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ข้อก ำหนดสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั สบำย เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 
ให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ย ครัง้ท่ี 2 (SABUY-ESOP 2) 

 กำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทั สบำย เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) 
(“บริษทัฯ”) ใหแ้ก่กรรมกำรและพนักงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ครัง้ที ่2 SABUY-ESOP 2 (“ใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ”) 
ต่อกรรมกำรในครัง้นี้ บรษิทัฯ ไม่ไดก้ ำหนดรำคำเสนอขำย ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขของใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ ทีด่ไีปกว่ำกำร
ออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ ที่ออกและเสนอขำยต่อพนักงำน โดยใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ มรีำยละเอียดส ำคญั 
ดงัต่อไปนี้  

1. วตัถปุระสงคแ์ละควำมจ ำเป็น 

 1.1 เพื่อเป็นกำรตอบแทนกำรกำรปฏิบตัิงำนของกรรมกำรและพนักงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มี
 ควำมตัง้ใจในกำรท ำงำนเพื่อสรำ้งประโยชน์สงูสุดใหแ้ก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ 

 1.2 เพื่อเป็นกำรสรำ้งแรงจูงใจใหใ้หก้รรมกำรและพนักงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทีม่คีุณค่ำต่อบรษิทัฯ 
 ให้ท ำงำนกบับรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ต่อไปในอนำคตเพื่อบรรลุเป้ำหมำยทำงธุรกิจและเพื่อกำร เตบิโต
 อย่ำงยัง่ยนืของบรษิทัฯ 

 1.3 เพื่อรกัษำบุคคลำกรทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถในกำรท ำงำนใหท้ ำงำนกบับรษิทัฯ 

 1.4 เพื่อใหพ้นักงำนมส่ีวนร่วมในกำรเป็นเจำ้ของ ท ำใหม้วีตัถุประสงค์เป็นหนึ่งเดยีวกนักบัผูถ้ือหุน้ และมุ่ง
 สรำ้งควำมเจรญิใหแ้ก่บรษิทัฯ 

2. รำยละเอียดส ำคญัเก่ียวกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ SABUY-ESOP 2 

2.1 ประเภท/ชนิดของ
ใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมญัชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สำมำรถโอน
เปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นกำรโอนใหแ้ก่กรรมกำรหรือพนักงำนของบรษิัทฯ 
หรอืบรษิทัย่อย หรอืเป็นกำรโอนเน่ืองจำกกรรมกำรหรอืพนักงำนของบรษิทัฯ 
หรอืบรษิทัย่อยถงึแก่กรรม 

2.2 อำยุของใบส ำคัญแสดง
สทิธฯิ 

3 ปี นับแต่วันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ (บริษัทฯ จะไม่ขยำยอำยุของ
ใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ และไม่มขีอ้ก ำหนดเรยีกใหผู้ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ ใช้
สทิธกิ่อนครบก ำหนด) ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะเสนอขำยหุน้รองรบัใหแ้ล้วเสรจ็ตำม
อำยุของใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ 

2.3 จ ำนวนใบส ำคัญแสดง
สทิธฯิ ทีเ่สนอขำย 

ไม่เกนิ 29,500,00 (ยีส่บิเกำ้ลำ้นหำ้แสน) หน่วย 
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2.4 จ ำนวนหุน้สำมญัทีจ่ดัสรร
ไวเ้พื่อรองรบักำรใชส้ทิธ ิ

ไม่เกิน 29,500,00 (ยี่สิบเก้ำล้ำนห้ำแสน) หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 1 
(หนึ่ง) บำท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนหุ้นรองรับต่อจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมดของบรษิทัฯ ในปัจจุบนัเท่ำกบัรอ้ยละ 2.93 1 

2.5 วันออกใบส ำคัญแสดง
สทิธฯิ 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรจะเป็นผู้ก ำหนดวันออกใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 
ภำยหลงัจำกทีบ่รษิทัฯ ได้รบัอนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุน้แล้วซึ่งไม่เกิน 1 ปี
นับแต่วนัทีผู่ถ้อืหุน้มมีตใิหอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ 

2.6 รำคำเสนอขำยต่อหน่วย 0.00 บำท (ศูนยบ์ำท) 
2.7 อตัรำกำรใชส้ทิธ ิ ใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ จ ำนวน 1 หน่วย มสีทิธซิื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ  

ได ้1 (หนึ่ง) หุน้ (เวน้แต่กรณีมกีำรปรบัอตัรำกำรใชส้ทิธติำมเงือ่นไขกำรปรบั
สทิธติำมขอ้ 3.6) 

2.8 รำคำกำรใชส้ทิธ ิ 7.75 บำท (เจด็บำทเจด็สบิหำ้สตำงค์) ต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมกีำรปรบัรำคำกำร
ใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ (โปรดพิจำรณำเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ
ใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ ในหวัขอ้ 3.6)  

2.9 ระยะเวลำเสนอขำย บริษัทฯ จะต้องเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ภำยใน 1 ปีนับแต่วันที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นสำมญัประจ ำปี 2564 อนุมตัิให้บริษัทฯ ออกและเสนอขำย
ใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ 

2.10 ระยะ เวลำแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใชส้ทิธ ิ

ระยะเวลำที่ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในกำรซื้อหุ้น
สำมญัของบรษิทัฯ โดยจะต้องแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญั
ของบรษิทัฯ ในระหว่ำง 5 (หำ้) วนัท ำกำร ก่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธใินแต่ละ
ครัง้ ยกเว้นกำรแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย ให้แสดงควำม
จ ำนงในกำรใช้สทิธใินระหว่ำง 15 (สบิห้ำ) วนัท ำกำรก่อนวนัก ำหนดกำรใช้
สทิธคิรัง้สุดทำ้ย 
 
ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะแจง้ขำ่วเกีย่วกบัระยะเวลำยื่นควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธ ิอตัรำ
กำรใช้สทิธ ิรำคำกำรใช้สทิธิ สถำนที่ที่จะใช้สทิธ ิพร้อมขัน้ตอนกำรใช้สิทธิ
โดยติดประกำศ ณ ส ำนักงำนใหญ่ของบริษัทฯ หรือแจ้งผ่ำนระบบสื่อสำร
ภำยในบรษิัทฯ ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 5 วนัท ำกำร ก่อนก ำหนดระยะเวลำแจง้
ควำมจ ำนงในแต่ละครัง้  

2.12 ระยะเวลำกำรใชส้ทิธ ิ วนัท ำกำรสุดทำ้ยของทุก 6 เดอืน นับจำกวนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ 

 
1 ทัง้นี้ อตัรำส่วนหุน้รองรบักำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ ต่อจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยทัง้หมดของบรษิทัฯ อำจมอีตัรำลดลงเนื่องจำกอำจมหีุน้
ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้จำกกำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัของบรษิทัฯ ของกรรมกำรและพนักงำนตำมโครงกำร SABUY-ESOP 1 ซึง่จะ
มกีำรใชส้ทิธใินวนัที ่1 เมษำยน 2564 เป็นจ ำนวนรอ้ยละ 50 ของจ ำนวนหน่วยทีอ่อก 
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ทัง้นี้ วนัก ำหนดกำรใช้สิทธคิรัง้สุดท้ำย คือ วนัท ำกำรวนัสุดท้ำยก่อนวนัที่
ใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ มอีำยุครบ 3 ปี (สำม) ปีนับจำกวนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดง
สิทธิฯ หำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำยตรงกับวันหยุดท ำกำรของ  
บรษิทัฯ ใหเ้ลื่อนวนัก ำหนดวนัใชส้ทิธดิงักล่ำวเป็นวนัท ำกำรก่อนหน้ำ 

2.13 วธิกีำรจดัสรร จดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ ในจ ำนวนไม่เกิน 29,500,000 (ยี่สบิเก้ำล้ำนห้ำ
แสน) หน่วย โดยจดัสรรใหแ้ก่กรรมกำรพนักงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย
โดยตรงเป็นจ ำนวน 29,500,000 (ยีส่บิเกำ้ลำ้นหำ้แสน) หน่วย  

2.14 เหตุในกำรตอ้งออกหุน้
ใหม่เพื่อรองรบักำร
เปลีย่นแปลงกำรใชส้ทิธ ิ

เมื่อมีกำรด ำเนินกำรปรบัรำคำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรบัสิทธิตำมที่
ก ำหนดในขอ้ 3.6 ซึง่เป็นเหตุกำรณ์ทีก่ ำหนดไวต้ำมประกำศส ำนักงำน ก.ล.ต. 

2.15 สทิธแิละประโยชน์อย่ำง
อื่ น น อ ก จ ำ ก สิ ท ธิ แ ล ะ
ประโยชน์ตำมปกติของหุ้น
สำมญั 

-ไม่ม-ี 

2.16 ตลำดรองของใบส ำคัญ
แสดงสทิธฯิ 

บริษัทฯ จะไม่น ำใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ เข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์

2.17 ตลำดรองของหุน้สำมญั
ทีเ่กดิจำกกำรใชส้ทิธขิอง
ใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ 

บรษิทัฯ จะน ำหุน้สำมญัทีเ่กดิจำกกำรใชส้ทิธขิองใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ เขำ้จด
ทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ 

2.18 เงอืนไขอื่นๆ ให้คณะกรรมกำรหรือบุคคลที่คณะกรรมกำรมอบหมำย หรือประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรหรือบุคคลที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรมอบหมำยเป็นผู้มี
อ ำนำจในกำรก ำหนดและเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และรำยละเอยีด
อื่นๆ ของใบส ำคญัแสดงสทิธไิดทุ้กประกำรตำมทีเ่หน็สมควรและภำยใตข้อบ
อ ำนำจทีก่ฎหมำยก ำหนด อำท ิกำรจดัสรร กำรก ำหนดวนัออกและเสนอขำย
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ กำรก ำหนดเหตุแห่งกำรออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สทิธ ิและ/หรอื อตัรำกำรใชส้ทิธขิองใบส ำคญัแสดง
สทิธ ิกำรเจรจำตกลง ลงนำม และส่งมอบเอกสำรและสญัญำต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
รวมถงึกำรน ำหุน้สำมญัทีอ่อกเพื่อรองรบักำรใช้สทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ
เข้ำจดทะเบียนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย ตลอดจนด ำเนินกำรขออนุญำตต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอื่น และกำร
แต่งตัง้ผู้รบัมอบอ ำนำจช่วง รวมทัง้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรใดๆ ตำมที่
จ ำเป็นและเกีย่วเน่ืองกบักำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธใินครัง้นี้ไดทุ้กประกำร 
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3. หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขอ่ืนๆ ในกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

 3.1 ระยะเวลำแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมญั 

ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ ซึง่ประสงคจ์ะใชส้ทิธใินกำรซื้อหุน้สำมญัของบรษิทัฯ จะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงใน
กำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัของบรษิทัฯ ตำมขอ้ 3.2 โดยจะต้องแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญั
ของบริษัท ภำยในระยะเวลำ 5 (ห้ำ) วันท ำกำร (ภำยในช่วงเวลำ 9.30 น. ถึง 15.30 น.) ก่อนวัน
ก ำหนดกำรใช้สทิธใินแต่ละครัง้ ยกเว้นกำรแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธคิรัง้สุดท้ำย ให้แสดงควำม
จ ำนงในกำรใชส้ทิธใินระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 15 (สบิหำ้) วนัท ำกำรก่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธคิรัง้สุดทำ้ย   

วนัที่สำมำรถใช้สทิธิครัง้สุดท้ำย คอื วนัท ำกำรวนัสุดท้ำยก่อนวนัที่ใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ มอีำยุครบ 3 
(สำม) ปีนับจำกวนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ ซึ่งประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรจะก ำหนดวนัทีอ่อกและแจง้
ใหท้รำบภำยหลงัจำกทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้ 

ทัง้นี้ บรษิัทฯ จะแจ้งข่ำวเกี่ยวกบัระยะเวลำยื่นควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ อตัรำกำรใชส้ทิธิ รำคำกำรใช้
สทิธ ิสถำนทีท่ีจ่ะใชส้ทิธ ิพรอ้มขัน้ตอนกำรใชส้ทิธโิดยตดิประกำศ ณ ส ำนักงำนใหญ่ของบรษิทัฯ หรอื
แจ้งผ่ำนระบบสื่อสำรภำยในบรษิทัฯ ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 5 วนัท ำกำร ก่อนก ำหนดระยะเวลำแจง้ควำม
จ ำนงในแต่ละครัง้  

3.2 วิธีกำรใช้สิทธิและขัน้ตอนกำรใช้สิทธิ 

3.2.1 ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ ทีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัจะตอ้งปฏบิตัติำมเงือ่นไขกำรแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชส้ทิธ ิโดยด ำเนินกำรและส่งเอกสำรดงัต่อไปนี้ 

(1) แบบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธซิื้อหุ้นสำมญั (“แบบแจ้งควำมจ ำนง”) ที่กรอกข้อควำมถูกต้อง 
ชดัเจนและครบถ้วนแล้วทุกรำยกำร (แบบแจง้ควำมจ ำนงสำมำรถติดต่อขอรบัไดท้ี่ฝ่ำยทรพัยำกร
บุคคลหรอืเลขำนุกำรบรษิทั)  

(2) ใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ ตำมแบบทีบ่รษิทัฯ ก ำหนด ทัง้นี้ ตำมจ ำนวนทีร่ะบุไวใ้นแบบแสดงควำมจ ำนง
ใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญั 

(3) หลกัฐำนประกอบกำรใชส้ทิธ ิ

 - บุคคลสญัชำตไิทย  

  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

 - บุคคลทีม่ใิช่สญัชำตไิทย 

  ส ำเนำหนังสอืเดนิทำง พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 
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(4) ช ำระเงนิ (รวมทัง้ค่ำภำษีและอำกรแสตมป์ใดๆ (ถ้ำมี)) ตำมจ ำนวนทีร่ะบุในแบบแจง้ควำมจ ำนงและ
ส่งหลกัฐำนกำรช ำระเงนิใหแ้ก่บรษิทัฯ โดยวธิกีำรช ำระเงนิค่ำจองซื้อหุน้สำมญั (รวมทัง้ค่ำภำษแีละอำกร
แสตมป์ใดๆ (ถำ้ม)ี) จะตอ้งเป็นไปตำมวธิกีำรทีบ่รษิทัฯ ก ำหนด 

3.2.2 จ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ ทีข่อใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัจะต้องเป็นจ ำนวนเตม็เท่ำนัน้ โดย
อตัรำกำรใชส้ทิธเิท่ำกบัใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ 1 (หนึ่ง) หน่วย ต่อ 1 (หนึ่ง) หุน้สำมญั เวน้แต่จะมกีำรปรบั
สทิธ ิ

3.2.3 จ ำนวนหุน้สำมญัทีจ่ะออกเมื่อมกีำรใชส้ทิธจิะค ำนวณโดยกำรน ำจ ำนวนเงนิในกำรใชส้ทิธซิึ่งผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ ไดช้ ำระตำมทีก่ล่ำวขำ้งตน้ หำรดว้ยรำคำกำรใชส้ทิธใินขณะทีม่กีำรใชส้ทิธนิัน้ โดย
บรษิทัฯ จะออกหุน้สำมญัเป็นจ ำนวนเตม็ไม่เกนิจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ คณูดว้ยอตัรำกำร
ใช้สิทธิหำกมีกำรปรบัรำคำกำรใช้สิทธ ิและ /หรือ อตัรำกำรใช้สิทธิแล้ว ท ำให้มีเศษเหลืออยู่จำกกำร
ค ำนวณดงักล่ำว บริษัทฯ จะไม่น ำเศษดงักล่ำวมำคิดค ำนวณและจะช ำระเงินที่เหลือจำกกำรใช้สทิธิ
ดังกล่ำวคืนให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ภำยใน  14 วัน นับจำกวันใช้สิทธิในแต่ละครัง้โดยไม่มี
ดอกเบีย้ 
ในกรณีที่ต้องมกีำรเปลี่ยนแปลงอตัรำกำรใช้สทิธติำมเกณฑ์กำรปรบัรำคำกำรใชส้ทิธแิละอตัรำกำรใช้
สิทธิตำมที่ระบุในเงื่อนไขกำรปรบัสิทธแิละมเีศษของจ ำนวนหุ้นสำมญัที่จะได้รบัจำกกำรใช้สทิธติำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ ใหต้ดัเศษของหุน้ทิง้ 
 
3.2.4 กำรค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธแิละอตัรำกำรใชส้ทิธจิะไม่มกีำรเปลีย่นแปลงซึง่ท ำให้
รำคำกำรใชส้ทิธใิหม่สงูขึน้ และ/หรอื อตัรำกำรใชส้ทิธลิดลงเวน้แต่กรณีกำรรวมหุน้ และจะใชร้ำคำกำรใช้
สทิธใิหม่หลงักำรเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ต ำแหน่ง) คูณกบัจ ำนวนหุน้สำมญั (จ ำนวนหุน้สำมญัค ำนวณ
ได้จำกอตัรำกำรใช้สิทธิใหม่ คูณกับจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่แสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ เมื่อ
ค ำนวณไดจ้ ำนวนหุน้ ออกมำเป็นเศษหุน้ ใหต้ดัเศษของหุน้นัน้ทิง้) ส่วนในกรณีทีก่ำรเปลี่ยนแปลงรำคำ
กำรใช้สิทธดิงักล่ำวมผีลท ำให้รำคำกำรใช้สิทธใิหม่มีรำคำซึ่งต ่ำกว่ำมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัของ
บรษิทัฯ กใ็หใ้ชม้ลูค่ำทีต่รำไวข้องหุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นรำคำกำรใชส้ทิธใิหม่ 

3.2.5 หำกบรษิัทฯ ได้รบัหลกัฐำนใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ ไม่ครบตำมจ ำนวนทีร่ะบุไว้ในแบบแสดงควำม
จ ำนงกำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญั หรอืบรษิทัฯ ตรวจสอบไดว้่ำขอ้ควำมทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ กรอกลง
ในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญันัน้ไม่ครบถ้วนหรอืไม่ถูกต้อง  หรอืปิดอำกรแสตมป์ไม่
ครบถ้วนถูกต้องตำมขอ้บงัคบัหรอืกฎหมำยต่ำงๆ ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ จะต้องท ำกำรแก้ไขเพื่อให้
เป็นไปตำมเงือ่นไขก่อนวนัทีใ่ชส้ทิธ ิมฉิะนัน้แลว้บรษิทัฯ จะถอืว่ำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธใินครัง้
นัน้สิ้นสภำพลงโดยไม่มกีำรใช้สทิธแิละบรษิัทฯ จะจดัส่งใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ คนืให้แก่ผู้ถือใบส ำคญั
แสดงสทิธฯิ ภำยใน 14 วนันับจำกวนัใชส้ทิธโิดยไม่มดีอกเบีย้ไม่ว่ำในกรณีใดๆ     

3.2.6 ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ ช ำระเงนิในกำรใช้สทิธไิม่ครบถ้วน  บรษิัทฯ สงวนสทิธทิี่จะ
ด ำเนินกำรประกำรใดประกำรหนึ่งต่อไปนี้ตำมทีบ่รษิทัฯ เหน็สมควร 
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(1) ถอืว่ำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธใินครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไม่มกีำรใชส้ทิธ ิหรอื 

(2) ถอืว่ำจ ำนวนหุน้สำมญัทีจ่องซื้อมจี ำนวนเท่ำกบัจ ำนวนทีพ่งึจะไดร้บัตำมจ ำนวนเงนิในกำรใชส้ทิธซิึง่
บรษิทัฯ ไดร้บัช ำระไวจ้รงิตำมรำคำกำรใชส้ทิธใินขณะนัน้ 

ในกรณีตำมขอ้ (3.2.6 (1)) บรษิทัฯ จะคนืเงนิทีไ่ดร้บัไวแ้ละใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ ซึ่งบรษิทัฯ ถอืว่ำไม่มี
กำรใชส้ทิธดิงักล่ำวใหก้บัผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ ภำยใน 14 วนั โดยจะไม่มกีำรค ำนวณดอกเบีย้ไม่ว่ำ
ในกรณีใดๆ ทัง้นี้ใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ ที่ยงัไม่มกีำรใชส้ทิธดิงักล่ำวยงัมผีลใชไ้ดต้่อไปจนถึงวนัใชส้ทิธิ
ครัง้สุดทำ้ย หรอื 

ในกรณีตำมขอ้ (3.2.6 (2)) บรษิัทฯ จะส่งมอบใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ ส่วนที่เหลอื พร้อมเงนิส่วนที่เหลอื
(ถำ้ม)ี ในกรณีทีบ่รษิทัฯ ถอืว่ำมกีำรใชส้ทิธเิพยีงบำงส่วน คนืใหก้บัผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ ภำยใน 14 
วนั โดยจะไม่มกีำรค ำนวณดอกเบีย้ไม่ว่ำในกรณีใดๆ อย่ำงไรกด็ ีใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ ส่วนทีย่งัไม่มกีำร
ใชส้ทิธดิงักล่ำวยงัมผีลใชต้่อไปจนถงึวนัใชส้ทิธคิรัง้สุดทำ้ย 
3.2.7 เมื่อผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ ทีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัไดป้ฎบิตัติำมเงื่อนไขกำรแจง้ควำม
จ ำนงกำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญั กล่ำวคอื ไดส่้งมอบทัง้ใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ แบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้
สทิธซิื้อหุน้สำมญั และช ำระเงนิค่ำจองซื้อหุน้สำมญัถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณ์ ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ฯ จะไม่สำมำรถเพกิถอนกำรใชส้ทิธไิดเ้วน้แต่จะไดร้บัควำมยนิยอมเป็นหนังสอืจำกบรษิทัฯ 

3.2.8 เมื่อพน้ก ำหนดวนัใช้สทิธคิรัง้สุดท้ำยแล้ว แต่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ ยงัมไิดป้ฏบิตัติำมเงื่อนไข
ของกำรใชส้ทิธทิีก่ ำหนดไวอ้ย่ำงครบถว้น ใหถ้อืว่ำใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ นัน้ๆ สิน้สภำพลงโดยไม่มกีำรใช้
สทิธแิละผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ จะใชส้ทิธไิม่ไดอ้กีเมื่อพน้ก ำหนดกำรใชส้ทิธคิรัง้สุดทำ้ย 

3.2.9 ในกรณีทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ ส่งมอบใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ เป็นจ ำนวนหน่วยมำกกว่ำจ ำนวน
หน่วยทีป่ระสงค์จะใชส้ทิธบิรษิทัฯ จะส่งใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ ทีม่จี ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ 
ส่วนทีเ่หลอืคนืใหแ้ก่ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ ภำยใน 14 วนันับจำกวนัใชส้ทิธนิัน้ ๆ 

3.2.10 บรษิัทฯ จะยื่นขอจดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงทุนช ำระแล้วของบรษิัทฯ ต่อกระทรวงพำณิชย์ตำม
จ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ส ำหรบักำรใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ภำยใน 14 วนั นับจำกวนัใชส้ทิธแิละบรษิทัฯ 
ไดร้บัช ำระค่ำหุน้ครบตำมจ ำนวนทีม่กีำรใชส้ทิธแิลว้ นอกจำกนี้ บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรจดทะเบยีนผูถ้อื
ใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ ที่ได้ใช้สทิธนิัน้เขำ้เป็นผู้ถือหุน้สำมญัของบรษิทัฯ ในสมุดทะเบยีนผู้ถือหุ้นตำม
จ ำนวนหุน้สำมญัทีค่ ำนวณไดจ้ำกกำรใชส้ทิธใินครัง้นัน้ 

 3.3 วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ 

วนัท ำกำรสุดทำ้ยของทุก 6 เดอืน นับจำกวนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ตลอดอำยุของใบส ำคญัแสดง
สทิธฯิ  
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3.4 หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

 3.4.1 คุณสมบตัขิองกรรมกำรและพนักงำนทีม่สีทิธไิดร้บักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ 

 บรษิัทฯ จะจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยโดย
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะเป็นผู้พิจำรณำจดัสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่
กรรมกำรบรษิทัและประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และใหป้ระธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และ/หรอื บุคคลทีป่ระธำน
เจำ้หน้ำทีบ่รหิำรมอบหมำย เป็นผูพ้จิำรณำจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ใหแ้ก่พนักงำนของบรษิทัฯ และ
กรรมกำรและพนักงำนในบริษัทย่อย ทัง้นี้จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ที่กรรมกำรและพนักงำนของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ในแต่ละรำยไม่จ ำเป็นต้องมจี ำนวนเท่ำกนั ขึน้อยู่กบัต ำแหน่ง อำยุงำน ควำมรู้
และประสบกำรณ์ ควำมรบัผดิชอบ ผลกำรปฏิบตังิำนหรอืประโยชน์ที่บรษิทัฯ และ/หรอื บรษิัทย่อยจะ
ไดร้บั 

ส ำหรบัรำยละเอียดรำยนำมกรรมกำรทุกรำยที่มสีทิธไิด้รบัใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ และจ ำนวนใบส ำคญั
แสดงสทิธฯิ ทีก่รรมกำรแต่ละรำยดงักล่ำวจะไดร้บั ปรำกฎในขอ้ 4 

3.4.2 กำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ กรณีที่กรรมกำรหรอืพนักงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยพ้น
สภำพ 

(1) เวน้แต่ (ก) คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และ/หรอื บุคคลทีค่ณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทนมอบหมำยจะก ำหนดเป็นอย่ำงอื่น หรอื (ข) กรณีทีร่ะบุเอำไวใ้นขอ้ 3.5.1 หรอืขอ้ 3.5.2 
ในกรณีทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ ลำออก ถูกไล่ออก เลกิจำ้ง หรอืปลดออก ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ จะ
ไม่สำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับจัดสรรอีก และผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ต้องคืน
ใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ ในส่วนทีย่งัไม่ไดใ้ชส้ทิธทิัง้หมดทีถ่อือยู่ใหแ้ก่บรษิทัฯ โดยทนัท ีเพื่อใหค้ณะกรรมกำร
สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนมอบหมำยน ำไปจดัสรรใหแ้ก่กรรมกำรหรอืพนักงำนของบรษิทัฯ หรอืบรษิทั
ย่อยตำมควำมเหมำะสมต่อไปตำมเงือ่นไขในขอ้ 3.4.2 (2) – ขอ้ 3.4.2 (4)  

(2) กรณีบุคคลผู้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร และ/หรอื ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรที่มสีทิธไิด้รบักำรจดัสรร
ใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ พ้นสภำพจำกกำรปฏิบตังิำนใหแ้ก่บรษิัทฯ ในฐำนะกรรมกำร และ/หรอื ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บรหิำร ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำม ให้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผู้พจิำรณำ
อนุมตัดิ ำเนินกำรพจิำรณำสทิธขิองบุคคลดงักล่ำวในกำรใชส้ทิธติำมทีเ่หน็สมควรต่อไป 

(3) กรณีบุคคลผู้ด ำรงต ำแหน่งที่ต ่ำกว่ำประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร รวมถึงกรรมกำรและพนักงำนของ
บริษัทย่อย ที่มีสิทธไิด้รบักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธฯิ พ้นสภำพจำกกำรปฏิบตัิงำนให้แก่บรษิัทฯ 
และ/หรอื บรษิทัย่อย แล้วแต่กรณี ไม่ว่ำกรณีใดกต็ำม ใหป้ระธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรเป็นผูพ้จิำรณำอนุมตัิ
กำรด ำเนินกำรพจิำรณำสทิธกิำรใชส้ทิธขิองบุคคลดงักล่ำวและกำรจดัสรรสทิธติำมทีเ่หน็สมควรต่อไป 
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(4) กรณีบุคคลผู้ด ำรงต ำแหน่งหลำยต ำแหน่งในบริษัทฯ ให้บุคคลดังกล่ำวมีสิทธิได้รับกำรจัดสรร
ใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ ในต ำแหน่งสงูสุดต ำแหน่งเดยีวเท่ำนัน้ 

3.5 เง่ือนไขส ำหรบักำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 
 3.5.1 ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ จะต้องมสีถำนะเป็นกรรมกำรหรอืพนักงำนของบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทั
ย่อย แล้วแต่กรณี ในวันก ำหนดกำรใช้สิทธินัน้ ๆ  เว้นแต่เป็นกำรพ้นสภำพจำกกำรเกษียณอำยุ กำร
เปลี่ยนแปลงอ ำนำจกำรควบคุมในบรษิทัฯ กำรพน้จำกต ำแหน่งกรรมกำรเนื่องจำกตอ้งออกตำมวำระในกำร
ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น หรือกำรโอนย้ำยตำมค ำสัง่บริษัทฯ หรือกำรปรบัโครงสร้ำงองค์กร ก่อนวนัครบ
ก ำหนดอำยุของใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ ใหก้รรมกำรหรอืพนักงำนรำยนัน้ ยงัคงมสีทิธทิีจ่ะใชส้ทิธติำมจ ำนวน
ใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ ไดจ้นครบอำยุของใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ ทีไ่ดร้บัจดัสรร 

3.5.2 ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ พ้นสภำพกำรเป็นกรรมกำรหรือพนักงำนของบริษัทฯ และ 
บรษิัทย่อย เน่ืองจำกถึงแก่กรรม ให้ผู้จดักำรมรดก ทำยำทโดยธรรม ผู้รบัพนิัยกรรมของบุคคลดงักล่ำว
สำมำรถใช้สทิธซิื้อหุ้นตำมใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ แทนกรรมกำรหรือพนักงำนดงักล่ำวได้จนครบอำยุของ
ใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ ทีไ่ดร้บัจดัสรรนัน้  

3.5.3 คณะกรรมกำรบรษิัท และ/หรอื บุคคลที่คณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำยมอี ำนำจโดยสมบูรณ์ในกำร
พจิำรณำก ำหนดหรอืแก้ไขเงื่อนไขกำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ ซึ่งอำจแตกต่ำงไปจำกทีไ่ดร้ะบุมำ
ขำ้งตน้ 

3.5.4 ในกรณีทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ ใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัของบรษิทัฯ ไม่ครบจ ำนวนตำมทีร่ะบุไวใ้น
ใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ ทีไ่ดร้บักำรจดัสรรแต่ยงัไม่ไดม้กีำรใชส้ทิธสิำมำรถน ำไปใชส้ทิธใินปีถดัไปได้โดย
จะต้องใชส้ทิธใิห้แล้วเสร็จภำยในวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธคิรัง้สุดทำ้ย หำกครบก ำหนดอำยุของใบส ำคญั
แสดงสทิธฯิ แล้ว ใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ใดๆ ทีไ่ม่ถูกใชส้ทิธจิะถูกยกเลกิและสิน้ผลไป และใหถ้อืว่ำผูถ้อื
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ สละสิทธิกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เหลือโดยไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่ำเสยีหำยใดๆ จำกบรษิทัฯ 

3.6 เง่ือนไขกำรปรบัสิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

 เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ให้ด้อยไปกว่ำเดิม บริษัทฯ จะ
ด ำเนินกำรปรบัรำคำกำรใช้สทิธแิละอตัรำกำรใชส้ทิธใินกำรซื้อหุน้สำมญัตลอดอำยุของใบส ำคญัแสดง
สทิธฯิ โดยบรษิทัฯ จะออกหุน้เพื่อรองรบักำรปรบัสทิธดิงักล่ำว หรอืในกรณีทีบ่รษิทัไม่สำมำรถปรบัสทิธิ
ได ้ใหบ้รษิทัฯชดใชค้่ำเสยีหำย เมื่อเกดิเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งดงัต่อไปนี้ 

3.6.1 เมื่อบรษิทัฯ มกีำรเปลี่ยนแปลงมลูค่ำทีต่รำไวข้องหุน้สำมญัของบรษิทัฯ อนัเป็นผลมำจำกกำรรวม
หุน้หรอืแบ่งแยกหุน้ของบรษิทัฯ โดยกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใชส้ทิธแิละอตัรำกำรใชส้ทิธจิะมผีลบงัคบั
ทนัทนีับตัง้แต่วนัทีไ่ด้มกีำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำทีต่รำไวข้องหุน้สำมญัของบรษิทัฯ ซึ่งกำรปรบัสทิธนิี้ท ำ
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เพื่อใหผู้ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ ไดร้บัหุน้จ ำนวนเท่ำเดมิ เสมอืนว่ำไม่มกีำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำทีต่ รำไว้
ของหุน้สำมญัของบรษิทัฯ 

(1)  รำคำกำรใชส้ทิธ ิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี้ 

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

(2)  อตัรำกำรใชส้ทิธ ิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี้ 

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

โดยที ่ Price 1  คอื รำคำกำรใชส้ทิธใิหม่หลงักำรเปลีย่นแปลง 

Price 0  คอื รำคำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

Ratio 1  คอื  อตัรำกำรใชส้ทิธใิหม่หลงักำรเปลีย่นแปลง 

Ratio 0  คอื  อตัรำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

Par 1  คอื  มลูค่ำทีต่รำไวข้องหุน้สำมญัหลงักำรเปลีย่นแปลง 

Par 0  คอื  มลูค่ำทีต่รำไวข้องหุน้สำมญัก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

3.6.2 เมื่อบรษิทัฯ เสนอขำยหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอื ประชำชนทัว่ไป และ/หรอื
บุคคลในวงจ ำกดั โดย “รำคำเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่” ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 90 (เก้ำสบิ) ของ 
“รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษทั” ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใชส้ทิธแิละอตัรำกำรใช้สทิธจิะมี
ผลบงัคบัทนัท ีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ถือหุน้สำมญัไม่ได้รบัสทิธใินกำรจองซื้อหุ้นสำมญัทีอ่อกใหม่  ณ วนัปิด
สมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธจิองซื้อหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ หรอื วนัแรกทีต่ลำดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมำย 
XR ส ำหรบักรณีทีเ่ป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ (Rights Issue) และ/หรอืวนัแรกของกำรเสนอขำย
หุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรอื บุคคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

“รำคำเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่” ค ำนวณได้จำกจ ำนวนเงนิทัง้หมดที่บรษิัทฯ จะได้รบั 
จำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั หกัด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรเสนอขำยหลกัทรพัย์ที่ออกนัน้ (ถ้ำม)ี  
หำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ทัง้หมด 

อนึ่ง ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่พร้อมกันมำกกว่ำ 1 (หนึ่ง) รำคำกำรเสนอขำย  
ในเงื่อนไขทีจ่ะต้องจองซื้อหุน้ดงักล่ำวดว้ยกนั ใหน้ ำรำคำเฉลี่ยทัง้ 2 (สอง) รำคำ และจ ำนวนหุน้ทีอ่อก
ใหม่ทัง้หมดมำค ำนวณรำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่กำรเสนอขำยพร้อมกัน
ดงักล่ำวไม่อยู่ภำยในเงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกนั ให้น ำจ ำนวนหุ้นและรำคำเสนอขำยเฉพำะของหุ้น
สำมญัทีอ่อกใหม่ซึ่ง “รำคำเฉลี่ยต่อหุน้ของหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่” ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 90 (เก้ำสบิ) ของ "รำคำ
ตลำดของหุน้สำมญัของบรษิทั" มำค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงเท่ำนัน้ 
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"รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษทั" ไดก้ ำหนดไวเ้ท่ำกบั รำคำเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของหุน้สำมญัของ
บริษัทฯ ที่มีกำรซื้อขำยทัง้หมดในตลำดหลักทรัพย์ 7 (เจ็ด) วันท ำกำรติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในกำร
ค ำนวณ ซึง่รำคำตลำดเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก เท่ำกบั มลูค่ำกำรซื้อขำยหุน้สำมญัทัง้หมดของบรษิทัฯ หำรดว้ย
จ ำนวนหุน้สำมญัของบรษิทัฯ ทีม่กีำรซื้อขำยทัง้หมดในตลำดหลกัทรพัย์ 

ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัท” เนื่องจำกหุ้นสำมญัไม่มกีำรซื้อขำยใน
ช่วงเวลำดงักล่ำว บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำยุตธิรรมเพื่อใชใ้นกำรค ำนวณแทน 

“รำคำยุติธรรม” หมำยถงึ รำคำทีป่ระเมนิโดยทีป่รกึษำทำงกำรเงนิทีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. ใหค้วำมเหน็ชอบ 

“วนัท่ีใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถงึ วนัแรกทีผู่ซ้ื้อหุน้สำมญัจะไม่ไดร้บัสทิธใินกำรจองซื้อหุน้สำมญัทีอ่อก
ใหม่ (วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธจิองซื้อหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ หรอื วนัแรกทีต่ลำดหลกัทรพัยข์ึน้
เครื่องหมำย XR) ส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิ (Rights Issue) และ/หรอื วนัแรก
ของกำรเสนอขำยหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ส ำหรบักรณีทีเ่ป็นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ /หรอื 
กรณีทีเ่ป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

(1)  รำคำกำรใชส้ทิธ ิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี้ 

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

(2)  อตัรำกำรใชส้ทิธ ิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี้ 

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

โดยที ่ Price 1 คอื รำคำกำรใชส้ทิธใิหม่หลงักำรเปลีย่นแปลง  

Price 0 คอื รำคำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

Ratio 1 คอื อตัรำกำรใชส้ทิธใิหม่หลงักำรเปลีย่นแปลง 

Ratio 0 คอื อตัรำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

MP คอื รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษิทั 

A คอื จ ำนวนหุน้สำมญัทีไ่ดเ้รียกช ำระเตม็มูลค่ำแล้ว ณ วนัก่อนปิดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่ อกำรจองซื้ อหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ของ 
ผู้ถือหุ้นเดมิ และ/หรอื ก่อนวนัแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัที่
ออกใหม่แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรอื กรณีเสนอขำยใหแ้ก่บุคคล
ในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 
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B คอื จ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่เพื่อเสนอขำยแก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอื 
เสนอขำยต่อประชำชนทัว่ไป และ/หรอื เสนอขำยให้แก่บุคคลใน
วงจ ำกดั 

BX คอื จ ำนวนเงินที่จะได้รับทัง้สิ้น หลังหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำก 
กำรออกหลักทรัพย์นั ้น (ถ้ำมี)  ทัง้จำกกำรเสนอขำยให้แก่ 
ผูถ้ือหุ้นเดมิ และ/หรอื เสนอขำยประชำชนทัว่ไป และ/หรอื เสนอ
ขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั 

3.6.3 เมื่อบรษิทัฯ เสนอขำยหลกัทรพัย์ออกใหม่ใด ๆ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอื เสนอขำยประชำชน
ทัว่ไป และ/หรอื บุคคลในวงจ ำกดัโดยทีห่ลกัทรพัย์นัน้มสีทิธทิีจ่ะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุน้สำมญัได้ 
หรือให้สิทธใินกำรจองซื้อหุ้นสำมญั (“หลกัทรพัย์ท่ีออกใหม่ท่ีมีสิทธิแปลงสภำพ”) เช่น หุ้นกู้แปลง
สภำพ หรอืใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสำมญั โดยที่ “รำคำเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสำมญัท่ีจะออก
ใหม่เพื่อรองรบัสิทธิ” ดงักล่ำว ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 90 (เกำ้สบิ) ของ “รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษทั” 

กำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธ ิและอตัรำกำรใชส้ทิธจิะมผีลบงัคบัทนัทตีัง้แต่วนัแรกทีผู่ถ้อืหุน้สำมญัจะ
ไม่ไดร้บัสทิธใินกำรจองซื้อหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใด ๆ ทีม่สีทิธแิปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุน้สำมญั หรอืให้
สทิธใินกำรจองซื้อหุน้สำมญั (วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธจิองซื้อหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ หรอืวนัแรก
ทีต่ลำดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมำย XR) ส ำหรบักรณีทีเ่ป็นกำรเสนอขำยใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิ(Rights Issue) 
และ/หรอื วนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรพัย์ออกใหม่ใด ๆ ทีม่สีทิธทิีจ่ะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้น
สำมญัไดห้รอืใหส้ทิธใินกำรจองซื้อหุน้สำมญั กรณีเสนอขำยใหก้บัประชำชนทัว่ไป และ/หรอื กรณีทีเ่ป็น
กำรเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

“รำคำเฉล่ียต่อหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่เพื่อรองรบัสิทธิ” ค ำนวณได้จำกจ ำนวนเงนิที่บรษิัทฯ จะได้รบั
จำกกำรขำยหลกัทรพัย์ที่มสีทิธทิี่จะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั หรอืให้สทิธใินกำรจองซื้อหุน้
สำมญั หกัดว้ยค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จำกกำรออกหลกัทรพัย์นัน้ (ถ้ำม)ี รวมกบัเงนิทีจ่ะไดร้ับจำกกำรใชส้ทิธิ
ซื้อหุน้สำมญันัน้ หำรดว้ยจ ำนวนหุน้ทัง้สิน้ทีต่อ้งออกใหม่เพื่อรองรบักำรใชส้ทิธนิัน้ 

อนึ่ง ในกรณีทีม่กีำรเสนอขำยหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ทีม่สีทิธแิปลงสภำพพรอ้มกนัมำกกว่ำ 1(หนึ่ง) รำคำ 
กำรเสนอขำย ในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหลกัทรพัย์ดงักล่ำวด้วยกนั ให้ค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงจำก 
หลกัทรพัย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภำพทัง้หมด แต่ในกรณีที่กำรเสนอขำยพร้อมกันดงักล่ำวไม่อยู่
ภำยในเงือ่นไขทีต่อ้งจองซื้อดว้ยกนั ใหค้ ำนวณกำรเปลีย่นแปลงจำก หลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ทีม่สีทิธแิปลง
สภำพ ซึง่ "รำคำเฉลีย่ต่อหุน้ของหุน้สำมญัทีจ่ะออกใหม่เพื่อรองรบัสทิธ"ิ ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 90 (เกำ้สบิ) ของ 
"รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษิทั" เท่ำนัน้  

“รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษทั” มคีวำมหมำยเช่นเดยีวกบัรำยละเอยีดในขอ้ 1.4.2 ขำ้งตน้ 
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“วนัท่ีใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผูซ้ื้อหุน้สำมญัจะไม่ไดร้บัสทิธใินกำรจองซื้อหลกัทรพัย์ที่
ออกใหม่ใด ๆ ทีใ่หส้ทิธแิปลงสภำพเป็นหุน้สำมญั หรอืใหส้ทิธใินกำรซื้อหุน้สำมญั ส ำหรบักรณีทีเ่ป็นกำร
เสนอขำยหลกัทรัพย์ดังกล่ำวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของกำรเสนอขำย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมญัแก่
ประชำชนทัว่ไป และ/หรอื กรณีทีเ่ป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

(1)  รำคำกำรใชส้ทิธ ิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี้ 

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

(2)  อตัรำกำรใชส้ทิธ ิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี้ 

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

โดยที ่ Price 1  คอื รำคำกำรใชส้ทิธใิหม่หลงักำรเปลีย่นแปลง  

Price 0 คอื รำคำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

Ratio 1 คอื อตัรำกำรใชส้ทิธใิหม่หลงักำรเปลี่ยนแปลง 

Ratio 0 คอื อตัรำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

MP คอื รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษิทั 

A คอื จ ำนวนหุน้สำมญัทีไ่ดเ้รยีกช ำระเตม็มูลค่ำแล้ว ณ วนัก่อนปิดสมุด
ทะเบยีนผูถ้อืหุน้เพื่อกำรจองซื้อหลกัทรพัย์ทีอ่อกใหม่ทีม่ ีสทิธทิีจ่ะ
แปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญัได้ หรอืให้สทิธใินกำรจองซื้อ
หุ้นสำมญั และ/หรือ ก่อนวนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรพัย์ที่
ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภำพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญัได้ 
หรอืให้สทิธใินกำรจองซื้อหุ้นสำมญั กรณีเสนอขำยต่อประชำชน
ทัว่ไป และ/หรอืเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

B คอื จ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ เพื่อรองรบักำรใชส้ทิธขิองหลกัทรพัย์
ใดๆ ทีม่สีทิธทิีจ่ะแปลงสภำพหรอืเปลี่ยนเป็นหุน้สำมญัได ้หรอืให้
สิทธิในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญตำมที่เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 
และ/หรอื เสนอขำยต่อประชำชนทัว่ไป และ/หรอื เสนอขำยใหแ้ก่
บุคคลในวงจ ำกดั 

BX คอื จ ำนวนเงินที่จะได้รับทัง้สิ้น หลังหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำก 
กำรออกหลกัทรพัย์ใด ๆ ที่ให้สทิธทิี่จะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็น
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หุ้นสำมัญได้ หรือให้สิทธิในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญ ส ำหรับ 
กำรเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขำยประชำชน
ทัว่ไป และ/หรอื เสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั รวมกบัเงนิทีจ่ะ
ไดร้บัจำกกำรใชส้ทิธแิปลงสภำพ / เปลีย่นเป็นหุน้สำมญัได ้หรอืให้
สทิธใินกำรจองซื้อหุน้สำมญั 

3.6.4 เมื่อบรษิทัฯ จ่ำยเงนิปันผลทัง้หมดหรอืบำงส่วนเป็นหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  
กำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธ ิและอตัรำกำรใชส้ทิธจิะมผีลบงัคบัทนัทตีัง้แต่วนัแรกทีผู่ซ้ื้อหุน้สำมญัจะ
ไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล หรือ วันแรกที่ตลำด
หลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมำย XD) 

(1) รำคำกำรใชส้ทิธ ิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี้ 

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

(2) อตัรำกำรใชส้ทิธ ิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี้ 

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

โดยที ่ Price 1  คอื รำคำกำรใชส้ทิธใิหม่หลงักำรเปลีย่นแปลง  

Price 0 คอื รำคำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

Ratio 1 คอื อตัรำกำรใชส้ทิธใิหม่หลงักำรเปลีย่นแปลง 

Ratio 0 คอื อตัรำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

A คอื จ ำนวนหุน้สำมญัทีไ่ดเ้รยีกช ำระเตม็มูลค่ำแล้ว ณ วนัก่อนปิดสมุด
ทะเบยีนผูถ้อืหุน้ เพื่อสทิธใินกำรรบัหุน้ปันผล 

B คอื จ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ในรปูแบบของหุน้สำมญัปันผล 

3.6.5 เมื่อบริษัทฯ จ่ำยเงินปันผลเป็นเงนิเกินกว่ำอตัรำร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) ของก ำไรสุทธติำมงบ
กำรเงนิรวมของบรษิทัฯ หลงัหกัภำษเีงนิไดแ้ละหลงัจำกหกัขำดทุนสะสมและส ำรองตำมกฎหมำย ส ำหรบั 
กำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำปีบญัชใีด ๆ ในระหว่ำงอำยุของใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ กำรเปลี่ยนแปลง
รำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตัง้แต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสำมัญจะไม่มีสิทธิ 
รบัเงนิปันผล (วนัปิดสมุดทะเบยีนผู้ถือหุ้นที่มสีทิธไิด้รบัเงนิปันผล หรอื วนัแรกที่ตลำดหลกัทรพัย์ขึ้น
เครื่องหมำย XD) 

ทัง้นี้ อัตรำร้อยละของเงินปันผลที่จ่ำยให้กับผู้ถือหุ้น ค ำนวณโดยน ำเงินปันผลที่จ่ำยออกจริงจำก  
ผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละรอบระยะปีบญัช ีหำรด้วยก ำไรสุทธติำมงบตำมงบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ 
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หลงัหกัภำษเีงนิไดแ้ละหลงัจำกหกัขำดทุนสะสมและส ำรองตำมกฎหมำย ของผลกำรด ำเนินงำนของรอบ
ระยะเวลำปีบญัชเีดยีวกนั โดยทีเ่งนิปันผลทีจ่่ำยออกจรงิดงักล่ำวใหร้วมถงึเงนิปันผลทีจ่่ำยระหวำ่งกำลใน
แต่ละรอบบญัชดีงักล่ำวดว้ย 

วนัทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณ หมำยถงึ วนัแรกทีผู่ซ้ื้อหุน้สำมญัจะไม่ไดร้บัสทิธใินเงนิปันผล (วนัปิดสมุดทะเบยีน
ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปันผล หรอื วนัแรกทีต่ลำดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมำย XD)  

(1) รำคำกำรใชส้ทิธ ิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี้ 

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

(2) อตัรำกำรใชส้ทิธ ิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี้ 

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

โดยที ่ Price 1 คอื รำคำกำรใชส้ทิธใิหม่หลงักำรเปลีย่นแปลง  

Price 0 คอื รำคำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

Ratio 1 คอื อตัรำกำรใชส้ทิธใิหม่หลงักำรเปลีย่นแปลง 

Ratio 0 คอื อตัรำกำรใชส้ทิธเิดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

MP คอื รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษิทัซึ่งมคีวำมหมำยเช่นเดยีวกบั
 รำยละเอยีดในขอ้ 1.4.2 

D คอื เงนิปันผลต่อหุน้ทีจ่่ำยจรงิแก่ผูถ้อืหุน้ 

R คอื เงนิปันผลต่อหุ้นที่จ่ำยในอตัรำร้อยละ 100 โดยค ำนวณจำกก ำไร
สุทธหิลกัหกัภำษีเงนิได้และหลงัจำกหกัขำดทุนสะสมและส ำรอง
ตำมกฎหมำย จำกผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีบัญชี หำรด้วย
จ ำนวนหุน้ทัง้หมดทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปันผล 

3.6.6 ในกรณีที่มเีหตุกำรณ์ใด ๆ อนัท ำให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ หรอืใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ จะไดร้บัเมื่อมกีำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ ดอ้ยไปกว่ำเดมิ โดยทีเ่หตุกำรณ์
ใด ๆ นัน้ไม่ไดก้ ำหนดอยู่ในขอ้ 3.6.1 ถงึขอ้ 3.6.5 ดงักล่ำวขำ้งต้น ใหบ้รษิทัฯ พจิำรณำเพื่อก ำหนดกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำกำรใชส้ทิธ ิและ/หรอื อตัรำกำรใชส้ทิธ ิ(หรอืปรบัจ ำนวนหน่วยใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ 
แทนอตัรำกำรใช้สิทธิ) ใหม่อย่ำงเป็นธรรม โดยไม่ท ำให้สิทธิของผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ด้อยไป
กว่ำเดมิ โดยใหถ้อืว่ำผลกำรพจิำรณำนัน้เป็นทีสุ่ด  

3.6.7 กำรค ำนวณเปลีย่นรำคำกำรใชส้ทิธแิละอตัรำกำรใชส้ทิธติำมขอ้ 3.6.1 ถงึขอ้ 3.6.6 เป็นอสิระต่อกนั 
และจะค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงตำมล ำดบัเหตุกำรณ์ก่อนหลงัของกำรเปรยีบเทยีบกบัรำคำตลำดของหุน้
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สำมญั ของบริษัทฯ ส ำหรบัในกรณีที่มเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ จะเกิดขึ้นพร้อมกันให้ค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลง
เรยีงล ำดบัดงันี้ คอื ขอ้ 3.6.1 ขอ้ 3.6.5 ขอ้ 3.6.4 ขอ้ 3.6.2 ขอ้ 3.6.3 และขอ้ 3.6.6 โดยในแต่ละล ำดบั
ครัง้ทีม่กีำรค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงใหค้งสภำพของรำคำกำรใชส้ทิธแิละอตัรำกำรใชส้ทิธเิป็นทศนิยม 3 
(สำม) ต ำแหน่ง 

3.6.8 กำรค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธแิละอตัรำกำรใชส้ทิธติำมขอ้ 3.6.1 ถงึขอ้ 3.6.6 จะไม่
มกีำรเปลี่ยนแปลงซึ่งท ำใหร้ำคำกำรใชส้ทิธใิหม่สูงขึน้และอตัรำกำรใชส้ทิธลิดลง เวน้แต่กรณีกำรรวมหุน้ 
ส ำหรบักำรค ำนวณจ ำนวนเงนิจำกกำรใชส้ทิธ ิจะค ำนวณจำกรำคำกำรใชส้ทิธใิหม่หลงักำรเปลี่ยนแปลง 
(ทศนิยม 3 ต ำแหน่ง) คูณกบัจ ำนวนหุน้สำมญั (จ ำนวนหุ้นสำมญัค ำนวณได้จำก อัตรำกำรใชส้ทิธใิหม่ 
คูณกบัจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ ทีแ่สดงควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธ ิเมื่อค ำนวณไดจ้ ำนวนหุน้ออกมำเป็น
เศษหุ้นให้ตดัเศษของหุ้นนัน้ทิ้ง) ในกรณีจ ำนวนเงนิที่ค ำนวณได้จำกกำรใช้สทิธมิเีศษของบำท ให้ใช้
ทศนิยม 2 (สอง) ต ำแหน่ง 

ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธจินเป็นผลท ำใหร้ำคำกำรใชส้ทิธใิหม่ทีค่ ำนวณตำมสูตร
มรีำคำต ่ำกว่ำมูลค่ำทีต่รำไวข้องหุน้สำมญั (Par Value) ของบรษิทัฯนัน้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบั
รำคำกำรใชส้ทิธใิหม่เพยีงเท่ำกบัมูลค่ำทีต่รำไวข้องหุน้สำมญัเท่ำนัน้ ส ำหรบัอตัรำกำรใชส้ทิธใิหม่ใหใ้ช้
อตัรำกำรใชส้ทิธทิีค่ ำนวณไดต้ำมขอ้ 3.6.1 ถงึขอ้ 3.6.6 เช่นเดมิ  

3.6.9 บรษิทัฯ อำจท ำกำรปรบัรำคำกำรใชส้ทิธคิวบคู่กบักำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ ใหม่ทดแทนกำร
ปรบัอตัรำกำรใชส้ทิธกิไ็ด ้

3.6.10 กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สทิธแิละอตัรำกำรใชส้ทิธติำมขอ้ 3.6.1 ถงึขอ้ 3.6.6 และ/หรอื กำร
ออกใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ ใหม่ทดแทนกำรปรบัอตัรำกำรใชส้ทิธติำมขอ้ 3.6.9 บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรขอ
แจง้รำยละเอยีดเกีย่วกบักำรปรบัสทิธโิดยบอกถงึเหตุผลทีต่อ้งมกีำรปรบัสทิธ ิรำยละเอยีดวิธกีำรค ำนวณ 
รำคำกำรใชส้ทิธใิหม่ อตัรำกำรใชส้ทิธใิหม่ วนัทีก่ำรปรบัสทิธมิผีลบงัคบั และจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ 
ทีอ่อกทดแทนกำรปรบัอตัรำกำรใชส้ทิธ ิโดยกำรตดิประกำศ ณ ส ำนักงำนใหญ่ของบรษิทัฯ หรอืแจง้ผ่ำน
ระบบสื่อสำรภำยในบรษิัทฯ โดยจะแจ้งทนัทนีับตัง้แต่วนัที่มเีหตุกำรณ์หรอืก่อนวนัที่กำรปรบัสทิธมิผีล
บงัคบั  
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4. รำยช่ือของกรรมกำรทุกรำยท่ีได้รบักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ และรำยช่ือพนักงำนท่ีได้รบัจดัสรร
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ เกินกว่ำร้อยละ 5 ของจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

 4.1 กรรมกำรของบริษทัฯ ท่ีได้รบักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

 
ล ำดบั ช่ือของกรรมกำร ต ำแหน่ง จ ำนวนใบส ำคญัแสดง

สิทธิท่ีจดัสรร (หน่วย) 
ร้อยละ (%) ของ
ใบส ำคัญแสดง
สิทธิทัง้หมด 

1. นำยจกัรกฤศฏิ ์พำรำพนัธกุล ประธำนกรรมกำร ไม่เกนิ 1,250,000 ไม่เกนิ 4.24 
2. นำยชเูกยีรต ิรุจนพรพจ ี กรรมกำร ไม่เกนิ 900,000 ไม่เกนิ 3.05 
3. นำยศรณัย ์สุภคัศรณัย ์ กรรมกำร ไม่เกนิ 1,100,000 ไม่เกนิ 3.73 
4. นำยทรงพล ชวีะปัญญำโรจน์ กรรมกำร ไม่เกนิ 400,000 ไม่เกนิ 1.36 
5. นำยวชริธร คงสุข กรรมกำร ไม่เกนิ 900,000 ไม่เกนิ 3.05 
6. นำงอุมำวด ีรตันอุดม กรรมกำร ไม่เกนิ 700,000 ไม่เกนิ 2.37 
7. นำยวรวทิย ์ชยัลมิปมนตร ี กรรมกำร ไม่เกนิ 900,000 ไม่เกนิ 3.05 
8 นำยนปกรณ์ กลิน่ทอง กรรมกำร ไม่เกนิ 700,000 ไม่เกนิ 2.37 
9. นำยวริชั มรกตกำล* กรรมกำร ไม่เกนิ 2,000,000 ไม่เกนิ 6.78 

รวม ไม่เกิน  8,850,000 ไม่เกิน  30.00 

* หมำยเหตุ: นำยวริชั มรกตกำล กรรมกำรของบรษิทัฯ ประธำนเจ้ำหน้ำทีส่ำยพำณิชย์และกำรลงทุน 
และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรบรษิทั เวนดิ้งพลสั จ ำกดั เป็นผูไ้ดร้บักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ เกนิ
กว่ำรอ้ยละ 5 ของ จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ ทัง้หมดทีเ่สนอขำยในครัง้นี้ ทัง้นี้ขอ้ 3.4.2 (4) ของสรุป
ขอ้ก ำหนดสทิธขิองใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ นี้ไดก้ ำหนดว่ำ กรณีบุคคลผูใ้ดด ำรงต ำแหน่งหลำยต ำแหน่งใน
บรษิทัฯ ใหบุ้คคลดงักล่ำวไดร้บักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ ในต ำแหน่งสงูสุดต ำแหน่งเดยีวเท่ำนัน้ 

4.2  รำยช่ือพนักงำนท่ีได้รบัจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ เกินกว่ำร้อยละ 5 ของจ ำนวนใบส ำคญัแสดง
สิทธิฯ ท่ีจะออกและเสนอขำย 

นำยสนัติธร บุญเจือ กรรมกำรบริหำรของบริษัทฯ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ ประธำน
เจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรสำยงำนนวตักรรมเทคโนโลยี เป็นผู้ได้รบัจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ จ ำนวน ไม่เกนิ 
2,000,000 หน่วย คดิเป็น ไม่เกนิรอ้ยละ 6.78 ของใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ ทัง้หมดทีอ่อกในครัง้นี้ ทัง้นี้ขอ้ 
3.4.2 (4) ของสรุปขอ้ก ำหนดสทิธขิองใบส ำคญัแสดงสทิธฯินี้ ไดก้ ำหนดว่ำ กรณีบุคคลผูใ้ดด ำรงต ำแหน่ง
หลำยต ำแหน่งในบริษัทฯ ให้บุคคลดงักล่ำวได้รบักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ในต ำแหน่งสูงสุด
ต ำแหน่งเดยีวเท่ำนัน้ 
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4.3 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนถึงเหตุผล 
ควำมจ ำเป็น และประโยชน์ท่ีบริษัทฯ จะได้รบัจำกกำรจดัสรรหลกัทรพัย์ให้แก่กรรมกำรและ
พนักงำนท่ีได้รบักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ เกินกว่ำร้อยละ 5 

 4.3.1 นำยวิรชั มรกตกำล กรรมกำรของบริษทัฯ ท่ีได้รบักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ เกินกว่ำ
ร้อยละ 5 

เนื่องดว้ยทีป่ระชุมคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน2 ไดม้มีตอินุมตัใิหจ้ดัสรรใบส ำคญัแสดง
สทิธฯิ ใหแ้ก่กรรมกำรและพนักงำนของบรษิทัฯ ภำยใตโ้ครงกำร SABUY-ESOP 2 จ ำนวน 29,500,000 
หน่วย ทัง้นี้รำยละเอยีดปรำกฎตำม ขอ้ 2 และ 3 ขำ้งต้น ปรำกฎว่ำจำกกำรอนุมตัจิดัสรรใบส ำคญัแสดง
สิทธิของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนดงักล่ำว ท ำให้นำยวิรชั มรกตกำล กรรมกำร
บรษิทัฯ ประธำนเจำ้หน้ำทีส่ำยงำนพำณิชย์และกำรลงทุน และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร บรษิทั เวนดิ้ง 
พลสั จ ำกดั ได้รบัจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ เป็นจ ำนวนไม่เกิน 2,000,000 หน่วย จำก 29,500,000 
หน่วย จงึท ำใหน้ำยวริชั มรกตกำล เป็นผู้ได้รบักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ เกินกว่ำร้อยละ 5 ของ 
จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธฯิทัง้หมดทีเ่สนอขำยในครัง้นี้  

คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนมีควำมเห็นว่ำ นำยวิรัช  
มรกตกำล มคีุณสมบตั ิคุณธรรม จรยิธรรม ควำมรู ้ควำมสำมำรถ ควำมเชีย่วชำญ ประสบกำรณ์ ซึง่เป็น
ประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทัง้ในปัจจุบนัและต่อไปในอนำคต อีกทัง้กำรจดัสรร
ใบส ำคญัแสดงสทิธฯิทีจ่ะซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทักเ็พื่อใหเ้กดิควำมรูส้กึในกำรเป็นเจำ้ของร่วมกบั
บริษัทฯ อันเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมมุ่งมัน่และควำมตัง้ใจที่จะร่วมกันน ำพำบริษัทฯ ไปสู่ควำม
เจรญิรุ่งเรอืงต่อไปในอนำคตเพื่อบรรลุเป้ำหมำยทำงธุรกจิและเพื่อกำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนืของบรษิทัฯ ซึ่ง
นำยวริชั มรกตกำล ไดเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัตัง้แต่วนัที ่11 มกรำคม 2564 ทีผ่่ำนมำ จงึยงั
ไม่ได้มีกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทแต่อย่ำงใด อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำจำกควำมรู้ 
ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ของนำยวริชั มรกตกำล คณะกรรมกำรบรษิัทเชื่อว่ำบรษิัทฯ จะได้รบั
ประโยชน์ตอบแทนกลบัมำในรปูของผลกำรด ำเนินงำนทีด่ขี ึน้ซึง่มคีวำมคุม้ค่ำเมื่อเปรยีบเทยีบกบัจ ำนวน
หุน้สำมญัทีน่ำยวริชั มรกตกำล จะไดร้บั ซึง่เกดิจำกกำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ทีจ่ะไดร้บั  

4.3.2 นำยสนัติธร บุญเจือ กรรมกำรบริหำรของบริษทัฯ ได้รบักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 
เกินกว่ำร้อยละ 5 

นอกจำกนี้ ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรได้จดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธใิหแ้ก่กรรมกำรและพนักงำน ภำยใต้
โครงกำร SABUY-ESOP 2 ปรำกฏว่ำ นำยสนัตธิร บุญเจอื กรรมกำรบรหิำร กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรสำยงำนนวตักรรมเทคโนโลย ีไดร้บัจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ เป็นจ ำนวน

 
2 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ประกอบไปดว้ยกรรมกำรของบรษิทัฯ 3 ท่ำน ไดแ้ก่ 1. นำยศรณัย ์สุภคัศรณัย ์2. นำงอุมำวด ี
รตันอุดม 3. นำยวรวทิย ์ชยัลมิปมนตร ีซึง่ทัง้ 3 ท่ำน ไม่ไดเ้ป็นกรรมกำรทีจ่ะไดร้บัจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธเิกนิกว่ำรอ้ยละ 5 



 
 
   

ขอ้ก ำหนดสทิธ ิSABUY-ESOP 2 หน้ำ 18 
 

ไม่เกนิ 2,000,000 หน่วย จำก 29,500,000 หน่วย จงึท ำใหน้ำยสนัตธิร บุญเจอื เป็นผูไ้ดร้บักำรจดัสรร
ใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ เกินกว่ำร้อยละ 5 ของ จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธฯิทัง้หมดที่เสนอขำยในครัง้นี้
เช่นเดยีวกนั  

คณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนมคีวำมเหน็ว่ำนำยสนัตธิร บุญเจอื 
เป็นบุคลำกรหลักในกำรปฏิบัติงำนเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในกำรพัฒนำ
ผลติภณัฑ ์และบรกิำรต่ำง ๆ ซึง่สำมำรถตอบสนองต่อกำรขยำยตวัของธุรกจิในอนำคตได ้คณะกรรมกำร
บรษิัทเชื่อว่ำบรษิัทฯ จะได้รบัประโยชน์ตอบแทนกลบัมำในรูปของผลกำรด ำเนินงำนที่ดขี ึน้ซึ่งมคีวำม
คุ้มค่ำเมื่อเปรยีบเทยีบกบัจ ำนวนหุ้นสำมญัที่นำยสนัติธร บุญเจอื จะได้รบั ซึ่งเกิดจำกกำรใช้สทิธติำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ ทีจ่ะไดร้บั 

ทัง้นี้ เน่ืองจำกกำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ ในครัง้นี้เป็นกำรเสนอขำยแบบไม่คดิมลูค่ำ โดยมรีำคำ
กำรใชส้ทิธ ิ(ต่อหน่วย) 3.25 บำท จะไม่ก่อใหเ้กดิผลประโยชน์แก่ นำยวริชั มรกตกำล และนำยสนัตธิร 
บุญเจอื เน่ืองจำกรำคำกำรใชส้ทิธซิื้อหุน้ดงักล่ำว เป็นรำคำทีส่งูกว่ำรำคำตลำด ทัง้นี้ บนสมมตฐิำนรำคำ
ตลำดก่อนเสนอขำยที ่2.19 บำท ต่อหุน้ ซึ่งเป็นรำคำถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของหุน้ยอ้นหลงั 7 วนัท ำกำร
ติดต่อกันก่อนวนัที่คณะกรรมกำรมีมติอนุมตัิโครงกำรและก ำหนดรำคำกำรใช้สิทธซิื้อหุ้นสำมญัตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ 

5. ผลกระทบท่ีมีต่อผู้ถือหุ้นเน่ืองจำกกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ให้แก่กรรมกำรและ
 พนักงำนของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

 5.1 ผลกระทบต่อรำคำตลำดของหุ้น (Price Dilution) เมื่อมีกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นของกรรมกำรและ 
  พนักงำนของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

ในกรณีที่มกีำรใช้สทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธิฯ ทัง้หมดทัง้จ ำนวน 29,500,000 หน่วย ในรำคำกำรใช้
สทิธ ิ(ต่อหน่วย) 3.25 บำท จะไม่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อรำคำตลำดหุน้ของบรษิทัฯ เน่ืองจำกรำคำกำรใช้
สทิธซิื้อหุน้ดงักล่ำว เป็นรำคำทีส่งูกว่ำรำคำตลำด (ไม่มส่ีวนลดจำกรำคำตลำด) ทัง้นี้ บนสมมตฐิำนรำคำ
ตลำดก่อนเสนอขำยที ่2.19 บำท ต่อหุน้ ซึ่งเป็นรำคำถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของหุน้ยอ้นหลงั 7 วนัท ำกำร
ติดต่อกันก่อนวนัที่คณะกรรมกำรมีมติอนุมตัิโครงกำรและก ำหนดรำคำกำรใช้สิทธซิื้อหุ้นสำมญัตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ 

อย่ำงไรกต็ำม ผลกระทบต่อรำคำตลำดของหุน้ เมื่อมกีำรใชส้ทิธซิื้อหุน้ของกรรมกำรและพนักงำนของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะขึน้อยู่กบัรำคำตลำดหุน้ของบรษิทัฯ ณ วนัทีหุ่น้เพิม่ทุนทีเ่กดิจำกกำรใชส้ทิธิ
ของกรรมกำรและพนักงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเขำ้ท ำกำรซื้อขำยในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยโดยใชส้ตูรค ำนวณดงัต่อไปนี้ 
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สูตรกำรค ำนวณ : 

Price Dilution   =    (รำคำก่อนกำรเสนอขำย – รำคำตลำดหลงักำรเสนอขำย) 
    รำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำย 

Price Dilution  =  (Po-Pn)/Po 

Pn  =  (PoQo) + (รำคำกำรใชส้ทิธขิอง SABUY-ESOP 2*Qw) / (Qo+Qw) 

Po   =    รำคำตลำดถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักของหุน้สำมญัของบรษิทัทีท่ ำกำรซื้อขำยในตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยในช่วงเวลำ 7 วนัท ำกำรติดต่อกนัก่อนวนัที่คณะกรรมกำรมมีติให้เสนอ
วำระต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตัใิหบ้รษิทัเสนอขำยหุน้รองรบั  

Pn   = รำคำเฉลีย่ของหุน้ทัง้หมดภำยหลงักำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธขิองกรรมกำรและ
พนักงำนของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยทัง้หมด 

Qo   =   จ ำนวนหุน้สำมญัทีม่อียู่เดมิ (จ ำนวนหุน้ทีช่ ำระแลว้) 

Qw  =  จ ำนวนหุน้สำมญัใหม่ทีเ่พิม่ขึน้จำกกำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ ทัง้จ ำนวนซึง่
 เท่ำกบั 29,500,000 หุน้ 

5.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไรหรือสิทธิในกำรออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 
สตูรค ำนวณ:  Control Dilution = Qw / (Qo+Qw) 

Qo  =  จ ำนวนหุน้สำมญัทีม่อียู่เดมิเท่ำกบั 1,005,000,000 หุน้ ณ วนัประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัที่
มมีตใิหอ้อกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ เมื่อวนัที่ 22 กมุภำพนัธ ์2564 

Qw  =  จ ำนวนหุน้สำมญัใหม่ทีเ่พิม่ขึน้จำกกำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ ทัง้จ ำนวนซึง่
 เท่ำกบั 29,500,000 หุน้ 

ดงันัน้ (ตวัเลขทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณดำ้นล่ำงมหีน่วย : หุน้) 

Control Dilution  =  29,500,000 / (1,005,000,000 + 29,500,000) 

   =  ไม่เกนิรอ้ยละ 2.85  

ในกรณีที่มีกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ทัง้หมดที่มีกำรจดัสรรให้แก่กรรมกำรและพนักงำน
จ ำนวน 29,500,000 หน่วย จะมผีลท ำให้ส่วนแบ่งก ำไรและสทิธอิอกเสยีงของผูถ้ือหุน้เดมิของบรษิทัฯ 
ลดลงใน อตัรำรอ้ยละ 2.85 ของส่วนแบ่งก ำไรหรอืสทิธใินกำรออกเสยีงเดมิ  

 อย่ำงไรกด็ ีเนื่องจำกบรษิทัฯ จะเสนอต่อทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุ้นประจ ำปี 2564 ซึ่งจะจดัขึน้ในวนัที ่20 
เมษำยน 2564 เพื่อพจิำรณำอนุมตักิำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ ภำยใตโ้ครงกำร SABUY-
ESOP 2 ในครัง้นี้ ดังนัน้หำกค ำนวณโดยอำศัยข้อมูลที่ตัง้อยู่บนสมมติฐำนว่ำ ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
SABUY-ESOP 1 ซึง่มกีำรออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธแิลว้ โดยจะถงึถงึวนัครบวนัก ำหนดใชส้ทิธิ
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ในวนัที่ 1 เมษำยน 2564 นี้ (ในอตัรำส่วนร้อยละ 50 ของใบส ำคญัแสดงสิทธ ิSABUY-ESOP 1 เป็น 
จ ำนวน 22,500,000 หน่วย อตัรำกำรใชส้ทิธใิบส ำคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย สำมำรถซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุน
ของบรษิทัได ้1 หุน้) มผีูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิSABUY ESOP 1 ใชส้ทิธแิปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ทัง้หมดและหุน้เพิม่ทุนใหม่ทีเ่สนอขำยทัง้หมดมกีำรจองซื้อและช ำระรำคำครบถ้วนแล้ว  จะท ำใหหุ้น้ที่
ช ำระแล้วของบรษิัทฯ เพิม่ขึ้นเป็น 1,027,500,000 หุ้น ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไรหรอืสทิธอิอกเสยีง
ของผูถ้อืหุน้เดมิ (Control Dilution) ลดลงในอตัรำรอ้ยละ 2.79 

6. ลกัษณะและเง่ือนไขของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

กำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ ให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยจะเป็นไป
ตำมทีไ่ดก้ ำหนดไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ที ่ทจ. 32/2551 เรื่องกำรเสนอขำยหลกัทรพัยท์ีอ่อก
ใหม่ต่อกรรมกำรหรือพนักงำน ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 (รวมทัง้ที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่องกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยใบส ำคญัแสดง
สทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ออกใหม่และหุน้ทีอ่อกใหมเ่พื่อรองรบัใบส ำคญัแสดงสทิธ ิลงวนัที ่15 ธนัวำคม 2551 (รวมทัง้ทีไ่ดม้ี
กำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) หรอืประกำศอื่นใดทีใ่ชบ้งัคบัแทนรวมทัง้กฎและระเบยีบอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

7. สิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรคดัค้ำนกำรเสนอขำย 

ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ที ่ทจ. 32/2551 เรื่องกำรเสนอขำยหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ต่อกรรมกำร
หรอืพนักงำน ลงวนัที่ 15 ธนัวำคม 2551 (และที่แก้ไขเพิม่เติม) สทิธขิองผู้ถือหุ้นในกำรคดัค้ำนกำรเสนอขำย
ใบส ำคญัแสดงสทิธติ่อกรรมกำรและพนักงำนในครัง้นี้ม ีดงันี้ 

(1) กำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธติ่อกรรมกำร และ/หรอืพนักงำนตอ้งไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่องจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 
และตอ้งไม่มผีูถ้อืหุน้ซึง่ถอืหุน้รวมกนัเกนิกว่ำรอ้ยละสบิของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมและ
ออกเสยีงคดัคำ้นกำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธใินครัง้นี้ 

(2) ในกรณีที่จะเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธติ่อกรรมกำรหรือพนักงำนรำยใดเกินกว่ำร้อยละห้ำของจ ำนวน
ใบส ำคญัแสดงสทิธทิัง้หมดทีเ่สนอขำยในครัง้นี้ จะต้องไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นรำยบุคคลดว้ย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่องจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุ้นทีม่ำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และ
ต้องไม่มผีูถ้อืหุน้ซึ่งถอืหุน้รวมกนัเกนิกว่ำรอ้ยละหำ้ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมคดัคำ้น
มตดิงักล่ำว 


