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1  คือ  อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0  คือ  อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

Par 1  คือ  มูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัหลงัการเปล่ียนแปลง 

Par 0  คือ  มูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัก่อนการเปล่ียนแปลง 

1.4.2 เม่ือบริษทัเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ให้กบัผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/หรือบุคคล
ในวงจ ากดั โดย “รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมัญท่ีออกใหม่” ต ่ากว่าร้อยละ 90 (เกา้สิบ) ของ “รำคำตลำด
ของหุ้นสำมัญของบริษัท” ซ่ึงการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัที 
ตั้งแต่วนัแรกท่ีผูถื้อหุ้นสามญัไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผู ้
ถือหุ้นท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ หรือ วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยข์ึ้นเคร่ืองหมาย XR ส าหรับ
กรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัท่ี
ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

“รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมัญท่ีออกใหม่” ค  านวณได้จากจ านวนเงินทั้งหมดท่ีบริษัทจะได้รับ 
จากการเสนอขายหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกนั้น (ถ้ามี)  
หารดว้ยจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ทั้งหมด 
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อน่ึง ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหุ้นสามัญท่ีออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 (หน่ึง) ราคาการเสนอขาย  
ในเง่ือนไขท่ีจะตอ้งจองซ้ือหุ้นดงักล่าวดว้ยกนั ให้น าราคาเฉล่ียทั้ง 2 (สอง) ราคา และจ านวนหุ้นท่ีออก
ใหม่ทั้งหมดมาค านวณราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ แต่ในกรณีท่ีการเสนอขายพร้อมกนั
ดงักล่าวไม่อยู่ภายในเง่ือนไขท่ีตอ้งจองซ้ือดว้ยกนั ให้น าจ านวนหุ้นและราคาเสนอขายเฉพาะของหุ้น
สามญัท่ีออกใหม่ซ่ึง “ราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่” ต ่ากว่าร้อยละ 90 (เกา้สิบ) ของ "ราคา
ตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั" มาค านวณการเปล่ียนแปลงเท่านั้น 

"รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท" ไดก้ าหนดไวเ้ท่ากบั ราคาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัของ
บริษทัท่ีมีการซ้ือขายทั้งหมดในตลาดหลกัทรัพย ์7 (เจ็ด) วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีใชใ้นการค านวณ 
ซ่ึงราคาตลาดเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั เท่ากบั มูลค่าการซ้ือขายหุ้นสามญัทั้งหมดของบริษทั หารดว้ยจ านวนหุ้น
สามญัของบริษทัท่ีมีการซ้ือขายทั้งหมดในตลาดหลกัทรัพย ์

ในกรณีท่ีไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั” เน่ืองจากหุ้นสามญัไม่มีการซ้ือขายใน
ช่วงเวลาดงักล่าว บริษทัจะด าเนินการก าหนดราคายติุธรรมเพื่อใชใ้นการค านวณแทน 

“รำคำยุติธรรม” หมายถึง ราคาท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ 

“วันที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัท่ี
ออกใหม่ (วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ หรือ วนัแรกท่ีตลาด
หลกัทรัพยข์ึ้นเคร่ืองหมาย XR) ส าหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/
หรือ วนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ส าหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชน
ทัว่ไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

(1)  ราคาการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดงัน้ี 

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

(2)  อตัราการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดงัน้ี 

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

โดยท่ี  Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง  

Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั 

A คือ จ านวนหุ้นสามัญท่ีได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วนัก่อนปิด
สมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นเพ่ือการจองซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของ 
ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ ก่อนวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัท่ี
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ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

B คือ จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพ่ือเสนอขายแก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/
หรือ เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจ ากดั 

BX คือ จ านวนเงินท่ีจะได้รับทั้ งส้ิน หลังหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจาก 
การออกหลักทรัพย์นั้ น (ถ้ามี) ทั้ งจากการเสนอขายให้แก่ 
ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือ 
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 

1.4.3 เม่ือบริษทัเสนอขายหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทัว่ไป 
และ/หรือ บุคคลในวงจ ากดัโดยท่ีหลกัทรัพยน์ั้นมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุ้นสามญัได ้หรือ
ให้สิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญั (“หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภำพ”) เช่น หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 
หรือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั โดยท่ี “รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมัญท่ีจะออกใหม่เพ่ือ
รองรับสิทธิ” ดงักล่าว ต ่ากว่าร้อยละ 90 (เกา้สิบ) ของ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท” 

การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูถื้อหุ้นสามญั
จะไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซ้ือหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใด ๆ ท่ีมีสิทธิแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั 
หรือให้สิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญั (วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ 
หรือวนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยข์ึ้นเคร่ืองหมาย XR) ส าหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้กบัผูถื้อหุ้นเดิม 
(Rights Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใด  ๆ ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / 
เปล่ียนเป็นหุ้นสามญัไดห้รือให้สิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญั กรณีเสนอขายให้กบัประชาชนทัว่ไป และ/
หรือ กรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

“รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นสำมัญท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิ” ค  านวณไดจ้ากจ านวนเงินท่ีบริษทัจะไดรั้บจากการ
ขายหลกัทรัพยท่ี์มีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญั หกั
ดว้ยค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากการออกหลกัทรัพยน์ั้น (ถา้มี) รวมกบัเงินท่ีจะไดรั้บจากการใช้สิทธิซ้ือหุ้น
สามญันั้น หารดว้ยจ านวนหุ้นทั้งส้ินท่ีตอ้งออกใหม่เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธินั้น 

อน่ึง ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ท่ีมีสิทธิแปลงสภาพพร้อมกนัมากกว่า 1(หน่ึง) ราคา 
การเสนอขาย ในเง่ือนไขท่ีจะตอ้งจองซ้ือหลกัทรัพยด์งักล่าวดว้ยกนั ให้ค  านวณการเปล่ียนแปลงจาก 
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ท่ีมีสิทธิแปลงสภาพทั้งหมด แต่ในกรณีท่ีการเสนอขายพร้อมกนัดงักล่าวไม่อยู่
ภายในเง่ือนไขท่ีต้องจองซ้ือด้วยกัน ให้ค  านวณการเปล่ียนแปลงจาก หลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ท่ีมีสิทธิ
แปลงสภาพ ซ่ึง "ราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีจะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ" ต ่ากว่าร้อยละ 90 (เกา้
สิบ) ของ "ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั" เท่านั้น  

“รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท” มีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในขอ้ 1.4.2 ขา้งตน้ 

“วันที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซ้ือหลกัทรัพยท่ี์
ออกใหม่ใด ๆ ท่ีให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญั ส าหรับกรณีท่ีเป็น
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การเสนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขาย
หลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ใด ๆ ท่ีให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญ 
แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

(1)  ราคาการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดงัน้ี 

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

(2)  อตัราการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดงัน้ี 

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

โดยท่ี Price 1  คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง  

Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั 

A คือ จ านวนหุ้นสามัญท่ีได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วนัก่อนปิด
สมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นเพ่ือการจองซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ท่ีมี
สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุ้นสามญัได ้หรือให้สิทธิใน
การจองซ้ือหุ้นสามญั และ/หรือ ก่อนวนัแรกของการเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ หรือเปล่ียนเป็น
หุ้นสามัญได ้หรือให้สิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญั กรณีเสนอ
ขายต่อประชาชนทั่วไป และ /หรือ เสนอขายให้แก่บุคคล 
ในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

B คือ จ านวนหุ้นสามัญท่ีออกใหม่  เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ
หลักทรัพยใ์ดๆ ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพหรือเปล่ียนเป็นหุ้น
สามญัได ้หรือให้สิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัตามท่ีเสนอขาย
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป และ/
หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 

BX คือ จ านวนเงินท่ีจะได้รับทั้ งส้ิน หลังหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจาก 
การออกหลกัทรัพยใ์ด ๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็น
หุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามัญ ส าหรับ 
การเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชน
ทัว่ไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั รวมกบัเงินท่ี
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จะไดรั้บจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุ้นสามญัได ้
หรือให้สิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญั 

1.4.4 เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ให้แก่ผู ้ถือหุ้นของบริษัท  
การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญั
จะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล หรือ วนัแรกท่ีตลาด
หลกัทรัพยข์ึ้นเคร่ืองหมาย XD) 

(1) ราคาการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดงัน้ี 

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

(2) อตัราการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดงัน้ี 

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

โดยท่ี  Price 1  คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง  

Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

A คือ จ านวนหุ้นสามัญท่ีได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วนัก่อนปิด
สมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล 

B คือ จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามญัปันผล 

1.4.5 เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 100 (หน่ึงร้อย) ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม
ของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้และหลังจากหักขาดทุนสะสมและส ารองตามกฎหมาย ส าหรับ 
การด าเนินงานในรอบระยะเวลาปีบญัชีใด ๆ ในระหว่างอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ การเปล่ียนแปลง
ราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบังคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิ 
รับเงินปันผล (วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล หรือ วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยข์ึ้น
เคร่ืองหมาย XD) 

ทั้งน้ี อัตราร้อยละของเงินปันผลท่ีจ่ายให้กับผูถื้อหุ้น ค านวณโดยน าเงินปันผลท่ีจ่ายออกจริงจาก 
ผลการด าเนินงานในแต่ละรอบระยะปีบญัชี หารดว้ยก าไรสุทธิตามงบตามงบการเงินรวมของบริษทั
หลงัหักภาษีเงินได้และหลงัจากหักขาดทุนสะสมและส ารองตามกฎหมาย ของผลการด าเนินงานของ
รอบระยะเวลาปีบัญชีเดียวกัน โดยท่ีเงินปันผลท่ีจ่ายออกจริงดังกล่าวให้รวมถึงเงินปันผลท่ีจ่าย  
ระหว่างกาลในแต่ละรอบบญัชีดงักล่าวดว้ย 

วนัท่ีใช้ในการค านวณ หมายถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วนัปิดสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล หรือ วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยข์ึ้นเคร่ืองหมาย XD)  
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(1) ราคาการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดงัน้ี 

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

(2) อตัราการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณดงัน้ี 

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

โดยท่ี  Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง  

Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทัซ่ึงมีความหมายเช่นเดียวกบั
 รายละเอียดในขอ้ 1.4.2 

D คือ เงินปันผลต่อหุ้นท่ีจ่ายจริงแก่ผูถื้อหุ้น 

R คือ เงินปันผลต่อหุ้นท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 100 โดยค านวณจากก าไร
สุทธิหลักหักภาษีเงินได้และหลังจากหักขาดทุนสะสมและ
ส ารองตามกฎหมาย จากผลการด าเนินงานในรอบปีบัญชี   
หารดว้ยจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

1.4.6 ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใด ๆ อนัท าให้ผลตอบแทนใด ๆ  ท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ จะไดรั้บเม่ือมีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ดอ้ยไปกว่าเดิม โดยท่ีเหตุการณ์ใด ๆ 
นั้ นไม่ได้ก าหนดอยู่ในข้อ 1.4.1 ถึงข้อ 1.4.5 ดังกล่าวข้างต้น ให้บริษัทพิจารณาเพื่อก าหนดการ
เปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิ (หรือปรับจ านวนหน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
แทนอตัราการใช้สิทธิ) ใหม่อย่างเป็นธรรม โดยไม่ท าให้สิทธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ดอ้ยไป
กว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นท่ีสุด  

1.4.7 การค านวณเปล่ียนราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ 1.4.1 ถึงขอ้ 1.4.6 เป็นอิสระต่อกนั และ
จะค านวณการเปล่ียนแปลงตามล าดบัเหตุการณ์ก่อนหลงัของการเปรียบเทียบกบัราคาตลาดของหุ้น
สามัญ ของบริษทั ส าหรับในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ต่างๆ จะเกิดขึ้นพร้อมกันให้ค  านวณการเปล่ียนแปลง
เรียงล าดบัดงัน้ี คือ ขอ้ 1.4.1 ขอ้ 1.4.5 ขอ้ 1.4.4 ขอ้ 1.4.2 ขอ้ 1.4.3 และขอ้ 1.4.6 โดยในแต่ละล าดบัคร้ังท่ี
มีการค านวณการเปล่ียนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้ สิทธิเป็นทศนิยม 3 
(สาม) ต าแหน่ง 

1.4.8 การค านวณการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ 1.4.1 ถึงขอ้ 1.4.6 จะไม่มีการ
เปล่ียนแปลงซ่ึงท าให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้นและอตัราการใช้สิทธิลดลง เวน้แต่กรณีการรวมหุ้น 
ส าหรับการค านวณจ านวนเงินจากการใชสิ้ทธิ จะค านวณจากราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
(ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) คูณกบัจ านวนหุ้นสามญั (จ านวนหุ้นสามญัค านวณไดจ้าก อตัราการใชสิ้ทธิใหม่ 
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คูณกบัจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิ เม่ือค านวณไดจ้ านวนหุ้นออกมาเป็น
เศษหุ้นให้ตดัเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ในกรณีจ านวนเงินท่ีค านวณไดจ้ากการใช้สิทธิมีเศษของบาท ให้ใช้
ทศนิยม 2 (สอง) ต าแหน่ง 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลท าให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ท่ีค  านวณตาม
สูตรมีราคาต ่ากว่ามูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญั (Par Value) ของบริษทันั้น บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับ
ราคาการใชสิ้ทธิใหม่เพียงเท่ากบัมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัเท่านั้น ส าหรับอตัราการใชสิ้ทธิใหม่ให้ใช้
อตัราการใชสิ้ทธิท่ีค านวณไดต้ามขอ้ 1.4.1 ถึงขอ้ 1.4.6 เช่นเดิม  

1.4.9 บริษทัอาจท าการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ใหม่ทดแทนการปรับ
อตัราการใชสิ้ทธิก็ได ้

1.4.10 การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 1.4.1 ถึงขอ้ 1.4.6 และ/หรือ การออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ใหม่ทดแทนการปรับอตัราการใช้สิทธิตามขอ้ 1.4.9 บริษทัจะด าเนินการขอแจง้
รายละเอียดเก่ียวกบัการปรับสิทธิโดยบอกถึงเหตุผลท่ีตอ้งมีการปรับสิทธิ รายละเอียดวิธีการค านวณ 
ราคาการใช้สิทธิใหม่ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่ วนัท่ีการปรับสิทธิมีผลบงัคบั และจ านวนใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ ท่ีออกทดแทนการปรับอตัราการใชสิ้ทธิ โดยการติดประกาศ ณ ส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือ
แจง้ผ่านระบบส่ือสารภายในบริษทั โดยจะแจง้ทนัทีนบัตั้งแต่วนัท่ีมีเหตุการณ์หรือก่อนวนัท่ีการปรับ
สิทธิมีผลบงัคบั  

 

1.5 สถำนภำพของใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีอยู่ระหว่ำงวันท่ีผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ 

สถานภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีอยู่ระหว่างวนัท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ไดแ้สดงความจ านง
การใชสิ้ทธิและวนัก่อนวนัท่ีกระทรวงพาณิชยจ์ะรับจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้ อนัเน่ืองมาจากการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ียงัไม่ได้
แสดงความจ านงใชสิ้ทธิและสถานภาพจะส้ินสุดลงในวนัท่ีกระทรวงพาณิชยไ์ดรั้บจดทะเบียนเพ่ิมทุน
ช าระแลว้อนัเน่ืองมาจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ขา้งตน้แลว้ 

ในกรณีท่ีบริษทัมีการปรับราคาใชสิ้ทธิและ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิในช่วงท่ีบริษทัยงัไม่ไดน้ าหุ้นสามญั
ท่ีเกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เขา้จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยผ์ูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ ท่ีไดท้  าการใช้สิทธิแลว้จะไดรั้บการปรับสิทธิยอ้นหลงั โดยบริษทัจะด าเนินการออกหุ้น
สามญัใหม่เพ่ิมเติมให้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ โดยเร็วท่ีสุดตามจ านวนท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
สมควรจะไดรั้บหากราคาท่ีไดป้รับใหม่นั้นมีผลบงัคบัใช้โดยหุ้นสามญัส่วนเพ่ิมอาจไดรั้บช้ากว่าหุ้น
สามญัท่ีไดรั้บก่อนหนา้น้ีแลว้ แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการนบัจากวนัท่ีมีการปรับสิทธิ 

 

1.6 สิทธิของหุ้นสำมัญใหม่ท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ  

สิทธิของหุ้นสามญัท่ีออกตามการใช้สิทธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีออกในคร้ังน้ี จะมีสิทธิและ
สภาพเหมือนหุ้นสามญัเดิมของบริษทัท่ีออกไปก่อนหน้าน้ีแลว้ รวมทั้งสิทธิในการรับเงินปันผลหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดท่ีบริษทัให้แก่ผูถื้อหุ้น ทั้งน้ีนบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนหุ้นสามญัของบริษทั ไดจ้ดแจง้ช่ือผู ้
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ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เป็นผูถื้อหุ้นในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั และกระทรวงพาณิชย์
รับจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแล้ว  หากบริษัทได้ประกาศวันก าหนดให้สิทธิในเงินปันผล  หรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดให้แก่ผูถื้อหุ้นก่อนวนัท่ีบริษทัไดจ้ดแจง้ช่ือของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีเสนอ
ขายในคร้ังน้ีเป็นผูถื้อหุ้นในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีกระทรวงพาณิชยรั์บจดทะเบียนเรียบร้อย
แลว้ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่าวจะไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลหรือผลประโยชน์อ่ืนนั้น 

 

1.7 รำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสำมัญท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญท่ีออกใหม่ 
ของบริษัท (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ” หรือ “SABUY-ESOP 1”) 

จ านวนหุ้นท่ีรองรับการใชสิ้ทธิไม่เกิน 45,000,000 หุ้น 

มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 1.00 บาท 

ราคาการใชสิ้ทธิ หุ้นละ 2.00 บาท 

หุ้นท่ีส ารองไวเ้พื่อรองรับการใชสิ้ทธิไม่เกิน 45,000,000 หุ้น  

*คิดเป็นร้อยละ 5.07 (ห้าจุดศูนยเ์จ็ด) ของหุ้นสามญัท่ีออกและช าระแลว้ทั้งหมดของบริษทั  
  
ในกรณีท่ีหุ้นสามญัของบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ หุ้นสามญัท่ีออกใหม่
เน่ืองจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะสามารถเข้าท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ด้
ภายหลงัจากท่ีบริษทัด าเนินการจดทะเบียนหุ้นสามญัใหม่ดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ โดยบริษทัจะ
ด าเนินการยื่นขออนุญาตน าหุ้นสามญัท่ีออกใหม่จากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพยโ์ดยเร็ว แต่ไม่เกิน 30 วนั  นับจากวนัใช้
สิทธิแต่ละคร้ัง ทั้งน้ีเพ่ือให้หุ้นสามญัดงักล่าวสามารถท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดเ้ช่นเดียวกบั
หุ้นสามญัเดิมของบริษทั 

 

1.8 กำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

ในกรณีท่ีมีเหตุให้เกิดผลกระทบต่อผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ทั้งในส่วนของราคาการใชสิ้ทธิและอตัรา
การใชสิ้ทธิท่ีท าให้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เสียผลประโยชน์นอกเหนือจากท่ีก าหนดไวก้ารเรียก และ/
หรือ การประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ให้เป็นไปตามวิธีการดงัต่อไปน้ี 

1.8.1 ในการเรียกประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุม โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
ท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิหรือโดยมติคณะกรรมการบริษทัเป็นผูด้  าเนินการเรียกประชุม ให้บริษทัจดัท าหนงัสือนดั
ประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ผูท่ี้ขอให้เรียกประชุม และเร่ืองท่ีจะพิจารณาในท่ีประชุม และจดัส่งให้ผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ียงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนแต่ละราย  ตามรายช่ือ และท่ีอยู่ท่ี
ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และการติดประกาศ ณ ส านักงานใหญ่ของบริษทั 
หรือแจง้ผา่นระบบส่ือสารภายในบริษทั เพื่อก าหนดสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนการ
ประชุมในแต่ละคร้ัง 
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1.8.2 ในการประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้
บางส่วนซ่ึงมีสิทธิเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและ
ออกเสียงแทนตนก็ไดโ้ดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่าวจะตอ้งจดัท าหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ี
บริษทัก าหนดและให้ยื่นหนงัสือมอบฉันทะต่อประธานท่ีประชุมหรือผูท่ี้ประธานท่ีประชุมมอบหมาย
ก่อนเร่ิมการประชุม  
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หมายถึง ผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนของบริษทัในขณะนั้น โดยไม่
รวมถึงผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ คนใดท่ีมีส่วนไดเ้สียในขอ้พิจารณาอนัใดซ่ึงท่ีประชุมจะพิจารณาและ
ลงมติห้ามมิให้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ คนนั้นออกเสียงลงคะแนนในขอ้พิจารณาขอ้นั้น  
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีมีส่วนไดเ้สียตามขอ้น้ี หมายถึง ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ในเร่ืองท่ีท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 

1.8.3 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ มีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่วยของใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ ท่ีถืออยูโ่ดยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หน่ึงหน่วยมีหน่ึงเสียง ผูเ้ป็นประธานในท่ีประชุมไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน นอกจากสิทธิท่ีตนมีในฐานะเป็นผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หรือผูรั้บมอบฉนัทะ 

1.8.4 ในการประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีจดัขึ้นโดยมติคณะกรรมการบริษทั ให้ประธานกรรมการ
บริษทัหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการบริษทั  ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เป็นผูจ้ดัการประชุม ประธานในท่ีประชุม
อาจจะมาจากบุคคลท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ลงมติเห็นชอบคดัเลือกนอกเหนือไปจากประธาน
กรรมการหรือบุคคลท่ีประธานกรรมการมอบหมาย โดยท่ีทั้งสองกรณีประธานท่ีประชุมไม่มีสิทธิออก
เสียงช้ีขาด 

1.8.5 องคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ียงั
มิไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้บางส่วน และ/หรือ ผูรั้บมอบฉนัทะมาประชุมรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 25 
ราย ซ่ึงถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 ของจ านวนหน่วยทั้งหมดของผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิและ/หรือใช้สิทธิไปแลว้บางส่วนจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ใน
กรณีท่ีไม่ครบเป็นองคป์ระชุม ให้ถือว่าการประชุมเป็นอนัระงบัไป หากการประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ นั้นเป็นการเรียกโดยมติคณะกรรมการบริษทัใหน้ดัประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 7 วนั 
แต่ไม่เกินกว่า 14 วนั นับจากวนัก าหนดประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในคร้ังแรกและให้บริษทั
ด าเนินการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมไปยงัผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ทุกราย  ตามรายละเอียดและวิธีการ
ท่ีระบุไวข้า้งตน้ ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม กล่าวคือ มีผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ มาประชุมเท่าใดถือว่าเป็นองคป์ระชุม ทั้งน้ี ส าหรับในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
เป็นผูร้้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ 

1.8.6 ในกรณีท่ีปรากฎว่าการประชุมคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ 45 นาทียงัมีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เขา้
ร่วมประชุมยงัไม่ครบเป็นองคป์ระชุมให้ถือว่าการประชุมเป็นอนัระงบัไป 

1.8.7 มติท่ีประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน
หน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ียงัมิไดใ้ช้สิทธิและ/หรือใช้สิทธิไปแลว้บางส่วน ณ ขณะนั้น ซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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1.8.8 มติใดๆ ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ไดล้งมติไปแลว้นั้น ให้ถือว่ามีผลผูกพนัผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ ทุกรายไม่ว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ นั้นจะไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยหรือไม่ก็ตาม 

1.8.9 ภายหลงัจากบริษทัไดด้ าเนินการจดัประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  บริษทัจะแจง้มติของท่ีประชุมผู ้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ให้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ทราบผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษทั และ/หรือ 
ระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพย ์(SET SMART /ELCID) โดยเร็ว 

1.8.10 บริษทัจะด าเนินการจดัท าและบนัทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาบนัทึกดงักล่าวไวท่ี้ส านักงาน
ใหญ่ของบริษทัรายงานประชุมท่ีไดล้งลายมือช่ือโดยประธานให้ถือเป็นหลกัฐานอนัสมบูรณ์ของกิจการ
ทั้งหลายท่ีไดป้ระชุมกนันั้น   

1.8.11 ในการประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ บริษัทหรือผูท่ี้ได้รับมอบหมายจากบริษัท  และท่ีปรึกษา
กฎหมายของบริษทัมีสิทธิท่ีจะเขา้ร่วมประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้
ค  าอธิบายในท่ีประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ได ้

1.8.12 บริษทัจะเป็นผูช้  าระค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ทั้งหมด 
1.8.13 บริษทัจะแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก าหนดสิทธิตามมติท่ีประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ นบัตั้งแต่วนัท่ีประชุม

เพื่อลงมติ   
 

1.9 กำรแก้ไขเพิม่เติมสิทธิและเง่ือนไขของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ  

การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก าหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใด ๆ  จะตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ.32/2551  เร่ือง  การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการ
หรือพนกังาน ลงวนัท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ของส านกังาน 
ก.ล.ต. รวมทั้งท่ีจะมีเพ่ิมเติมภายหลงัท่ีบริษทัไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ทั้งน้ี ผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และ/หรือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ไม่มีสิทธิท่ี
จะเสนอให้แกไ้ขขอ้ก าหนดสิทธิในเร่ือง อตัราการใชสิ้ทธิราคาการใชสิ้ทธิและอายุของใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ โดยบริษทัจะแจง้ไปยงัผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ทุกรายถึงการเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิ
ดงักล่าว และจะจดัส่งขอ้ก าหนดสิทธิท่ีแกไ้ขเปล่ียนแปลงให้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เม่ือไดรั้บการ
ร้องขอภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอเป็นหนงัสือจากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  
 

1.10 ผลกระทบท่ีมีต่อผู้ถือหุ้น 

ในการพิจารณาผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั จะพิจารณาถึงผลกระทบ 2 ประการ ดงัน้ี 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น อัตรำส่วน 
1. ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ไม่เกินร้อยละ 4.82 
2. ผลกระทบต่อการลดลงของราคา  (Price Dilution) -ไม่มี- 

ผลกระทบท่ีมีต่อผูถื้อหุ้นจะพิจารณาบน 2 สมมติฐาน ดงัน้ี 

กรณีท่ี 1 ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นกรรมการและพนกังาน ท่ีไดรั้บจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ มิไดใ้ชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ น้ีทั้งจ านวน  



 

หนา้ท่ี 25 

กรณีท่ี 2 ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นกรรมการและพนักงาน ท่ีได้รับจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ น้ีทั้งจ านวน  

1.  ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

 กรณีท่ี 1: Control Dilution เท่ากบัศูนย ์

 กรณีท่ี 2: จะไดรั้บผลกระทบ Control Dilution ดงัน้ี  

 สูตรกำรค ำนวณ : 
   Control Dilution = Qw / (Qo+Qw) 

Qo  =  จ านวนหุ้นสามญัท่ีมีอยูเ่ดิมเท่ากบั 887,982,700 หุ้น ณ วนัประชุมคณะกรรมการบริษทัท่ีมี
 มติให้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2562 

Qw  =  จ านวนหุ้นสามญัใหม่ท่ีเพ่ิมขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ทั้งจ านวนซ่ึง
 เท่ากบั 45,000,000 หุ้น 

ดงันั้น (ตวัเลขท่ีใชใ้นการค านวณดา้นล่างมีหน่วย : หุ้น) 

Control Dilution  =  45,000,000 / (887,982,700 + 45,000,000) 

 =  ไม่เกินร้อยละ 4.82 

2.  ผลกระทบต่อการลดลงของราคา (Price Dilution) 

สูตรกำรค ำนวณ : 

Price Dilution   =    (ราคาก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย) 
    ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

Price Dilution  =  (Po-Pn)/Po 

Pn  =  (PoQo) + (ราคาการใชสิ้ทธิของ SABUY-ESOP 1*Qw) / (Qo+Qw) 

เน่ืองจากบริษทัยงัไม่ไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์จึงไม่มีราคาตลาดอา้งอิง ดงันั้นในการออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จึงไม่มีผลกระทบต่อ Price Dilution 
  

1.11 ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ ที่เสนอขำย 

บริษทัจะไม่น าใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

1.12 ตลำดรองของหุ้นสำมัญท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

ในกรณีท่ีหุ้นสามญัของบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ บริษทัจะด าเนินการขอ
อนุญาตน าหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเขา้ซ้ือขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ ภายใน  30 (สามสิบ) วนั นับจากวนัก าหนดการใช้สิทธิซ่ึงผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัในแต่ละคร้ัง 
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2. ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ภายใตข้อ้ก าหนดสิทธิน้ี ไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได้ เวน้แต่เป็นการโอนให้แก่กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัหรือบริษทัย่อย หรือเป็นการโอนจากผูรั้บช่วงซ้ือหลกัทรัพย ์หรือเป็นการโอนเน่ืองจาก
กรรมการหรือพนกังานของบริษทัหรือบริษทัย่อยถึงแก่กรรม  บริษทัจะไม่รับจดทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ ไม่ว่าทอดใด ๆ หากเป็นการขดัต่อขอ้จ ากดัการโอนดงักล่าว  

 

3. ผลบังคับข้อก ำหนดสิทธิและกฎหมำยที่ใช้บังคับ 

ขอ้ก าหนดสิทธิฉบบัน้ีจะมีผลใช้บงัคบัในวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ไปจนถึงวนัก าหนดการใช้สิทธิคร้ัง
สุดทา้ย โดยขอ้ก าหนดสิทธิน้ีจะใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีขอ้ความใด ๆ ในขอ้ก าหนด
สิทธิน้ีขดัแยง้กบักฎหมายหรือประกาศใด ๆ ท่ีมีผลใชบ้งัคบัตามกฎหมายกบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ให้ใชข้อ้ความ
ตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคบักับใบส าคญัแสดงสิทธิฯ แทนข้อความของข้อก าหนดสิทธิเฉพาะ 
ในส่วนท่ีขดัแยง้กนันั้น 
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