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สรุปรายละเอียดการเสนอขายและข้อกาํหนดสทิธิของใบสาํคัญแสดงสทิธิและหุ้นรองรับของ 
บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกัด (มหาชน) จาํนวนไม่เกนิ  826,900 หุ้น ให้แก่พนักงานของบริษัท  

และ/หรือ บริษัทย่อย 

1. คาํนิยาม 
บริษัท หมายถงึ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 
พนกังาน หมายถงึ พนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ซึง่ตกลงทํางานให้แก่บริษัทและ/หรือบริษัท

 ย่อย เน่ืองจากการจ้างแรงงาน โดยได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือสิ่งของอ่ืนใดเป็นการ
 ตอบแทนการทํางาน 

โครงการใบสําคญัแสดงสทิธิ  หมายถงึ  โครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทให้แก่
  พนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอ่ย 

ใบสําคญัแสดงสทิธิ หมายถงึ ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 
หุ้นรองรับ หมายถงึ หุ้นสามญัของบริษัทท่ีออกใหมแ่ละจดัสรรไว้เพ่ือรองรับการใช้สทิธิตามใบสําคญั 

  แสดงสทิธิ 

2. วัตถุประสงค์และความจาํเป็น  

การกําหนดให้มีโครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในครัง้นี  ้(โครงการ

ใบสําคญัแสดงสิทธิ) มีวตัถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางในการรักษาทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่าต่อบริษัทให้ทํางานกับองค์กรอย่าง
ต่อเน่ือง และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยเพ่ือการเติบโตท่ียั่งยืนในระยะยาว นอกจากนีย้ังเป็นการสร้าง

แรงจงูใจและตอบแทนการปฏิบติังานของพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยการให้ผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมโดยการมุ่ง
ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งบริษัท ผู้ ถือหุ้นและพนกังาน 

เพ่ือเป็นการสร้างแรงจงูใจให้พนกังานทํางานกบับริษัทและบริษัทย่อยต่อไปในระยะยาว ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกจะมีอายไุม่เกิน 

5 ปี นบัจากวนัออกและเสนอขาย โดยในปี 2559 นีบ้ริษัทจะออกใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่พนกังาน จํานวนไม่เกิน 826,900 หน่วย 
และจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิจํานวนไม่เกิน 826,900 หุ้น (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิด
เป็นประมาณร้อยละ 0.03 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท  

รายละเอียดของใบสําคญัแสดงสิทธิตามโครงการใบสําคญัแสดงสิทธิสําหรับปี 2559 ท่ีจะได้นําเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นปรากฏ
ตามข้อมลูด้านลา่งนี ้ 

3. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 

3.1. ลักษณะสาํคัญของใบสาํคัญแสดงสทิธิ 
ประเภทของหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขาย ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด 

(มหาชน) 
ชนิดของหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขาย ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและโอนเปล่ียนมือไม่ได้

เว้นแตก่รณีตามข้อ 5.2.3 ของข้อกําหนดสทิธินี ้ 
อายใุบสําคญัแสดงสทิธิ ไมเ่กิน 5 ปีนบัจากวนัท่ีออกและเสนอขาย 

เอกสารแนบ 6(ก)
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จํานวนท่ีเสนอขาย ไมเ่กิน 826,900 หน่วย 
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย หน่วยละ 0 บาท (ศนูย์บาท) 
อตัราการใช้สทิธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอตัรา

การใช้สทิธิตามท่ีกําหนดในข้อกําหนดสทิธิและเง่ือนไขของใบสําคญัแสดงสทิธิ 
ราคาการใช้สทิธิท่ีจะซือ้หุ้น ราคาตลาดเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุ้นของบริษัทท่ีทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 7 วนัทําการติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้เสนอ
วาระต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือขออนมุติัให้บริษัทเสนอขายหุ้นรองรับ หรือคิดเป็นราคา 
166.588 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามท่ีกําหนดในข้อกําหนด
สทิธิและเง่ือนไขของใบสําคญัแสดงสทิธิ)  
โดยราคาใช้สทิธิดงักลา่วเป็นราคาท่ีไมต่ํ่ากวา่ร้อยละเก้าสบิของราคาตลาดตามประกาศ
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี สจ. 39/2551 เร่ืองการ
คํานวณราคาเสนอขายหลกัทรัพย์และการกําหนดราคาตลาดเพ่ือการเสนอขายหุ้นท่ี
ออกใหมใ่นราคาต่ําลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2551  

จํานวนหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับ จํานวนไม่เกิน 826,900 หุ้น (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของ
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

ระยะเวลาเสนอขาย เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นบัจากวนัท่ีท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 
อนมุติัให้ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิตามโครงการใบสําคญัแสดงสิทธิ 

วนัออกและเสนอขาย คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้
กําหนดวนัออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้หลงัจากท่ีได้รับการอนมุติัจาก
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว  

วิธีการเสนอขาย เสนอขายให้แก่พนักงานโดยตรง โดยไม่ผ่านตัวแทน หรือ ผู้ รับช่วงซือ้หลักทรัพย์  
คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้
พิจารณาจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีพนกังานแต่ละรายจะได้รับจดัสรร โดยพิจารณา
จากขอบเขต หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ศกัยภาพรวมทัง้ผลงานและประโยชน์ท่ีทําให้แก่
บริษัทและ/หรือบริษัทยอ่ยตามหลกัเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท  

ตลาดรองของใบสําคญัแสดงสิทธิ ไมมี่ 

4. ข้อกาํหนดสทิธิและเงื่อนไขของใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

4.1. ระยะเวลาการใช้สทิธิ 

4.1.1 (ยกเว้นในกรณีตามข้อ 4.1.2 และข้อ 4.1.3 ข้างท้ายนี)้ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัท่ี
ออกใหมข่องบริษัทได้ในวนักําหนดการใช้สทิธิและมีเง่ือนไขการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ ดงันี ้  

4.1.1.1  วนักําหนดการใช้สทิธิ ครัง้ท่ี 1 คือ วนัท่ี 3 มิถนุายน 2562  

 สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ในจํานวนไม่เกิน 1 ใน 3 สว่นของใบสําคญัแสดงสิทธิทัง้หมดท่ีผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสทิธิได้รับจดัสรร 
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4.1.1.2 วนักําหนดการใช้สทิธิ ครัง้ท่ี 2 คือ วนัท่ี 1 มิถนุายน 2563  

 สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้เพิ่มอีกในจํานวนไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนของใบสําคญัแสดงสิทธิทัง้หมดท่ีผู้ ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิได้รับจัดสรร หรือ ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมิได้ใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิในวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้ท่ี 1 สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ในจํานวนไม่เกิน 2 ใน 3 
สว่นของใบสําคญัแสดงสทิธิทัง้หมดท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิได้รับจดัสรร 

4.1.1.3  วนักําหนดการใช้สทิธิ ครัง้ท่ี 3 (ครัง้สดุท้าย) คือ วนัใดวนัหนึง่ในระหวา่งวนัท่ี 25-31 พฤษภาคม 2564  

 สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้เพิ่มอีกในจํานวนไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนของใบสําคญัแสดงสิทธิทัง้หมดท่ีผู้ ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิได้รับจัดสรร หรือ ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมิได้ใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิในวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้ท่ี 1 และในวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้ท่ี 2 สามารถใช้สิทธิซือ้
หุ้นสามญัตามจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิทัง้หมดท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับจดัสรร หรือ ในกรณีท่ีผู้ ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิมิได้ใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิในวันกําหนดการใช้สิทธิครัง้ท่ี 2 
สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ในจํานวนไม่เกิน 2 ใน 3 สว่นของใบสําคญัแสดงสิทธิทัง้หมดท่ีผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสทิธิได้รับจดัสรร 

ในกรณีท่ีวนักําหนดการใช้สทิธิทัง้ 3 ครัง้ข้างต้นตรงกบัวนัหยดุทําการ ให้เล่ือนวนักําหนดการใช้สิทธิเป็นวนัทําการถดัไป 

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือจากการไม่ได้ใช้สิทธิภายในวนัสดุท้ายของวนักําหนดการใช้สิทธิ ครัง้ท่ี 3 ดงักล่าวข้างต้น 
จะสิน้สภาพลงและไม่สามารถใช้สิทธิได้อีกต่อไป และให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสละสิทธิการใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีเหลือ โดยไมมี่สทิธิเรียกร้องใดๆ จากบริษัท 

4.1.2 กําหนดการใช้สทิธิและเง่ือนไขการใช้สทิธิหากเกิดเหตกุารณ์ท่ีระบไุว้ 
4.1.2.1 หากมีเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ่งดงัต่อไปนี ้เกิดขึน้ในระหว่าง 3 ปีแรกนบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบสําคญั

แสดงสทิธิ ให้ระยะเวลาการใช้สทิธิ รวมถงึเง่ือนไขการใช้สทิธิเป็นไปตามข้อกําหนดภายใต้ข้อ 4.1.2 นี ้
(1)  เม่ือบริษัทซือ้หรือขายสินทรัพย์ท่ีมีมลูค่ามากกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัท โดย

คําจํากัดความของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ รวมถึงหลกัเกณฑ์ในการคํานวณมลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตน
สทุธิดงักลา่วให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผย
ข้อมลูและการปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียน ในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 
(รวมถงึท่ีอาจมีการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงตอ่ไปในอนาคต (หากมี))  

(2) เม่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัทซึ่งถือหุ้นคิดเป็นสดัส่วนท่ีมากท่ีสดุของหุ้นท่ีออกและชําระแล้วของบริษัทได้โอน
หรือขายหุ้นของบริษัทตนเองให้กบัคุคลอ่ืน (ท่ีมิใช่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของผู้ ถือหุ้น ผู้ โอน หรือขาย
หุ้นดงักล่าว) และมีผลทําให้บคุคลอ่ืนรับโอนหรือซือ้หุ้นนัน้ได้มาซึ่งหุ้นหรือเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทใน
สดัสว่นตัง้แตห่รือเกินกวา่ร้อยละ 25 ของหุ้นท่ีออกและชําระแล้วทัง้หมดของบริษัท 

4.1.2.2 เม่ือเกิดเหตใุดเหตกุารณ์หนึ่งตามข้อ 4.1.2.1 ข้างต้น  บริษัทจะทําการแจ้งให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทราบ
ภายใน 3 วนัทําการนบัจากวนัท่ีเกิดเหตกุารณ์ (ในกรณีตามข้อ 4.1.2.1 (1) ได้แก่ วนัท่ีบริษัทโอนหรือรับโอน
กรรมสิทธ์ในสินทรัพย์ท่ีขายหรือซือ้ (แล้วแต่กรณี) ดงักล่าวโดยถกูต้องครบถ้วนตามกฎหมาย หรือในกรณีท่ี
ตามข้อ 4.1.2.1 (2) ได้แก่ วนัท่ีบริษัทได้รับแจ้งหรือทราบถึงการเกิดขึน้ของเหตกุารณ์ดงักล่าวอย่างเป็น
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ทางการ) และผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซือ้หุ้ นสามัญท่ีออกใหม่ของบริษัทได้ในวัน
กําหนดการใช้สทิธิและเง่ือนไขการใช้สทิธิ ดงันี ้
(1) วนักําหนดการใช้สิทธิ ครัง้ท่ี 1 คือ วนัทําการท่ี 7 นบัจากวนัท่ีบริษัทได้แจ้งให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ

ทราบถงึการเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่วในข้อ 4.1.2.1 (1) หรือ (2) (แล้วแตก่รณี)  
สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญได้ในจํานวนไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนของใบสําคัญแสดงสิทธิทัง้หมดท่ีผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสทิธิได้รับจดัสรร 

 (2) วนักําหนดการใช้สทิธิ ครัง้ท่ี 2 คือวนัท่ีครบกําหนด 1 ปีนบัจากวนักําหนดการใช้สทิธิ ครัง้ท่ี 1  
สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้เพิ่มอีกในจํานวนไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนของใบสําคญัแสดงสิทธิทัง้หมดท่ีผู้
ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับจดัสรร หรือ ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมิได้ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิในวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้ท่ี 1 สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ในจํานวนไม่เกิน 2 
ใน 3 สว่นของใบสําคญัแสดงสทิธิทัง้หมดท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิได้รับจดัสรร 

(3) วนักําหนดการใช้สิทธิ ครัง้ท่ี 3 (ครัง้สดุท้าย) คือ คือวนัท่ีครบกําหนด 2 ปีนบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิ
ครัง้ท่ี 1 
สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้เพิ่มอีกในจํานวนไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนของใบสําคญัแสดงสิทธิทัง้หมดท่ีผู้
ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับจดัสรร หรือ ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมิได้ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิในวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้ท่ี 1 และในวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้ท่ี 2 สามารถใช้
สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิทัง้หมดท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับจดัสรร หรือ ใน
กรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิมิได้ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิในวนักําหนดการใช้สิทธิ
ครัง้ท่ี 2 สามารถใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ในจํานวนไม่เกิน 2 ใน 3 สว่นของใบสําคญัแสดงสิทธิทัง้หมดท่ีผู้
ถือใบสําคญัแสดงสทิธิได้รับจดัสรร 

ในกรณีท่ีวนักําหนดการใช้สทิธิทัง้ 3 ครัง้ข้างต้นตรงกบัวนัหยดุทําการ ให้เล่ือนวนักําหนดการใช้สิทธิเป็นวนัทําการถดัไป 

ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีเหลือจากการไม่ได้ใช้สิทธิภายในวนัสดุท้ายของวนักําหนดการใช้สิทธิ ครัง้ท่ี 3 ตามข้อ 4.1.2.2 นี ้
จะสิน้สภาพลงและไม่สามารถใช้สิทธิได้อีกต่อไป และให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสละสิทธิการใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีเหลือ โดยไมมี่สทิธิเรียกร้องใดๆ จากบริษัท 

4.1.3 กําหนดการใช้สทิธิและเง่ือนไขการใช้สทิธิกรณีท่ีบริษัทขอเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 
ในระหว่างอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ (ไม่เกิน 5 ปีนบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ) หากบริษัทขอ
เพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถ
ใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหมข่องบริษัทตามใบสําคญัแสดงสทิธิได้ทัง้หมด (ครัง้เดียวทัง้จํานวน) ภายใน 15 วนั
ทําการนบัจากวนัท่ีบริษัทได้แจ้งให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทราบถึงมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทซึง่อนมุติัให้เพิก
ถอนหุ้นของบริษัทจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน โดยบริษัทจะทําการแจ้งให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทราบภายใน 
3 วนัทําการนบัจากวนัท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทอนมุติัการเพิกถอนหุ้นดงักลา่ว   

ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีเหลือจากการไมไ่ด้ใช้สิทธิตามข้อ 4.1.3 นี ้จะสิน้สภาพลงและไม่สามารถใช้สิทธิได้อีกต่อไป และ
ให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือ โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ จาก
บริษัท 
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4.1.4 ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในข้อ 4.1.2 หรือข้อ 4.1.3 ให้วนักําหนดการใช้สิทธิและเง่ือนไขการใช้สิทธิ
ท่ีระบุไว้ในข้อ 4.1.1 เป็นอนัยกเลิกหรือไม่มีผลใช้บงัคบั และให้วนักําหนดการใช้สิทธิและเง่ือนไขการใช้สิทธิเป็นไป
ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 4.1.2 หรือ 4.1.3 (แล้วแตก่รณี) แทน 

4.2. ระยะเวลาแสดงความจาํนงการใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 
16.00 น. ภายใน 3 วนัทําการก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ตามท่ีกําหนดในข้อ 4.1.1 ข้อ 4.1.2 เว้นแต่เป็นกรณีการใช้
สิทธิซือ้หุ้ นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิตามข้อ 4.1.3 และการใช้สิทธิในครัง้สุดท้าย ตามข้อ 4.1.1.3 และ 4.1.2.2 (3) 
กําหนดให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิต้องแสดงความจํานงในการใช้สิทธิดังกล่าวภายในช่วงระยะเวลา 15 วันก่อนวัน
กําหนดการใช้สทิธิในการใช้สทิธิในครัง้สดุท้าย   

4.3. ขัน้ตอนการใช้สทิธิ 

4.3.1. ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ท่ีมีความประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ จะต้องดําเนินการและนําสง่เอกสารและ
หลกัฐานดงัต่อไปนีต้่อนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ ในระหว่างระยะเวลาแสดงความจํานงการใช้สิทธิและวัน
กําหนดการใช้สทิธิ   

4.3.1.1. แบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั ท่ีได้กรอกข้อความถกูต้องชดัเจนและครบถ้วนทกุรายการ 
(สามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิได้ท่ีสํานกัทรัพยากรบคุคลของบริษัท) ทัง้นี ้ในกรณีท่ี
ผู้จดัการมรดก ทายาทโดยธรรม ผู้ รับพินยักรรม    ผู้พิทกัษ์ หรือผู้อนบุาล ตามกฎหมาย ตามข้อ 5.2.3 ของ
ข้อกําหนดสิทธินีเ้ป็นผู้แสดงความจํานงดงักล่าว  ให้นําส่งแบบแสดงความจํานงท่ีได้กรอกข้อความถกูต้อง
ชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการดังกล่าว พร้อมทัง้หลักฐานแสดงการเข้าเป็นผู้ รับโอนสิทธิโดยถูกต้อง
ครบถ้วนตามกฎหมายและเง่ือนไขในข้อ 5.2.3 ของข้อกําหนดสทิธินี ้

4.3.1.2. ใบสําคญัแสดงสิทธิ (หรือหนงัสือรับรองสิทธิ) ตามจํานวนท่ีระบไุว้ในแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิซือ้
หุ้นสามญั  

4.3.1.3. ชําระเงินคา่หุ้นตามจํานวนท่ีระบใุนแบบแสดงความจํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั  

4.3.1.4. ชําระเงินค่าภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย ท่ีเกิดขึน้จากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั ซึ่งบริษัทมีหน้าท่ีต้องนําส่ง
กรมสรรพากรตามกฎหมาย 

4.3.2. ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ เป็นผู้ รับภาระภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาท่ีเกิดขึน้จากการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั  

4.3.3. ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ไม่ชําระเงินค่าภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่ายท่ีเกิดขึน้จากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญันีใ้ห้แก่
บริษัทตามข้อ 4.3.1.4 เต็มตามจํานวนในเวลาท่ีกําหนด ไม่ว่าด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตาม และบริษัทได้นําเงินของบริษัท
เทา่กบัจํานวนเงินคา่ภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่ายท่ีบริษัทมีหน้าท่ีต้องนําสง่ตามกฎหมายต่อกรมสรรพากรไปก่อนแล้ว ชําระ
เงินภาษีแทนพนักงานท่ีเข้าร่วมโครงการ ให้ถือว่าพนักงานท่ีเข้าร่วมโครงการตกลง (โดยไม่ยกเลิกเพิกถอน) ให้แก่
บริษัทในการหกัเงินค่าภาษีจํานวนใดๆ ท่ีบริษัทได้ชําระล่วงหน้าไปก่อนแทนพนกังานท่ีเข้าร่วมโครงการนัน้จากเงิน
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ค่าจ้าง โบนสัหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีบริษัทจะจ่ายให้แก่พนกังานซึ่งบริษัทสามารถหกัได้ตามกฎหมาย และให้สิทธิ
บริษัทนําเงินดงักลา่วเพ่ือชําระหรือหกักลบกบัจํานวนเงินภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่ายท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ต้องชําระ
คืนให้แก่บริษัท  

4.3.4. ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอ่ืนใด (ถ้ามี) ตามบทบญัญัติแห่งประมวล
รัษฎากรหรือข้อบงัคบัหรือกฎหมายตา่งๆ ท่ีใช้บงัคบัในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสทิธิ 

4.3.5. เม่ือผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้สําหรับการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญโดย
ครบถ้วนแล้ว บริษัทจะดําเนินการออกหุ้นรองรับ ในช่ือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือ ผู้จดัการมรดก ทายาทโดยธรรม 
ผู้ รับพินยักรรม ผู้พิทกัษ์ หรือผู้อนบุาล ตามกฎหมาย  (กรณีตามข้อ 5.2.3) และจะจดัสง่ใบหุ้นไปยงัท่ีอยู่ท่ีได้ระบไุว้ใน
แบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 30 วนันบัจากวนักําหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ 
อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจตกลงกบัผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิล่วงหน้าให้บริษัทเก็บใบหุ้นนัน้ไว้ท่ีบริษัท เพ่ือให้ผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิมารับไปด้วยตนเองก็ได้ หรือจดัส่งไปตามหน่วยงานท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสงักดัอยู่ หรือผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิอาจเลือกใช้บริการระบบซือ้ขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ก็ได้ 
ซึง่จะไมทํ่าให้สทิธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิลดลง 

4.3.6. เม่ือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้แสดงความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามข้อ 4.3.1 แล้ว ความจํานงในการใช้
สทิธินีจ้ะไมส่ามารถยกเลกิหรือเพิกถอนได้ เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือจากบริษัท 

4.3.7. บริษัทจะแจ้งรายช่ือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึ่งใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ต่อ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จํากดั ในฐานะนายทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัท เพ่ือให้ดําเนินการจดทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
ดงักลา่วเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัท ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นสามญัท่ีคํานวณได้จากการใช้สิทธิใน
ครัง้นัน้ และบริษัทจะดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุชําระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วนันบัแต่วนั
สิน้สดุของระยะเวลาในการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ 

4.3.8. เม่ือพ้นวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายแล้วยงัไม่มีการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือ
ดงักลา่วจะสิน้สภาพลงและไมส่ามารถใช้สทิธิได้อีกตอ่ไป 

4.4. เงื่อนไขการปรับสทิธิ 

บริษัทจะดําเนินการปรับราคาการใช้สทิธิ (Exercise Price) และอตัราการใช้สทิธิ (Exercise Ratio) เพ่ือรักษาผลตอบแทนใดๆ 
ท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิจะได้รับไมด้่อยไปกว่าเดิม  ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ตอ่ไปนีเ้กิดขึน้  

4.4.1. เม่ือบริษัทเปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามญัท่ี
ออกแล้วของบริษัท ซึ่งการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคบัทนัทีเม่ือได้มีการ
เปล่ียนแปลงมลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท 

ราคาการใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้

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

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

โดยท่ี Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 
 Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 1 คือ อตัราการใช้สิทธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 0 คือ อตัราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
 Par 1 คือ มลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัหลงัการเปล่ียนแปลง 
 Par 0 คือ มลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัก่อนการเปล่ียนแปลง 

4.4.2. เม่ือบริษัทเสนอขายหุ้นสามญั (Ordinary Shares) ท่ีออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ และ/หรือให้แก่บคุคลใดๆ ใน
ราคาสทุธิของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่คํานวณได้ต่ํากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” การ
เปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิใน
การจองซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหม ่(วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหมแ่ก่บคุคลใดๆ  แล้วแตก่รณี 

 “ราคาสทุธิของหุ้นสามญัท่ีออกใหม”่ คํานวณได้จากจํานวนเงินทัง้สิน้ท่ีบริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้น หกัด้วย
คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการออกหลกัทรัพย์นัน้หารด้วยจํานวนหุ้นสามญัทัง้สิน้ท่ีออกใหม่ 

 “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” หมายถึง ราคาตลาดเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัท ท่ีมีการซือ้ขาย
ทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างระยะเวลา 7 วนัทําการ (วนัท่ีหุ้นสามญัของบริษัทมีการซือ้ขาย
ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) ติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใช้ในการคํานวณ โดยท่ีราคาตลาดเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัต่อหุ้นของ
หุ้นสามญัของบริษัท หมายถึง มลูค่าการซือ้ขายหุ้นสามญัทัง้หมดของบริษัทหารด้วยจํานวนหุ้นสามญัของบริษัทท่ีมี
การซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 “วนัท่ีใช้ในการคํานวณ” หมายถงึ วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัออกใหม่ สําหรับกรณี
ท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขาย
หุ้นสามญัออกใหม ่สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลใดๆ ตามแตก่รณี 

อนึง่ ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหุ้นสามญัพร้อมกนัมากกวา่ 1 ราคาเสนอขาย ในเง่ือนไขท่ีจะต้องจองซือ้ด้วยกนั ให้นํา
ราคาเฉล่ียเสนอขายทกุราคามาคํานวณราคาสทุธิของหุ้นสามญัท่ีออกใหม ่ แตใ่นกรณีท่ีมีการเสนอขายพร้อมกนั
ดงักลา่วไมอ่ยูภ่ายใต้เง่ือนไขท่ีจะต้องจองซือ้ด้วยกนั ให้นําราคาเสนอขายท่ีต่ํากวา่ร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดของหุ้น
สามญัของบริษัท” มาคํานวณการเปล่ียนแปลงเทา่นัน้ 

ราคาการใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้

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

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

โดยท่ี Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 
 Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 1 คือ อตัราการใช้สิทธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 0 คือ อตัราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
 MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท 

A คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีได้เรียกชําระเต็มมลูค่าแล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น
เพ่ือการจองซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมของบริษัท และ/หรือก่อนวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม ่
สําหรับกรณีเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหมใ่ห้แก่บคุคลใดๆ ตามแตก่รณี 

B คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่จากการเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขาย
แก่บคุคลใดๆ 

BX คือ จํานวนเงินท่ีจะได้รับทัง้สิน้หลงัหกัคา่ใช้จ่าย (ถ้ามี) ท่ีเกิดขึน้จากการออกหุ้นสามญั
ท่ีออกใหม่นัน้ ทัง้การเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายแก่บคุคลใดๆ 
ตามแตก่รณี 

4.4.3. เม่ือบริษัทเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ให้แก่บคุคลใดๆ โดยท่ีหลกัทรัพย์นัน้มีสิทธิท่ี
จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามญัได้ หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญั (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสําคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั) โดยท่ีราคาสทุธิของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิดงักล่าวต่ํากว่าร้อยละ 90 ของ 
“ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” การเปล่ียนราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรก
ท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ข้างต้น สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขาย
หลกัทรัพย์ดงักลา่วข้างต้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ข้างต้นท่ีมีสิทธิ
จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามญัได้หรือให้สทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัแก่บคุคลใดๆ แล้วแตก่รณี 
 

ราคาการใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้

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

อตัราการใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้

Ratio 1 = Ratio 0 x [MP (A + B)] 
   [(A x MP) + BX] 
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โดยท่ี Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 
 Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 1 คือ อตัราการใช้สิทธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 0 คือ อตัราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
 MP คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” 
 A คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีได้เรียกชําระเต็มมลูค่าแล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น

เพ่ือการจองซือ้หลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ท่ีมีสิทธิจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั
ได้หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญั กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ
ก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/
เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญแก่บุคคลใดๆ กรณี
เสนอขายให้แก่บคุคลใดๆ ตามแตก่รณี 

 B คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของหลกัทรัพย์ใดๆ ท่ีมีสิทธิท่ีจะ
แปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้ นสามัญตามท่ี
เสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายแก่บคุคลใดๆ 

 BX คือ จํานวนเงินท่ีจะได้รับทัง้สิน้หลงัหกัค่าใช้จ่ายจากการออกหลกัทรัพย์ใดๆ ท่ีมีสิทธิท่ี
จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามญัได้หรือใช้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัสําหรับ
การเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและ/หรือ เสนอขายแก่บุคคลใดๆ รวมกบัเงินท่ีจะ
ได้รับจากการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั 

“ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” หมายถึง ราคาตลาดเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัท ท่ีมีการซือ้ขาย
ทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ในระหวา่งระยะเวลา 7 วนัทําการ (วนัท่ีหุ้นสามญัของบริษัทมีการซือ้ขาย
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย) ติดต่อกนัก่อนวนัท่ีใช้ในการคํานวณ โดยท่ีราคาตลาดเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัต่อหุ้น
ของหุ้นสามญัของบริษัท หมายถึง มลูค่าการซือ้ขายหุ้นสามญัทัง้หมดของบริษัทหารด้วยจํานวนหุ้นสามญัของบริษัท
ท่ีมีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

“วนัท่ีใช้ในการคํานวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ข้างต้น 
สําหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) และ/หรือ วนัแรก
ของการเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ข้างต้นท่ีมีสิทธิจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามญัได้หรือให้สิทธิในการ
จองซือ้หุ้นสามญัแก่บคุคลใดๆ แล้วแตก่รณี 

4.4.4. เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิ
และอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์ขึน้
เคร่ืองหมาย XD) 

ราคาการใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้

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

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

โดยท่ี Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 
 Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 1 คือ อตัราการใช้สิทธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 0 คือ อตัราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

A คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีได้เรียกชําระเตม็มลูคา่แล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น
เพ่ือสทิธิในการรับหุ้นปันผล 

B  คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นสามญัปันผล 

4.4.5. เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 120 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของบริษัท สําหรับการ
ดําเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ ตลอดอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัรา
การใช้สทิธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตผู่้ ซือ้หุ้นสามญัจะไมมี่สทิธิรับเงินปันผล (วนัแรกท่ีขึน้เคร่ืองหมาย XD) 

อตัราร้อยละของเงินปันผลท่ีจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้น คํานวณโดยนําเงินปันผลท่ีจ่ายออกจริงจากผลการดําเนินงานในแต่ละ
รอบระยะเวลาบญัชี หารด้วยกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของผลการดําเนินงานของรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนั โดยท่ี
เงินปันผลท่ีจ่ายออกจริงดงักลา่ว ให้รวมถงึเงินปันผลท่ีจ่ายระหวา่งกาลในแตล่ะรอบบญัชีดงักลา่วด้วย 

ในการคํานวณการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธินัน้ บริษัทต้องนําเงินปันผลท่ีจ่ายจริงให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นสําหรับรอบปีบญัชีเดียวกนัเทา่นัน้มารวมเพ่ือคํานวณการเปล่ียนแปลงดงักลา่ว  

หากจํานวนเงินปันผลระหวา่งกาลท่ีจ่ายจริง มิได้มีผลทําให้บริษัทต้องปรับสิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ เน่ืองจากอตัรา
ร้อยละของเงินปันผลท่ีจ่ายมีค่าไม่เกินร้อยละ 120 หากต่อมาบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลอีกครัง้ในรอบปีบญัชีเดียวกนั 
บริษัทจะต้องนําจํานวนเงินปันผลระหว่างกาลท่ีประกาศจ่ายสําหรับรอบปีบญัชีเดียวกนัมารวมกบัเงินปันผลท่ีจ่ายครัง้
ลา่สดุด้วยเพ่ือพิจารณาการปรับสทิธิ  

แต่ในกรณีท่ีบริษัทได้เปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ อนัเน่ืองมาจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ของรอบปีบญัชีใดๆ แล้ว และต่อมามีการจ่ายเงินปันผลอีกในรอบปีบญัชีเดียวกนั ในกรณีนี ้จํานวนเงินปันผลระหว่าง
กาลท่ีได้จ่ายไปสําหรับรอบปีบญัชีนัน้ จะไม่นํามารวมคํานวณเพ่ือการพิจารณาการปรับสิทธิให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สทิธิอีก เน่ืองจากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิได้รับการชดเชยจากการปรับสทิธิเม่ือมีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแล้ว 

“ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” หมายถึง ราคาตลาดเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัท   ท่ีมีการซือ้ขาย
ทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างระยะเวลา 7 วนัทําการ (วนัท่ีหุ้นสามญัของบริษัทมีการซือ้ขาย
ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) ติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใช้ในการคํานวณ โดยท่ีราคาตลาดเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัต่อหุ้นของ
หุ้นสามญัของบริษัท หมายถึง มลูค่าการซือ้ขายหุ้นสามญัทัง้หมดของบริษัทหารด้วยจํานวนหุ้นสามญัของบริษัทท่ีทํา
การซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
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“วนัท่ีใช้ในการคํานวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์ขึน้
เคร่ืองหมาย XD) 

ราคาการใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้

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

อตัราการใช้สิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้

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

โดยท่ี Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 
 Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 1 คือ อตัราการใช้สิทธิใหมห่ลงัการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 0 คือ อตัราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
 MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท 
 D คือ เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ายจริงแก่ผู้ ถือหุ้น 
 R คือ เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ายหากนํากําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ในอตัราร้อยละ 120 มา

คํานวณจากจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีมีสทิธิได้รับเงินปันผล 

4.4.6. ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ใดๆ อนัทําให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์ใดๆ อนัพงึได้โดยท่ีเหตกุารณ์ใดๆ 
นัน้ไม่ได้กําหนดอยู่ในข้อ 4.4.1 ถึง 4.4.5 ให้บริษัทพิจารณาเพ่ือกําหนดการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรือ
อตัราการใช้สทิธิใหมโ่ดยไมทํ่าให้สทิธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานัน้เป็น
ท่ีสดุและจะแจ้งให้สํานกังาน กลต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีมีเหตุให้ต้องดําเนินการเปล่ียนแปลงการใช้สิทธิ
ดงักลา่ว 

4.4.7. การคํานวณเปล่ียนราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 4.4.1 ถึง 4.4.6 เป็นอิสระต่อกนั และจะคํานวณการ
เปล่ียนแปลงตามลําดบัเหตกุารณ์ก่อนหลงัของการเปรียบเทียบกบัราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท สําหรับในกรณี

ท่ีเหตกุารณ์ต่างๆ จะเกิดขึน้พร้อมกนัให้คํานวณการเปล่ียนแปลงเรียงลําดบัดงันี ้ข้อ 4.4.1  4.4.5  4.4.4  

4.4.2  4.4.3  4.4.6 โดยในแต่ละลําดบัครัง้ท่ีคํานวณการเปล่ียนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิเป็น
ทศนิยม 3 ตําแหน่ง และอตัราการใช้สทิธิเป็นทศนิยม 5 ตําแหน่ง 

4.4.8. การคํานวณการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 4.4.1 ถึง 4.4.6 จะไม่มีการเปล่ียนแปลงซึง่
ทําให้ราคาการใช้สิทธิใหมส่งูขึน้ และ/หรืออตัราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น และจะใช้ราคาใช้สิทธิใหม่หลงั
การเปล่ียนแปลง (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) คณูกบัจํานวนหุ้นสามญั (จํานวนหุ้นสามญัคํานวณได้จากอตัราการใช้สิทธิ
ใหม่คณูกบัจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีแสดงความจํานงการใช้สิทธิ เม่ือคํานวณได้จํานวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้
ตดัเศษหุ้นนัน้ทิง้) สําหรับจํานวนเงินท่ีคํานวณได้จากการใช้สิทธิในกรณีท่ีมีเศษของบาทให้ตดัเศษของบาททิง้ สําหรับ
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กรณีท่ีการเปล่ียนแปลงมีผลทําให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาซึ่งต่ํากว่ามลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท ก็ให้ใช้
มลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็นราคาการใช้สิทธิใหม่ ส่วนอตัราการใช้สิทธิใหม่ ให้ใช้อตัราการใช้สิทธิท่ี
คํานวณได้ตามข้อ 4.4.1 ถงึ 4.4.6 เช่นเดิม 

4.4.9. ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออตัราการใช้สิทธิตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 4.4.1 ถึง 4.4.6 บริษัท
จะแจ้งผลการเปล่ียนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคํานวณและเหตุผลท่ีต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อ
สํานกังาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือแจ้งราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิท่ีกําหนดใหม ่
รวมทัง้วนัท่ีราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิใหม่มีผลบงัคบัใช้  โดยบริษัทจะแจ้งรายละเอียดการเปล่ียนแปลง
ราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิทราบ พร้อมทัง้ปิดประกาศไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัท ทัง้นี ้ภายใน 15 วนันบัจากวนัท่ีการ
เปล่ียนแปลงราคาใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิดงักลา่วมีผลบงัคบัใช้ 

4.5. สถานะของใบสาํคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างการแสดงความจาํนงการใช้สทิธิ 

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีอยู่ระหว่างการแสดงความจํานงในการใช้สิทธิจะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกบัใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงั
ไม่ได้ถกูใช้สิทธิ ในกรณีท่ีมีการปรับราคา และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิตามข้อ 4.4 ซึง่เกิดขึน้ในช่วงระยะเวลาแสดงความจํานง
การใช้สิทธิ หรือในวนักําหนดการใช้สิทธิหรือก่อนวนัท่ีกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแล้วท่ีเพิ่มขึน้
สําหรับหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เน่ืองจากการใช้สิทธิ ให้การปรับราคาและ/หรืออตัราการใช้สิทธิมีผลใช้บงัคบักบัใบสําคญัแสดง
สทิธิซึง่ได้แสดงความจํานงในการใช้สทิธิไว้นัน้และยงัมิได้รับจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์ เพ่ือมิให้สิทธิของผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสทิธิท่ีได้ใช้สทิธิในช่วงระยะเวลาดงักลา่วด้อยไปกวา่เดิม  

4.6. สถานะของหุ้นสามัญที่เกดิจากการใช้สทิธิ 

หุ้นสามญัใหม่ท่ีเกิดจากการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อนัพึงได้เหมือนหุ้นสามญัเดิมท่ี
ออกและเรียกชําระเต็มมลูค่าของบริษัททุกประการ โดยสิทธิใดๆ ท่ีจะได้รับในการเป็นผู้ ถือหุ้นสามัญ จากการใช้สิทธิของ
ใบสําคญัแสดงสทิธิจะเร่ิมตัง้แตว่นัท่ีกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้นใหม่ ซึง่ปรากฏรายช่ือผู้ ถือหุ้นสามญั
ใหม่ท่ีเกิดจากการใช้สิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ นอกจากนี ้บริษัทจะดําเนินการนําหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 30 วนันบัจากวนั
กําหนดการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิในแตล่ะครัง้ 

4.7. ค่าเสียหาย กรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพ่ือรองรับการใช้สทิธิ 

บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีแสดงความจํานงการใช้สิทธิในวนักําหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ และ
บริษัทไมส่ามารถจดัให้มีหุ้นสามญัเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้อย่างครบถ้วน โดยค่าเสียหายท่ีบริษัทจะ
ชดใช้ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิข้างต้น สามารถคํานวณได้ดงันี ้

คา่เสียหายตอ่ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย  =  B x (MP - EP) 

โดยท่ี B คือ จํานวนหุ้นสามญัท่ีไม่สามารถจดัให้มี และ/หรือ เพิ่มขึน้ได้ตามอตัราการใช้สิทธิท่ีเปล่ียนแปลง
เพิ่มขึน้ตอ่ 1 หน่วย 
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 MP คือ ราคาเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของหุ้ นสามัญของบริษัท ในวันกําหนดการใช้สิทธิในแต่ละรอบท่ีผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสทิธิ มาแสดงความจํานงในการใช้สทิธิ  

 EP คือ ราคาการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีได้
เปล่ียนแปลงแล้ว 

การชดใช้ค่าเสียหายข้างต้น บริษัทจะชําระให้เป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ และจะจดัส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
หรือ จดัส่งตามหน่วยงานท่ีพนกังานสงักดัอยู่ ภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมาแสดงความจํานงการใช้
สทิธิ 

5. หลักเกณฑ์การจัดสรรและเงื่อนไขการใช้สทิธิตามใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

5.1. คุณสมบัตขิองพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีสทิธิจะได้รับจัดสรรใบสาํคัญแสดงสทิธิ และวิธีการจัดสรร 

บริษัทจะจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่พนกังานท่ีทํางานเต็มเวลา (Full-Time Employment) ของบริษัทและบริษัทย่อยท่ี
เข้าร่วมโครงการ Performance share plan โดยคณะกรรมการและ/หรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจะเป็นผู้
พิจารณากําหนดรายนามพนกังาน และจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีพนกังานแต่ละรายจะได้รับ รวมถึงเปล่ียนแปลงจํานวน
ใบสําคญัแสดงสทิธิของพนกังานแต่ละรายท่ีได้รับการจดัสรรไปแล้ว (การเปล่ียนแปลงจะไม่ทําให้พนกังานรายใดได้รับจดัสรร
ใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นจํานวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิทัง้หมดท่ีออกและเสนอขายในครัง้นี)้ ทัง้นี ้
จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีพนกังานแต่ละรายจะได้รับจะขึน้อยู่กบัขอบเขต หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ศกัยภาพรวมทัง้ผลงาน
และประโยชน์ท่ีทําให้แก่บริษัทและ/หรือบริษัทยอ่ยตามหลกัเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท 

5.2. ข้อผูกพันระหว่างบริษัท กับพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสทิธิ  

5.2.1. กรณีบคุคลท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย 
เน่ืองจากการเกษียณอายตุามระเบียบของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย หรือครบวาระในการดํารงตําแหน่งแล้วแต่กรณี 
ให้พนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย รายนัน้ยงัคงมีสิทธิท่ีจะใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้จนครบอายขุอง
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับจดัสรรนัน้ ทัง้นี ้ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบสําคญัแสดงสิทธิ รวมทัง้
ข้อตกลงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องระหวา่งบริษัทและพนกังานท่ีเก่ียวข้องแตล่ะราย 

5.2.2. กรณีท่ีบุคคลท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย
เน่ืองจากมีการโอนย้ายงานตามคําสัง่ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ให้พนกังานรายนัน้ยงัคงมีสิทธิท่ีจะใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิได้จนครบอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับจดัสรรนัน้ ทัง้นี ้ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดสิทธิและ
เง่ือนไขของใบสําคญัแสดงสทิธิ รวมทัง้ข้อตกลงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องระหวา่งบริษัทและพนกังานท่ีเก่ียวข้องแตล่ะราย 

5.2.3. กรณีท่ีบุคคลท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย
เน่ืองจากถงึแก่กรรม สาบสญู ทพุพลภาพจนไมส่ามารถจดัการงานโดยตนเองได้ (คนเสมือนไร้ความสามารถ) หรือเป็น
คนไร้ความสามารถ ให้ผู้จดัการมรดก ทายาทโดยธรรม ผู้ รับพินยักรรม ผู้พิทกัษ์ หรือผู้อนบุาล ตามกฎหมาย (แล้วแต่
กรณี) ของพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยดงักลา่ว แล้วแต่กรณี สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญั
แสดงสิทธิของผู้ถึงแก่กรรม ผู้สาบสญู ผู้ทพุพลภาพ หรือผู้ ไร้สมรรถภาพดงักล่าว ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดได้จนครบอายุ
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ของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับจดัสรรนัน้ ทัง้นี ้ผู้จดัการมรดก ทายาทโดยธรรม ผู้ รับพินยักรรม ผู้พิทกัษ์ หรือผู้อนบุาล 
ตามกฎหมาย (แล้วแต่กรณี) จะต้องดําเนินการแจ้งเหตดุงักลา่วให้บริษัททราบ พร้อมทัง้จดัสง่เอกสาร และหลกัฐานท่ี
เก่ียวข้องตามท่ีบริษัทร้องขอให้แก่บริษัทและจะต้องตกลงท่ีจะผูกพันตามข้อกําหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบสําคัญ
แสดงสทิธิ รวมทัง้ข้อตกลงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องระหวา่งบริษัทและพนกังานท่ีเก่ียวข้องแตล่ะราย 

5.2.4. กรณีท่ีบุคคลท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัท ด้วยเหตุอ่ืน
นอกจากท่ีระบไุว้ในข้อ 5.2.1 5.2.2 หรือ 5.2.3 ข้างต้น บคุคลนัน้ไม่มีสิทธิใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ และให้
คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายสามารถนําใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมาจดัสรร
ให้แก่พนกังานรายอ่ืนต่อไปได้โดยให้สอดคล้องกบัประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 32/2551 เร่ือง การ
เสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหมต่อ่กรรมการหรือพนกังาน 

5.2.5. กรณีท่ีนอกเหนือจากข้อ 5.2.1 ถงึ 5.2.4 ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้พิจารณา  

5.2.6. ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไม่มีการใช้สิทธิในกรณีท่ีพนักงานไม่สามารถใช้สิทธิ ท่ีเหลืออันเน่ืองมาจากเหตุใดๆ 
นอกเหนือจากท่ีกําหนดในข้อ 5 นี ้ให้พนกังานจัดส่งใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวให้แก่บริษัทเพ่ือยกเลิก และบริษัท
สามารถนําใบสําคญัแสดงสทิธิมาจดัสรรใหมไ่ด้ตามข้อ 5.2.4 

5.3. กรณีใช้สทิธิไม่ครบตามใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

หากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ไม่ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วน และใบสําคญัแสดงสิทธิ
ได้ครบกําหนดอายลุงให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือ โดยไม่มีสิทธิ
เรียกร้องใดๆ จากบริษัท 

5.4. รายช่ือกรรมการ (ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย) ทุกท่านที่ได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ และรายช่ือ
พนักงานที่ได้รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละห้าของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอ
ขายในครัง้นี ้

5.4.1  รายช่ือและจํานวนใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีได้รับจดัสรร 

 กรรมการ/พนักงาน จาํนวนใบสาํคัญแสดง
สิทธิที่จัดสรร 

คดิเป็นร้อยละของ
โครงการ 

1 นายสมชยั  เลิศสทุธิวงค์ ไม่เกิน 61,900 หนว่ย ไม่เกินร้อยละ 7.49 
2. นายวีรวฒัน์  เกียรติพงษ์ถาวร ไม่เกิน 35,000 หนว่ย ไม่เกินร้อยละ 4.23 
3. นายวลญัช์  นรเศรษฐ์ภกัด์ิ ไม่เกิน 35,000 หนว่ย ไม่เกินร้อยละ 4.23 
4. นายอิศระ  เดชะไกศยะ ไม่เกิน 35,000 หนว่ย ไม่เกินร้อยละ 4.23 
5. นายปรัธนา  ลีลพนงั ไม่เกิน 35,000 หนว่ย ไม่เกินร้อยละ 4.23 
6. นางสาวสนิุธยา  ชินวตัร ไม่เกิน 30,200 หนว่ย ไม่เกินร้อยละ 3.65 
7. นายสปุรีชา  ลิมปิกาญจนโกวิท ไม่เกิน 6,000 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 0.73 
8. นายวรุณเทพ  วชัราภรณ์ ไม่เกิน 6,000 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 0.73 
9. นายอทุยั  เพ็ญรัตน์ ไม่เกิน 6,000 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 0.73 
10. นายสทุธิศกัด์ิ  กนุทีกาญจน์ ไม่เกิน 6,000 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 0.73 
11. นางวรรณภา  จิตเขษม ไม่เกิน 6,000 หน่วย ไม่เกินร้อยละ 0.73 
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5.4.2 เน่ืองจากบริษัทกําหนดราคาใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัด้วยราคาตลาดเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุ้นของบริษัทท่ีทําการซือ้
ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 7 วนัทําการติดต่อกนัก่อนวนัประชมุคณะกรรมการมีมติให้
เสนอวาระตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือขออนมุติัให้บริษัทเสนอขายหุ้นรองรับ ซึง่เป็นราคาตลาดตามประกาศของสํานกังาน 
ก.ล.ต. จึงไม่มีผลประโยชน์ท่ีกรรมการหรือพนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์เม่ือ
คํานวณเป็นตวัเงินจากผลตา่งของราคาเสนอขายและราคาตลาด 

6. ข้อจาํกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขายทัง้หมดนีไ้ม่สามารถโอนเปล่ียนมือได้ เว้นแต่กรณีท่ีบคุคลท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดง
สิทธิพ้นสภาพจากการเป็นพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเน่ืองจากถึงแก่กรรม สาบสญู ทพุพลภาพจนไม่สามารถจดัการ
งานของตนเองได้ (คนเสมือนไร้ความสามารถ) หรือเป็นคนไร้ความสามารถ โดยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในข้อ 5.2.3 

7. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเน่ืองจากการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสทิธิให้แก่พนักงานของบริษัทในครัง้นี ้

7.1. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เม่ือมีการใช้สทิธิซือ้หุ้นของพนักงานของบริษัท  

ราคาการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ = ราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ท่ีทําการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยโดยเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัในช่วงระยะเวลา 7 วนัทําการติดต่อกนั

ก่อนวันท่ีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือขอ
อนมุติัให้บริษัทเสนอขายหุ้นรองรับ  

ราคาตลาด = ราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ท่ีทําการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยโดยเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัในช่วงระยะเวลา 7 วนัทําการติดต่อกนั 
ก่อนวันท่ีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือขอ
อนมุติัให้บริษัทเสนอขายหุ้นรองรับ 

ราคาการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรให้พนกังาน = 166.588 บาทต่อหุ้น เป็นราคาตลาด  ดงันัน้ การออกและ
การเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจดัสรรให้พนกังานในครัง้นีจ้ะไม่สง่ผลให้เกิดการลดลงของราคาหุ้น 

7.2. ผลกระทบของผู้ถือหุ้นเดิมสําหรับการลดลงของสัดส่วนความเป็นเจ้าของหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม 

(Control Dilution) ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของพนักงานของบริษัท ทัง้หมดโดยคํานวณจาก

ทุนที่เรียกชาํระแล้วในปัจจุบัน 

จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด  = 2,973,095,330 หุ้น (มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 

จํานวนหุ้นหรือหุ้นรองรับท่ีเสนอขายในครัง้นี ้ = ไมเ่กิน 826,900 หุ้น (มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1  บาท) 
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Control Dilution = จํานวนหุ้นหรือหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี ้

 จํานวนหุ้น paid up + จํานวนหุ้นหรือหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี ้
   
 =             826,900 

  2,973,095,330 + 826,900 
 = ร้อยละ 0.03 
   

ในกรณีท่ีมีการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิทัง้หมดท่ีจดัสรรให้แก่พนกังานจํานวนไม่เกิน 826,900 หน่วย จะมีผลทําให้สิทธิ
ออกเสียงของผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทลดลงในอตัราร้อยละ 0.03 ของสิทธิในการออกเสียงเดิม โดยสิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้น
เดิมภายหลงัการใช้สทิธิทัง้หมดจะเทา่กบัร้อยละ 99.97 

 

8. สทิธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 32/2551 เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน ลง
วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 (และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม) สทิธิของผู้ ถือหุ้นในการคดัค้านการเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิตอ่พนกังานในครัง้นี ้
มีดงันี ้

8.1 การออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิต่อพนกังานต้องได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ
สบิของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงคดัค้านการเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้

8.2 ในกรณีท่ีจะเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิต่อพนกังานรายใดเกินกว่าร้อยละห้าของจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิทัง้หมดท่ีเสนอ
ขายในครัง้นี ้จะต้องได้รับอนมุติัจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละห้าของจํานวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุคดัค้านมติดงักลา่ว 




