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ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ  

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)  
(“ใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังที่ 2” หรือ”IEC-W2”)  

  
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท อินเตอรแนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 2 (“IEC-

W2”) ชนิดระบุช่ือผูถือและสามารถโอนเปล่ียนมือได ออกโดย บริษัท อินเตอรแนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)  
(“บริษัท”) ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ซึ่งไดประชุมเม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2559 ผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิจะไดรับสิทธิ ตามท่ีไดกําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ      โดยผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะ 
ตองผูกพันตามขอกําหนดสิทธิฉบับน้ีทุกประการ และใหถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับทราบและเขาใจขอกําหนด   
ตางๆ ในขอกําหนดสิทธิเปนอยางดีแลว ท้ังน้ี ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิจะจัดใหมีการเก็บรักษาสําเนาขอกําหนดสิทธิไว 
ณ สํานักงานใหญของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ เพื่อใหผูถือใบสําคัญแสดงสทิธิขอตรวจสอบสําเนาขอกําหนดสิทธิไดใน
วันและเวลาทําการของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ  

  
คําจํากัดความ  
คําและขอความตาง ๆ ท่ีใชอยูในขอกําหนดสิทธิฉบับน้ีใหมีความหมายดังตอไปน้ี  
“ขอกําหนดสิทธิ”  :  ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาท่ีของผูออกและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของ

บริษัท อินเตอรแนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 2 (“IEC-W2”) ตามมติท่ี
ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทประจําป 2559 ซึ่งไดประชุมเมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2559 
 

“ใบสําคัญแสดง
สิทธิ”  

:  ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท อินเตอรแนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากัด 
(มหาชน) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) คร้ังท่ี 2 (“IEC-W2”) ชนิดระบุช่ือผูถือและโอนเปล่ียนมือ
ได   

“ใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิ”  

:  ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท อินเตอรแนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากัด 
(มหาชน) คร้ังท่ี 2  ท่ีออกใหโดยบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย(ประเทศไทย) จํากัด  

“บริษัท”  :  บริษัท อินเตอรแนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) 
“ผูถือใบแทน
ใบสําคัญแสดง
สิทธิ”  

:  ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท อินเตอรแนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากัด 
(มหาชน) และใหรวมถึงผูถือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของ 
บริษัท อินเตอรแนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)  

“นายทะเบียน”  :  นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิไดแก บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 
จํากัด  

“สมุดทะเบียนผูถือ
ใบสําคัญแสดง
สิทธิ”  

:  สมุดทะเบียนหรือแหลงขอมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับใบสําคัญแสดงสิทธิ
และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ท่ีเก็บรักษาโดยนายทะเบียน  

“ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย”  

:  บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

“สํานักงาน ก.ล.ต.”  :  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
“ตลาดหลักทรัพย”  :  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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“ประกาศ ทจ. 
34/2551” 

: ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาต
ใหเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนท่ีออกใหมเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสทิธิ  

“วันทําการ”          : วันท่ีธนาคารพาณิชยเปดทําการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมใชวันเสารหรืออาทิตย 
หรือวันอื่นใดท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศใหเปนวันหยุดของธนาคารพาณิชย 

“วันที่ออก   
ใบสําคัญแสดง
สิทธิ”  
“วันใชสิทธ”ิ          

: 
 
 
: 

วันท่ี  23 พฤษภาคม 2559
 
 
วันท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือผูถือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิในการซื้อหุน
สามัญของบริษัท อินเตอรแนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)  

“วันใชสิทธิคร้ังสุด 
ทาย”  

:  วันท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือผูถือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิในการซื้อหุน
สามัญของบริษัท อินเตอรแนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) เปนคร้ังสุดทาย  

“ระยะเวลาการแจง   :   ผูถือใบสําคัญแสดงสทิธิหรือผูถือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจงความจํานงการใช 
ความจํานงในการ         สิทธิตามแตกรณีดังน้ี 
ใชสิทธิ”            1) กรณีการใชสิทธิตามปกติ: ตองแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญ 
                                แสดงสิทธิภายในระยะเวลา  5 วันทําการกอนวันใชสิทธิในแตละคร้ัง   

2) กรณีการใชสิทธิคร้ังสุดทาย: ตองแจงความจํานงในการใชสิทธิภายในระยะเวลา 15 วัน    
   กอนวันใชสิทธิคร้ังสุดทาย 

 
1. รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย  
 

บริษัทจะออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ นสามัญของบริษัทจํานวนไมเกิน 40,679,084,250    
หนวย** โดยจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูในทะเบียนผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียน ในวันท่ี 
10 พฤษภาคม 2559 โดยไมคิดมูลคา ในอัตราสวน 5 หุนสามัญเดิมตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียด
ของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเสนอขาย ดังตอไปน้ี  

 1.1) ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย  
“ชื่อผูเสนอขาย” 
“ประเภทหลักทรัพย
ที่เสนอขาย”   

: 
: 
  

 บริษัท อินเตอรแนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) 
 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท อินเตอรแนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)  
 คร้ังท่ี 2 (“IEC-W2”) 

“ชนิดของ
ใบสําคัญแสดง
สิทธิ”  

  :    ชนิดระบุช่ือผูถือและโอนเปล่ียนมือได 

“วันที่ออก
ใบสําคัญแสดง
สิทธิ”  

  :    วันท่ี 23 พฤษภาคม 2559
 

“อายุของ
ใบสําคัญแสดง
สิทธิ”  
 
 

  :    3 (สาม) ป นับจากวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (วันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ คือ วันท่ี 
    23 พฤษภาคม 2559 วันครบกําหนดและวันใชสิทธิคร้ังสุดทายคือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 
    ท้ังน้ี ภายหลังการออกใบสําคัญแสดงสิทธิบริษัทจะไมขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ) 
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“จํานวน
ใบสําคัญแสดง
สิทธิที่ออกและ
เสนอขาย”  
“วันใชสิทธิคร้ัง   
แรก”      
“วันใชสิทธิคร้ัง
สุดทาย”           

: 
 
 
 
: 
 
:  

ไมเกิน 40,679,084,250 หนวย
 
 
 
วันท่ี  30 มิถุนายน  2559 
 
วันท่ี  22 พฤษภาคม  2562  ( ในกรณีท่ีวันใชสิทธิคร้ังสุดทายดังกลาว ตรงกับวันหยุด 
ทําการตลาดหลักทรัพยฯ ใหเลื่อนวันใชสิทธิคร้ังสุดทายเปนวันทําการกอนหนา ) 

“จํานวนหุน 
สามัญที่จัดสรร
ไวเพ่ือรองรับการ
ใชสิทธิใบสําคัญ
แสดงสิทธิ”  

:  ไมเกิน 40,679,084,250 หุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.01 บาท) หรือคิดเปนไมเกินรอยละ 20
ของจํานวนหุนท่ีเรียกชําระแลวท้ังหมดของบริษัท ณ วันท่ี 10 พฤษภาคม 2559  
จํานวน 203,395,421,250 หุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.01 บาท) 

“วิธีการเสนอ
ขาย” 

:  จัดสรรใหแกผูถือหุนสามัญเดิมท่ีมีรายช่ือปรากฎในสมุดทะเบียนหุน  ณ วันปดสมุดทะเบียน
ในวันท่ี  10 พฤษภาคม 2559  โดยบริษัทฯ จะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ใหแกผูถือหุนเดิม 
โดยจะจัดสรรในอัตราสวน  5 หุนสามัญเดิม  ตอ  1 หนวย IEC-W2 โดยไมคิดมูลคา     

“ราคาเสนอขาย” :  หนวยละ 0  บาท (ศูนยบาท)
“อัตราการใช
สิทธิของ
ใบสําคัญแสดง
สิทธิ”  

:  ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย สามารถซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนได 1 หุน (เวนแตจะมีการปรับ 
อัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)   

“ราคาใชสิทธิใน
การซื้อหุน 
สามัญ”  
 
 
 
“ระยะเวลาการ
ใชสิทธิ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
:  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ราคาใชสิทธิ ( Exercise Price )  ในแตละงวดไตรมาส ( เดือน มีนาคม มิถุนายน   
กันยายน และ ธนัวาคม ) กําหนดโดยใชราคาดังตอไปน้ี 
ปท่ี 1 ราคาหุนละ 0.025 บาท (สองจุดหาสตางค) เร่ิมวันท่ี 23 พฤษภาคม 2559 ถึงวันท่ี  
22 พฤษภาคม 2560 , ปท่ี 2 ราคาหุนละ 0.035 บาท (สามจุดหาสตางค) เร่ิมวันท่ี 23 พฤษภาคม 
2560 ถึงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2561 , ปท่ี 3 ราคาหุนละ 0.045 บาท (สี่จุดหาสตางค) 
เร่ิมวันท่ี 23 พฤษภาคม 2561 ถงึวันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 
กําหนดการใชสิทธิไดทุกๆ 3 เดือน (รายไตรมาส) คือ ในวันทําการสุดทายของเดือน มีนาคม  
มิถุนายน  กันยายน และ ธันวาคม  ตลอดอายุใบสําคัญแสดงสทิธิ  (วันกําหนดสิทธิ)   
โดยเร่ิมใชสิทธิไดนับแตวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ  โดยเร่ิมใชสิทธิไดนับแตวันท่ีออกใบสําคัญ 
แสดงสิทธิ ซึ่งวันใชสิทธิคร้ังแรกคือ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 ในกรณีท่ีวันใชสิทธิดังกลาวตรงกับ 
วันหยุดทําการของตลาดหลักทรัพยฯ ใหเลื่อนวันใชสิทธิดังกลาวเปนวันทําการกอนหนา  
ท้ังน้ี วันใชสิทธิคร้ังสุดทาย คือ วันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 ซึ่งตรงกับวันท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี  
2 มีอายุครบ 3 ป ในกรณีท่ีวันใชสิทธิคร้ังสุดทายดังกลาวตรงกบัวันหยุดทําการของตลาดหลักทรัพยฯ  
ใหเลื่อนวันใชสิทธิคร้ังสุดทายเปนวันทําการกอนหนา   
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“วันส้ินสุดการใช
สิทธิ” 
“ระยะเวลา
แสดงความจํานง
ในการใชสิทธิ” 

 
: 
 
:  

 
เมื่อสิ้นอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยการใชสิทธิคร้ังสุดทายเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย 
ท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองดังกลาว 
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงคท่ีจะใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ จะตองแจง 
ความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางเวลาทําการของบริษัทฯ   
ภายในระยะเวลา  5 วันทําการกอนวันใชสิทธิในแตละคร้ัง ( ยกเวนเฉพาะการใชสิทธิคร้ัง 
สุดทายใหแจงความจํานงในการใชสิทธิภายในระยะเวลา 15 วันกอนวันใชสิทธิคร้ังสุดทาย ) 

“ตลาดรองของ   
ใบสําคัญแสดง
สิทธิ และหุน
สามัญที่เกิดจาก
การใชสิทธิ” 
“การปรับสิทธิ
ใบสําคัญแสดง
สิทธิ” 
 
 
 
“ผลกระทบตอผู
ถือหุนของ
บริษัท” 
 
 
“นายทะเบียนใบ 
สําคัญแสดง
สิทธิ” 
“เงื่อนไขอื่น” 

: 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
: 
 
 
  
 
: 
 
 
: 
 
 

บริษัทฯ จะนําใบสําคัญแสดงสทิธิ และหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีออกเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขายคร้ังน้ีเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย  
 
 
ในกรณีท่ีมีเหตุแหงการปรับสิทธิตามประกาศกรรมกรรมการกํากับตลาดทุน   ท่ี ทจ. 34/2551  
เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนท่ีออกใหม 
และหุนท่ีออกใหมเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ  ฉบับลงวันท่ี   15 ธันวาคม 2551   และ 
ท่ีจะมีการแกไขเพ่ิมเติม  โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯ  และ/หรือบุคคลท่ีคณะ 
กรรมการบริษัทฯมอบหมาย  เปนผูพิจารณากําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
กับการปรับสิทธิ หรือเปล่ียนแปลงอัตราการใชสิทธิ และราคาการใชสิทธิ 
เน่ืองจากการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสทิธิในคร้ังน้ี  เปนการออกและเสนอขาย 
ตอผูถือหุนเดิมของบริษัท ตามสัดสวนการถือหุน  ดังน้ัน  จึงไมมีผลกระทบตอสวนแบงกาํไร 
และสิทธิออกเสียงของผูถือหุน (Control Dilution) อยางไรก็ตามหากมีการใชสิทธิซื้อหุน 
ครบถวนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยบุคคลอื่นท่ีไมใชผูถือหุนเดิมท้ังจํานวนจะทําใหสัดสวน 
การถือหุนของผูถือหุนเดิมลดลงไมเกินรอยละ  16.67  ของจํานวนหุนท่ีผูถือหุนเดิมถืออยู 
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
 
 
ใหคณะกรรมการบริษัทฯ  เปนผูมีอํานาจในการกําหนด และเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ เงื่อนไข 
และรายละเอียดอื่น ๆ  ของใบสาํคัญแสดงสิทธิน้ี  ตลอดจนมีอํานาจในการกําหนดเหตุ 
แหงการออกหุนใหมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิ  อัตราการใชสิทธิของ 
ใบสําคัญแสดงสิทธิตามท่ีเห็นสมควร  ท้ังน้ีจะตองไมขัดกับสาระสําคัญท่ีระบุในหัวขอท่ี 3  
การแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิภายใตขอกําหนดสิทธิฉบับน้ี 
 

1.2) วิธีการใชสิทธิและเงื่อนไขการใชสิทธิ 

1.2.1     วันกําหนดการใชสิทธิ  
          ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิไดทุกๆ 3 เดือน (รายไตรมาส) คือ วันทําการสุดทาย
ของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม  ตลอดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ  (วันกําหนดสิทธิ)  โดยเร่ิมใชสิทธิ
ไดนับแตวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งวันใชสิทธิคร้ังแรกคือ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 ในกรณีท่ีวันใชสิทธิดังกลาวตรง
กับวันหยุดทําการของตลาดหลักทรัพยฯ ใหเลื่อนวันใชสิทธิดังกลาวเปนวันทําการกอนหนา ท้ังน้ี วันใชสิทธิคร้ังสุดทาย 
คือ วันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 ซึ่งตรงกับวันท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 2 มีอายุครบ 3 ป ในกรณีท่ีวันใชสิทธิคร้ัง
สุดทายดังกลาว ตรงกับวันหยุดทําการของตลาดหลักทรัพยฯ  ใหเลื่อนวันใชสิทธิคร้ังสุดทายเปนวันทําการกอนหนา   
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1.2.2     ระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิ  
  ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงคจะใชสิทธิในการซ้ือหุนสามัญของบริษัท จะตองแจงความ

จํานงในการใชสิทธิซื้อหุ นสามัญของบริษัทระหวางเวลาทําการของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทําการกอนวัน
กําหนดการใชสิทธิในแตละคร้ัง ตั้งแตเวลา 9.00 น. – 15.00 น.  (ตอไปน้ีเรียกวา “ระยะเวลาการแจงความจํานงในการ
ใชสิทธิ”) ยกเวนการใชสิทธิคร้ังสุดทายกําหนดใหมีระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิคร้ังสุดทายภายใน
ระยะเวลา 15 วัน กอนวันครบกําหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทาย (ตอไปน้ีเรียกวา “ระยะเวลาการแจงความจํานงในการใช
สิทธิคร้ังสุดทาย”)  

  บริษัทจะไมมีการปดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ ยกเวนในกรณีการใชสิทธิ
คร้ังสุดทาย จะมีการปดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิเปนระยะเวลา 21 วันกอนวันครบกําหนดการใชสิทธิ
คร้ังสุดทาย และตลาดหลักทรัพยจะทําการขึ้นเคร่ืองหมายหามการซื้อขายช่ัวคราว (SP) ลวงหนา 3 วันทําการกอนวัน  
ปดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีวันปดสมุดทะเบียนดังกลาว ตรงกับวันหยุดของตลาดหลักทรัพย 
ใหเลื่อนเปนวันทําการกอนหนา  

  ท้ังน้ี บริษัทจะแจงขาวเกี่ยวกับระยะเวลายื่นความจํานงในการใชสิทธิ อัตราการใชสิทธิ ราคา
การใชสิทธิ พรอมท้ังสถานท่ีใชสิทธิผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย เพื่อแจงใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทําการกอนระยะเวลายื่นความจํานงในการใชสิทธิแตละคร้ัง  

 แตสําหรับการใชสิทธิคร้ังสุดทายบริษัทจะสงจดหมายลงทะเบียนถึงผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตาม
รายช่ือท่ีปรากฎในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันปดสมุดทะเบียนคร้ังสุดทายทางไปรษณียลงทะเบียนอยาง
นอย 5 วันทําการกอนระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิคร้ังสุดทาย  

 

    1.2.3     นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ  
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”)  
93  อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ช้ัน 14 
ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศัพท: 0-2009-9999 
โทรสาร:  0-2009-9991  
Website: www.set.or.th /tsd  
นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ จะรับผิดชอบตอการปดสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดง

สิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียนจะตองประกอบดวยช่ือเต็ม สัญชาติ และท่ีอยูของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และรายละเอียดอื่นๆ 
ท่ีเกี่ยวของตามท่ีศูนยรับฝากหลักทรัพยจะกําหนด  ในกรณีขอมูลไมตรงกันบริษัทจะถือขอมูลท่ีปรากฎอยูในสมุดทะเบียน
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนขอมูลท่ีถูกตอง ดังน้ัน ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีหนาท่ีในการแจงการเปลี่ยนแปลงหรือแก
ไขขอผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกในสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิตอนายทะเบียนโดยตรง บริษัทขอสงวน
สิทธิในการเปล่ียนแปลงนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิโดยจะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหแกผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิทราบผานทางระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย โดยเร็วและ แจงสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน 

1.2.4    สถานที่ติดตอในการใชสิทธิ  
บริษัท อินเตอรแนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)  
408/37 อาคารพหลโยธิน เพลส ช้ันท่ี 9 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท: 0-2619-0199 
โทรสาร:  0-2619-0019 
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1.2.5    ข้ันตอนการใชสิทธิ  
ขั้นตอนการใชสิทธิสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีอยูในระบบใบหุน (Script System) และระบบ

ไรใบหุน (Scriptless System) จะมีความแตกตางตามหลักเกณฑ ดังตอไปน้ี  
 

 ในกรณีของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีอยูในระบบใบหุน ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถ
ใชใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหลักฐานในการแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
ไดท่ีบริษัท โดยจะตองแจงความจํานงในการใชสิทธิตามระยะเวลาแสดงความจํานง
ในการใชสิทธิตามท่ีระบุขางตน  

 ในกรณีท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิอยูในระบบไรใบหุน (Scriptless) ผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ีมีความประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญตองแจงความจํานงและกรอกแบบคําขอ
เพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามท่ีตลาด
หลักทรัพยกําหนดโดยยื่นตอบริษัทหลักทรัพยท่ีทําหนาท่ีเป นนายหนาซื้อขาย
หลักทรัพย (Broker) ของตนและบริษัทหลักทรัพยดังกลาวจะดําเนินการแจงกับศูนย
รับฝากหลักทรัพยเพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
สําหรับนําไปใชเปนหลักฐานประกอบการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท  
ตอไป  

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุ น 
สามัญไดท่ีบริษัท โดยจะตองแจงความจํานงในการใชสิทธิ โดยดําเนินการและสงเอกสารใหแกบริษัทตามสถานท่ีติดตอ 
ในการใชสิทธิท่ีระบุไวในขอ 1.2.4 ดังตอไปน้ี   

1)   แบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญท่ีไดกรอกขอความถูกตองชัดเจน   และ
ครบถวนทุกรายการ พรอมลงนามโดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ท้ังน้ี ผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิจะสามารถขอรับแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุ นสามัญของบริษัทได  ณ  
สถานท่ีติดตอในการใชสิทธิ หรือ ดาวนโหลดแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิจากเว็บไซต
ของบริษัทท่ี www.iec.co.th ในชวงระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิหรือ
ระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิคร้ังสุดทาย  

2)   ใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิลงลายมือช่ือผูโอนดานหลัง  หรือใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิตามแบบท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด ตามจํานวนท่ีระบุ
ในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิและหนังสือมอบอํานาจใหผูอื่นมารับใบสําคัญแสดงสิทธิ
ฉบับใหมสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไมไดใชสิทธิ (ถามี)  

3)  ชําระเงินตามจํานวนท่ีระบุในใบแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ โดยผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีประสงคจะใชสิทธิซื้อหุ นจะตองชําระเปนเงินสด เช็ค ดราฟท ตั๋วแลกเงิน
ธนาคาร หรือคําสั่งจายเงินธนาคาร ท่ีสามารถเรียกเก็บไดในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 
วันทําการนับจากวันท่ีแจงความจํานงการใชสิทธิในแตละครั้ง โดยขีดครอมเฉพาะสั่งจาย 
“บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) (บัญชีจองซื้อหุนเพ่ิมทุน)” หรือ
ชําระโดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากช่ือบัญชี “บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง 
จํากัด (มหาชน) (บัญชีจองซื้อหุนเพ่ิมทุน)”ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาซอย
อารี ประเภทบัญชีสะสมทรัพยเลขที่บัญชี 127-4-23551-2 ท้ังน้ี การใชสิทธิจองซื้อ      
หุนสามัญดังกลาวจะสมบูรณก็ตอเม่ือบริษัทไดเรียกเก็บเงินดังกลาวไดแลวเทาน้ัน หากเรียก
เก็บเงินไมไดดวยเหตุผลใด ๆ ท่ีมิไดเกิดจากบริษัท ใหถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดง 
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    เจตนายกเลิก และบริษัทตกลงใหถือเปนการยกเลิกการขอใชสิทธิในคร้ังน้ัน ท้ังน้ี บริษัทจะ
นําสงใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใช
สิทธิ โดยจะไมมีการคํานวณดอกเบี้ยไมวาในกรณีใด ๆ และผู ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
สามารถยื่นความจํานงขอใชสิทธิใหมไดในวันกําหนดการใชสิทธิคร้ังตอไป  เวนแต        
เปนการยกเลิกการใชสิทธิในคร้ังสุดทายใหถือวา หมดสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิดังกลาวอีกตอไป  

 

4)  หลักฐานประกอบการจองซื้อ  

(ก) บุคคลสัญชาติไทย     : สําเนาบัตรประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

(ข) บุคคลตางดาว   : สําเนาหนังสือเดินทาง พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

(ค)  นิติบุคคลในประเทศ  : สําเนาหนังสือรับรองบริษัทท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยท่ีออก
ไมเกิน 6 เดือนกอนวันกําหนดการใชสิทธิ พรอมรับรองสําเนา
ถูกตองและเอกสารหลักฐานของผูมีอํานาจลงลายมือช่ือตาม 
(ก) หรือ (ข) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

(ง) นิติบุคคลตางประเทศ  : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท  หนังสือบริคณฑสนธิ   
ขอบังคับ และหนังสือรับรอง ท่ีออกไมเกิน 6 เดือนกอนวัน
กําหนดการใชสิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary public พรอม
รับรองสาํเนาถูกตอง และเอกสารหลักฐานของผูมีอํานาจลง
ลายมือช่ือตาม (ก) หรือ (ข) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

5) จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีขอใชสิทธิซื้อ       
หุนสามัญ  จะตองเปนจํานวนเต็มเทาน้ัน โดยอัตราการใชสิทธิเทากับใบสําคัญแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิหน่ึงหนวยตอหุนสามัญหน่ึงหุน เวนแตการปรับสิทธิ  

6) จํานวนหุนสามัญท่ีออกใหเมื่อมีการใชสิทธิจะคํานวณโดยการนําจํานวนเงินในการใชสิทธิซึ่ง
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิไดชําระตามท่ีกลาวขางตนหารดวย
ราคาการใชสิทธิในขณะท่ีมีการใชสิทธิน้ัน โดยบริษัทจะออกหุนสามัญเปนจํานวนเต็มไมเกิน
จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ คูณดวยอัตราการใช
สิทธิ หากมีการปรับอัตราการใชสิทธิแลว ทําใหมีเศษเหลืออยูจากการคํานวณดังกลาว 
บริษัทจะไมนําเศษดังกลาวมาคิดคํานวณและจะชําระเงินท่ีเหลือจากการใชสิทธิดังกลาวคืน
ทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 วันทําการนับจากวันกําหนดการใชสิทธิในแตละคร้ังโดย
ไมมีดอกเบี้ยไมวาในกรณีใดๆ  

ในกรณีท่ีตองมีการเปล่ียนแปลงอัตราการใชสิทธิตามเกณฑการปรับอัตราการใชสิทธิตามท่ี
ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจํานวนหุนสามัญท่ีจะไดรับจากการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ใหตัดเศษของหุนท้ิง  
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7) หากบริษัทไดรับหลักฐานใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ไมครบตามจํานวนท่ี
ระบุไวในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ หรือบริษัทตรวจสอบไดวา ขอความท่ีผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ กรอกลงในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิ
ซื้อหุนสามัญน้ันไมครบถวนหรือไมถูกตอง ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ 
จะตองทําการแกไขใหถูกตองภายในวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง หากผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิไมทําการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจะ
ถือวาการแจงความจํานงในการใชสิทธิในคร้ังน้ันสิ้นสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ และบริษัทจะ
จัดสงเงินท่ีไดรับ และใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิคืนใหแก ผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ภายใน 14 วันทําการนับจากวันกําหนดการใชสิทธิ โดยไมมีการคํานวณดอกเบี้ยไม   
วาในกรณีใดๆ  

 
8)  ในกรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ชําระจํานวนเงินในการใชสิทธิ

ไมครบถวน บริษัทมีสิทธิท่ีจะดําเนินการประการใดประการหน่ึงตอไปน้ี  
(ก) ถือวาการแจงความจํานงในการใชสิทธิในคร้ังน้ันสิ้นสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ หรือ  
(ข) ถือวาจํานวนหุนสามัญท่ีจองซื้อมีจํานวนเทากับจํานวนท่ีจะไดรับตามจํานวนเงินในการ

ใชสิทธิ ซึ่งบริษัทไดรับชําระไวจริงตามราคาการใชสิทธิในขณะนั้น หรือ  
(ค) ใหผู ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ชําระเงินเพิ่มเติมตาม

จํานวนท่ีประสงคจะใชสิทธิใหครบถวนภายในระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิ
ในคร้ังน้ัน หากบริษัทไมไดรับเงินครบตามจํานวนในการใชสิทธิภายในระยะเวลาดัง   
กลาว บริษัทจะถือวาการแจงความจํานงในการใชสิทธิในคร้ังน้ันสิ้นสภาพลงโดยไมมี
การใชสิทธิ  

หมายเหตุ: ในการใชสิทธิคร้ังสุดทาย บริษัทจะดําเนินการตามขอ ข) ขางตน  
ในกรณีตามขอ ก) และ ค) บริษัทจะสงเงินท่ีไดรับไวและใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิซึง่บริษัทถือวาไมมีการใชสิทธิดังกลาว คืนใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 วันทําการนับจากวันกําหนดการใชสิทธิ
โดยไมมีดอกเบี้ย  
ในกรณีขอ ข) บริษัทจะสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิสวนท่ีเหลือใน
กรณีท่ีบริษัทถือวามีการใชสิทธิเพียงบางสวน คืนใหกับผู ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 วันทําการนับจากวันกําหนดการใชสิทธิ 
พรอมเงินสวนท่ีเหลือ (ถามี) โดยไมมีดอกเบี้ย อยางไรก็ดี ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไมมีการใชสิทธิดังกลาวยังมีผลใชสิทธิตอไปจนถึงวันกําหนดการใชสิทธิ
คร้ังสุดทาย  

9)   ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองเปนผูรับผิดชอบคาอากรแสตมป    
     หรือภาษีอื่นใด (ถามี) ตามบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรหรือขอบังคับ หรือ กฎหมายตางๆ ท่ี  
     ใชบังคับในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ  
10)  เมื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญ   

ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุ นสามัญ กลาวคือ ไดสงมอบท้ังใบ             
สําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ แบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 
และชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญถูกตองและครบถวนสมบูรณ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะไมสามารถเพิกถอนการใชสิทธิได   
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11) เมื่อพนกําหนดวันใชสิทธิคร้ังสุดทายแลว แตผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดง  

สิทธิยังมิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใชสิทธิท่ีกําหนดไวอยางครบถวน ใหถือวาใบสําคัญแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิน้ัน ๆ สิ้นสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ และผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะใชสิทธิไมไดอีก 

12) ในกรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ สงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิ 
เปนจํานวนมากกวาจํานวนท่ีประสงคจะใชสิทธิ บริษัทจะสงใบสําคัญแสดงสิทธิใบใหม โดยมี
จํานวนของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีลดลงใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว หากใบสําคัญแสดง
สิทธิน้ันอยูในระบบใบหุน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันใชสิทธิน้ันๆ และ
จะทําการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิใบเกา  

13) บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวของบริษัทตอกระทรวงพาณิชย ตามจํานวน 
หุนสามัญท่ีออกใหมสําหรับการใชสิทธิในแตละคร้ังภายใน 14 วันนับตั้งแตวันท่ีบริษัทไดรับ
ชําระคาหุ นตามจํานวนท่ีมีการใชสิทธิแตละคร้ัง และบริษัทจะดําเนินการจดทะเบียนผู ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไดใชสิทธิน้ันเขาเปนผูถือหุนสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผูถือหุนตาม
จํานวนหุนสามัญท่ีคํานวณไดจากการใชสิทธิในคร้ังน้ัน  

14) การออกและสงมอบหุนสามัญออกใหม ช่ือท่ีจะระบุในหุนสามัญท่ีออกใหมจะใชช่ือเดียวกับช่ือท่ี 
ปรากฎอยูในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิ โดยบริษัทจะจัดสงใบหุนไปยังผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิตามท่ีอยูท่ีไดระบุไวในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
ภายใน 14 วันทําการ นับจากวันกําหนดการใชสิทธิแตละคร้ัง  อยางไรก็ตามบริษัทอาจตกลง
กับผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิลวงหนา  ใหบริษัทเก็บใบหุนสามัญน้ันไวท่ีบริษัทเพื่อใหผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิหรือตัวแทนมารับไปดวยตนเองก็ได โดยจะตองดําเนินการตามท่ีทางบริษัทกําหนด   
นอกจากน้ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอาจใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย    (ประเทศ
ไทย) เพื่อฝากหุนในระบบไรใบหุน (Scriptless) ก็ได โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตองระบุช่ือ
และบัญชีของบริษัทสมาชิกของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)  โดยถูกตองในแบบ
แสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ และบริษัทจะสงมอบ   หุนสามัญหรือใบสําคัญแสดง
สิทธิผานบัญชีฝากหลักทรัพยภายใน 7 วันทําการนับจากวันใชสิทธิแตละคร้ัง   

15) ในกรณีท่ีบริษัทไมสามารถคืนเงินสวนท่ีไมไดใชสิทธิใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดภายใน 
 ระยะเวลา 14 วัน นับแตวันใชสิทธิในคร้ังน้ันๆ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไดรับดอกเบี้ยใน   
อัตรารอยละ 7.50 ตอปโดยคํานวณจากจํานวนเงินสวนท่ีไมไดใชสิทธินับแตวันท่ีพนกําหนด 14 
วันดังกลาวจนถึงวันท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับคืนเงินสวนท่ีไมไดใชสิทธิ  

อยางไรก็ตาม หากบริษัทไดดําเนินการสงเช็ค ดราฟท ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคําสั่งจายเงินของ
ธนาคารซึ่งขีดครอมสั่งจายเฉพาะชื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ี
ระบุในหนังสือแสดงความจํานงในการใชสิทธิโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิได
รับเงินสวนท่ีไมไดใชสิทธิคืนแลวโดยชอบและไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ  
อีกตอไป 

16)  ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญไมต่ํา    
กวา 100 หุนสามัญ โดยจํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีขอใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะตอง    
เปนจํานวนเต็มเทาน้ัน เวนแต  
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ก) ในกรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมีสิทธิในการซื้อหุนต่ํา    
   กวา 100 หุนสามัญ จะตองใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญในครั้งเดียวท้ังจํานวน  

ข) กรณีท่ีเปนการใชสิทธิคร้ังสุดทาย ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
สามารถท่ีจะใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญในจํานวนเทาใดก็ได  

17)  การคํานวณการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ จะไมมีการเปล่ียนแปลงซึ่ง
ทํา ใหราคาการใชสิทธิใหมสูงขึ้น และ/หรือ อัตราการใชสิทธิลดลง เวนแตกรณีการรวมหุน 
และจะใชราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตําแหนง) คูณกับจํานวน      
หุนสามัญ (จํานวนหุนสามัญคํานวณไดจากอัตราการใชสิทธิใหม คูณกับจํานวนใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ีแสดงความจํานงการใชสิทธิ เมื่อคํานวณไดจํานวนหุนออกมาเปนเศษหุน ใหตัดเศษของ 
หุนน้ันท้ิง)        

18) ในกรณีท่ีหุนสามัญท่ีสํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิมีไมเพียงพอ บริษัทจะดําเนินการชดใชคา
เสียหายท่ีเกิดขึ้นใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ท่ีไมสามารถใช
สิทธิได อยางไรก็ตาม บริษัทจะไมชดใชคาเสียหายใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไมสามารถใชสิทธิได ถึงแมวาจะมีหุนสามัญเพียงพอก็ตามกลาว คือ ใน
กรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตางดาวไมสามารถใชสิทธิไดเพราะถูกจํากัดสิทธิตามสัดสวนการ
ถือหุนท่ีระบุในขอบังคับบริษัท  

19)  ในชวงระยะเวลาตั้งแตวันท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ แสดงความ
จํานงใชสิทธิโดยถูกตองสมบูรณแลวน้ัน จนถึงกอนวันท่ีนายทะเบียนหุนของบริษัทไดจดแจงช่ือ
ของผูถือหุ นใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวเปนผูถือหุ นในสมุด
ทะเบียนรายช่ือผูถือหุนของบริษัท และกระทรวงพาณิชยไดรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวอัน
เน่ืองมาจากการใชสิทธิน้ัน บริษัทจะถือวาสิทธิผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือ   ใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิดังกลาวมีสิทธิและสภาพเชนเดียวกับผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ียังไมไดแสดงความจํานงใชสิทธิ แตท้ังน้ีนับแตวันท่ีนายทะเบียนหุนของบริษัทไดจด
แจงช่ือของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิไดแสดงความจํานงในการใช
สิทธิโดยถูกตองสมบูรณแลวในสมุดทะเบียนรายช่ือผูถือหุนของบริษัท และกระทรวงพาณิชยได
รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวอันเน่ืองมาจากการใชสิทธิน้ัน บริษัทจะถือวาผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิมีฐานะเปนผูถือหุนของบริษัทโดยสมบูรณ  

 
1.2.6 เง่ือนไขอื่นเกี่ยวกับการใชสิทธิ  

       1) บริษัทจะไมออกหุนสามัญใหแกผูใชสิทธิท่ีมิใชสัญชาติไทย ซึ่งไดดําเนินการใชสิทธิตาม
วิธีการใชสิทธิจนทําใหสัดสวนการถือหุนของคนท่ีมิใชสัญชาติไทยมีจํานวนเกินกวารอยละ  
49   ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวของบริษัท ตามท่ีระบุไวในขอบังคับบริษัทหรือ
ตามสัดสวนท่ีอาจมีการแกไขขอบังคับในอนาคต  

   2) หากขอจํากัดการโอนดังกลาวขางตนมีผลทําใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมิใชสัญชาติไทยท่ี
ไดดําเนินการใชสิทธิตามวิธีการใชสิทธิ  ไมสามารถใชสิทธิไดตามจํานวนท่ีระบุในใบแจง 
ความจํานงการใชสิทธิซื้อหุน บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะคืนใบสําคัญแสดงสิทธิพรอมเงิน     
สวนท่ีเหลือ (ถามี) ในสวนท่ีไมสามารถใชสิทธิไดโดยไมมีดอกเบี้ยใหแกผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ีมิใชสัญชาติไทยดังกลาวทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการ
ใชสิทธิในคร้ังน้ันๆ  
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    3) บริษัทจะดําเนินการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมิใช
สัญชาติไทยตามลําดับการแจงความจํานงในการใชสิทธิท่ีครบถวนสมบูรณตามท่ีกําหนดใน
การใชสิทธิในแตละคร้ัง  

     4) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมิใชสัญชาติไทยจะไมไดรับการชดเชย ไมวาในรูปแบบใดจาก
บริษัท ในกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการใชสิทธิได โดยมีสาเหตุมาจากขอจํากัดเร่ืองสัดสวน
การถือครองหลักทรัพยของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมิใชสัญชาติไทย  

 

2.  มาตรการคุมครองผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ  

2.1 สิทธิของบริษัทในการเรียกใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิกอนระยะเวลาที่กําหนดตามใบสําคัญแสดงสิทธิ  

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีบริษัทออกคร้ังน้ีไมมีขอกําหนดใหบริษัทสามารถเรียกใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิใช
สิทธิกอนระยะเวลาท่ีกําหนดตามใบสําคัญแสดงสิทธิ  

 
2.2 เงื่อนไขการปรับสิทธิ  

บริษัทจะดําเนินการปรับอัตราการใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ เมื่อเกิด
เหตุการณใดเหตุการณหน่ึงดังตอไปน้ี   
 
2.2.1   เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญของบริษัท อันเปนผลมาจากการรวม        

หุนหรือแบงแยกหุนของบริษัท ซึ่งการเปล่ียนแปลงอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันที นับตั้งแต
วันท่ีไดมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย  

  (1)  ราคาใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังน้ี 
 
 
 
 
  (2)  อัตราการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังน้ี 

  
 
  
 

โดยท่ี    
  Price 1    คอื        ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง  
  Price 0    คอื        ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง  
  Ratio 1    คือ        อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง  
  Ratio 0    คอื        อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง  
  Par 1      คอื        มูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง  
  Par 0      คือ        มูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญกอนการเปลี่ยนแปลง  
   
 

Ratio 1 = Ratio 0 x (Par 0) 

             Par 1 

Price 1 = Price 0 x (Par 1) 

             Par 0 
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2.2.2 เมื่อบริษัทเสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหมใหกับผูถือหุนเดิม และ/หรือ ประชาชนท่ัวไป และ/หรือ

บุคคลในวงจํากัด โดยราคาเฉลี่ยตอหุนของหุนสามัญท่ีออกใหมต่ํากวารอยละ 90 ของ “ราคาตลาด
ของหุนสามัญบริษัท” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันที 
ตั้งแตวันแรกท่ีผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญท่ีออกใหม (วันแรกที่ตลาด
หลักทรัพยขึ้นเคร่ืองหมาย (XR) สําหรับกรณีท่ีเปนการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม (Right Issue) 
และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหมใหแกประชาชนท่ัวไป และ/หรือ บุคคลใน
วงจํากัด แลวแตกรณี   

 
 “ราคาเฉลี่ยตอหุนของหุนสามัญท่ีออกใหม” คํานวณไดจากจํานวนเงินท้ังหมดท่ีบริษัทจะได

รับการเสนอขายหุนสามัญ       หักดวยคาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจํา
หนายของหลักทรัพยท่ีออกน้ัน (ถามี) หารดวยจํานวนหุนสามัญท่ีออกใหมท้ังหมด  

 ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหมพรอมกันในราคาเสนอขายท่ีแตกตางกันภายใต
เงื่อนไขท่ีจะตองจองซื้อหุนดังกลาวดวยกัน ใหนําราคาหุนดังกลาวและจํานวนหุนท่ีออก 
ใหมท้ังหมดมาคํานวณราคาเฉลี่ยตอหุนของหุนสามัญท่ีออกใหม แตในกรณีท่ีการเสนอขาย
พรอมกันดังกลาวไมอยูภายใตเงื่อนไขท่ีจะตองจองซ้ือดวยกัน  ใหนําจํานวนหุนและราคา
เสนอขายท่ีต่ํากวารอยละ 90   ของ “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท”  มาคํานวณการ
เปลี่ยนแปลงเทาน้ัน  

  “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท”     ไดกําหนดไวเทากับ ราคาเฉล่ียถวงนํ้าหนักของ  
หุนสามัญบริษัทท่ีมีการซื้อขายท้ังหมดในตลาดหลักทรัพย 7 วันทําการติดตอกันกอนวันท่ีใช
ในการคํานวณ ซึ่งราคาตลาดเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก เทากับ มูลคาการซื้อขายหุนสามัญท้ังหมด
ของบริษัท หารดวยจํานวนหุนสามัญของบริษัทท่ีมีการซื้อขายท้ังหมดในตลาดหลักทรัพยใน
ระยะเวลา 7 วันทําการ (วันท่ีเปดทําการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย)  ติดตอกันกอนวันท่ี
ใชในการคํานวณ  

  “วันท่ีใชในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกท่ีผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อ           
หุนสามัญท่ีออกใหม (วันแรกท่ีตลาดหลักทรัพยขึ้นเคร่ืองหมาย XR) สําหรับกรณีท่ีเปนการ
เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม (Right Issues) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุนสามัญท่ี
ออกใหม สําหรับกรณีท่ีเปนการเสนอขายใหแกประชาชนท่ัวไป และ/หรือ กรณีท่ีเปนการ
เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี  

 ในกรณีท่ีไมสามารถหา “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท” เน่ืองจากหุนสามัญไมมีการ
ซื้อขายในชวงเวลาดังกลาว บริษัทจะดําเนินการกําหนดราคายุติธรรมเพื่อใชในการคํานวณ
แทน  

                               (1)   ราคาการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังน้ี  
   
 
 

 
                               (2)  อัตราการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังน้ี  

   
 
 

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

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

Price 1    คือ      ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง  
Price 0    คือ      ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง  
Ratio 1    คือ      อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง  
Ratio 0    คือ      อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง  
MP        คือ      ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท ตามความหมายเชนเดียวกับ 
                     รายละเอียดในขอ 2.2.2 ขางตน   
A           คือ      จํานวนหุนสามัญท่ีไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนปดสมุด       

ทะเบียนผูถือหุนเพื่อการจองซื้อหุนสามัญท่ีออกใหมตอผูถือหุนเดิม 
และ/หรือ กอนวันแรกของการเสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหมแก
ประชาชนท่ัวไป และ/หรือ กรณเีสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด 
แลวแตกรณี  

B           คือ    จํานวนหุนสามัญท่ีออกใหมเพื่อเสนอขายแกผูถือหุนเดิม และ/หรือเสนอ 
          ขายตอประชาชนท่ัวไป และ/หรือเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด  

BX       คือ    จํานวนเงินท่ีจะไดรับท้ังสิ้นหลังหักคาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับ 
                   ประกัน การจัดจําหนายของหุนสามัญท่ีออกน้ัน (ถามี)  ท้ังจากการเสนอ 
                   ขายใหแก ผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายตอประชาชนท่ัวไปและ/หรือ 
                   เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด 
  

2.2.3 เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ใหกับผูถือหุนเดิม และ/หรือ ประชาชนท่ัวไป และ/หรือ
บุคคลในวงจํากัดโดยท่ีหลักทรัพยน้ันใหสิทธิท่ีจะแปลงสภาพเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการซื้อ   
หุนสามัญ เชน หุนกูแปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ โดยราคาเฉลี่ยตอหุนของ   
หุนสามัญท่ีออกใหมเพื่อรองรับสิทธิดังกลาวต่ํากวารอยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุนสามัญ
บริษัท” การเปล่ียนแปลงอัตราการใชสิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกท่ีผูซื้อหุนสามัญไมไดรับ
สิทธิในการซื้อหลักทรัพยใดๆ ท่ีใหสิทธิท่ีจะแปลงสภาพเปนหุนสามัญหรือใหสิทธิในการซื้อหุ น 
สามัญ (วันแรกท่ีตลาดหลักทรัพยขึ้นเคร่ืองหมาย XR) สําหรับกรณีท่ีเปนการเสนอขายใหแกผูถือ  
หุนเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ท่ีใหสิทธิท่ีจะ
แปลงสภาพเปนหุนสามัญหรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญ กรณีท่ีเปนการเสนอขายใหแกประชาชน
ท่ัวไป และ/หรือ กรณีท่ีเปนการเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี  
 
  “ราคาเฉลี่ยตอหุนของหุนสามัญท่ีออกใหมเพื่อรับรองการใชสิทธิ” คํานวณไดจากจํานวน

เงินท่ีบริษัทจะไดรับจากการขายหลักทรัพยท่ีใหสทิธิท่ีจะแปลงสภาพเปนหุนสามัญ หรือให
สิทธิในการซื้อหุนสามัญ  หักดวยคาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนา
ยของหลกัทรัพยท่ีออกน้ัน (ถามี) รวมกับเงินท่ีจะไดรับจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญน้ัน  
หารดวยจํานวนหุนท้ังสิ้นท่ีตองออกใหมเพื่อรองรับกับการใชสิทธิน้ัน 

   “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท” มีความหมายเชนเดียวกับรายละเอียดในขอ 2.2.2    
ขางตน 

   “วันท่ีใชในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกท่ีผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อ
หลักทรัพยท่ีออกใหมใดๆ ท่ีใหสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญหรือใหสิทธิในการซื้อ       
หุนสามัญสําหรับกรณีท่ีเปนการเสนอขายหลักทรัพยดังกลาวใหกับผูถือหุนเดิม  
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(Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพยท่ีออกใหมใดๆ ท่ีใหสิทธิ
แปลงสภาพเปนหุนสามัญหรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญแกประชาชนท่ัวไป และ/หรือ
กรณีท่ี เปนการเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี   
      

  (1)   ราคาการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังน้ี  
   
 
 

 
 

  (2)   อัตราการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังน้ี  
  

           
 
    
 

โดยท่ี           
    Price 1       คือ        ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง  
  Price 0       คือ        ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง  
  Ratio 1       คือ  อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง  
  Ratio 0       คือ  อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง  

    MP           คือ  ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทตามความหมายเชนเดียว              
                              กบัรายละเอียดในขอ 2.2.2 ขางตน  
    A           คือ     จํานวนหุนสามัญท่ีไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอน 

ปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อการจองซื้อหลักทรัพยท่ีออกใหมท่ี
มีสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการซื้อหุน 
สามัญ และ/หรือ กอนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพยท่ี
ออกใหมท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเปน    หุนสามัญหรือใหสิทธิใน
การซื้อหุนสามัญกรณีเสนอขายตอประชาชนท่ัวไป และ/หรือ 
กรณีเสนอขายหุน ใหแกบุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณ ี

   B           คือ      จํานวนหุนสามัญท่ีออกใหม เพื่อรองรับการใชสิทธิของ       
หลักทรัพยใดๆ ท่ีใหสิทธิท่ีจะแปลงสภาพเปนหุนสามัญ หรือ
ใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญ ตามท่ีเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม 
และ/หรือ เสนอขาย ตอประชาชนท่ัวไป และ/หรือ เสนอขาย
ใหแกบุคคลในวงจํากัด  
 
 
 
 
 

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

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

และรับประกันการจัดจําหนายจากการออกหลักทรัพยใดๆ (ถามี) ท่ี
ใหสิทธิท่ีจะแปลงสภาพเปนหุนสามัญหรือใหสิทธิในการซื้อหุน 
สามัญสําหรับการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมและ/หรือ เสนอขาย 
ตอประชาชนท่ัวไป และ/หรือ เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด 
รวมกับเงินท่ีจะไดรับจากการใชสิทธแิปลงสภาพเปนหุนสามัญ 
หรือใชสิทธิซื้อหุนสามัญ  

 
2.2.4 เมื่อบริษัทจายเงินปนผลท้ังหมดหรือบางสวนเปนหุนสามัญใหแกผูถือหุนของบริษัทการเปลี่ยนแปลง

อัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกท่ีผูซื้อหุนสามัญจะไมมีสิทธิรับหุนปนผล (วันแรกท่ี
ตลาดหลักทรัพยขึ้นเคร่ืองหมาย XD)   

                                   
(1) ราคาการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังน้ี  
  

           
 
 

(2) อัตราการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังน้ี  
  

           
  

 
โดยท่ี      

     Price 1    คือ       ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง  
   Price 0    คือ        ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง  

       Ratio 1    คือ       อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง  
      Ratio 0    คือ       อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง  
      A           คือ       จํานวนหุนสามัญท่ีไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วัน 

 กอนปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อสิทธิในการรับหุนปนผล  
         B          คือ       จํานวนหุนสามัญท่ีออกใหมในรูปแบบของหุนสามัญปนผล  
 

2.2.5 เมื่อบริษัทจายเงินปนผลเปนเงินเกินกวาอัตรารอยละ 70 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของบริษัท 
สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหวางอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิการ
เปลี่ยนแปลงอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกท่ีผูซื้อหุนสามัญจะไมมีสิทธิรับเงิน    
ปนผล (วันแรกท่ีตลาดหลักทรัพยขึ้นเคร่ืองหมาย XD)   
ท้ังน้ี อัตรารอยละของเงินปนผลท่ีจายใหกับผูถือหุน คํานวณโดยนําเงินปนผลท่ีจายออกจริงจากผล
การดําเนินงานในแตละรอบระยะเวลาบัญชีหารดวยกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของผลการ
ดําเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปเดียวกัน  โดยท่ีเงินปนผลท่ีจายออกจริงดังกลาวใหรวมถึง
เงินปนผลท่ีจายระหวางกาลในแตละรอบระยะเวลาบญัชีดังกลาวดวย  
 

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

         Price 1 = Price 0 x A 
                           (A + B) 
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  “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท”    ใหใชและมีความหมายเชนเดียวกับรายละเอียด

ในขอ 2.2.2 ขางตน  
 “วันท่ีใชในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกท่ีผูใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะไมไดรับเงินปนผล    

(วันแรกท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยขึ้นเคร่ืองหมาย XD)  
 

(1)  ราคาการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังน้ี  
           

 
 
 

(2)  อัตราการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดงัน้ี  
           

 
 
 

โดยท่ี   
     Price 1    คือ        ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง  
   Price 0    คือ        ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง   

   Ratio 1    คือ    อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง  
                 Ratio 0    คือ    อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง  

MP    คือ    ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทมีความหมายเชนเดียว  
                      กับรายละเอียดในขอ 2.2.2 ขางตน  

      D    คือ     เงินปนผลตอหุนท่ีจายใหผูถือหุน  
      R    คือ    เงินปนผลตอหุนท่ีจาย หากนํากําไรสุทธิหลังหกัภาษีเงินได   
                                ในอัตรารอยละ 70  มาคํานวณจากจํานวนหุนท้ังหมดท่ีมี 
                                สิทธิไดรับเงินปนผล  

 
2.2.6 ในกรณีท่ีมีเหตุการณใดๆ อันทําใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิ

และผลประโยชนใดๆ อันพึงได โดยท่ีเหตุการณใดๆ น้ัน ไมไดกําหนดอยูในขอ  2.2.1 ถึง 2.2.5 ดัง
กลาวขาง ตน ใหบริษัทพิจารณาเพื่อกําหนดการเปล่ียนแปลงอัตราการใชสิทธิ (หรือปรับจํานวน  
หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใชสิทธิ) ใหมอยางเปนธรรม และไมทําใหผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิไดรับผลประโยชนดอยไปจากเดิม โดยใหถือวาผลการพิจารณานั้นเปนท่ีสุด และใหบริษัท
แจงใหสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดง
สิทธิทราบถึงรายละเอียดดังกลาวดวยภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีมีเหตุให ต องดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงการใชสิทธิดังกลาว  

2.2.7 การคํานวณการเปลี่ยนแปลงอัตราการใชสิทธิตามขอ 2.2.1 ถึงขอ 2.2.6 เปนอิสระตอกัน และจะ
คํานวณการเปล่ียนแปลงตามลําดับเหตุการณกอนหลังของการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุน
สามัญของบริษัท ในกรณีท่ีเหตุการณตางๆ เกิดขึ้นพรอมกัน ใหคํานวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลําดับ
ดังน้ีคือ ขอ 2.2.1 ขอ 2.2.2 ขอ 2.2.3 ขอ 2.2.4 ขอ 2.2.5 และขอ 2.2.6 โดยในแตละลําดับคร้ังท่ี
คํานวณการเปล่ียนแปลง ใหคงสภาพอัตราการใชสิทธิเปนทศนิยม  3 ตําแหนง  

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

         Price 1 =  Price 0 x [MP – (D – R)] 
                                           MP  
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ท้ังน้ี ในการคํานวณการปรับสิทธิของเหตุการณในลําดับใด ใหนําคาตัวแปรท่ีผานการคํานวณการ
ปรับสิทธิของลําดับกอนหนา (ถามี) มาเปนคาตัวแปรกอนการเปลี่ยนแปลง ในการคํานวณการปรับ
สิทธิลําดับน้ัน  

2.2.8 การคํานวณการเปล่ียนแปลงอัตราการใชสิทธิตามขอ 2.2.1 ถึงขอ 2.2.6 จะไมมีการเปล่ียนแปลงซึ่ง
ทําใหราคาการใชสิทธิใหมสูงขึ้น และ/หรือ อัตราการใชสิทธิลดลง เวนแตกรณีการรวมหุน สําหรับ
การคํานวณจํานวนเงินจากการใชสิทธิ จะคํานวณจากราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 
(ทศนิยม 3 ตําแหนง) คูณกับจํานวนหุนสามัญ (จํานวนหุนสามัญคํานวณไดจาก อัตราการใชสิทธิ
ใหม คูณกับจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีแสดงความจํานงการใชสิทธิ เมื่อคํานวณไดจํานวนหุนออก
มาเปนเศษหุน ใหตัดเศษของหุนน้ันท้ิง) ในกรณีจํานวนเงินท่ีคํานวณไดจากการใชสิทธิ มีเศษของ
บาทใหตัดเศษของบาทท้ิง   
ท้ังน้ี  ในกรณีท่ีการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิดังกลาวมีผลทําใหราคาการใชสิทธิใหมมีราคาต่ํา
กวามูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญของบบริษัทฯ  ใหใชมูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญของบริษัทฯ เปน
ราคาใชสิทธิใหม สวนอัตราการใชสิทธิใหมใหใชอัตราการใชสิทธิท่ีคํานวณไดตามขอ 2.2.1 ถึง 
2.2.6. เชนเดิม 

2.2.9 การเปลี่ยนแปลงอัตราการใชสิทธิตามขอ 2.2.1 ถึง 2.2.6 บริษัทจะดําเนินการแจงผลการ
เปลี่ยนแปลง โดยระบุรายละเอียดวิธีการคํานวณ และเหตุผลท่ีตองมีการเปล่ียนแปลงดังกลาวใหผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบผานตลาดหลักทรัพย ภายใน 15 วันนับจากวันท่ีมีเหตุใหต อง
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงการใชสิทธิดังกลาว 

 

3.  การแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ  
 
     การแกไขเพ่ิมเติมสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิในสวนท่ีเปนสาระสําคัญ ซึ่งกระทบตอสิทธิของ

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไมไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวน ตองไมขัดกับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนท่ี กจ. 34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนท่ีออก
ใหมเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสทิธิ ฉบับลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2551 รวมท้ังฉบับท่ีจะมีการแกไขเพิ่มเติม และ
ประกาศ ขอกําหนด กฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองดังกลาว  โดยผูออกและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมมีสิทธิ
เสนอแกขอกําหนดสิทธิ  ยกเวนการปรับสิทธิตามท่ีระบุไวในขอ 2.2  

 

4.  การประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ  
การเรียก และ/หรือ การประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิใหเปนไปตามวิธีการดังตอไปน้ี  
 
(1)  บริษัทมีสิทธิเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดไมวาในเวลาใด ๆ เพื่อแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิ หรือ   

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังมิไดใชสิทธิรวมกันไมนอยกวารอยละ 25 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังมิได
ใชสิทธิ ณ ขณะน้ัน สามารถรวมกันเขาช่ือทําหนังสือขอใหบริษัทดําเนินการเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิได โดยบริษัทจะตองเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิดังกลาวมีคําขอเปนหนังสือใหบริษัทเรียกประชุมผู ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ท้ังน้ี การแกไขเพิ่มเติม
ขอกําหนดสิทธิตองเปนไปตามเงื่อนไขท่ีระบุในหัวขอท่ี 3 การแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดง
สิทธิ แหงขอกําหนดสิทธิฉบับน้ี 
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(2)   ในการเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ไมวาจะเปนการเรียกประชุมเน่ืองจากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี

ยังมิไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวนรองขอ หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติใหเรียกประชุม ใหบริษัทจัดทํา
หนังสือนัดประชุมระบุ สถานท่ี วัน เวลา ผูท่ีขอใหเรียกประชุม และเร่ืองท่ีพิจารณาในท่ีประชุม และจัดสงให
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังมิไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวนแตละราย ตามรายช่ือและท่ีอยูท่ีปรากฎอยู
ในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิในวันปดสมุดทะเบียน เพื่อกําหนดสิทธิในการเขารวมประชุมไม     
นอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม (ไมนับวันท่ีสงหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม)   

(3)  ในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสทิธิท่ียังมิไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวน 
(เฉพาะสวนท่ียังไมไดใชสิทธิ) ซึ่งมีสิทธิเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขา
ประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธดิังกลาว จะตองจัดทําหนังสือมอบฉันทะตาม
แบบท่ีบริษัทกําหนดและใหยื่นหนังสือมอบฉันทะตอประธานในท่ีประชุม หรือผูท่ีประธานท่ีประชุมมอบหมาย 
กอนเริ่มการประชุม   
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผูถือใบสาํคัญแสดง
สิทธิท่ียังมิไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวนของบริษัทในขณะน้ัน โดยไมรวมถึงผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
คนใดท่ีมีสวนไดเสียในการพิจารณาอันใดซึ่งท่ีประชุมจะพิจารณาลงมติ โดยหามมิใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
คนน้ันออกเสียงลงคะแนนในขอพิจารณาขอน้ัน   
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมีสวนไดเสียในขอน้ี หมายถึง ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมีความขัดแยงทางผลประ 
โยชนในเรื่องท่ีท่ีประชุมจะพิจารณาลงมติ  

(4) ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
ถืออยู โดยใบสําคัญแสดงสิทธิหน่ึงหนวยมีหน่ึงเสียง ผูเปนประธานในท่ีประชุมไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
นอกจากสิทธิท่ีตนมีอยูในฐานะเปนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ  

(5) ในการประชุมผู ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจัดขึ้นโดยบริษัท ใหประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลท่ีไดรับ
มอบหมายจากประธานคณะกรรมการบริษัท ทําหนาท่ีเปนประธานท่ีประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณี
ท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนผูจัดประชุม ประธานในท่ีประชุมอาจจะมาจากบุคคลท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ลงมติเห็นชอบคัดเลือก นอกเหนือไปจากประธานกรรมการหรือบุคคลท่ีประธานกรรมการมอบหมาย โดยท่ีท้ัง
สองกรณี ประธานท่ีประชุมไมมีสิทธิออกเสียงช้ีขาด  

(6) องคประชุมในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ จะตองประกอบดวยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังมิไดใช
สิทธิ และ/หรือ ผูรับมอบฉันทะมาประชุมไมนอยกวารอยละ 25 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไมไดใช
สิทธิเขารวมประชุม จึงจะครบเปนองคประชุม ในกรณีท่ีไมครบองคประชุม ใหถือวาการประชุมเปนอันระงับ
ไป หากการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิน้ันเปนการเรียกโดยมติคณะกรรมการบริษัทใหนัดประชุมใหม
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา 7 วัน แตไมเกินกวา 14 วัน นับจากวันกําหนดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในคร้ังแรก และใหบริษัทดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมไปยังผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทุกรายและตลาด
หลักทรัพยตามรายละเอียดและวิธีการท่ีระบุไวขางตน ในการประชุมคร้ังหลังน้ีไมบังคับวาจะตองครบองค
ประชุม  สวนกรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนผูรองขอใหเรียกประชุม ในกรณีน้ีบริษัทไมจําเปนตองเรียก
ประชุมและใหถือวาไมมีการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิ  

(7) ในกรณีท่ีปรากฎวาการประชุมคร้ังใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลว 60 นาที ยังมผีูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเขารวม 
    ประชุมยังไมครบเปนองคประชุมใหถือวาการประชุมเปนอันระงับไป  
(8) มติท่ีประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ  จะตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวน 
     หนวยของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังมิไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวน ณ ขณะนั้น ซึ่งถือโดยผูถือ 
     ใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไดออกเสียงลงคะแนนในมติน้ัน  
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(9) มติใดๆ ซึ่งท่ีประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดลงมติไปแลวน้ัน ใหถือวามีผลผูกพันผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทุก

ราย ไมวาผูถือใบสําคัญแสดงสทิธิน้ันจะไดเขารวมประชุมดวยหรือไมก็ตาม 
(10) ภายหลังจากบริษัทไดดําเนินการจัดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะแจงมติของท่ีประชุมผูถือ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบผานทางระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย (SET  
SMART/ELCID) โดยเร็ว 

(11) ในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากบริษัทและท่ีปรึกษากฎหมายของ  
    บริษัท มีสิทธิท่ีจะเขารวมประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือใหคําอธิบายในท่ีประชุม

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิได  
(12) บริษัทจะดําเนินการจัดทําและบันทึกรายงานการประชุม และเก็บรักษาบันทึกดังกลาวไวท่ีสํานักงานใหญ  

ของบริษัท รายงานการประชุมท่ีไดลงลายมือช่ือโดยประธาน ใหถือเปนหลักฐานอันสมบูรณของกิจการ
ท้ังหลายท่ีไดประชุมกันน้ัน และใหถือวาการประชุมกิจการท่ีประชุมและมติท้ังหลายกระทําโดยถูกตอง และ
จัดสงรายงานการประชุมดังกลาวใหแกตลาดหลักทรัพยและสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาไมเกิน 14 
วันนับจากวันประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 

(13) บริษัทจะเปนผูชําระคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับการจัดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังหมด  

(14) บริษัทจะแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิตามมติท่ีประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธินับตั้งแตวันท่ีประชุมเพื่อลง
มติและบริษัทจะแจงการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิเปนลายลักษณอักษรใหสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพยทราบภายใน 15 วันนับแตวันท่ีมีการแกไขเพิ่มเติมน้ัน 

  

5.  การชดใชคาเสียหาย กรณีบริษัทไมสามารถจัดใหมีหุนสามัญเพ่ือรองรับการใชสิทธิ  

บริษัทจะชดใชคาเสียหายใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดดังน้ี  

5.1    บริษัทจะชดใชคาเสียหายใหเฉพาะผู ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมาแจงความจํานงท่ีจะใชสิทธิ ในวัน
กําหนดการใชสิทธิแตละคร้ัง ซึ่งบริษัทไมสามารถจัดใหมีหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิไดอยางเพียงพอ   ยกเวนกรณีตามท่ีระบุไวในขอจํากัดใบสําคัญแสดงสิทธิและหุนสามัญท่ีเกิด
จาการใชสิทธิตามหัวขอ  18 ใน 1.2.5 

การคํานวณคาเสียหายท่ีบริษัทจะชดใชใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามสูตรการคํานวณ ดังน้ี  
 

      
  

โดยท่ี      B   คือ  จํานวนหุนสามัญท่ีไมสามารถจัดใหมี และ/หรือ เพิ่มขึ้นไดตามอัตราการใชสิทธิ
ท่ีเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นตอ 1 หนวย 

MP   คือ ราคาเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนสามัญของบริษัท 7 วันทําการติดตอกันกอนวัน
กําหนดการใชสิทธิในแตละคร้ังซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมาแสดงความจํานง
การใชสิทธิ  

EP   คือ ราคาการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือราคาการใชสิทธิตามเงื่อนไขการ
ปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใชสิทธิ  
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ในกรณีท่ีไมสามารถหา “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท” เน่ืองจากหุนสามัญของบริษัทไมมีการซื้อ
ขายในวันกําหนดการใชสิทธิ บริษัทจะดําเนินการกําหนดราคายุติธรรมเพื่อใชในการคํานวณแทน  

 
5.2 การชดใชคาเสียหายตามขอ 5.1 บริษัทจะชําระใหเปนเช็คระบุช่ือขีดครอมสั่งจายเฉพาะ และจะจัด 

สงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันทําการ นับจากวันท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมา 
แจงความจํานงท่ีจะใชสิทธิ โดยไมมีดอกเบี้ย   

  
6.  สถานภาพของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่อยูระหวางการแสดงความจํานงสิทธิ  
 

         สถานะของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีอยูระหวางวันท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงความจํานงใชสิทธิ และ
วันกอนวันท่ีกระทรวงพาณิชยจะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลว อันเน่ืองมาจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิจะมีสถานภาพและสิทธิเชนเดียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไมไดแสดงความจํานงใชสิทธิ และสถานภาพจะ
สิ้นสุดลงในวันท่ีกระทรวงพาณิชยไดรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลว อันเน่ืองมาจากการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิขางตนแลว  

         ในกรณีท่ีบริษัทมีการปรับราคาการใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิในชวงท่ีบริษัทยังไมไดนํา            
หุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย ผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ีไดทําการใชสิทธิแลวจะไดรับการปรับสิทธิยอนหลัง โดยบริษัทจะดําเนินการออกหุนสามัญใหมเพิ่มเติมให
แกผู ถือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยเร็วท่ีสุดตามจํานวนท่ีผู ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสมควรจะไดรับหากราคาท่ีได
ปรับใหมน้ันมีผลบังคับใช  โดยหุนสามัญสวนท่ีเพิ่มใหมอาจไดรับชากวาหุนสามัญท่ีไดรับกอนหนาน้ีแลว แตไม
เกิน 15 วันนับจากวันท่ีมีการปรับสิทธิ  

  
7.  สิทธิของหุนสามัญใหมที่เกิดจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 
  

        สิทธิของหุนสามัญท่ีออกตามการใชสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ี จะมีสิทธิและสภาพ
เหมือนหุนสามัญเดิมของบริษัทท่ีออกไปกอนหนาน้ีแลว รวมท้ังสิทธิในการรับเงินปนผลหรือประโยชนอื่นใดท่ี
บริษัทใหแกผูถือหุนสามัญ ท้ังน้ี นับแตวันท่ีนายทะเบียนหุนสามัญของบริษัท ไดจดแจงช่ือผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิเปนผูถือหุนในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท และกระทรวงพาณิชยรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลว  
ท้ังน้ี หากบริษัทฯ ตองออกหุนรองรับเพิ่มเติม บริษัทตองยื่นมติท่ีประชุมผูถือหุนท่ีอนุมัติใหออกหุนรองรับกรณีการ
ปรับสิทธิจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุนอยางเพียงพอ ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย กอนการปรับสิทธิ จึงจะถือวาบริษัทฯ ใหเสนอขายหุนรองรับ   
 

8.  ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ และหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิ  
 
 ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธ ิบริษัทจะดําเนินการยื่นคําขออนุญาตใหตลาดหลักทรัพย พิจารณารับใบสําคัญ

แสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายใน 45 
วันนับจากวันท่ีบริษัทไดดําเนินการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเสร็จสิ้นลง  
ตลาดรองของหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิ บริษัทจะนําหุนสามัญท่ีเกิดจาการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฯ  ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีมีการใชสิทธิ 
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9.  วิธีการสงมอบหลักทรัพย 
  
 9.1  ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ 

บริษัทจะดําเนินการสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิใหกับผูถือหุนเดิมของบริษัท ท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูในสมุด
ทะเบียนผูถือหุน ณ วันท่ี 10 พฤษภาคม 2559   โดยบริษัทจะดําเนินการออก  และสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิ
ตามรายละเอียดและขั้นตอน ดังตอไปน้ี 

9.1.1) ในกรณีท่ีผูถือหุนเดิมประสงคจะขอรับใบสําคัญแสดงสิทธิในช่ือของผูถือหุนเดิม (Script System) 
บริษัทจะออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และมอบหมายใหศูนยรับฝากหลักทรัพยสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํานวน
ท่ีไดรับการจัดสรรใหแกผูท่ีไดรับการจัดสรร ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  ตามช่ือและท่ีอยูท่ีระบุในสมุด
ทะเบียนผูถือหุนของบริษัท  ณ วันท่ี 10 พฤษภาคม  2559  ภายใน 14 วันทําการ นับแตวันท่ีออกใบสําคัญ
แสดงสิทธ ิ

ในกรณีน้ี ผูถือหุนเดิมจะไมสามารถขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยแหง 
ประเทศไทยได จนกวาจะไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิแลว 

       9.1.2)  ในกรณีท่ีผูถือหุนเดิมไมประสงคจะขอรับใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
และมอบหมายใหศูนยรับฝากหลักทรัพย สงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํานวนท่ีไดรับการจัดสรรใหแกผูไดรับ
การจัดสรร โดยการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิเขาบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของผูถือหุนท่ีไดรับการจัดสรร ตามท่ี
ปรากฎอยู ในทะเบียนผู ถือหุ นของบริษัท ณ วันท่ี 10 พฤษภาคม  2559 โดยระบบซื้อขายแบบไรใบหุ น 
(Scriptless System) ภายใน 7 วันทําการนับจากวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ        

       ในกรณีน้ีผูไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจะสามารถขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไดรับการจัดสรรใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดทันทีท่ีตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทสามารถทํา
การซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได  

 
        9.2  หุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธ ิ
 

ในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิในแตละคร้ัง  ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถเลือกให
บริษัทฯ ดําเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังตอไปน้ี 

 
9.2.1)  กรณีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิประสงคจะฝากหุนสามัญไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายอยู 
นายทะเบียนบองบริษัทฯ  จะดําเนินการนําหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับ

ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก”  และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุน
สามัญไวท่ีบริษัท หลักทรัพยซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายอยู  ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยน้ัน
จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไดรับจัดสรรหุนฝากไว และออกหลักฐานการ
ฝากใหแก  ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 7 วัน ทําการนับจากวันกําหนดการใชสิทธิ ในกรณีน้ีผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิจะสามารถขายหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีท่ีตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนสามัญทํา
การซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ 

ในกรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีใชสิทธิซื้อหุนสามัญเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการตามขอน้ี ช่ือของผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไดรับจัดสรรหุนจะตองตรงกับช่ือเจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยท่ีผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิประสงค ท่ีฝากหุนสามัญไวในบัญชีหลักทรัพยดังกลาว มิฉะน้ัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการออก
ใบหุนสามัญใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไดรับการจัดสรรตามขอ 9.2.3 แทน 
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9.2.2)  กรณีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิประสงคจะฝากหุนสามัญไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย 

สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อขาพเจา 
นายทะเบียนบองบริษัทฯ  จะดําเนินการนําหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิฝากไวกับศูนยรับฝาก

หลักทรัพย และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญตามจํานวนท่ีผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขท่ี 600 และออกหลักฐานการฝากใหแก 
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 7 วัน ทําการนับจากวันกําหนดการใชสิทธิ เมื่อผูท่ีไดรับการจัดสรรหุนตองการ
ขายหุน ผูท่ีไดรับการจัดสรรหุนตองถอนหุนออกจากบัญชี 600 ดังกลาว โดยตองติดตอผานบริษัทหลักทรัพย
ท่ัวไป ซึ่งอาจมีคาธรรมเนียมในการดําเนินการตามท่ีศูนยรับฝากหลักทรัพย และ/หรือ บริษัทหลักทรัพยน้ันๆ 
กําหนด ในกรณีน้ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะสามารถขายหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีท่ีตลาด
หลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนสามัญทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ และ  ผูท่ีไดรับการจัดสรรหุนได
ดําเนินการถอนหุนออกจากบัญชี 600 แลว  

 
9.2.3)  กรณีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิประสงคจะฝากหุนสามัญ โดยใหออกใบหุนในนามของผูถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธินายทะเบียนของบริษัทฯ จะดําเนินสงมอบใบหุนตามจํานวนหุนสามัญท่ีใชสิทธิใหแกผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุไวในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ภายใน 14 วันทําการนับจากวันกําหนดการใชสิทธิ   ในกรณีน้ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไดรับจัดสรรหุนจะไม
สามารถขายหุนสามัญท่ีไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิอาจจะไดรับภายหลังจากท่ีหุนสามัญไดรับอนุญาตใหเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ 

 
10.  รายละเอียดเกี่ยวกับหุนที่ออกใหมเพ่ือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ  
 

จํานวนหุนสามัญท่ีสํารองไวเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ   : ไมเกิน 40,679,084,250 หุน 
มูลคาท่ีตราไวตอหุน         : 0.01 บาท (ณ วันท่ี 10 พฤษภาคม  2559) 
ราคาใชสิทธิตอหุน     : ราคาใชสิทธิ ( Exercise Price )  ในแตละงวดไตรมาส  
( เดือน มีนาคม มิถุนายน  กันยายน และธันวาคม ) กําหนดโดยใชราคาดังตอไปน้ี 

       ปท่ี 1 ราคาหุนละ 0.025 บาท (สองจุดหาสตางค) เร่ิมวันท่ี 23 พฤษภาคม 2559 ถึงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2560 ,  
       ปท่ี 2 ราคาหุนละ 0.035 บาท (สามจุดหาสตางค) เร่ิมวันท่ี 23 พฤษภาคม 2560 ถึงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2561 ,  
       ปท่ี 3 ราคาหุนละ 0.045 บาท (สี่จุดหาสตางค)   เร่ิมวันท่ี 23 พฤษภาคม 2561 ถึงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 
       หุนท่ีสํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิคิดเปน : ไมเกินรอยละ 20 ของจํานวนหุนท่ีออกและเรียกชําระ 
                                                           แลวท้ังหมดของบริษัท  ณ วันท่ี 10 พฤษภาคม 2559 
 

11.  ขอจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิและหุนสามัญที่เกิดจาการใชสิทธิ  

11.1) การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ  บริษัทไมมีขอจํากัดในการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ เวนแต การโอนเกิดขึ้น
ในชวงปดสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนหรือการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 21 วันกอนวัน
ครบกําหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทายและตลาดหลักทรัพยฯ จะทําการขึ้นเคร่ืองหมาย SP (หามทําการซื้อขาย) 
ลวงหนา 3 วันทําการกอนวันปดสมุดทะเบียน (ในกรณีท่ีวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิตรง
กับวันหยุดทําการของตลาดหลักทรัพยฯ ใหเลื่อนเปนทําการกอนหนา) 

 

 



ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ (IEC-W2)                                           

__________________________________________________________________________ 

-24- 

 

11.2)  การโอนหุนสามัญท่ีเกิดจาการใชสิทธิ หุนสามัญเพิ่มทุนท่ีเกิดจากการใชสิทธิ บริษัทไมมีขอกําจัดในการ
โอนใดๆ เวนแตการโอนหุนน้ัน เปนเหตุจะทําใหสัดสวนการถือหุนของคนท่ีไมใชสัญชาติไทยถือหุนในบริษัทเกิน
กวาสัดสวนการถือหุนท่ีระบุในขอบังคับของบริษัท กลาวคือ เกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลว
ท้ังหมดของบริษัท  

 

 12.  กฎหมายที่ใชบังคับ  
 
            ขอกําหนดสิทธิฉบับน้ีจะมีผลใชบังคับในวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันกําหนดการใชสิทธิ

คร้ังสุดทาย โดยขอกําหนดสิทธิน้ีจะใชบังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีขอความใดๆ ในขอกําหนด
สิทธิน้ีขัดแยงกับกฎหมายหรือประกาศใดๆ ท่ีมีผลใชบังคับตามกฎหมายกับใบสําคัญแสดงสิทธิ  ใหใชขอความ
ตามกฎหมายหรือประกาศดังกลาวบังคับกับใบสําคัญแสดงสิทธิแทนขอความของขอกําหนดสิทธิเฉพาะในสวนท่ี
ขัดแยงกันน้ัน  

 
                       ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ  

                                 บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด  (มหาชน)  
                                                               โดย  
 
 
 
                    ( ดร.  ภูษณ ปรียมาโนช )           

                          ประธานกรรมการ และ กรรรมการผูอํานวยการใหญ 
 
 
 
                ( ดร. อรรถวุฒิ  เลาหภักดี ) 
                 กรรมการ 


