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ข้อกํำหนดว่ำด้วยสิทธิและหนำ้ที่ของผู้ออกใบสํำคัญแสดงสทิธิและผู้ถือใบสํำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมญัของ 
บริษัท บีซีพีจี จํำกดั (มหำชน) รุ่นที่ 2 (BCPG-W2)  

  
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) ("บริษัทฯ") ที่ออกโดยบริษัทฯ 

ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 ตุลำคม 2563 ("ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น") ที่เสนอ
ขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำม
สัดส่วนกำรถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยถืออยู่ (Rights Offering) (BCPG-W2) จ ำนวนรวมไม่เกิน 89,300,000 หน่วย โดย 
ไม่คิดมูลค่ำกำรเสนอขำย (รำคำเสนอขำยต่อหน่วยเท่ำกับ 0 บำท) ซึ่งคิดเป็นหุ้นสำมัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ
จ ำนวนไม่เกิน 89,300,000 หุ้น (ร้อยละ 4.47 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ) ในอัตรำส่วนหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 2.80 หุ้นสำมัญเพิ่มทุน ต่อใบส ำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 1 หน่วย และหำกมีเศษของ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 เกิดขึ้นจำกกำรค ำนวณ ให้ปัดเศษดังกล่ำวทิ้ง และมีอัตรำกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญ 
แสดงสิทธิ BCPG-W2 1 หน่วยใบส ำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 ต่อ 1 หุ้นสำมัญ โดยใบส ำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 จะมี
อำยุ 3 ปี นับแต่วันที่ออก และมีรำคำใช้สิทธิเท่ำกับ 8.00 บำทต่อหุ้น    
 
 ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิ โดยบริษัทฯ และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ
จะต้องผูกพันตำมข้อก ำหนดสิทธินี้ทุกประกำร และให้ถือว่ำผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิรับทรำบและเข้ำใจข้อก ำหนดต่ำง ๆ 
ในข้อก ำหนดสิทธินี้เป็นอย่ำงดีแล้ว และตกลงยอมรับข้อก ำหนดสิทธินี้ทั้งหมด รวมทั้งได้ให้ควำมเห็นชอบในกำรแต่งตั้ง
นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีกำรเก็บรักษำส ำเนำข้อก ำหนดสิทธินี้ไว้ ณ ส ำนักงำนใหญ่ของ
บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบส ำเนำข้อก ำหนดสิทธิได้ในวันและเวลำท ำกำรของบริษัทฯ  
 
1. คํำจํำกัดควำม 
 
 ค ำและข้อควำมต่ำง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อก ำหนดสิทธิให้มีควำมหมำยดังต่อไปนี้ 
 

"ข้อกํำหนดสิทธิ"  หมำยถึง ข้อก ำหนดว่ำด้ วยสิทธิและหน้ ำที่ ของผู้ ออก
ใบส ำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
รุ่นที่ 2 (BCPG-W2) รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม 

"ตลำดหลักทรัพย์ฯ" หมำยถึง  ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

"นำยทะเบียนใบสํำคัญแสดงสิทธิ" หมำยถึง  ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ฯ  และ/หรือ นิติบุคคลใด ๆ 
ที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นนำยทะเบียนใบส ำคัญ
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แสดงสิทธิคนใหม่ที่รับโอนสิทธิและหน้ำที่ของนำย
ทะเบียนเกี่ยวกับกำรเป็นนำยทะเบียนใบส ำคัญ
แสดงสิทธินี้ 

"บริษั ทฯ " หรือ  "ผู้ ออกใบสํ ำคัญ 
แสดงสิทธิ" 

หมำยถึง  บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 

"ใบสํ ำคัญ แสดงสิ ทธิ  BCPG-W2" 
หรือ "ใบสํำคัญแสดงสิทธิ" 

หมำยถึง ใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ
บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) ที่เสนอขำยให้แก่  
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรร
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยถือ
อยู่ (Rights Offering) (BCPG-W2) ชนิดระบุชื่อ 
ผู้ถือและสำมำรถโอนเปลี่ยนมือได้ 

"ใบแทนใบสํำคัญแสดงสิทธิ" หมำยถึง เอกสำรที่ออกโดยนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

"ประกำศ ทจ. 34/2551" หมำยถึง ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่  ทจ. 
34/2551 เร่ือง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้
เสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่
และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไข
เพิ่มเติม) 

"ผู้ถือใบสํำคัญแสดงสิทธิ" หมำยถึง ผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 แต่ละ
หน่วยตำมข้อ 3 

"ระยะเวลำแจ้งควำมจํำนงในกำรใช้
สิทธิ" 

หมำยถึง ระยะเวลำที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะ
ใช้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ สำมำรถ
แจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ
ได้ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 2.14 

"วันทํำกำร" หมำยถึง วันที่ ธนำคำรพำณิ ชย์ เปิดท ำกำรตำมปกติ ใน
กรุงเทพมหำนคร ซึ่งมิใช่วันเสำร์หรือวันอำทิตย์ 
หรือวันที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยประกำศให้เป็น
วันหยุดท ำกำรของธนำคำรพำณิชย์ 
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"วันที่ออกใบสํำคัญแสดงสิทธิ" หมำยถึง 13 พฤศจิกำยน 2563 ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับวันที่
จดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้วกับกระทรวงพำณิชย์
ส ำหรับหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขำยให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นที่ผู้
ถือหุ้นแต่ละรำยถืออยู่ (Rights Offering) ที่ได้รับ
อนุมัติจำกที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น  

"ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ฯ" หมำยถึง บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

"สํำนักงำน ก.ล.ต." หมำยถึง ส ำนั กงำนคณ ะกรรมกำรก ำกั บหลั กทรั พย์  
ตลำดหลักทรัพย์ 

"สิทธิในใบสํำคัญแสดงสิทธิ" หมำยถึง สิทธิทั้งปวงในใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่
จ ำกัดเพียง สิทธิในกำรจองซื้อหุ้นรองรับ สิทธิใน
กำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำร
ประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ และสิทธิในกำร
ได้รับกำรชดใช้ค่ำเสียหำยในกรณีที่ หุ้นรองรับมี
จ ำนวนไม่เพียงพอ 

"สมุดทะเบียนผู้ถือใบสํำคัญแสดงสิทธิ" หมำยถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทำงทะเบียนซึ่ง
บันทึกรำยละเอียดเกี่ยวกับใบส ำคัญแสดงสิทธิและ
ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ เก็บรักษำโดยนำย
ทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

"หุ้นรองรับ" หมำยถึง หุ้ น สำมัญ เพิ่ ม ทุ น ของบ ริษั ท  บี ซี พี จี  จ ำกั ด 
(มหำชน) จ ำนวนไม่เกิน 89,300,000 หุ้น มูลค่ำที่
ตรำไว้หุ้นละ 5.00 บำท เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ รวมถึงหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพิ่มเติมตำม
กำรปรับสิทธิตำมที่ระบุไว้ในข้อก ำหนดสิทธิ 
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2. รำยละเอียดของใบสํำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 
 

2.1 ป ระ เภ ท ข อ ง ใบ สํ ำ คั ญ 
แสดงสิทธิ BCPG-W2 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ
และสำมำรถโอนเปลี่ยนมือได้ 

2.2 จํำนวนใบสํำคัญแสดงสิทธิ 
BCPG-W2 ที่เสนอขำย 

ไม่เกิน 89,300,000 หน่วย 
 

2.3 มู ล ค่ ำ ที่ ต ร ำ ไ ว้ ข อ งหุ้ น
รองรับใบสํำคัญแสดงสิทธิ 
BCPG-W2 

5.00 บำท 

2.4 รำคำเสนอขำยต่อหน่วย -0- บำท 
 

2.5 วิธีกำรจัดสรร รำยชื่อและ
ประเภทผู้ลงทุนที่จะได้รับ
กำรเสนอขำย 

จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นที่  
ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตรำส่วนหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ซึ่งได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 2.80 หุ้นสำมัญเพิ่มทุน ต่อ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 1 หน่วย (2.80:1) 

2.6 จํำนวนและรำคำเสนอขำย
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ออกและ
เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นที่  
ผู้ ถือหุ้ นแต่ละรำยถืออยู่  
(Rights Offering) พร้อม
กับ  ใบสํ ำคัญ แสดงสิทธิ  
BCPG-W2 

250,000,000 หุ้น ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 11.50 บำท 

2.7 อัตรำกำรใช้สิทธิ ใบส ำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 1 หน่วย ต่อหุ้นสำมัญ 1 หุ้น ทั้งนี้ อัตรำกำร
ใช้สิทธิอำจเปลี่ยนแปลงในภำยหลังตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ  

2.8 ร ำ ค ำ ก ำ ร ใช้ สิ ท ธิ  (ต่ อ
หน่วย) 

8.00 บำท (แปดบำทถ้วน) ทั้งนี้  รำคำกำรใช้สิทธิอำจเปลี่ยนแปลงใน
ภำยหลังตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ 
 
ทั้งนี้ หำกมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใช้สิทธิจะต้องไม่ต ่ำกว่ำมูลค่ำ
หุ้นที่ตรำไว้ของหุ้นของบริษัทฯ ณ ขณะนั้น 

2.9 วันที่ ออกและเสนอขำย 13 พฤศจิกำยน 2563 ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับวันที่จดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระ
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ใบสํำคัญแสดงสิทธิ BCPG-
W2 

แล้วกับกระทรวงพำณิชย์ส ำหรับหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขำยให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยถืออยู่ 
(Rights Offering) ที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น 

2.10 อำยุของใบสํำคัญแสดงสิทธิ 
BCPG-W2 

3 ปี นับจำกวันที่ได้ออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 ทั้งนี้ 
ภำยหลังจำกกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 บริษัทฯ จะไม่ขยำย
อำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2  

2.11 จํำนวนหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่
จะจัดสรรและสํำรองไว้เพื่อ
รองรับใบสํำคัญแสดงสิทธิ 
BCPG-W2 

89,300,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 4.47 ของหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรมีมติอนุมัติกำรเพิ่มทุน
และกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 นี้    
 
โดยที่จ ำนวนหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรและส ำรองไว้เพื่อรองรับใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ BCPG-W2 รวมกับจ ำนวนหุ้นที่จัดสรรและส ำรองไว้เพื่อรองรับ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิอ่ืน ๆ ทั้งหมดของบริษัทฯ แต่ไม่รวมหุ้นที่จัดสรรไว้
รองรับ warrant ESOP ทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 10.82 ของจ ำนวนหุ้นที่
จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ  ภำยหลังกำรออกและเสนอขำยหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในกรณีที่เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนได้ครบทั้ง
จ ำนวน และมีกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
(BCPG-W2 BCPG-W2 BCPG-W3 และโครงกำร BCPG ESOP WARRANT 
คร้ังที่ 2) ครบทั้งจ ำนวน ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50.00  
 
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอขำยหุ้นรองรับกำรใช้สิทธิให้แล้วเสร็จตำมอำยุของ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 

2.12 วิธีกำรและระยะเวลำกำร 
ใช้สิทธิ 

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 สำมำรถใช้สิทธิได้ในวันดังต่อไปนี้ ("วัน
กํำหนดใช้สิทธิ") 

• 20 มกรำคม 2566 
• 20 เมษำยน 2566 
• 20 กรกฎำคม 2566 และ 
• 20 ตุลำคม 2566 ("วันกํำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย") 

หำกวันก ำหนดใช้สิทธิดังกล่ำวตรงกับวันหยุดท ำกำรของบริษัทฯ ให้ผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 สำมำรถใช้สิทธิได้ในวันท ำกำรก่อนหน้ำ
วันหยุดนั้น โดยมีรำยละเอียดเป็นไปตำมข้อก ำหนดสิทธิของใบส ำคัญแสดง
สิทธิ BCPG-W2 
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2.13 กำรใช้สิทธิซื้ อหุ้ นสำมัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ 

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมใบส ำคัญ
แสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทั้งหมดหรือบำงส่วนก็ได้ ส ำหรับใบส ำคัญแสดงสิทธิที่
เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภำยในวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย บริษัทฯ จะ
ถือว่ำผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่ำวและให้ถือว่ำใบส ำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภำพโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ 

2.14 ระยะเวลำแจ้งควำมจํำนง
ในกำรใช้สิทธิ 

ในระหว่ำงระยะเวลำกำรใช้สิทธิ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 
สำมำรถแสดงควำมจ ำนงที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ โดยกรอก
แบบฟอร์มใบแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ ("ใบแจ้งควำมจํำนงในกำรใช้
สิทธิ") และยื่นต่อบริษัทฯ ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 15.00 น. ของวันท ำ
กำรของบริษัทฯ โดยจะต้องแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ
ล่วงหน้ำเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 5 วันท ำกำรก่อนวันใช้สิทธิ 
 
ส ำหรับวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ BCPG-
W2 ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งควำมจ ำนงใน
กำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญในระหว่ำง 15 วันก่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้ง
สุดท้ำย 
 
ทั้งนี้ เฉพำะกำรใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำยเท่ำนั้นที่บริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็นเวลำ 21 วันก่อน
วันก ำหนดใช้สิทธิ และตลำดหลักทรัพย์ฯ จะท ำกำรข้ึนเครื่องหมำยห้ำมกำร
ซื้อขำยชั่วครำว (SP) เพื่อห้ำมกำรซื้อขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ ล่วงหน้ำ 2 วัน
ท ำกำรก่อนวันปิดสมุดทะเบียน 
 
ในกรณีที่วันเริ่มปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักกำรโอน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่ใช่วันท ำกำรของตลำดหลักทรัพย์ฯ ให้เลื่อนวันเร่ิมปิด
สมุดทะเบียนเป็นวันท ำกำรสุดท้ำยก่อนหน้ำวันเริ่มปิดสมุดทะเบียนเดิม
ดังกล่ำว 
 
บริษัทฯ จะแจ้งข่ำวและรำยละเอียดเพิ่มเติม (หำกมี) เกี่ยวกับระยะเวลำ
แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ อัตรำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใช้สิทธิ ตัวแทนรับ
แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) และสถำนที่ใช้สิทธิ เป็นต้น ผ่ำนระบบ 
SET PORTAL หรือระบบอ่ืนใดตำมที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ ก ำหนดเพื่อแจ้งให้
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ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 5 วันท ำกำรก่อน
ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ส ำหรับวันก ำหนดกำร
ใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย นอกจำกบริษัทฯ จะแจ้งข่ำวและรำยละเอียดผ่ำนระบบ 
SET PORTAL หรือระบบอ่ืนใดตำมที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ ก ำหนดล่วงหน้ำ 
ไม่น้อยกว่ำ 14 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนแล้ว บริษัทฯ จะส่งรำยละเอียด
ดังกล่ำวให้กับผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่มีรำยชื่อปรำกฏตำมสมุดทะเบียน 
ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้ำยทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนด้วย   

2.15 กำรไม่สำมำรถยกเลิก 
กำรแจ้งควำมจํำนงใน 
กำรใช้สิทธิ 

เมื่อผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 ได้แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซื้อ
หุ้นสำมัญตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 แล้ว จะไม่สำมำรถยกเลิกกำร
แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิดังกล่ำวได้ 

2.16 ตลำดรองของใบสํ ำคัญ
แสดงสิทธิ BCPG-W2 

บริษัทฯ จะน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 ที่ออกในครั้งนี้  เข้ำจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ 

2.17 ตลำดรองของหุ้นสำมัญที่
เกิดจำกกำรใช้ สิทธิตำม
ใบสํำคัญแสดงสิทธิ BCPG-
W2 

บริษัทฯ จะน ำหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญตำมใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ BCPG-W2 เข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ฯ 

 
3. ใบสํำคัญแสดงสิทธิ สมุดทะเบียนผู้ถือใบสํำคัญแสดงสิทธิ และผู้ทรงสิทธิในใบสํำคัญแสดงสิทธิ 
 
3.1 นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิมีหน้ำที่ที่จะต้องออกใบส ำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทุกรำย 

ส ำหรับใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ฯ นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องระบุชื่อ 
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิแทนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ นำยทะเบียน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิจะออกใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมแบบที่นำยทะเบียนใบส ำคัญ
แสดงสิทธิก ำหนดให้แก่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ฯ  

 
3.2 นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิมีหน้ำที่ตำมข้อก ำหนดสิทธิที่จะต้องจัดท ำและเก็บรักษำสมุดทะเบียนผู้ถือ

ใบส ำคัญแสดงสิทธิไว้จนกว่ำใบส ำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจะมีกำรใช้สิทธิหรือจนกว่ำครบก ำหนดอำยุใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี) 
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3.3 ผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
 

  ผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธ ิกรณีทั่วไป  

สิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรำกฏชื่อเป็นเจ้ำของใบส ำคัญแสดงสิทธิ ในจ ำนวน
ดังกล่ำวที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิในขณะนั้น ๆ หรือในวันก่อนวันแรกของกำรปิดสมุด
ทะเบียนในกรณีที่มีกำรปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่จะได้มีกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ
ซึ่งสำมำรถใช้ยันกับผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ตำมข้อ 4 เกิดขึ้นแล้วในวันปิดสมุดทะเบียนที่เก่ียวข้องข้ำงต้น ซึ่ง
สิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิ จะตกได้แก่ผู้รับโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธ ิกรณีที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิแทน  

สิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิจะตกไดแ้ก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิได้รับแจ้งเป็นหนังสือ
จำกศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ฯ ว่ำเป็นผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิในจ ำนวนดังกล่ำวที่ลงทะเบียนในสมุด
ทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยจ ำนวนดังกล่ำวจะต้องไม่เกินกว่ำจ ำนวนรวมของใบส ำคัญแสดงสิทธิในชื่อ
ของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ฯ ที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนในขณะนั้น ๆ หรือในวันก่อนวันแรกของกำรปิดสมุด
ทะเบียนพักกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีกำรปิดสมุดทะเบียน  

 
4. กำรโอนใบสํำคัญแสดงสิทธิ 
 
 กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้ฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 
4.1 กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิระหว่ำงผู้โอนและผู้รับโอน กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนใบส ำคัญ

แสดงสิทธิซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิระบุชื่อเป็นเจ้ำของใบส ำคัญแสดงสิทธิจ ำนวนที่จะท ำ
กำรโอนหรือผู้รับโอนคนสุดท้ำย โดยมีกำรสลักหลังแสดงกำรโอนต่อเนื่องครบถ้วนจำกผู้ที่ปรำกฏชื่อดังกล่ำว 
(แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลำยมือชื่อสลักหลังแสดงกำรโอนให้ไว้ด้วย 

 
4.2 ผลกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิระหว่ำงผู้รับโอนกับบริษัทฯ กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะใช้ยันกับบริษัทฯ ได้ก็

ต่อเมื่อนำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดสิทธิได้รับค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิพร้อมทั้งใบส ำคัญ
แสดงสิทธิที่ผู้รับโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ลงลำยมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้ำนหลังของใบส ำคัญแสดงสิทธินั้น
ครบถ้วนแล้ว 
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4.3 ผลกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิระหว่ำงผู้รับโอนกับบุคคลภำยนอก กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะใช้ยันกับ
บุคคลภำยนอกได้ก็ต่อเมื่อนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิในสมุด
ทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว 

 
4.4 กำรขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ กำรขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องกระท ำ ณ 

ส ำนักงำนใหญ่ของนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิในวันและเวลำท ำกำรของนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
และจะต้องท ำตำมแบบและวิธีกำรที่นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิก ำหนด โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ลงลำยมือชื่อครบถ้วนตำมที่ระบุข้ำงต้น พร้อมทั้ งหลักฐำนอ่ืน ๆ ที่ยืนยันถึงควำมถูกต้อง
และควำมสมบูรณ์ของกำรโอนและกำรรับโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ และเอกสำรที่เกี่ยวข้องตำมที่นำยทะเบียน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิก ำหนดให้แก่นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิด้วย อย่ำงไรก็ตำม นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดง
สิทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รับค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ หำกนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิเห็นว่ำ
กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธินั้นไม่ชอบด้วยกฎหมำย โดยนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะแจ้งให้ผู้ขอ
ลงทะเบียนทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วันที่นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิได้รับค ำขอลงทะเบียนและเอกสำร
หลักฐำนที่เก่ียวข้อง   

 
4.5 นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดง

สิทธิ พร้อมทั้งรับรองกำรโอนไว้ในใบส ำคัญแสดงสิทธิภำยใน 14 วันนับแต่วันที่นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ
ได้รับค ำขอลงทะเบียนและเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ไม่ต้องออกใบส ำคัญแสดงสิทธิให้ใหม่ หรือ
ภำยใน 30 วันนับแต่วันที่นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิได้รับค ำขอลงทะเบียนและเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่ต้องออกใบส ำคัญแสดงสิทธิให้ใหม่  

 
ส ำหรับกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของตลำด
หลักทรัพย์ฯ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงำนก ำกับดูแลอื่นที่เก่ียวข้อง  

 
5. วิธีกำรใช้สิทธิและขั้นตอนกำรใช้สิทธิ  
 

5.1 ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถขอรับใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนได้ที่บริษัทฯ และ/หรือ 
ตั ว แ ท น รั บ แ จ้ ง ค วำม จ ำน ง ใน ก ำ ร ใช้ สิ ท ธิ  (ถ้ ำ มี ) ห รื อ ด ำ วน์ โห ล ด จ ำก เว็ บ ไซ ต์ ข อ งบ ริ ษั ท ฯ 
(www.bcpggroup.com) โดยสำมำรถแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนได้ที่บริษัทฯ และ/หรือ 
ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ตำมระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิตำมที่ระบุในข้อ 2.14 
ข้ำงต้น 
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 ในกรณีที่ใบส ำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ต้องกำรใช้สิทธิ
ต้องแจ้งควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ ก ำหนด 

 
 ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ของตนอยู่ในบัญชี "บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผู้ฝำก" ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ต้องกำรใช้สิทธิต้องแจ้งควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำ
ขอเพือ่ขอถอนใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ ก ำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนำยหน้ำซื้อ
ขำยหลักทรัพย์ (Broker) ของตนและบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่ำวจะด ำเนินกำรแจ้งกับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ฯ 
เพื่อขอถอนใบส ำคัญแสดงสิทธิจำกบัญชี "บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผู้ฝำก" โดย
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ฯ จะด ำเนินกำรออกใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิซื้อ 
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

 
 ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ โดยใบส ำคัญแสดงสิทธิอยู่กับศูนย์รับฝำก 

หลักทรัพย์ฯ ใน "บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์" ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ต้องกำรใช้สิทธิต้องแจ้งควำมจ ำนงและ
กรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมที่ตลำดหลักทรัพย์ ฯ ก ำหนดโดยยื่นต่อศูนย์รับฝำก 
หลักทรัพย์ฯ เพื่อขอถอนใบส ำคัญแสดงสิทธิจำก "บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์" โดยศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ฯ จะ
ด ำเนินกำรออกใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ เพื่อใช้เป็นหลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ  
บริษัทฯ 

 
 ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ (ทั้งที่ถือเป็นใบส ำคัญแสดงสิทธิและในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless)) ที่ประสงค์จะ

ใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน จะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิโดยต้องด ำเนินกำรและส่ง
เอกสำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิภำยในระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ ดังนี้ 

 
(ก) ใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกข้อควำมถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนทุก

รำยกำร พร้อมลงนำมโดยผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิและส่งให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ในช่วงระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 
 

(ข) น ำส่งใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมแบบที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ ก ำหนด ตำม
จ ำนวนที่ระบุในใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ ให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำร
ใช้สิทธิ (ถ้ำมี) 
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(ค) ช ำระเงินตำมจ ำนวนที่ระบุในใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน และส่งหลักฐำนกำร
ช ำระเงินให้แก่บริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) โดยผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ
ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมำรถช ำระเงินโดยวิธีหนึ่งวิธีใดดังนี้ 
 
1) ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถช ำระเงินเป็นเช็ค ดร๊ำฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ภำยในเวลำ 

11.00 น. ของวันท ำกำรก่อนหน้ำระยะเวลำกำรใช้สิทธิแต่ละครั้ง และให้ระบุสั่งจ่ำย "บัญชี
จองซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน)" โดยบริษัท ส ำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) 
จ ำกัด ต้องสำมำรถเรียกเก็บเงินได้ในเขตเดียวกันภำยในวันท ำกำรถัดไป หรือ 
 

2) ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถช ำระเงินโดยกำรโอนเข้ำบัญชีธนำคำรของบริษัทฯ ตำม
รำยละเอียดข้ำงล่ำงนี้ ทั้งนี้ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิต้องยื่นหลักฐำนกำรช ำระเงินต่อบริษัทฯ 
ภำยในเวลำ 11.00 น. ของวันท ำกำรก่อนหน้ำระยะเวลำกำรใช้สิทธิแต่ละคร้ัง 
 
ชื่อบัญชีธนำคำร : บัญชีจองซื้อหุ้นสำมญัของบริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) 
ธนำคำร    : ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน)    
สำขำ  : พหลโยธิน 
เลขบัญชีธนำคำร : 099-1-39229-7 
ประเภทบัญชีธนำคำร : กระแสรำยวัน 

 
  หำกบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงวิธีกำรช ำระเงิน บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบ 

 
ทั้งนี้ กำรใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสำมัญดังกล่ำวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัท และ/หรือตัวแทนรับแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ได้รับช ำระเงินตำมที่ระบุในใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน 
(ในกรณีกำรโอนเงินเข้ำบัญชี) หรือเรียกเก็บเงินดังกล่ำวได้แล้ว (ในกรณีช ำระด้วยเช็คบุคคล แคชเชียร์
เช็ค หรือดร๊ำฟท์) เท่ำนั้น หำกบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) เรียก
เก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุผลใด ๆ ที่มิได้เกิดจำกควำมผิดของบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงใน
กำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) บริษัทฯ จะถือว่ำผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนในครั้งนั้น โดยบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะจัดส่ง
ใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิพร้อมกับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ที่เรียกเก็บ
เงินไม่ได้คืนให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิภำยใน 14 วันนับจำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ แต่
ทั้งนี้ ไม่ถือเป็นกำรตัดสิทธิที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในคร้ังต่อไป เว้นแต่
เป็นกำรใช้สิทธิในครั้งสุดท้ำย บริษัทฯ จะถือว่ำใบส ำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้
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สิทธิซึ่งบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย 
และ/หรือค่ำเสียหำยอ่ืนใด ไม่ว่ำกรณีใด ๆ 

 
(ง) ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ค่ำธรรมเนียมในกำรช ำระเงิน  ค่ำอำกรแสตมป์หรือ

ภำษีอ่ืนใด (ถ้ำมี) ตำมบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎำกรหรือข้อบังคับหรือกฎหมำยต่ำง ๆ ที่ใช้บังคับใน
กำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
 

(จ) หลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิ 
 
1) บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย: ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร หรือ

ส ำเนำบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจที่ยังไม่หมดอำยุ (ในกรณีมีกำรเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุลซึ่งท ำให้ชื่อ/
ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบส ำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสำรที่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น ใบแจ้ง
เปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง 

2) บุคคลธรรมดำที่ไม่มีสัญชำติไทย: ส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง ที่ยังไม่
หมดอำยุ พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง 

3) นิติบุคคลสัญชำติไทย: ส ำเนำหนังสือรับรองบริษัทฯ ที่กระทรวงพำณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
ก่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิในคร้ังนั้น ๆ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้องโดยกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลง
ลำยมือชื่อที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทฯ นั้น และเอกสำรหลักฐำนของกรรมกำร 
ผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่อตำม 1) หรือ 2) พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง 

4) นิติบุคคลที่ไม่มีสัญชำติไทย: ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือ หนังสือ
รับรองนิติบุคคล ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ พร้อมลงลำยมือ
ชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องโดยกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่อ และเอกสำรหลักฐำนของ
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่อตำม 1) หรือ 2) พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง และ
รับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสำรนั้น 

5) คัสโตเดียน: ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียน พร้อมหนังสือแต่งตั้งคัสโตเดียน และเอกสำร
หลักฐำนของผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่อตำม 1) หรือ 2) พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง 
และรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสำรนั้น ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน
ก ำหนดกำรใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

หน้า 13 จาก 37 
 

ทั้งนี้ หำกผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิตำมที่กล่ำวข้ำงต้นบริษัทฯ 
และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำผู้ถือใบส ำคัญแสดง
สิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้น ๆ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทน
รับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) สำมำรถใช้ดุลพินิจในกำรพิจำรณำให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิใช้
สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ ได้ตำมควำมเหมำะสม 

 
5.2 จ ำนวนหน่วยของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจะต้องเป็นจ ำนวนเต็มเท่ำนั้น โดยอัตรำ

กำรใช้สิทธิเท่ำกับใบส ำคัญแสดงสทิธิหนึ่งหน่วยต่อหุ้นสำมัญหนึ่งหุ้น เว้นแต่กรณีมีกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิตำม
เงื่อนไขกำรปรับสิทธิตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6 

 
5.3 จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกให้เมื่อมีกำรใช้สิทธิจะค ำนวณโดยกำรน ำจ ำนวนเงินในกำรใช้สิทธิ ซึ่งผู้ถือใบส ำคัญแสดง

สิทธิได้ช ำระตำมที่กล่ำวข้ำงต้น หำรด้วยรำคำกำรใช้สิทธิในขณะที่มีกำรใช้สิทธินั้น โดยบริษัทฯ จะออก  
หุ้นสำมัญเป็นจ ำนวนเต็ม ไม่เกินจ ำนวนหน่วยของใบส ำคัญแสดงสิทธิคูณด้วยอัตรำกำรใช้สิทธิ หำกมีกำรปรับ
รำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรืออัตรำกำรใช้สิทธิแล้วท ำให้มีเศษเหลืออยู่จำกกำรค ำนวณดังกล่ำว บริษัทฯ และ/หรือ 
ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะไม่น ำเศษดังกล่ำวมำคิดค ำนวณและจะช ำระเงินที่เหลือจำก
กำรใช้สิทธิดังกล่ำวโดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่ำในกรณีใด ๆ คืนให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิภำยใน 14 วันนับจำกวัน
ก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ตำมวิธีกำรและเงื่อนไขที่ก ำหนดโดยบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี)  

 
5.4 ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญไม่ต ่ำกว่ำ 100 หุ้นสำมัญ โดยจ ำนวนหน่วยของ

ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญจะต้องเป็นจ ำนวนเต็มเท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ มีสิทธิในกำรซื้อหุ้นต ่ำกว่ำ 100 หุ้นสำมัญ จะต้องใช้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญในครั้งเดียวทั้งจ ำนวน 
ยกเว้นในกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยนี้ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะสำมำรถใช้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญโดยไม่มีกำร
ก ำหนดจ ำนวนหุ้นสำมัญขัน้ต ่ำ  

 
5.5 หำกบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ  (ถ้ำมี) ได้รับเอกสำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้

สิทธิตำมข้อ 5.1 ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือจ ำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับช ำระไม่ครบตำมจ ำนวนที่ระบุไว้ใน
แบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ หรือบริษัทฯ ตรวจสอบได้ว่ำข้อควำมที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ
กรอกลงในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือติดอำกรแสตมป์ (ถ้ำ
มี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตำมบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎำกรข้อบังคับ หรือกฎหมำยต่ำง ๆ ผู้ถือใบส ำคัญแสดง
สิทธิจะต้องท ำกำรแก้ไขให้ถูกต้องภำยในระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้ง หำกผู้ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิไม่ท ำกำรแก้ไขให้ถูกต้องภำยในระยะเวลำดังกล่ำว บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงใน
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กำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะถือว่ำผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ ในครั้งนั้นๆ และ
บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะถือว่ำผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนำ
ยกเลิกกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญในคร้ังนั้น ๆ และบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำ
มี) จะจัดส่งเงินที่ได้รับโดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่ำในกรณีใด ๆ และใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ
คืนให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ภำยใน 14 วันนับจำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ ตำมวิธีกำรและ
เงื่อนไขที่ก ำหนดโดยบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ทั้งนี้ ผู้ถือใบส ำคัญ  
แสดงสิทธิสำมำรถแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญใหม่ได้ในวันก ำหนดใช้สิทธิครั้งต่อไป เว้นแต่กำรใช้
สิทธิครั้งนั้นจะเป็นกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย ให้ถือว่ำใบส ำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ 
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรือ ค่ำเสียหำยอ่ืนใด ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  

 
5.6 ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิช ำระเงินในกำรใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งควำม

จ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) มีสิทธิที่จะด ำเนินกำรใดประกำรหนึ่งตำมล ำดับ ดังต่อไปนี้ ตำมที่บริษัทฯ และ/หรือ 
ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะเห็นสมควร 

 
(ก) ให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิช ำระเงินเพิ่มเติมตำมจ ำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภำยใน

ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในครั้งนั้น หำกบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงใน
กำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ไม่ได้รับเงินครบตำมจ ำนวนในกำรใช้สิทธิภำยในระยะเวลำดังกล่ำว บริษัทฯ และ/
หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะถือว่ำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในครั้งนั้น
สิ้นสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ หรือ 
 

(ข) ถือว่ำจ ำนวนหุ้นสำมัญที่จองซื้อมีจ ำนวนเท่ำกับจ ำนวนเงินทีไ่ด้รับจำกกำรใช้สิทธิตำมรำคำกำรใช้สิทธิใน
ขณะนั้น หรือ 
 

(ค) ถือว่ำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ 
 
หมำยเหตุ: ในกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย บริษัทฯ จะด ำเนินกำรตำมข้อ (ข) ข้ำงต้น 
 
กำรกระท ำใด ๆ ของบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ให้ถือว่ำเป็นที่สุด 
 
ในกรณีตำมข้อ (ก) และ (ค) บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะส่งเงินที่ได้รับ
ไว้คืนโดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่ำในกรณีใด ๆ โดยจะส่งคืนให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิภำยใน 14 วันนับจำกวัน
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ก ำหนดกำรใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ ตำมวิธีกำรและเงื่อนไขที่ก ำหนดโดยบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้ งควำม
จ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ทั้งนี้ จะถือว่ำไม่มีกำรใช้สิทธิดังกล่ำว  
 
ในกรณีตำมข้อ (ข) บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะถือว่ำมีกำรใช้สิทธิเพียง
บำงส่วน และบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิ
ส่วนที่เหลือคืนให้กับผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิภำยใน 14 วันนับจำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ พร้อมเงิน
ส่วนที่เหลือ (ถ้ำมี) โดยไม่มีดอกเบี้ย ตำมวิธีกำรและเงื่อนไขที่ก ำหนดโดยบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) อย่ำงไรก็ดี ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีกำรใช้สิทธิดังกล่ำว ยังมีผลต่อไปจนถึง
วันก ำหนดกำรใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย เว้นแต่เป็นกำรใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย 

 
5.7 ในกรณีที่บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ไม่สำมำรถคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ

ให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ภำยในระยะเวลำ 14 วันนับแต่วันครบก ำหนดกำรใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ ผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยค ำนวณจำกเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธินับแต่วันที่
พ้นก ำหนด 14 วันดังกล่ำวจนถึงวันที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินคืน 

 
 อย่ำงไรก็ดี หำกบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ได้ท ำกำรส่งเช็คดร๊ำฟท์  

ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือค ำสั่งจ่ำยเงินของธนำคำร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะชื่อผู้ถือใบส ำคัญสิทธิ ทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุในหนังสือแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้วให้ถือว่ำผู้ถือใบส ำคัญ  
แสดงสิทธิ ได้รับเงินคืนโดยชอบและผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่ำเสียหำย  
ใด ๆ อีกต่อไป  

 
5.8 เมื่อผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน ได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรแจ้งควำมจ ำนง

กำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน กล่ำวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบส ำคัญแสดงสิทธิ เอกสำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 
พร้อมทั้งหลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิตำมข้อ 5.1 จ) และช ำระเงินค่ำจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนถูกต้องและ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ จะไม่สำมำรถเพิกถอนกำรใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมเป็น
หนังสือจำกบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี)    

 
5.9 เมื่อพ้นก ำหนดวันก ำหนดใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย แต่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิยังมิได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขของกำรใช้สิทธิ

ที่บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ก ำหนดไว้อย่ำงครบถ้วน ให้ถือว่ำใบส ำคัญ
แสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิใด ๆ ไม่ได้อีก 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

หน้า 16 จาก 37 
 

5.10 ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็นจ ำนวนมำกกว่ำจ ำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ 
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ฯ จะส่งใบส ำคัญแสดงสิทธิที่มีจ ำนวนหน่วยของใบส ำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือคืนให้แก่ผู้
ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวภำยใน 15 วันนับจำกวันครบก ำหนดกำรใช้สิทธินั้น ๆ โดยยกเลิกใบส ำคัญแสดง
สิทธิฉบับเก่ำ เว้นแต่เป็นกำรใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย จะไม่มีกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิใด ๆ อีก 

 
5.11 บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช ำระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพำณิชย์ตำมจ ำนวนหุ้นสำมัญ

ที่ออกใหม่ส ำหรับกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้งภำยใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับช ำระค่ำหุ้นตำมจ ำนวนที่มี
กำรใช้สิทธิในแต่ละครั้ง และบริษัทฯ จะด ำเนินกำรให้นำยทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จดทะเบียนผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้ำเป็นผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตำมจ ำนวนหุ้น
สำมัญที่ค ำนวณได้จำกกำรใช้สิทธิ 

 
 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะด ำเนินกำรยื่นค ำขอให้รับหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ออกเนื่องจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้ำซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ ภำยใน 30 วันนับแต่วันก ำหนดใช้สิทธิแต่ละคร้ัง 
 
 หุ้นสำมัญใหม่ที่ออกเนื่องจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสถำนะเท่ำเทียมกับหุ้นสำมัญของ

บริษัทฯ ที่ได้ออกไปก่อนหน้ำแล้วทุกประกำร นับตั้งแต่วันที่มีกำรจดแจ้งชื่อของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือ
ผู้รับสิทธิแทนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้ว เนื่องจำกกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จำก
กำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิกับกระทรวงพำณิชย์แล้ว 

 
5.12 ในกรณีที่หุ้นสำมัญที่ส ำรองไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะด ำเนินกำรชดใช้ค่ำเสียหำยที่เกิดขึ้น

ให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ตำมข้อ 9 อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ จะไม่ชดใช้ค่ำเสียหำย
ให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ ถึงแม้ว่ำจะมีหุ้นสำมัญเพียงพอ ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิเป็นบุคคลต่ำงด้ำวหรือนิติบุคคลต่ำงประเทศที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้เพรำะถูกจ ำกัดสิ ทธิตำมสัดส่วน
กำรถือหุ้นที่ระบุในข้อบังคับของบริษัทฯ 
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5.13 นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
 
 บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศัพท ์   : 0-2009-9000 
โทรสำร    : 0-2009-9991 
SET Contact Center  : 0-2009-9999 
Website   : www.set.or.th/tsd 
E-mail    : SETContactCenter@set.or.th 

 
นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบกำรปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียน  
ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยชื่อเต็ม สัญชำติ และที่อยู่ของผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิและ
รำยละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องตำมที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ฯ ก ำหนด ในกรณีข้อมูล ไม่ตรงกัน บริษัทฯ จะถือว่ำ
สมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง 
 
ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิมีหน้ำที่ในกำรแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงหรือข้อผิดพลำดในรำยละเอียดในกำรลงบันทึกใบ
สมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ และนำยทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
ข้อผิดพลำดดังกล่ำว 

 
6. เงื่อนไขกำรปรับสิทธิ 
  

บริษัทฯ จะด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรืออัตรำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขในกำรปรับสิทธิ และ/หรือ
ออกและจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับกำรปรับสิทธิ (โดยบริษัทฯ จะด ำเนินกำรขอมติจำกที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อออกและจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนรองรับกำรปรับสิทธิก่อนกำรปรับสิทธิ) เมื่อมีเหตุกำรณ์ใด
เหตุกำรณ์หนึ่งตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบส ำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 ซึ่งเป็น
เหตุกำรณ์ที่มีลักษณะตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตำมประกำศ ทจ. 34/2551 หรือ ข้อก ำหนดอ่ืนที่แก้ไข
เพิ่มเติม หรือใช้แทนประกำศฉบับดังกล่ำวด้วยหรือเหตุกำรณ์อื่นใดในท ำนองเดียวกัน เช่น 
 
(ก) เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมำจำกกำรรวมหุ้นสำมัญหรือ

แบ่งแยกหุ้นสำมัญ ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีนับแต่
วันที่ได้มีกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ กับกระทรวงพำณิชย์ 
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 (1) รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดังนี้ 
 
  Price 1 = Price 0 x Par 1 
         Par 0 
 
 (2) อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงันี้ 
 
  Ratio 1 = Ratio 0 x Par 0 
            Par 1 
 
  โดยที ่
  Price 1 = รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง 
  Price 0  = รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง 
  Ratio 1 = อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง 
  Ratio 0 = อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง 
  Par 1 = มูลค่ำที่ตรำไว้ใหม่ของหุ้นสำมัญหลังกำรเปลี่ยนแปลง 
  Par 0 = มูลค่ำที่ตรำไว้เดิมของหุ้นสำมัญก่อนกำรเปลี่ยนแปลง 
 
(ข) เมื่อบริษัทฯ เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชำชนทั่วไป และ/หรือบุคคลใน

วงจ ำกัด (Private Placement)   ในรำคำต ่ำกว่ำรำคำตลำด โดย "รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่
ออกใหม่" ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ "รำคำตลำดของหุ้นสำมัญ" ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและ
อัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับทนัที ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญ
ที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมำย XR) ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิม (Right Offering) หรือ วันแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่แก่ประชำชนทั่วไปส ำหรับ
กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชำชนทั่วไป (Public Offering) หรือ วันที่
กระทรวงพำณิชย์รับจดทะเบียนกำรเพิ่มทุนของบริษัทฯ อันเนื่องมำจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออก
ใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพำะเจำะจงหรือผู้ลงทุนประเภทสถำบัน (Private Placement) ตำมหลักเกณฑ์
ที่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน หรือประกำศของส ำนักงำน 
ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง (แล้วแต่กรณี) 
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 "รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่" ค ำนวณได้จำกจ ำนวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัทฯ จะได้รับจำก
กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ (หักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวข้อง) หำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่
ทั้งสิ้น 

 
 อนึ่ง ในกรณีที่เมื่อมีกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่พร้อมกันมำกกว่ำ 1 รำคำกำรเสนอขำย ใน

เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้น ำรำคำและจ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ทั้งหมดมำค ำนวณรำคำเฉลี่ย
ต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่กำรเสนอขำยพร้อมกันดังกล่ำวไม่อยู่ภำยในเงื่อนไขที่
จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้น ำจ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่และรำคำเสนอขำยเฉพำะของหุ้นสำมัญที่ออก
ใหม่ซึ่ง “รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่” ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดของหุ้น
สำมัญ” มำค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงเท่ำนั้น 

 
 "รำคำตลำดของหุ้นสำมัญ" หมำยถึง รำคำตลำดถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ที่ท ำ

กำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันท ำกำรติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในกำรค ำนวณ ซึ่งรำคำ
ตลำดถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ เท่ำกับมูลค่ำกำรซื้อขำยหุ้นสำมัญของบริษัทฯ  
หำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ที่มีกำรซื้อขำยทั้งหมดในตลำดหลักทรัพย์ฯ 

 
 ในกรณีที่หุ้นสำมัญของบริษัทฯ ไม่มีกำรซื้อขำยในช่วงระยะเวลำหนึ่ง และบริษัทฯ ไม่สำมำรถท ำกำร

ก ำหนดรำคำตลำดของหุ้นสำมัญ บริษัทฯจะท ำกำรก ำหนดรำคำยุติธรรมเพื่อใช้ในกำรค ำนวณกำรปรับ
สิทธิ 

 
 "รำคำยุติธรรม" หมำยถึง รำคำที่ประเมินโดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบ   
 
 "วันที่ใช้ในกำรคํำนวณ" หมำยถึง วันใดวันหนึ่งดังต่อไปนี้ ตำมที่บริษัทฯ จะก ำหนด (แล้วแต่กรณี) 
 

(1) วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ ส ำหรับกรณีที่เป็น
กำรเสนอขำยให้กับผู้ ถือ หุ้น เดิม (Right Offering) (วันแรกที่ ตลำดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น
เครื่องหมำย XR) 

 
(2)  วันแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่แก่ประชำชนทั่วไปส ำหรับกรณีที่ เป็นกำรเสนอ

ขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่แก่ประชำชนทั่วไป (Public Offering) 
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(3)  วันที่กระทรวงพำณิชย์รับจดทะเบียนกำรเพิ่มทุนของบริษัทฯ อันเนื่องมำจำกกำรเสนอขำยหุ้น
สำมัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพำะเจำะจงหรือผู้ลงทุนประเภทสถำบัน (Private 
Placement) 

 
รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดังนี้ 

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

           [MP x (A + B)] 
 
 อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดังนี้ 
 
 Ratio 1 = Ratio 0 x [MP x (A + B)] 
           [(A x MP) + BX] 
 
 โดยที่ 
 Price 1 = รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง 
 Price 0  = รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง 
 Ratio 1 = อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง 
 Ratio 0 = อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง 
 MP = รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ 

A         = จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนวันที่ใช้ในกำรค ำนวณ กรณี
ที่ก ำหนดรำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ จำกรำคำตลำดถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก
ของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ หรือ ณ วันที่คณะกรรมกำรมีมติให้เสนอวำระต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ในรำคำต ่ำ 
กรณีก ำหนดรำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ จำกรำคำยุติธรรมที่ประเมินโดยที่
ปรึกษำทำงกำรเงินที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบ (แล้วแต่กรณี)  

B        = จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่จำกกำรเสนอขำยแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขำยต่อ
ประชำชนทั่วไป และ/หรือเสนอขำยให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพำะเจำะจงหรือผู้ลงทุน
ประเภทสถำบัน 

BX      = จ ำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น (หลังหักค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวข้อง) จำกกำรออกหุ้นสำมัญที่
ออกใหม่นั้นทั้งกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขำยต่อประชำชน
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ทั่วไป และ/หรือเสนอขำยให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพำะเจำะจงหรือผู้ลงทุนประเภท
สถำบัน 

 
(ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือหุ้นกู้แปลงสภำพ ("หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลง

สภำพ ") ให้แก่ผู้ถือ หุ้นเดิม และ/หรือประชำชนทั่ วไป และ/หรือบุคคลในวงจ ำกัด  (Private 
Placement) ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศของ
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน หรือ
ประกำศของส ำนักงำน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) โดยที่ "รำคำเฉลี่ยของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อ
รองรับสิทธิ" ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ "รำคำตลำดของหุ้นสำมัญ" 

 
 กำรเปลี่ยนรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสำมัญจะ

ไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภำพ (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น
เครื่องหมำย XW หรือ XB) ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/
หรือ วันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภำพให้แก่ประชำชนทั่วไป (Public 
Offering) และ/หรือ วันที่กระทรวงพำณิชย์รับจดทะเบียนกำรเพิ่มทุนของบริษัทฯ อันเนื่องมำจำกกำร
เสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภำพให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) 
(แล้วแต่กรณี)   

 
 "รำคำเฉลี่ยของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิ" ค ำนวณได้จำกจ ำนวนเงินที่จะได้รับจำกกำรขำย

หลักทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมัญหรือให้สิทธิในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญ (หักด้วย
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง) รวมกับเงินที่จะได้รับจำกกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญนั้น หำรด้วยจ ำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่
ต้องออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธินั้น 

 
 อนึ่ง ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภำพพร้อมกันมำกกว่ำ 1 รำคำกำร

เสนอขำย ในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่ำวด้วยกัน ให้ค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงจำก
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภำพทั้งหมด แต่ในกรณีที่กำรเสนอขำยพร้อมกันดังกล่ำวไม่อยู่
ภำยในเงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้ค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงจำกหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลง
สภำพ ซึ่ง "รำคำเฉลี่ยของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ" ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ "รำคำตลำดของ
หุ้นสำมัญ" เท่ำนั้น  

 
 "รำคำตลำดของหุ้นสำมัญ" มีควำมหมำยเช่นเดียวกับที่ก ำหนดไว้ข้ำงต้น 
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 "วันที่ใช้ในกำรคํำนวณ" หมำยถงึ วันใดวันหนึ่งดังต่อไปนี้ ตำมที่บริษัทฯ จะก ำหนด (แล้วแต่กรณี) 
 

(1) วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภำพ 
ส ำหรับกรณีที่ เป็นกำรเสนอขำยให้กับผู้ถือ หุ้นเดิม (Right Offering) (วันแรกที่ตลำด
หลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมำย XW หรือ XB) 

 
(2) วันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภำพแก่ประชำชนทั่วไป (Public 

Offering) 
 
(3)  วันที่กระทรวงพำณิชย์รับจดทะเบียนกำรเพิ่มทุนของบริษัทฯ อันเนื่องมำจำกกำรเสนอขำย

หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภำพให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) 
 
รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดังนี้ 
 
Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX] 
  [MP x (A + B)] 
 
อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดังนี้ 
 
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP x (A + B)] 
   [(A x MP) + BX] 
 
โดยที่ 
Price 1 = รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง 
Price 0  = รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง 
Ratio 1 = อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง 
Ratio 0 = อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง 
MP = รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ  
A         = จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนวันที่ใช้ในกำรค ำนวณ กรณี

ที่ก ำหนดรำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ จำกรำคำตลำดถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก
ของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ หรือ ณ วันที่คณะกรรมกำรมีมติให้เสนอวำระต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิ
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แปลงสภำพในรำคำต ่ำ กรณีก ำหนดรำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ จำกรำคำ
ยุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบ 
(แล้วแต่กรณี)    

B        = จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิ
แปลงสภำพตำมที่เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขำยต่อประชำชนทั่วไป 
และ/หรือเสนอขำยต่อบุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement)   

BX      = จ ำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น (หักค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวข้อง) จำกกำรออกหลักทรัพย์ที่ออก
ใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภำพ ส ำหรับกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขำย
ต่อประชำชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขำยต่อบุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) 
รวมกับเงินที่จะได้รับจำกกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ 

 
(ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ำยปันผลทั้งหมดหรือบำงส่วนเป็นหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งกำร

เปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันแรกที่ผู้จองซื้อหุ้น
สำมัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมำย XD) 

 
  (1)  รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดังนี้ 

 
Price 1 = Price 0 x A 

    (A + B) 
 
 (2) อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงันี้ 
 
 Ratio 1 = Ratio 0 x (A + B) 
   A 
 
 โดยที ่
 Price 1 = รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง 
 Price 0  = รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง 
 Ratio 1 = อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง 
 Ratio 0 = อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง 

A         = จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
เพื่อสิทธิในกำรรับหุ้นปันผล 
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 B = จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นปันผล 
 
(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่ำร้อยละ 100 ของก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินของบริษัทฯ หลัง

หักภำษีเงินได้ และหักขำดทุนสะสมและทุนส ำรองตำมกฎหมำยของรอบระยะเวลำบัญชีใด ๆ ใน
ระหว่ำงอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิ จะมีผล
บังคับทันทีนับตั้งแต่วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสำมัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น
เครื่องหมำย XD) 

 
ทั้งนี้ อัตรำร้อยละของเงินปันผลที่จ่ำยให้แก่ผู้ถือหุ้น ค ำนวณโดยน ำเงินปันผลที่จำ่ยจริง หำรด้วยก ำไร
สุทธิตำมงบกำรเงินของบริษัทฯ หลังหักภำษีเงินได้ และหักขำดทุนสะสมและทุนส ำรองตำมกฎหมำย
ของรอบระยะเวลำบัญชีใด ๆ ในระหว่ำงอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยที่เงินปันผลที่จำ่ยจริงดังกล่ำว
ให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ำยระหวำ่งกำลในแต่ละรอบปบีัญชีดงักลำ่วด้วย 

 
 "รำคำตลำดของหุ้นสำมัญ" มีควำมหมำยเช่นเดียวกบัที่ก ำหนดไว้ข้ำงตน้ 
 

"วันที่ใช้ในกำรคํำนวณ" หมำยถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสำมัญจะไมไ่ด้รับสิทธิในเงินปันผล (วนัแรกที่ขึ้น
เครื่องหมำย XD) 

 
 (1)  รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดังนี้ 
 
  Price 1 = Price 0 x [(MP – (D – R)] 
                 MP 
 
 (2) อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรค ำนวณ ดงันี้ 
 
  Ratio 1 = Ratio 0 x MP 
      [MP - (D - R)] 
 
 โดยที ่
 Price 1 = รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง 
 Price 0  = รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง 
 Ratio 1 = อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง 
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 Ratio 0 = อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง 
 MP = รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ 
 D = เงินปันผลต่อหุ้นที่จำ่ยจริงแก่ผู้ถอืหุ้น 

R         = เงินปันผลต่อหุ้นที่ค ำนวณจำกร้อยละ 100 ของก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินรวมของ
บริษัทฯ หลังหักภำษีเงินได้ และหักขำดทุนสะสมและทุนส ำรองตำมกฎหมำย หำร
ด้วยจ ำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล 

 
(ฉ) ในกรณีที่มีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ซึ่งท ำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบส ำคัญ

แสดงสิทธิ BCPG-W2 จะได้รับเมื่อมีกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 ด้อยไปกว่ำเดิม 
บริษัทฯ จะพิจำรณำเพื่อก ำหนดกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรืออัตรำกำรใช้สิทธิใหม่ (ออก
ใบส ำคัญแสดงสิทธิใหม่แทนอัตรำกำรใช้สิทธิ ) อย่ำงเป็นธรรม โดยไม่ท ำให้ผลประโยชน์ของผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่ำเดิม ทั้งนี้ ให้ถือว่ำผลกำรพิจำรณำนั้นเป็นที่สุด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะ
ด ำเนินกำรตำมที่ระบุไว้ในข้อ 8.5  

 
กำรค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ (ก) ถึง (ฉ) เป็นอิสระต่อกัน 
ส ำหรับในกรณีที่เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้ค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงเรียงตำมล ำดับดังนี้ ข้อ 
(ก) (จ) (ง) (ข) (ค) และ (ฉ) โดยในแต่ละล ำดับคร้ังที่ค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลง ให้คงสภำพของรำคำกำร
ใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ต ำแหน่ง 

 
กำรค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ (ก) ถึง (ฉ) จะไม่มีกำร
เปลี่ยนแปลงซึ่งท ำให้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรืออัตรำกำรใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีกำรรวม
หุ้น ส ำหรับกำรค ำนวณจ ำนวนเงินจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ จะค ำนวณจำกรำคำกำรใช้
สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ต ำแหน่ง) คูณกับจ ำนวนหุ้นสำมัญ (โดยจ ำนวนหุ้นสำมัญ
ค ำนวณได้จำกอัตรำกำรใช้สิทธิใหม่ คูณกับจ ำนวนใบส ำคัญแสดงสทิธิที่แสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ เมื่อ
ค ำนวณได้จ ำนวนหุ้นออกมำเป็นเศษหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ในกรณีที่มีเศษของบำทจำกกำร
ค ำนวณจ ำนวนเงินจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ ให้คงสภำพมูลค่ำจำกกำรค ำนวณเป็น
ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง 

 
ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิจนเป็นผลท ำให้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลงมี
รำคำต ่ำกว่ำมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่ จะปรับรำคำกำรใช้สิทธิ
ใหม่เพียงเท่ำกับมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญเท่ำนั้น ส ำหรับอัตรำกำรใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตรำกำรใช้สิทธิที่
ค ำนวณได้ตำมข้อ (ก) ถึงข้อ (จ) เช่นเดิม 
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บริษัทฯ อำจพิจำรณำปรับรำคำกำรใช้สิทธิควบคู่กับกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนกำรปรับ
อัตรำกำรใช้สิทธิก็ได้ 

 
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ (ก) ถึง (ฉ) และ/หรือกำรออกใบส ำคัญ
แสดงสิทธิใหม่ทดแทนกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิ บริษัทฯ จะด ำเนินกำรแจ้งต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ ทันที 
หรือภำยใน 9.00 น. ของวันท ำกำรซื้อขำยถัดจำกวันที่กำรเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้ โดยบอกถึง
รำยละเอียดและเหตุผลที่ต้องมีกำรเปลี่ยนแปลง วิธีกำรค ำนวณ รำคำกำรใช้สิทธิใหม่ อัตรำกำรใช้สิทธิ
ใหม่ วันที่กำรเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้ และจ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะออกทดแทนกำรปรับอัตรำ
กำรใช้สิทธิ และจะแจ้งให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบผ่ำนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ 
(SET PORTAL) นอกจำกนี้ บริษัทฯ จะแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงให้ส ำนักงำน ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วัน
นับจำกวันที่กำรเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้ 

 
7. ข้อจํำกัดกำรโอนใบสํำคัญแสดงสิทธิ และข้อจํำกัดกำรใช้สิทธิตำมใบสํำคัญแสดงสิทธิ 
 
 บริษัทฯ ไม่มีข้อจ ำกัดในกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่รำยกำรดังต่อไปนี้  
 

(ก) บริษัทฯ จะไม่ออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เป็นผู้ไม่มีสัญชำติไทย ซึ่งได้
ด ำเนินกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ หำกกำรใช้สิทธิดังกล่ำวจะท ำให้สัดส่วน
กำรถือหุ้นของผู้ไม่มีสัญชำติไทยมีจ ำนวนเกินกว่ำร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกจ ำหน่ำยทั้งหมดของ
บรษิัทฯ ตำมที่ระบุในข้อบังคับของบริษัทฯ  

 
(ข) หำกข้อจ ำกัดตำมข้อ (ก) ข้ำงต้นมีผลท ำให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ เป็นผู้ ไม่มีสัญชำติไทยที่ได้

ด ำเนินกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ และตำมหลักกำรไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ตำม
จ ำนวนที่ระบุในใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน บริษัทฯ 
และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ขอสงวนสิทธิในกำรส่งเงินที่เหลือในส่วนที่ไม่
สำมำรถใช้สิทธิได้คืนให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เป็นผู้ไม่มีสัญชำติไทยดังกล่ำวโดยไม่มีดอกเบี้ย
ภำยใน 14 วันนับจำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิ ทั้งนี้ ตำมวิธีกำรและเงื่อนไขที่ก ำหนดโดยบริษัทฯ และ/
หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี)  

 
(ค) ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เป็นผู้ไม่มีสัญชำติไทยจะไม่ได้รับกำรชดเชยหรือชดใช้ไม่ว่ำในรูปแบบใดจำก

บริษัทฯ และตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ในกรณีที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคัญ
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แสดงสิทธิได้โดยมีสำเหตุมำจำกข้อจ ำกัดเรื่องอัตรำส่วนกำรถือหุ้นของผู้ไม่มีสัญชำติไทยตำมข้อ (ก) 
ข้ำงต้น 

 
8. กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกํำหนดสิทธิ และสิทธิในใบสํำคัญแสดงสิทธิ 
 
8.1 กำรปรับสิทธิตำมข้อ 6 ข้ำงต้น และกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิในส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบส ำคัญ

แสดงสิทธิโดยชัดแจ้ง หรือที่ต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย และกำรแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่ไม่ใช่
สำระส ำคัญ เช่น กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงขั้นตอนกำรใช้สทิธิ จะต้องเป็นไปตำมบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด
ในกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ 
หรือค ำสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกำศ หรือข้อบังคับของส ำนักงำน ก.ล.ต. ที่ เก่ียวข้อง โดยบริษัทฯ สำมำรถ
กระท ำได้โดยไม่ต้องได้รับควำมยินยอมจำกผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ภำยหลังจำกที่ได้แจ้งต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. 
แล้ว 

 
8.2 เว้นแต่เป็นกรณีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำมข้อ 8.1 ข้ำงต้น กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิไม่ว่ำในข้อใด ๆ 

จะต้องได้รับควำมยินยอมจำกบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมวิธีกำรที่ระบุไว้ในข้อ 12.6 หรือ
ข้อ 12.9 แล้วแต่กรณี 

 
8.3 กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิไม่ว่ำในกรณีใด ๆ จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก ำหนดตำมประกำศ ทจ. 

34/2551 หรือกฎเกณฑ์อ่ืนใดที่เก่ียวข้อง รวมทั้งที่จะมีกำรแก้ไขเพิ่มเติม 
 
8.4 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ว่ำในกรณีใด ๆ จะต้องไม่เป็นกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิในส่วนที่เกี่ยวกับ

อัตรำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใช้สิทธิ และอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่เป็นกรณีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำม
เงื่อนไขว่ำด้วยกำรปรับสิทธิ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำย
อ่ืนใดที่เก่ียวข้อง 

 
8.5 บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบถึงกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิตำมข้อ 8.1 และ 8.2 ผ่ำน

ระบบ SET PORTAL หรือระบบอ่ืนใดตำมที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ ก ำหนด ทันทีที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อก ำหนดสิทธิ หรือภำยในเวลำ 9.00 น. ของวันท ำกำรซื้อขำยถัดไป ทั้งนี้ บริษัทฯ จะด ำเนินกำรแจ้งให้
ส ำนักงำน ก.ล.ต. ตลำดหลักทรัพย์ฯ และนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบถึงกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนด
สิทธิ และจัดส่งข้อก ำหนดสิทธิที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่ำวภำยใน 15 วันนับแต่วันที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อก ำหนดสิทธิ  
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9. กำรชดใช้ค่ำเสียหำย กรณีบริษัทฯ ไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบสํำคัญ
แสดงสิทธิ 

 
 บริษัทฯ จะชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมรำยละเอียดดังนี้ 
 
9.1 เว้นแต่เป็นกรณีกำรใช้สิทธิที่ขัดกับข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะชดใช้ค่ำเสียหำยให้ เฉพำะผู้

ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิภำยในระยะเวลำกำรใช้สิทธิ และได้ปฏิบัติตำมข้อก ำหนด
และเงื่อนไขว่ำด้วยกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิอย่ำงครบถ้วน แต่บริษัทฯ ไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นเพื่อรองรับ
กำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิได้อย่ำงเพียงพอ โดยค่ำเสียหำยที่บริษัทฯ จะชดใช้สำมำรถค ำนวณได้ตำมที่
ก ำหนดในข้อ 9.3 

9.2 กำรชดใช้ค่ำเสียหำยตำมข้อ 9.1 จะช ำระเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะ ส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิภำยใน 14 วันท ำกำรนับจำกวันที่ยื่นใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้
สิทธิ อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ หำกบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิได้มีกำรส่งมอบ
เช็ค ดร๊ำฟท์ ตั๋วแลกเงิน หรือค ำสั่งจ่ำยเงินจำกธนำคำรที่ระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะ ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้รับเงิน
ค่ำเสียหำยแล้วโดยชอบ และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่ำเสียหำยใด ๆ อีก
ต่อไป 

 
9.3 กำรค ำนวณค่ำเสียหำยที่บริษัทฯ จะชดใช้ให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมข้อ 9.1 มีสูตรกำรค ำนวณดังนี้ 
 
 ค่ำเสียหำยต่อใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย  =  B x [MP – EP] 
 
 โดยที่ 
 
 B  = จ ำนวนหุ้นสำมัญที่บริษัทฯ ไม่สำมำรถจัดให้มี และ/หรือเพิ่มขึ้นได้ตำมอัตรำกำรใช้สิทธิที่

เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนต่อ 1 หน่วย 
 
 MP  = รำคำปิดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ณ วันใช้สิทธิแต่ละครั้งซึ่งผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิแจ้งควำม

จ ำนงในกำรใช้สิทธิ 
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 EP  = รำคำกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือรำคำกำรใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงแล้วตำมเงื่อนไขกำร
ปรับสิทธิ 

 
9.4 ค่ำเสียหำยที่ก ำหนดไว้ในข้อนี้ให้ถือว่ำเป็นเด็ดขำด ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสัญชำติต่ำงด้ำว (ทั้งบุคคล

ธรรมดำและนิติบุคคล) ไม่สำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ เนื่องจำกข้อจ ำกัดในเร่ืองอัตรำส่วนกำรถือ
หุ้นของคนต่ำงด้ำวได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกจ ำหน่ำยแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ 
บริษัทฯ จะไม่ชดใช้ค่ำเสียหำย หรือด ำเนินกำรอ่ืนใดให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่ำงด้ำว  และผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยหรือเรียกร้องให้บริษัทฯ ชดใช้ใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
10. สถำนภำพของใบสํำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่ำงกำรแสดงควำมจํำนงกำรใช้สิทธิ 
 
10.1 สถำนภำพของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่ำงกำรแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ และบริษัทฯ อยู่ระหว่ำงจด

ทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช ำระแล้วเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ จะมีสถำนภำพและสิทธิเช่นเดียวกับใบส ำคัญแสดงสิทธิ
ที่ยังมิได้แสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ และสถำนภำพนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อกระทรวงพำณิชย์รับจดทะเบียนหุ้น
สำมัญที่ออกใหม่ที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิข้ำงต้นแล้ว 

 
10.2 ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรืออัตรำกำรใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทฯ ยังไม่ได้น ำหุ้นสำมัญเพิ่ม

ทุนที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสทิธิเข้ำจดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์  ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทีไ่ด้
ท ำกำรใช้สิทธิแล้วจะได้รับกำรปรับสิทธิย้อนหลังในส่วนของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่มีกำรใช้สิทธิก่อนหน้ำที่
กระทรวงพำณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้วโดยสอดคล้องกับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ 
จะด ำเนินกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุดตำมจ ำนวนที่ผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิจะได้รับหำกรำคำที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ อย่ำงไรก็ตำม ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ
อำจได้รับหุ้นสำมัญส่วนเพิ่มช้ำกว่ำหุ้นสำมัญที่ได้รับก่อนหน้ำนี้แล้ว แต่ไม่เกิน 45 วันนับจำกวันที่มีกำรปรับสิทธิ 

 
11. สถำนะของหุ้นสำมัญใหม่ที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสํำคัญแสดงสิทธิ 
 
11.1 บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช ำระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพำณิชย์ตำมจ ำนวนหุ้นสำมัญ

เพิ่มทุนที่ออกใหม่ตำมกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้งภำยใน 14 วันนับตั้งแต่วันก ำหนดใช้สิทธิแต่ละครั้ง โดยบริษัทฯ 
ต้องได้รับกำรช ำระค่ำหุ้นตำมกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้งด้วย  และบริษัทฯ จะด ำเนินกำรจดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินั้น เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตำมจ ำนวนหุ้นสำมัญที่
ค ำนวณได้จำกกำรใช้สิทธิดังกล่ำว 
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11.2 หุ้นสำมัญที่ออกตำมกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสทิธิ จะมีสิทธิเหมือนหุ้นสำมัญเดิมของบริษัทฯ ทุกประกำรนับ
แต่วันที่ได้จดแจ้งชื่อผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเปน็ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และกระทรวงพำณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุน
ช ำระแล้วอันเนื่องมำจำกกำรออกหุ้นใหม่ตำมกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวแล้ว 

 
12. กำรส่งมอบหลักทรัพย์ 
 
12.1 กำรส่งมอบใบสํำคัญแสดงสิทธิ 
 
 บริษัทฯ จะด ำเนินกำรส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิให้แก่บุคคลตำมรำยชื่อที่ได้รับกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

โดยบริษัทฯ จะด ำเนินกำรออกและส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ตำมรำยละเอียด ดังนี้ 
 
 12.1.1 กรณีที่ผู้ได้รับกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีขำยหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์หรือศูนย์รับ

ฝำกหลักทรัพย์ฯ 
   
  บริษัทฯ/ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ฯ จะส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมจ ำนวนที่ได้รับจัดสรรให้แก่ผู้ที่ได้รับ

กำรจัดสรรทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตำมชื่อและที่อยู่ที่ระบุในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นภำยใน 15 
วันท ำกำร นับแต่วันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับกำรจัดสรรจะไม่สำมำรถขำยใบส ำคัญ
แสดงสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรรในครั้งนี้ในตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่ำจะได้รับใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอำจ
ได้รับภำยหลังจำกที่ใบส ำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ เร่ิมซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ 

 
 12.1.2 กรณีที่ผู้ที่ได้รับกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิที่มีบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ 
   
  บริษัทฯ/ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ฯ จะน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิฝำกไว้กับ "บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผู้ฝำก" และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ฯ จะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวนใบส ำคัญแสดง
สิทธิที่บริษัทฯ นั้นฝำกหลักทรัพย์อยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ได้รับจัดสรรฝำกไว้ และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับกำรจัดสรร
ภำยใน 7 วันท ำกำร นับจำกวันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับกำรจัดสรรจะสำมำรถขำย
ใบส ำคัญแสดงสิทธิในตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติให้ท ำกำรซื้อขำยใบส ำคัญ
แสดงสิทธิในตลำดหลักทรัพย์ฯ 
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  ทั้งนี้ ชื่อของผู้ถือหุ้นที่ได้รับกำรจัดสรรจะต้องตรงกับชื่อเจ้ำของบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ที่ผู้ที่ได้รับกำร
จัดสรรประสงค์ที่จะฝำกใบส ำคัญแสดงสิทธิไว้ มิฉะนั้นแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรออก
ใบส ำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ที่ได้รับกำรจัดสรรตำมข้อ 12.1.1 แทน 

 12.1.3 กรณีที่ผู้ได้รับกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ฯ 
สมำชิกเลขที่ 600 

  
  บริษัทฯ/ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ฯ จะน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ฯ และ 

ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ฯ จะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมจ ำนวนที่ได้รับกำรจัดสรรไว้
ในบัญชีของบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์สมำชิกหมำยเลขที่ 600 และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้ที่ได้รับกำร
จัดสรรภำยใน 7 วันท ำกำร นับจำกวันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ  เมื่อผู้ที่ได้รับกำรจัดสรรใบส ำคัญ 
แสดงสิทธิต้องกำรขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ บุคคลดังกล่ำวจะต้องถอนใบส ำคัญแสดงสิทธิออกจำกบัญชี
เลขที่ 600 ดังกล่ำว โดยต้องติดต่อผ่ำนบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอำจจะมีค่ำธรรมเนียมในกำร
ด ำเนินกำรตำมที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ ก ำหนด ดังนั้น ในกรณีนี้  
ผู้ที่ ได้รับกำรจัดสรรอำจไม่สำมำรถขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิในตลำดหลักทรัพย์ ฯ ได้ทันทีที่  
ตลำดหลักทรัพย์ฯ อนุญำตให้ท ำกำรซื้อขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ได้ในตลำดหลักทรัพย์ฯ  

 
12.2 กำรส่งมอบหุ้นรองรับ  
 
 ในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถเลือกให้บริษัทฯ 

ด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 
 12.2.1 ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะ

ใช้บริกำรของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝำกหุ้นที่ได้รับจำกกำร
ใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี้ 
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ฯ จะด ำเนินกำรน ำหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฝำกไว้
กับ "บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํำกัด เพ่ือผู้ฝำก" และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ฯ จะ
บันทึกยอดบัญชีจ ำนวนหุ้นสำมัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝำกอยู่ และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นภำยใน 7 วันท ำกำรนับจำกระยะเวลำกำรใช้สิทธิที่เกี่ยวข้อง 
ในกรณีนี้ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญจะสำมำรถขำยหุ้นสำมัญที่ได้จำกกำรใช้
สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิในตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นสำมัญดังกล่ำวเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ 
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  ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิซึ่งได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ เลือกให้บริษัทฯ ด ำเนินกำรตำมข้อ 12.2.1 
นี้ ชื่อของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องตรงกับชื่อที่ปรำกฎในบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝำกหุ้นสำมัญไว้ในบัญชีดังกล่ำว มิฉะนั้นแล้วบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะ
ด ำเนินกำรออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นตำมข้อ 12.2.3 แทน 

 
 12.2.2 ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้

บริกำรของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝำกหุ้นสำมัญไว้ในบัญชี
ของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ฯ เลขที่ 600 บริษัทฯ จะด ำเนินกำรน ำหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ฯ และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ฯ จะบันทึกยอดบัญชี
จ ำนวนหุ้นสำมัญตำมจ ำนวนที่ฝำกไว้ในบัญชีศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ฯ เลขที่ 600 และออกหลักฐำนกำร
ฝำกให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นภำยใน 7 วันท ำกำรนับจำกระยะเวลำกำรใช้
สิทธิที่เกี่ยวข้อง เมื่อผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นต้องกำรขำยหุ้น ผู้ถือใบส ำคั ญ 
แสดงสิทธิต้องถอนหุ้นออกจำกบัญชี เลขที่ 600 โดยต้องติดต่อผ่ำนบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอำจมี
ค่ำธรรมเนียมตำมที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ฯ และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ ก ำหนด ดังนั้น ในกรณีนี้ 
ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญอำจไม่สำมำรถขำยหุ้นสำมัญที่ได้รับกำรจัดสรร 
ในตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ ตลำดหลักทรัพย์ฯ อนุญำตให้ หุ้นสำมัญท ำกำรซื้อขำยได้ ใน  
ตลำดหลักทรัพย์ฯ  

 
 12.2.3 ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้ถือใบส ำคัญ  

แสดงสิทธิ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ฯ ในฐำนะนำยทะเบียนของหุ้นรองรับ จะด ำเนินกำรส่งมอบใบหุ้น
ให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมจ ำนวนที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิ ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตำมที่อยู่ที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิภำยใน 
15 วันท ำกำรนับจำกวันก ำหนดใช้สิทธิในแต่ละครั้งที่เกี่ยวข้อง ในกรณีนี้ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่
ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญไม่สำมำรถขำยหุ้นที่ได้รับจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิใน  
ตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่ำจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอำจได้รับภำยหลังจำกวันที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ รับ  
หุ้นสำมัญดังกล่ำวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ 

  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในควำมสูญหำย หรือ เสียหำยอย่ำงใดที่อำจเกิดขึ้นในกรณีที่กำรส่งใบหุ้น
ดังกล่ำวสูญหำยหลังจำกที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ฯ ได้ส่งเอกสำรดังกล่ำวทำงไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว 
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ อำจตกลงกับผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิให้มำรับเอกสำรดังกล่ำวไปด้วยตนเองก็ได้ 
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13. กำรประชุมผู้ถือใบสํำคัญแสดงสิทธิ 
 
 กำรเรียก และ/หรือกำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ให้เป็นไปตำมวิธีกำรดังต่อไปนี้ 
13.1 บริษัทฯ มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ไม่วำ่ในเวลำใด ๆ ตำมที่เห็นสมควร แต่บริษัทฯ ต้องจัดให้มี

กำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติในกำรด ำเนินกำรใดอย่ำงหนึ่งโดยเร็ว ภำยใน 30 วันนับแต่เกิด
เหตุกำรณ์ดังต่อไปนี้ 

 
(ก) เมื่อมีเหตุกำรณ์ส ำคัญที่อำจกระทบต่อสิทธิของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิอย่ำงเป็นนัยส ำคัญ หรือกระทบ

ต่อควำมสำมำรถของบริษัทฯ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมข้อก ำหนดสิทธิ หรือ 
 
(ข) เมื่อบริษัทฯ หรือผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ  25 ของ

จ ำนวนหน่วยของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้มีกำรใช้สิทธิ ประสงค์จะเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อก ำหนดสิทธิตำมข้อ 8 ทั้งนี้ บริษัทฯ และ/หรือผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิในเร่ืองอัตรำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใช้สิทธิ และอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 
ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ด ำเนินกำรเรียกประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ผู้ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิที่ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของจ ำนวนหน่วยของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ยัง
มิได้มีกำรใช้สิทธิ ณ ขณะนั้นสำมำรถด ำเนินกำรเรียกประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิแทนบริษัทฯ ได้  
 
บริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนเพื่อก ำหนดสิทธิของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในกำรประชุมดังกล่ำวเป็นระยะเวลำไม่เกิน 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมจะต้องมีรำยชื่อเป็นผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ณ วันก่อนปิดสมุด
ทะเบียนดังกล่ำว (วันก่อนวันแรกที่ขึ้นเคร่ืองหมำย XM) 

 
13.2 หนังสือเชิญประชุม 
 
 ในกำรเรียกประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุมเนื่องจำกบริษัทฯ หรือผู้ถือใบส ำคัญแสดง

สิทธิร้องขอ ให้บริษัทฯ ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ (ระบุสถำนที่ที่จะใช้ประชุมโดยต้องอยู่ใน
ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือกรุงเทพมหำนคร วันและเวลำที่จะ
ประชุม รวมทั้งเร่ืองที่จะพิจำรณำในที่ประชุม) ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทุกรำย และ
แจ้งให้นำยทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบ เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบส ำคัญ



สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

หน้า 34 จาก 37 
 

แสดงสิทธิ และต้องไม่เกิน 5 วันท ำกำรนับแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ (วันแรกที่ขึ้น
เครื่องหมำย XM) 

 

13.3 กำรมอบฉันทะ 
 
 ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิอำจแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้เข้ำร่วมประชุม และ/หรือออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้

ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิครำวใด ๆ ก็ได้ โดยผู้รับมอบฉันทะดังกล่ำวจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะ (ซึ่งท ำตำมแบบที่
บริษัทฯ และ/หรือนำยทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิก ำหนด และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิพร้อม
กับหนังสือเชิญประชุมแล้ว) ต่อประธำนที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธำนมอบหมำยก่อนเริ่มกำรประชุมผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 
13.4 องค์ประชุม 
 
 ที่ประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิและผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

(ถ้ำมี) ซึ่งถือใบส ำคัญแสดงสิทธิรวมกันเป็นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยทั้งหมดของใบส ำคัญ
แสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ เข้ำร่วมประชุมจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

 
 ในกรณีที่ได้มีกำรเรียกประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิคร้ังใด เมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง แต่จ ำนวนผู้ถือ

ใบส ำคัญแสดงสิทธิซึ่งมำเข้ำร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้ถือว่ำกำรประชุมเป็นอันระงับไป ในกรณีที่กำร
ประชุมดังกล่ำวจัดขึ้นโดยบริษทัฯ บริษัทฯ จะจัดให้มีกำรประชุมใหม่ภำยในระยะเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 7 วันแต่ไม่เกิน 
14 วันนับแต่วันที่ก ำหนดเป็นวันประชุมครำวก่อนโดยปฏิบัติตำมข้อ 13.2 ซึ่งในกำรประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่ำ
จะต้องครบเป็นองค์ประชุม 

 
13.5 ประธำนที่ประชุม 
 
 ให้ประธำนกรรมกำร หรือรองประธำนกรรมกำร หรือประธำนกรรมกำรตรวจสอบ หรือกรรมกำรรำยใดรำยหนึ่ง

ของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิคัดเลือก (เรียงตำมล ำดับในกรณีที่บุคคลก่อนหน้ำไม่เข้ำร่วม
ประชุม) ท ำหน้ำที่เป็นประธำนของที่ประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
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13.6 มติที่ประชุม 
 
 มติที่ประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยของใบส ำคัญ  

แสดงสิทธิทั้งหมดของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้ำร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง และให้
มตินั้นมีผลผูกพันผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดไม่ว่ำจะได้เข้ำร่วมประชุมหรือไม่  

 
ในกำรออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ำกับหน่วยของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่ 
โดยใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมี 1 เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเห็นด้วยและคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยมีจ ำนวน
เท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงชี้ขำดเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียง 
 
บริษัทฯ จะด ำเนินกำรแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ ภำยในวันท ำกำรถัดไปนับ
แต่วันประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งแจ้งต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. และนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ
ภำยในระยะเวลำ 15 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 
13.7 รำยงำนกำรประชุม 
 

บริษัทฯ จะจัดท ำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิภำยในระยะเวลำไม่เกิน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้
ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยให้ประธำนที่ประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิในคร้ังนั้น ๆ เป็นผู้ลงนำมรับรองรำยงำน
กำรประชุม และจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมไว้กับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดส่งรำยงำนกำรประชุมให้แก่ผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิเมื่อได้รับกำรร้องขอภำยใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับกำรร้องขอเป็นหนังสือจำกผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยตำมสมควรตำมที่บริษัทฯ ก ำหนด 

 
13.8 ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม 
  
 บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จำ่ยตำมสมควรทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกำรจัดประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทุกคร้ัง 
 
13.9 มติเป็นหนังสือแทนกำรประชุม 
 

ในกรณีที่จะต้องมีกำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อลงมติในเรื่องใด ๆ บริษัทฯ อำจขอให้ผู้ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิท ำควำมตกลงกันเป็นมติโดยกำรท ำหนังสือแทนกำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อลงมติในเร่ือง
ดังกล่ำวได้ แต่มติดังกล่ำวจะต้องมีผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิซึ่งถือใบส ำคัญแสดงสทิธิรวมกันเป็นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ
สองในสำมของจ ำนวนหน่วยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมด ลงลำยมือชื่อให้ควำมเห็นชอบไว้เป็น
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หลักฐำนในหนังสือฉบับเดียวกันหรือหลำยฉบับก็ได้ และส่งมอบให้ประธำนกรรมกำรบริษัทฯ หรือบุคคลที่ ได้รับ
มอบหมำยเป็นผู้เก็บรักษำไว้ 
 
กำรลงมติตำมวิธีกำรที่ก ำหนดในข้อ 13.9 นี้ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่สำมำรถยกเลิกหรือเพิกถอนมติที่ส่งมำได้ 
เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมเป็นหนังสือจำกบริษัทฯ 
 
มติดังกล่ำวจะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทุกรำย ไม่ว่ำจะลงลำยมือชื่อให้ควำมเห็นชอบใน
มติดังกล่ำวหรือไม่ 

 
14. ผลบังคับของข้อกํำหนดสิทธิและกฎหมำยที่ใช้บังคับ 
 
 ข้อก ำหนดสิทธินี้จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันก ำหนดกำรใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย โดย

ข้อก ำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีควำมตำมกฎหมำยไทย และหำกมีข้อควำมใด ๆ ในข้อก ำหนดสิทธินี้ขัดหรือ
แย้งกับกฎหมำยหรือประกำศใด  ๆ ที่มีผลใช้บังคับกับใบส ำคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อควำมตำมกฎหมำยหรือ
ประกำศดังกล่ำวบังคับกับใบส ำคัญแสดงสิทธิแทนข้อควำมของข้อก ำหนดสิทธินี้เฉพำะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกัน
นั้น 

  



สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

หน้า 37 จาก 37 
 

 
ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ

บริษัท บีซีพีจี จํำกดั (มหำชน) 
 
 
 

(นายบัณฑิต สะเพียรชัย) 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 
 
 


