
 

หนา้ท่ี 1 

ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ (MOONG-W1) 
บริษทั มุ่งพฒันำ อนิเตอร์แนชช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 

 

 

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 ("ใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ คร้ังที่ 1 " หรือ “MOONG-W1”) ออกโดยบริษทั มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”
หรือ"ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ") ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ.2558   

 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 จะไดรั้บสิทธิตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ โดยผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ
และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 จะตอ้งผูกพนัตามขอ้ก าหนดสิทธิน้ีทุกประการ และใหถื้อว่าผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิ คร้ังท่ี 1 ไดรั้บทราบและเขา้ใจขอ้ก าหนดต่างๆ ในขอ้ก าหนดสิทธิเป็นอยา่งดีทุกประการแลว้ ทั้งน้ี ผูอ้อกใบส าคญั
แสดงสิทธิจะจดัให้มีการเก็บรักษาส าเนาขอ้ก าหนดสิทธิไว ้ณ ส านกังานใหญ่ของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ เพ่ือให ้
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ขอตรวจสอบส าเนาขอ้ก าหนดสิทธิไดใ้นวนัและเวลาท าการของผูอ้อกใบส าคญัแสดง
สิทธิ 

ค ำจ ำกดัควำม 

ค าและขอ้ความต่างๆ ท่ีใชอ้ยูใ่นขอ้ก าหนดสิทธิใหมี้ความหมายดงัต่อไปน้ี 

“ข้อก ำหนดสิทธิ” หมายถึง ขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดง
สิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 
ฉบบัน้ี (รวมถึงท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

“บริษทั”หรือ“ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หมายถึง บริษทั มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

"ใบส ำคัญแสดงสิทธิ คร้ังที่ 1 " หมายถึง ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ บริษทั มุ่งพฒันา 
อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (MOONG-W1)  
ท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุน้ 

"นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ" หมายถึง บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

"ผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิ คร้ังที่ 1 " หมายถึง ผูท้รงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีถูกตอ้งตาม
กฎหมาย 

"ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์" หมายถึง บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือ
บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีด าเนินกิจการรับฝากหลักทรัพย์ได้ตาม



 
 
 
   

หนา้ท่ี 2 

กฎหมายซ่ึงเขา้รับท าหนา้ท่ีแทน 

"วันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ" หมายถึง วนัท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

"วันใช้สิทธิ" หมายถึง วนัท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 สามารถใชสิ้ทธิซ้ือ
หุน้สามญัไดต้ามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1.8 

“ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้

สิทธิ” 

หมายถึง ระยะเวลาท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ซ่ึงประสงคจ์ะ
ใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญัของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ จะตอ้งแจง้
ความจ านงในการใช้สิทธิภายในระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนวนัใช้
สิทธิในแต่ละคร้ัง ยกเวน้การใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย ก าหนดให้มี
ระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยเท่ากบั 15 วนัก่อน
วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1.7 

"วันใช้สิทธิคร้ังแรก" หมายถึง วนัท าการสุดทา้ยของเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 ซ่ึงตรงกบั
วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

“วันใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย” หมายถึง วนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

‘ประกำศ ทจ.34/2551” ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.34/2551 เร่ืองการขอ
อนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ี
ออกใหม่ และหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ ลงวนัท่ี  
15 ธนัวาคม พ.ศ.2551 (รวมถึงท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

"ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต." หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์

“ตลำดหลักทรัพย์ฯ” หมายถึง ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ (MAI) 

"สมดุทะเบียนผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิ" หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซ่ึงบันทึก
รายละเอียดเก่ียวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 และผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 เช่น ช่ือและท่ีอยู่ของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ  
คร้ังท่ี 1 การโอน การจ าน า การอายดั การออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
คร้ังท่ี 1 ใบใหม่ ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือประกาศของส านักงาน



 
 
 
   

หนา้ท่ี 3 

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือประกาศ
ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง 

"สิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิ" หมายถึง สิทธิทั้ งปวงในใบส าคัญแสดงสิทธิ ค ร้ังท่ี  1 ภายใต้
ข้อก าหนดสิทธิน้ีและ/หรือภายใต้กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี) อัน
รวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเฉพาะ) สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและสิทธิใน
การลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 

 
1.  รำยละเอยีดของหลกัทรัพย์ที่เสนอขำย 

 
1.1 ประเภทใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ชนิดระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือได ้ 

 
1.2 ลกัษณะกำรเสนอขำย 

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 
จ านวน ไม่เกิน 24,000,000 หน่วย ซ่ึงจดัสรรและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือ
หุน้ (Right Offering) ในอตัรา 5 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 (ในกรณีท่ีมีเศษให้
ปัดท้ิง)โดยผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการรับใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 จะตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ใน
สมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ในวนั Record Date (คือวนัท่ี 12 พฤษภาคม  พ.ศ. 2558) โดยบริษทัไดร้วบรวมรายช่ือ
ผูถื้อหุ้นดงักล่าวตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 (และท่ี
แกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี วนัท่ี 13 พฤษภาคม  พ.ศ.2558 ในกรณีท่ีมี
ใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 เหลือจากการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ดงักล่าว ใหย้กเลิกใบส าคญั
แสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีเหลือ โดยบริษทัจะไม่น าใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีเหลืออยูน่ั้นมาจดัสรรใหม่ 

 
ผูท่ี้ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ของบริษทั ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั 
 

1.3 รำคำเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ คร้ังที่ 1 

ไม่มีราคาเสนอขาย (0.00 บาท) 
 

1.4 สิทธิในกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญั 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 1 จ านวน 1 หน่วย มีสิทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทัได ้1 หุน้ (ยกเวน้
กรณีมีการปรับสิทธิ) ตามราคาการใชสิ้ทธิจ านวน 1.00 บาท 
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ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการปรับราคาใชสิ้ทธิ ราคาใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ต่อหน่วยภายหลงัการ
ปรับราคาใชสิ้ทธิจะไม่ต ่ากวา่มูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทั 

 
1.5 จ ำนวนหุ้นที่ออกใหม่เพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิ 

บริษทัไดส้ ารองหุน้สามญัจ านวนไม่เกิน 24,000,000 หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ
ไม่เกิน 20 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ณ วนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2558  ซ่ึงมีจ านวน 
120,000,000 หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 
โดยมีรายละเอียดของวิธีการค านวณปรากฏตามเอกสารแนบ 2  

 

ทั้งน้ี ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ในการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 เป็นไปตามเอกสารแนบ 1 

 
1.6 อำยุใบส ำคัญแสดงสิทธิ คร้ังที่ 1 

3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 
 

1.7 วนัที่แจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีประสงค์จะใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัจะตอ้งแจง้ความ
จ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัท า
การก่อนวนัใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง (ต่อไปน้ีเรียกวา่ “ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ“) ส าหรับการใช้
สิทธิคร้ังสุดทา้ยก าหนดให้มีระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยเท่ากบั 15 วนัก่อนวนัใช้
สิทธิคร้ังสุดทา้ย (ต่อไปน้ีเรียกวา่ “ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย”) 

บริษทัจะแจง้ข่าวเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิ ระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิและ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิ
อย่างนอ้ย 7 วนัท าการ ก่อนระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิแต่ละคร้ังในระบบเผยแพร่ขอ้มูล 
(ระบบ SCP/SETSMART) ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ส าหรับการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย บริษทัจะส่งจดหมาย
ลงทะเบียนถึงผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ตามรายช่ือท่ีปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิ ณ วนัปิดสมุดทะเบียน เป็นการล่วงหนา้ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัปิดสมุดทะเบียน 

 
1.8 วนัที่ใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 สามารถใช้สิทธิคร้ังแรกไดใ้นวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมิถุนายน 
พ.ศ.2558 ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และสามารถใชสิ้ทธิในคร้ังต่อๆ ไปไดทุ้กวนัท าการ
สุดทา้ยของเดือนมิถุนายน และธันวาคมของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 
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ส่วนวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยคือวนัครบก าหนดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ในวนัท่ี 1 มิถุนายน 
พ.ศ. 2561 

 
ทั้งน้ี บริษทัจะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนเพ่ือพกัการโอนสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ยกเวน้เป็นกรณีการ
ใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ซ่ึงบริษทัจะปิดสมุดทะเบียน 21 วนัก่อนวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย (หรือวนัครบก าหนดอายุ) 
และตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะข้ึนเคร่ืองหมาย SP (ห้ามการซ้ือขาย) ล่วงหนา้ 2 วนัท าการก่อนวนัปิดสมุด
ทะเบียน หรือเป็นการปิดสมุดทะเบียนเพ่ือการก าหนดสิทธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ในการเขา้
ร่วมประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ตามขอ้ 4.1 

 
หากวนัใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยุดท าการของนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือวนัหยุดท าการของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ใหเ้ล่ือนการใชสิ้ทธิดงักล่าวเป็นวนัท าการถดัไป ยกเวน้การใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ใหเ้ล่ือนวนัใช้
สิทธิคร้ังสุดทา้ยเป็นวนัท าการก่อนหนา้นั้น 
 

1.9 นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  
เลขท่ี 93 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 
เวบ็ไซด:์ www.set.or.th/tsd  
ติดต่อ www.set.or.th/contactcenter หรือ 662 009 9999 
 
นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงในสมุด
ทะเบียนจะตอ้งประกอบดว้ย ช่ือเต็ม สัญชาติและท่ีอยู่ของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 และ
รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์จะก าหนด ในกรณีขอ้มูลไม่ตรงกนัจะถือว่าขอ้มูลในสมุด
ทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 มีหนา้ท่ีในการแจง้
การเปล่ียนแปลงหรือขอ้ผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบนัทึกสมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
และนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิจะเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขขอ้ผิดพลาดดงักล่าว  
 
บริษทัขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยจะแจง้ใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
คร้ังท่ี 1 ทราบก่อนล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 
 
 

http://www.set.or.th/tsd
http://www.set.or.th/contactcenter
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1.10 วธีิกำรและสถำนที่ตดิต่อในกำรใช้สิทธิ 

1.10.1 สถานท่ีติดต่อในการใชสิ้ทธิ 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
บริษทั มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ เลขท่ี 2/97-104 ชั้น 18-19 อาคารทศพลแลนด ์4  
ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์+66(0) 2020-8999 
โทรสาร   +66(0) 2020-8990 
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัมีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีติดต่อในการใชสิ้ทธิ บริษทัจะแจง้รายละเอียด
ให้กบัผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ (ELCID/SETSMART) ต่อไป 
 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 สามารถขอรับใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัไดท่ี้
บริษทั ในระหว่างระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิหรือระยะเวลาแจง้ความจ านงในการ
ใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 
 
ในกรณีท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 อยูใ่นระบบไร้ใบหุน้ (Scripless) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
คร้ังท่ี 1 ท่ีตอ้งการใชสิ้ทธิตอ้งแจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอเพ่ือขอถอนใบส าคญัแสดง
สิทธิ คร้ังท่ี 1 หรือเพ่ือให้ออกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
ก าหนด โดยยื่นต่อบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ท าหนา้ท่ีเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์(Broker) ของตน 
และบริษทัหลกัทรัพยด์งักล่าวจะด าเนินการแจง้ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์ เพ่ือขอถอนใบส าคญั
แสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 หรือเพ่ือให้ออกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 เพ่ือน าไปใชเ้ป็น
หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญักบับริษทั เพ่ือด าเนินการใชสิ้ทธิตามท่ีระบุไวข้า้งตน้ 

 
1.10.2 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีประสงค์จะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข

การแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ โดยด าเนินการและส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่บริษทั ตาม
สถานท่ีติดต่อขา้งตน้ 

 
(ก) ใบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญท่ีได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจนและ

ครบถว้นแลว้ทุกรายการ                                      
(ข) ใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ตามแบบท่ีตลาด

หลกัทรัพยฯ์ และ/หรือนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ก าหนดตามจ านวนท่ีระบุ
อยู่ในใบแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัและหนงัสือมอบอ านาจให้ผูอ่ื้นมารับ
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ใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ใบใหม่ ส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิ 
(ถา้มี) 

(ค) ช าระเงินตามจ านวนในการใช้สิทธิตามท่ีระบุในใบแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น
สามญั โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัจะตอ้งช าระ
เงินเป็นเช็ค ดร๊าฟท ์ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือค าสั่งจ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บไดใ้น
เขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วนั นบัจากวนัแสดงความจ านงใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง โดยลง
วนัท่ีตามวนัท่ีจองซ้ือและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย [“บัญชีจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุนของ  บริษัท มุ่ง
พัฒนำ อินเตอร์แนชช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) หรือ Moong Pattana Plc. for Account of 
Share Subscription”]  ทั้งน้ี การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัดงักล่าวจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษทัได้
เรียกเก็บเงินจ านวนดงักล่าวไดแ้ลว้เท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ไดด้ว้ยเหตุใดๆ ท่ีผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ตอ้งรับผิดชอบ ใหถื้อวา่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 แสดง
เจตนายกเลิกการใชสิ้ทธิ และบริษทัตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น แต่
ทั้งน้ีไม่เป็นการตดัสิทธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีจะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัใน
คร้ังต่อไป เวน้แต่เป็นการยกเลิกการใชสิ้ทธิในคร้ังสุดทา้ยใหถื้อว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
คร้ังท่ี 1 หมดสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ดงักล่าวอีกต่อไป 

 
(ง) หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ 

 
1) บุคคลสญัชาติไทย  ส าเนาบตัรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
2) บุคคลต่างดา้ว  ส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือส าเนาใบต่างดา้ว 

พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
3) นิติบุคคลในประเทศ ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลท่ีมีอายุไม่เกิน 6 เดือน หรือ

ภายในเวลาท่ีนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิก าหนด พร้อม
รับรองส าเนาถูกตอ้ง และเอกสารหลกัฐานของผูมี้อ  านาจลง
ลายมือช่ือ  ตาม 1) หรือ 2) พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

4) นิติบุคคลต่างประเทศ ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลรับรองโดย Notary 
Public ส าเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ และขอ้บงัคบัของบริษทั 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องและเอกสารหลักฐานของผูมี้
อ  านาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2)  พร้อมรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง 

 
1.10.3 จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีจะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั ไม่ว่าในกรณีใดๆ ตอ้ง

ไม่ต ่ากว่า 100 หุ้นสามญั และจะตอ้งเป็นจ านวนเต็มเท่านั้น แต่ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดง
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สิทธิ คร้ังท่ี 1 มีสิทธิในการซ้ือหุน้ต ่ากว่า 100 หุน้สามญั จะตอ้งใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญัใน
คร้ังเดียวทั้งจ านวน โดยอตัราการใชสิ้ทธิเท่ากบัใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 หน่ึงหน่วยต่อหุน้
สามญัหน่ึงหุน้ เวน้แต่กรณีท่ีมีการปรับสิทธิตาม 1.11 

 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 จะเป็นผูรั้บภาระค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอ่ืนใด (ถา้มี) ท่ี
เกิดข้ึนอนัเน่ืองจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 เพ่ือซ้ือหุน้สามญัของบริษทั 

 
1.10.4 จ านวนหุน้สามญัท่ีออกเม่ือมีการใชสิ้ทธิ จะค านวณโดยการน าจ านวนเงินในการใชสิ้ทธิซ่ึงผูถื้อ

ใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ไดช้ าระตามท่ีกล่าวขา้งตน้ หารดว้ยราคาการใชสิ้ทธิในขณะท่ีมี
การใชสิ้ทธินั้น โดยบริษทัจะออกหุน้สามญัเป็นจ านวนเต็มไม่เกินจ านวนหน่วยของใบส าคญั
แสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 คูณดว้ยอตัราการใชสิ้ทธิ หากมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิและ/หรืออตัราการ
ใชสิ้ทธิแลว้ ท าให้มีเศษเหลืออยู่จากการค านวณดงักล่าว บริษทัจะไม่น าเศษดงักล่าวมาคิด
ค านวณและจะช าระเงินท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 
1 โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 30 วนันบัจากวนัใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ังโดยไม่มีดอกเบ้ีย 

 
1.10.5 หากบริษทัไดรั้บหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 หรือใบส าคญั

แสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 หรือจ านวนเงินท่ีบริษทัไดรั้บช าระไม่ครบตามจ านวนท่ีระบุไวใ้นใบแจง้
ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั หรือบริษทัตรวจสอบไดว้่าขอ้ความท่ีผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 กรอกลงในใบแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญันั้นไม่ครบถว้น
หรือไม่ถูกตอ้ง ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 จะตอ้งท าการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลา
แจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ไม่ท าการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง
ภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษทัจะถือว่าการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นส้ินสภาพ
ลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ และบริษทัจะจดัส่งเงินท่ีไดรั้บ และใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 คืน
ให้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ภายใน 14 วนันบัจากวนัใชสิ้ทธิคร้ังนั้นๆ โดยไม่มี
ดอกเบ้ียใหไ้ม่วา่ในกรณีใดๆ 

 
 ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ช าระจ านวนเงินในการใชสิ้ทธิไม่ครบถว้น บริษทัมี

สิทธิท่ีจะด าเนินการประการใดประการหน่ึงต่อไปน้ี ตามท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 
เลือกไวใ้นใบแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 

 
(ก) ถือวา่การแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ หรือ 

 
(ข) ถือวา่จ านวนหุน้สามญัท่ีจองซ้ือมีจ านวนเท่ากบัจ านวนท่ีจะไดรั้บตามจ านวนเงินในการใช้

สิทธิ ซ่ึงบริษทัไดรั้บช าระไวจ้ริงตามราคาการใชสิ้ทธิในขณะนั้น หรือ 
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(ค) ใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ช าระเงินเพ่ิมเติมตามจ านวนท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิให้
ครบถว้นภายในระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น หากบริษทัไม่ไดรั้บเงิน
ครบตามจ านวนในการใชสิ้ทธิภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษทัจะถือว่าการแจง้ความจ านง
ในการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ 

 
ในกรณีท่ีเป็นการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ใหบ้ริษทัด าเนินการตามขอ้ (ข) เท่านั้น 
 
ในกรณีตามขอ้ (ก) และ (ค) บริษทัจะส่งเงินท่ีไดรั้บไวแ้ละใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 หรือใบ
แทนใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ซ่ึงบริษทัถือวา่ไม่มีการใชสิ้ทธิดงักล่าวคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนั นบัจากวนัใชสิ้ทธิ โดยไม่มีดอกเบ้ีย 
 
ในกรณีขอ้ (ข) บริษทัจะส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ส่วนท่ีเหลือ (ในกรณีท่ีบริษทัถือ
วา่มีการใชสิ้ทธิเพียงบางส่วน) หรือใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ใบใหม่ท่ีมีจ านวนเท่ากบัหน่วย
ของใบส าคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีเหลือ คืนให้กับผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1  
ทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนั นบัจากวนัใชสิ้ทธิ โดยไม่มีดอกเบ้ีย อย่างไรก็ตาม 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ียงัไม่มีการใชสิ้ทธิดงักล่าว ยงัมีผลใชต่้อไปจนถึงวนัใชสิ้ทธิคร้ัง
สุดทา้ย  
 
ทั้งน้ี ใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ียงัไม่มีการใชสิ้ทธิดงักล่าว จะหมดอายุลงเม่ือพน้วนัใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ย  

 
1.10.6 เม่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีประสงค์จะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไข

การแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั กล่าวคือ ไดส่้งมอบทั้งใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 
(หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ใบแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั) และ
ช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณ์ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1  
จะไม่สามารถเพิกถอนการใชสิ้ทธิได ้ เวน้แต่จะไดรั้บความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก
บริษทั 

 
1.10.7 เม่ือพน้ก าหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยแลว้ หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ยงัมิไดป้ฏิบติั

ตามเง่ือนไขของการใชสิ้ทธิท่ีก าหนดไวอ้ย่างครบถว้น ใหถื้อว่าใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 
นั้นๆ ส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 จะใชสิ้ทธิไม่ไดอี้ก
เม่ือพน้ก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย    
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1.10.8 ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 เป็นจ านวน
มากกว่าจ านวนท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิ บริษทัจะส่งใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ใบใหม่ โดยมี
จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีเหลือ ใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 
ดงักล่าว ทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนันบัจากวนัใชสิ้ทธินั้นๆ และจะยกเลิกใบส าคญั
แสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ใบเก่า 

 
1.10.9 บริษทัจะยื่นขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ของบริษทั ต่อกระทรวงพาณิชยต์าม

จ านวนหุน้สามญัท่ีออกใหม่ส าหรับการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ังภายใน 14 วนันบัตั้งแต่วนัใชสิ้ทธิ
ในแต่ละคร้ัง และบริษทัจะด าเนินการจดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีไดใ้ชสิ้ทธิ
นั้น เป็นผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นตามจ านวนหุน้สามญัท่ีใชสิ้ทธิใน
คร้ังนั้น รวมทั้งด าเนินการขอจดทะเบียนหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
คร้ังท่ี 1 กบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไม่ชา้กวา่ 30 วนันบัจากวนัใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง 

 
1.10.10 ในกรณีท่ีหุ้นสามญัท่ีส ารองไวเ้พ่ือรองรับการใช้สิทธิมีไม่เพียงพอ บริษทัจะด าเนินการชดใช ้

ค่า เสียหายท่ีเกิดข้ึนใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิได ้อย่างไรก็ตาม 
บริษทั จะไม่ชดใชค่้าเสียหายใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิ ในกรณี
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 นั้นเป็นคนต่างดา้วท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิเพราะถูกจ ากดัสิทธิตาม
สดัส่วนการถือหุน้ท่ีระบุในขอ้บงัคบัของบริษทั 

 
1.10.11 การส่งมอบหุน้สามญัท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ไดรั้บจากการใชสิ้ทธิ ช่ือท่ีจะระบุใน

หุน้สามญัจะใชช่ื้อเดียวกบัช่ือท่ีปรากฏอยู่ในใบแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั โดย
บริษทัจะจดัส่งใบหุ้นไปยงัผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ตามท่ีอยู่ท่ีไดร้ะบุไวใ้นใบแจง้
ความจ านงในการใชสิ้ทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัใช้
สิทธิแต่ละคร้ัง อย่างไรก็ตาม บริษทัอาจตกลงกบัผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ล่วงหนา้ให้
บริษทัเก็บใบหุน้สามญันั้นไวท่ี้บริษทั เพ่ือใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 หรือตวัแทนมา
รับไปดว้ยตนเองก็ได ้โดยจะตอ้งด าเนินการตามท่ีทางบริษทัก าหนด และส าหรับกรณีระบบไร้
ใบหุน้ (Scripless) บริษทัจะด าเนินการภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง 

 
1.11 เง่ือนไขกำรปรับสิทธิใบส ำคัญแสดงสิทธิ คร้ังที่ 1 

 
1.11.1 บริษทัตอ้งด าเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรักษา

ผลประโยชน์ผลตอบแทนของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ไม่ใหด้อ้ยไปกว่าเดิม เม่ือเกิด
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงดงัต่อไปน้ี 
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(ก) เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทัอนัเป็นผลมาจากการรวมหุน้
หรือการแบ่งแยกหุน้ 

(ข) เม่ือบริษทัไดเ้สนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือประชาชนทัว่ไป และ/หรือ
บุคคลในวงจ ากดั ในราคาต่อหุน้ของหุน้สามญัท่ีออกใหม่ค านวณไดต้ ่ากว่าร้อยละ 90 ของ
ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทั 

(ค) เม่ือบริษทัไดเ้สนอขายหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือประชาชน
ทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจ ากัด โดยท่ีหลักทรัพย์นั้ นให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/
เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั) โดยท่ีราคาต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพ่ือ
รองรับสิทธิดงักล่าวต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทั 

(ง) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  

(จ) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกินกว่าอตัราร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได้
ของบริษทั ส าหรับการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ ส าหรับงบการเงินเฉพาะของ
บริษทั ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 1  

(ฉ) เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบัขอ้ (ก) – (จ) ท่ีท าใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนใดๆท่ีผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 จะไดรั้บเม่ือมีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 
ดอ้ยไปกวา่เดิม 

 บริษทัจะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ  ซ่ึงยงัคงท าให้ผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีจะซ้ือหุ้นไดรั้บสิทธิในการซ้ือหุ้นรองรับไม่ดอ้ยไปกว่า
สิทธิท่ีก าหนดในกรณีต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ตามสูตรและวิธีการค านวณดงัต่อไปน้ี 

ก. เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทัอนัเป็นผลมาจากการรวม
หุน้หรือการแบ่งแยกหุน้  

 การเปล่ียนราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัที นบัตั้งแต่วนัท่ีมี
การเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทั เพ่ือใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิคร้ังท่ี 1 ไดรั้บหุน้ตามจ านวนท่ีค านวณไดต้ามสูตรและประเภทเช่นเดียวกบัหุ้น
สามญัของบริษทั ท่ีออกภายหลงัจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

1. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
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  Price 1 = Price 0 [ Par 1 ] 
                                     [ Par 0 ] 

 2.  อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
  Ratio 1 = Ratio 0 [ Par 0 ] 
                        [ Par 1 ] 

โดยท่ี Price 1 คือ      ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง  
  Price 0  คือ      ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง  
 Ratio 1  คือ      อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 0  คือ      อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
 Par   1  คือ      มูลค่าท่ีตราไวใ้หม่หลงัการเปล่ียนแปลง   
 Par   0   คือ      มูลค่าท่ีตราไวเ้ดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

 

ข. เม่ือบริษทัไดเ้สนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทัว่ไป และ/
หรือบุคคลในวงจ ากดั ในราคาต่อหุน้ของหุน้สามญัท่ีออกใหม่ค านวณไดต้ ่ากว่าร้อยละ 
90 ของราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทั 

การเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ  จะมีผลบังคบัทนัทีตั้งแต่ 
วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้สามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหม่ (วนัแรก 
ท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ ประกาศข้ึนเคร่ืองหมาย XR) ส าหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้ 
ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Issue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่แก่
ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่
กรณี 

อน่ึง ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่พร้อมกนัมากกว่าหน่ึงราคา ในการ
เสนอขายในเง่ือนไขท่ีจะตอ้งจองซ้ือดว้ยกนั ให้น าจ านวนหุ้นและราคาเสนอขายทุก
ราคามาค านวณราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ แต่ในกรณีท่ีการเสนอขาย
พร้อมกนัดงักล่าวไม่อยู่ภายในเง่ือนไขท่ีจะตอ้งจองซ้ือดว้ยกนั ให้น าจ านวนหุ้นและ
ราคาเสนอขายท่ีต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษทั” มา
ค านวณราคาเฉล่ียต่อหุน้ของหุน้สามญัท่ีออกใหม่ 

ราคาเฉล่ียต่อหุน้ของหุน้สามญัท่ีออกใหม่ค านวณไดจ้ากจ านวนเงินทั้งส้ินท่ีบริษทัจะ
ไดรั้บจากการเสนอขายหุน้หกัค่าใชจ่้ายในการเสนอขายหลกัทรัพยห์ารดว้ยจ านวนหุน้
สามญัทั้งส้ินท่ีออกใหม่ในคร้ังนั้น 
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“ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั” ไดก้ าหนดไวเ้ท่ากบั “ราคาตลาดเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกัต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทั” โดยท่ี “ราคาตลาดเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัต่อหุ้น
ของหุน้สามญัของบริษทั” หมายถึง มูลค่าการซ้ือขายหุน้สามญัทั้งหมดของบริษทัหาร
ดว้ยจ านวนหุ้นสามญัของบริษทั ท่ีท าการซ้ือขายทั้งหมดในตลาดหลกัทรัพยฯ์ใน
ระหว่างระยะเวลา 7 วนัท าการ (วนัท่ีเปิดท าการซ้ือขายของตลาดหลกัทรัพยฯ์) 
ติดต่อกนัก่อนวนัท่ีใชใ้นการค านวณ 

ในกรณีท่ีไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทั” เน่ืองจากหุน้สามญัของ
บริษทั ไม่มีการซ้ือขายในช่วงเวลาดงักล่าว บริษทัจะท าการก าหนดราคายุติธรรมเพ่ือ
ใชใ้นการค านวณแทน 

ค าว่า “วนัท่ีใชใ้นการค านวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้สามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิใน
การจองซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ส าหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายให้กบัผูถื้อหุ้นเดิม 
(Rights Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่แก่ประชาชน
ทัว่ไปและ/หรือบุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

1. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
  Price 1 = Price 0 [ (A2x MP) + B2X ] 

        [ MP (A2 + B2)] 
 

2. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
  Ratio 1 = Ratio 0 [ MP (A2 + B2)] 

                 [(A2 x MP) +B2X ] 
  

 โดยท่ี Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
  Price 0  คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
  Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
   Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

  MP คือ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทั” หมายถึง มูลค่าการซ้ือ 
  ขายหุ้นสามญัทั้งหมดของบริษทั หารดว้ยจ านวนหุน้สามญั 

ของบริษทั ท่ีท าการซ้ือขายทั้งหมดในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ใน
ระหว่างระยะเวลา 7 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีใชใ้นการ
ค านวณ 
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        A2 คือ จ านวนหุน้สามญัท่ีไดเ้รียกช าระเตม็มูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนปิด 
    สมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ เพ่ือสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัท่ีออก

ใหม่ กรณีเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือวนั
ก่อนวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ กรณี
เสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือกรณี
เสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

   B2 คือ จ านวนหุน้สามญัท่ีออกใหม่ท่ีเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิมและ/ 
    หรือเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปและ/หรือกรณีเสนอขายหุน้

สามญัใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 
   B2X คือ จ านวนเงินท่ีจะไดรั้บภายหลงัจากการหกัค่าใชจ่้าย (ถา้มี) จาก 

    การออกหุน้สามญัท่ีออกใหม่ท่ีมีการเสนอขายใหผู้ถื้อหุน้เดิม
และ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปและ/หรือกรณีเสนอ
ขายหุน้สามญัใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

ค. เม่ือบริษทัไดเ้สนอขายหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือประชาชน
ทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจ ากัด โดยท่ีหลกัทรัพย์นั้นให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/
เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญั (เช่น หุ้นกูแ้ปลงสภาพ หรือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั) โดยท่ีราคาต่อหุน้ของหุน้สามญัท่ีออกใหม่เพ่ือ
รองรับสิทธิดงักล่าวต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทั 

การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนั
แรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิในการจองซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ใดๆ ท่ีให้
สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ (วนัแรกท่ีตลาด
หลกัทรัพยฯ์ประกาศข้ึนเคร่ืองหมาย XR) ส าหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหผู้ถื้อหุน้
เดิม (Rights Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆ ท่ีให้
สิทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัหรือใหสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั แก่ประชาชนทัว่ไป
และ/หรือกรณีเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

 ราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ค านวณไดจ้ากจ านวนเงินท่ีไดรั้บจากการ
ออกหลกัทรัพยใ์ดๆ ท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัหรือใหสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 
รวมกบัเงินท่ีจะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัหรือใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้
สามญั  ถา้มีการใชสิ้ทธิทั้งหมด หารดว้ยจ านวนหุน้ทั้งส้ินท่ีตอ้งออกใหม่เพ่ือรองรับ
การใชสิ้ทธินั้น 
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 ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทั และฐานของมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้ซ่ึงจะใชเ้ปรียบเทียบ
ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบั รายละเอียดในขอ้ ข. ขา้งตน้ 

 
ค าว่า “วนัท่ีใชใ้นการค านวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้สามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิใน
การจองซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ใดๆ ท่ีใหสิ้ทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัหรือให้
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั ส าหรับกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าวใหก้บัผูถื้อ
หุน้เดิม (Rights Issue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆท่ีให้
สิทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัหรือใหสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั แก่ประชาชนทัว่ไป
และ/หรือกรณีเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี     

 
1. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

    Price 1 = Price 0  [ (A3x MP)+B3X ]  
                                     [ MP (A3 + B3) ] 

2. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
   Ratio 1 = Ratio 0 [MP (A3+B3)] 
                    [ (A3x MP)+B3X ] 

 
โดยท่ี Price 1 คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
 Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง  
 Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
 

 MP      คือ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทั” หมายถึง มูลค่าการซ้ือ
ขายหุ้นสามญัทั้งหมดของบริษทั หารดว้ยจ านวนหุ้นสามญั
ของบริษทั ท่ีท าการซ้ือขายทั้งหมดในตลาดหลกัทรัพยฯ์ใน
ระหว่างระยะเวลา 7 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีใชใ้นการ
ค านวณ 

 A3     คือ จ านวนหุ้นสามญัท่ีไดเ้รียกช าระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วนัก่อน
ปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นเพ่ือการจองซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ออก
ใหม่ท่ีใหสิ้ทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัหรือใหสิ้ทธิท่ี
จะซ้ือหุน้สามญั กรณีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ 
ก่อนวนัแรกของระยะเวลาการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออก
ใหม่ใดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัหรือให้
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สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั ต่อประชาชนทัว่ไปและ/หรือบุคคล
ในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

 B3 คือ จ านวนหุ้นสามัญท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของ
หลกัทรัพยใ์ดๆ ซ่ึงให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั
หรือใหสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั ท่ีจะเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมและ/หรือประชาชนทัว่ไปและ/หรือบุคคลในวงจ ากดั 
แลว้แต่กรณี 

 B3X คือ จ านวนเงินท่ีบริษทั จะไดรั้บภายหลงัจากการหกัค่าใชจ่้าย 
(ถา้มี) จากการออกหลกัทรัพยใ์ดๆ ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลง
สภาพเป็นหุน้สามญัหรือใหสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั ท่ีเสนอ
ขายให้ผูถื้อหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไป
และ/หรือบุคคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี รวมกบัเงินท่ีจะ
ไดรั้บจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัหรือซ้ือหุน้
สามญั 

 
(ง) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  

 การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนั
แรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญัไม่มีสิทธิในการรับหุ้นปันผล (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ข้ึน
เคร่ืองหมาย XD) 

 
1. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

  Price 1 = Price 0 [     A1     ] 
                [ A1 + B1 ] 

2. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
  Ratio 1 = Ratio 0 [  A1 + B1  ] 
       [    A1    ] 

 โดยท่ี Price 1   คือ      ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
  Price 0 คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
  Ratio 1 คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
  Ratio 0 คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
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 A1 คือ จ านวนหุน้สามญัท่ีไดเ้รียกช าระเตม็มูลค่าแลว้ ณ วนั
ก่อนปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้สามญัเพ่ือสิทธิการรับ
หุน้ปันผล   

 B1 คือ  จ านวนหุน้สามญัท่ีออกใหม่ในรูปแบบของหุน้สามญั 
    ปันผล 
 

 (จ) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกินกว่าอตัราร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษี
เงินไดข้องบริษทั ส าหรับการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ ส าหรับงบการเงิน
เฉพาะของบริษทั ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 1  

 การค านวณอตัราร้อยละของเงินปันผลท่ีจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ใหค้ านวณโดยน าเงินปันผล
ท่ีจ่ายออกจริง ในรอบระยะเวลาบญัชีในแต่ละปีดงักล่าว รวมทั้งเงินปันผลระหว่างกาล 
หารดว้ยก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดข้องผลการด าเนินงานของรอบระยะเวลาบญัชีนั้น 
การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนั
แรกท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญัไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลนั้น (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์
ประกาศข้ึนเคร่ืองหมาย XD)  
1. ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

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

2. อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
    Ratio 1 = Ratio 0 [        MP        ] 

                                 [ MP - (D - R) ] 
 

       โดยท่ี  Price 1 คือ  ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
   Price 0  คือ       ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
   Ratio 1 คือ       อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
   Ratio 0 คือ       อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

    MP    คือ   “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทั” หมายถึง มูลค่า
การซ้ือขายหุน้สามญัทั้งหมดของบริษทั หารดว้ยจ านวน
หุน้สามญัของบริษทั ท่ีท าการซ้ือขายทั้งหมดในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ในระหวา่งระยะเวลา 7 วนัท าการติดต่อกนั
ก่อนวนัท่ีใชใ้นการค านวณ 

     D  คือ        เงินปันผลต่อหุน้ท่ีจ่ายจริงแก่ผูถื้อหุน้ 
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 R           คือ  เงินปันผลต่อหุ้นท่ีจ่ายหากน าก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงิน
ไดใ้นอตัราร้อยละ 90 มาค านวณจากจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ี
มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

 ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทั และฐานของมูลค่าท่ีตราไว ้ ซ่ึงจะใชเ้ปรียบเทียบ
ใหใ้ชแ้ละมีความหมายเช่นเดียวกบั รายละเอียดในขอ้ (ข) ขา้งตน้     

 ค าว่า “วนัท่ีใชใ้นการค านวณ” หมายถึง วนัแรกท่ีผูซ้ื้อหุน้สามญัจะไม่ไดรั้บสิทธิใน 
เงินปันผล 

(ฉ) เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบัขอ้ (ก) – (จ) ท่ีท าใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ท่ี 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 จะไดรั้บเม่ือมีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
คร้ังท่ี 1 ดอ้ยไปกวา่เดิม ใหบ้ริษทัหรือบริษทัอาจแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษทั 
ข้ึนเพ่ือร่วมกนัพิจารณาก าหนดการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการ
ใชสิ้ทธิใหม่อย่างเป็นธรรม และไม่ท าให้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ไดรั้บ
ผลประโยชน์ดอ้ยไปจากเดิม โดยใหถื้อว่าผลการพิจารณานั้นเป็นท่ีสุด และใหบ้ริษทั
แจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงรายละเอียดดงักล่าวดว้ยภายใน 15 วนั
นบัจากวนัท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีตอ้งท าใหป้รับสิทธิ 

 
1.11.2 ในการปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 บริษทัจะปรับสิทธิโดยการปรับราคาและอตัราการ

ใชสิ้ทธิ โดยไม่มีการปรับราคาใชสิ้ทธิควบคู่กบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการ
ปรับอตัราการใชสิ้ทธิ ทั้งน้ี บริษทัจะจดัให้มีการออกหุ้นใหม่เพ่ิมเติมรองรับการเปล่ียนแปลง
การใช้สิทธิ เม่ือมีการด าเนินการปรับราคาใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับ
สิทธิตามท่ีจะระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 
 

1.11.3 การค านวณการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ (ก) ถึง (ฉ) เป็นอิสระ
ต่อกนั และจะค านวณการเปล่ียนแปลงตามล าดบัเหตุการณ์ต่างๆ ก่อนหลงัเปรียบเทียบกบั 
“ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั” ส าหรับกรณีท่ีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดข้ึนพร้อมกนั ให้
ค านวณการเปล่ียนแปลงเรียงตามล าดบัดงัน้ี คือ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) และ (ฉ) โดยในแต่ละล าดบั
คร้ังท่ีค านวณการเปล่ียนแปลงให้คงสภาพของราคาการใชสิ้ทธิเป็นทศนิยม 3 ต าแหน่งและ
อตัราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม  5 ต าแหน่ง ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทัซ่ึงจะใช้
เปรียบเทียบ ใหใ้ชแ้ละมีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในขอ้ (ข) ขา้งตน้ 
 

1.11.4 การค านวณเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ (ก) ถึง (ฉ) จะไม่มีการ
เปล่ียนแปลงซ่ึงท าใหร้าคาการใชสิ้ทธิใหม่สูงข้ึนและ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิลดลง เวน้แต่กรณี
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การรวมหุ้น ในกรณีท่ีหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิตามจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 
ของการแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง (ทศนิยม 5 ต าแหน่งของอตัราการใชสิ้ทธิใหม่
หลงัการเปล่ียนแปลง) ค านวณออกมาเป็นเศษของหุ้น ใหต้ดัเศษของหุน้นั้นท้ิง และหากราคา
การใชสิ้ทธิหลงัการเปล่ียนแปลง (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) คูณกบัจ านวนหุน้สามญั ในการแสดง
ความจ านงการใชสิ้ทธิในรอบนั้นค านวณไดเ้ป็นเศษของบาท ใหต้ดัเศษของบาทท้ิง  
 

1.11.5 ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิจนเป็นผลท าใหร้าคาการใชสิ้ทธิใหม่ท่ีค านวณตาม
สูตรมีราคาต ่ากว่ามูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญั (Par Value) ของบริษทั ใหใ้ชมู้ลค่าท่ีตราไวข้อง
หุน้สามญัของบริษทัเป็นราคาใชสิ้ทธิ และยงัใชอ้ตัราการใชสิ้ทธิตามท่ีก าหนดในขอ้ (ก) ถึง (จ) 
ต่อไป แลว้แต่กรณี  

 
1.11.6 สถานภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีอยู่ระหว่างวนัท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 

แสดงความจ านงใชสิ้ทธิ และวนัก่อนท่ีกระทรวงพาณิชยจ์ะรับจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้อนั
เน่ืองจากการใชสิ้ทธิ จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ียงั
ไม่ไดแ้สดงความจ านงใชสิ้ทธิ และสถานภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 จะส้ินสุดลงใน
วนัท่ีกระทรวงพาณิชยรั์บจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้อนัเน่ืองมาจากการใชสิ้ทธินั้น 

ในกรณีท่ีบริษทัมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิและ/หรืออตัราการใช้สิทธิในช่วงท่ีบริษทัยงัไม่ได้
ด าเนินการน าหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ไปจดทะเบียนกบั
กระทรวงพาณิชย์  ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีไดใ้ชสิ้ทธิแลว้จะไดรั้บการปรับสิทธิ
ยอ้นหลงั โดยบริษทัจะออกหุน้สามญัใหม่เพ่ิมเติมใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 โดยเร็ว
ท่ีสุดตามจ านวนท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 สมควรจะไดรั้บหากราคาท่ีไดป้รับใหม่นั้น 
มีผลบงัคบัใช้ โดยหุ้นสามญัส่วนท่ีเพ่ิมใหม่อาจไดรั้บช้ากว่าหุ้นสามญัท่ีไดรั้บก่อนหนา้น้ี แต่ 
ไม่เกิน 15 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีมีการปรับสิทธิ (ในกรณีระบบใบหุน้) และภายใน 7 วนัท าการ
นบัจากวนัท่ีมีการปรับสิทธิ (ในกรณีระบบไร้ใบหุน้)  

 
1.11.7 หุ้นสามญัใหม่ท่ีเกิดจากการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 จะมีสิทธิและไดรั้บ

ผลประโยชน์อนัพึงไดเ้หมือนหุ้นสามญัเดิมท่ีออกและเรียกช าระเต็มมูลค่าแลว้ของบริษทัทุก
ประการ เม่ือกระทรวงพาณิชยไ์ดรั้บจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้ของบริษทั  

 
1.11.8 การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขท่ีไดก้ าหนดไวข้า้งตน้ 

บริษทัจะด าเนินการแจง้ผลการเปล่ียนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการค านวณและเหตุผลท่ี
ตอ้งมีการเปล่ียนแปลงดงักล่าวใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพ่ือแจง้ราคาการใชสิ้ทธิและ
อตัราการใช้สิทธิท่ีก าหนดข้ึนมาใหม่ รวมทั้งขอ้เท็จจริงโดยย่อของสาเหตุท่ีมีการปรับสิทธิ 
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วิธีการค านวณและวนัท่ีท่ีการปรับสิทธิดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบั โดยจะแจง้ภายใน 15 วนั นบัตั้งแต่
วนัท่ีเกิดเหตุการณ์ และบริษทัจะแจง้รายละเอียดการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและ /หรือ
อตัราการใชสิ้ทธิผ่านส่ือการเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยฯ์ (ELCID/SETSMART) ให ้
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ทราบ ตามเวลาและวิธีการท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิน้ี   

 
1.12 กำรชดใช้ค่ำเสียหำย กรณีที่บริษทัไม่สำมำรถจดัให้มหุ้ีนสำมญัเพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิ 

บริษทัจะชดใชค่้าเสียหายใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ตามรายละเอียดดงัน้ี 
 
1.12.1 บริษทัจะชดใชค่้าเสียหายใหเ้ฉพาะผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีมาแจง้ความจ านงในการ

ใชสิ้ทธิในวนัใชสิ้ทธิ ซ่ึงบริษทัไม่สามารถจดัใหมี้หุน้สามญัเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิไดใ้นแต่ละ
คร้ัง ยกเวน้ในกรณีท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 2.3 

1.12.2 การชดใชค่้าเสียหายตามขอ้ 1.12.1 บริษทัจะช าระใหเ้ป็นเช็คระบุช่ือขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ และ
จะจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับภายใน 14 วนันบัจากวนัใชสิ้ทธิ 

 
1.12.3 การค านวณค่าเสียหายท่ีบริษทัจะชดใชใ้หผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ตามขอ้ 1.12.1 มี

สูตรการค านวณดงัน้ี 

ค่าเสียหายต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย    =    B x [ MP - Price 1] 

โดยท่ี B    คือ  จ านวนหุ้นสามญัท่ีไม่สามารถจดัให้มีและ/หรือเพ่ิมข้ึนตามอตัรา
การใชสิ้ทธิท่ีเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนต่อ 1 หน่วย 

 MP คือ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทั” หมายถึง มูลค่าการซ้ือขาย
หุน้สามญัทั้งหมดของบริษทัหารดว้ยจ านวนหุน้สามญัของบริษทัท่ี
ท าการซ้ือขายทั้งหมดในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในระหว่างระยะเวลา 7 
วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัใชสิ้ทธิ  

       Price 1คือ ราคาการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 หรือราคาการใช้
สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ (หากมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิ
และ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิ ตามขอ้ 1.11)  

 
1.13 มตเิพ่ืออนุมตักิำรออกหุ้นสำมญัเพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ คร้ังที่ 1  

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558  ของบริษทั ในวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2558  มีมติอนุมติัการจดัสรร
หุน้สามญัเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมในคร้ังน้ี 
เป็นจ านวนไม่เกิน 24,000,000 หุน้ ซ่ึงคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 20 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด
ของบริษทั ณ วนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2558 (จ านวน 120,000,000 หุน้) ซ่ึงเป็นวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมี
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มติใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือขออนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ใน
คร้ังน้ี โดยมีรายละเอียดของการค านวณจ านวนหุน้รองรับตามเอกสารแนบ 2 

 
1.14 กำรด ำเนินกำรหำกมหุ้ีนสำมญัที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ คร้ังที่ 1 

หากมีหุน้สามญัท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 คณะกรรมการบริษทัจะน าเสนอ
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  

ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขำย 

บริษทัจะน าใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีออกในคร้ังน้ี เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายใน 30 
วนันบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ  

 
1.15 รำยละเอยีดเกีย่วกบัหุ้นสำมญัที่รองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิ คร้ังที่ 1  

1.15.1 ลกัษณะส าคญัของหุน้ 

จ านวนหุน้ท่ีรองรับการใชสิ้ทธิไม่เกิน 24,000,000 หุน้ 
สดัส่วนของจ านวนหุน้ท่ีรองรับการใชสิ้ทธิเม่ือเทียบกบัจ านวน
หุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัไม่เกิน 

ร้อยละ 20 

มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุน้ 1.00 บาท 
 

1.15.2  ตลาดรองของหุน้สามญัท่ีรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ 

บริษทัจะน าหุน้สามญัท่ีไดจ้ากการใชสิ้ทธิเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายใน 30 วนันบั
จากวนัใช้สิทธิแต่ละคร้ัง ทั้งน้ี เพ่ือให้หุ้นสามญัดังกล่าวสามารถท าการซ้ือขายในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ไดเ้ช่นเดียวกบัหุน้สามญัเดิมของบริษทั 

  
2. ข้อจ ำกดักำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ คร้ังที่ 1 และข้อจ ำกดักำรโอนหุ้นสำมญัที่เกดิจำกกำรใช้สิทธิ 

 
2.1 ข้อจ ำกดักำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ คร้ังที่ 1  

บริษทัจะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิเพ่ือพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 เวน้
แต่ในกรณีของการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ซ่ึงบริษทัจะปิดสมุดทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ 21 วนั ก่อนวนั
ใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ตามรายละเอียดท่ีก าหนดในขอ้ 1.8 หรือเป็นกรณีปิดสมุดทะเบียนใบส าคญัแสดง
สิทธิเพ่ือก าหนดสิทธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีจะเขา้ร่วมประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
คร้ังท่ี 1 ซ่ึงในกรณีน้ีบริษทัจะปิดสมุดทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นเวลาไม่เกินกว่า 14 วนั ตาม
รายละเอียดท่ีก าหนดในขอ้ 4.1 
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2.2 ข้อจ ำกดักำรโอนหุ้นสำมญั 

ขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 11 ระบุว่าหุน้ของบริษทัสามารถโอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดั ยกเวน้การโอนหุน้นั้น
เป็นเหตุให้มีบุคคลต่างดา้วถือหุ้นอยู่ในบริษทัเกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้
ทั้งหมดของบริษทั 

 
2.3 ข้อจ ำกดักำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ คร้ังที่ 1 ของบุคคลที่มใิช่สัญชำตไิทย 
 

2.3.1 บริษทัจะไม่ออกหุน้สามญัใหแ้ก่ผูใ้ชสิ้ทธิท่ีมิใช่สญัชาติไทยในกรณีท่ีการออกหุน้ดงักล่าวท าให้
สัดส่วนการถือหุ้นของคนท่ีไม่ใช่สัญชาติไทยมีเกินกว่าร้อยละ 49.00 ของหุ้นสามญัท่ี
ออกจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทั ตามท่ีระบุในขอ้บงัคบัของบริษทั 

 
2.3.2 หากขอ้จ ากดัการโอนดงักล่าวขา้งตน้มีผลท าใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีไม่ใช่สัญชาติ

ไทยท่ีไดด้ าเนินการใชสิ้ทธิตามวิธีการใชสิ้ทธิ ไม่สามารถใชสิ้ทธิไดต้ามจ านวนท่ีระบุในใบแจง้
ความจ านงในการใชสิ้ทธิ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 จะ
สามารถเลือกใหบ้ริษทัด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

 
(ก) ใหบ้ริษทัคืนใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 และเงินท่ีเหลือตามราคาใชสิ้ทธิของใบส าคญั

แสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ในส่วนท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิไดโ้ดยไม่มีดอกเบ้ียใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีไม่ใช่สัญชาติไทยดงักล่าวทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 45 วนั 
นบัจากวนัใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นๆ 

(ข) ใหบ้ริษทัเป็นผูท้  าการถือใบแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 
หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 และเงินตามจ านวนการใชสิ้ทธิ ท่ีผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีมิใช่สัญชาติไทยไดย้ื่น
ความจ านงการใชสิ้ทธิ ในส่วนท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิเอาไวต้ามล าดบัก่อนหลงั เพ่ือด าเนินการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ในส่วนท่ียงั
ไม่มีการใชสิ้ทธิดงักล่าว เม่ือการเขา้ถือหุน้ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 หรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ดงักล่าวไม่ขดัต่อขอ้จ ากดัเก่ียวกบัสัดส่วนการถือหุน้ของ 
ผูถื้อหุน้ต่างดา้ว ตามขอ้บงัคบับริษทั ทั้งจ านวนหรือบางส่วน 

 
ทั้งน้ี ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีไม่ใช่สัญชาติไทย จะตอ้งแสดงความจ านงท่ีจะ
ใหบ้ริษทัด าเนินการตามขอ้ (ก) หรือ (ข) ขา้งตน้ โดยระบุในใบแจง้ความจ านงในการใช้
สิทธิซ้ือหุน้สามญั ณ วนัแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง  

 
2.3.3 บริษทัจะอนุญาตใหมี้การด าเนินการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ในส่วนท่ียงัไม่ได้

รับการใชสิ้ทธิตามขอ้ 2.3.2 (ข) บางส่วนหรือทั้งหมดในวนัใชสิ้ทธิวนัแรกท่ีสามารถกระท าได้
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โดยท่ีไม่ขดัต่อขอ้จ ากดัดงักล่าว อย่างไรก็ดี หากมีจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีรอการ
ใชสิ้ทธิ ณ วนัใชสิ้ทธิดงักล่าวมากกวา่จ านวนหุน้สามญัท่ีอนุญาตใหซ้ื้อไดโ้ดยไม่ขดัต่อขอ้จ ากดั
เร่ืองสดัส่วนการถือครองหุน้ บริษทัจะด าเนินการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ใหแ้ก่
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีมิใช่สญัชาติไทยตามล าดบัการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ
ท่ีครบถว้นสมบูรณ์ตามท่ีก าหนดในการใชสิ้ทธิ 

 
2.3.4 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีมิใช่สัญชาติไทยจะไม่ไดรั้บการชดเชยไม่ว่าในรูปแบบใด

จากบริษทั ในกรณีท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิไดโ้ดยมีสาเหตุมาจากขอ้จ ากดัเร่ืองสัดส่วนการถือครอง
หุน้ของคนต่างดา้วตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั 

  
2.3.5 หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 แสดงความจ านงให้บริษทั ด าเนินการตามขอ้ 2.3.2 (ข) 

และ ณ วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ดงักล่าวไม่สามารถใชสิ้ทธิได้
เน่ืองจากขอ้จ ากดัเก่ียวกบัการถือครองหุ้น ให้ถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ดงักล่าว
หมดอายลุง โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีมิใช่สัญชาติไทยดงักล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษทั และบริษทัจะไม่ด าเนินการชดใชค่้าเสียหายท่ีเกิดข้ึนทั้งส้ิน 

 
3. ที่มำของกำรก ำหนดรำคำหลกัทรัพย์ที่เสนอขำย 

 ไม่มีการก าหนดราคาของใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 เน่ืองจากเป็นการออกโดยไม่คิดมูลค่า 

 
4. กำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ คร้ังที่ 1  

การเรียก และ/หรือ การประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ใหเ้ป็นไปตามวิธีการดงัต่อไปน้ี 

4.1 บริษทัมีสิทธิเรียกประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ได ้ไม่ว่าในเวลาใดๆ เพ่ือแกไ้ขเพ่ิมเติม
ขอ้ก าหนดสิทธิ หรือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 จ านวนไม่นอ้ยกว่า 25 ราย ซ่ึงถือใบส าคญัแสดง
สิทธิ คร้ังท่ี 1 รวมกนัแลว้ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ียงั
มิไดใ้ชสิ้ทธิ ณ ขณะนั้น อาจร่วมกนัเขา้ช่ือท าหนงัสือขอให้บริษทัด าเนินการเรียกประชุมผูถื้อใบส าคัญ
แสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ได ้โดยบริษทัจะตอ้งเรียกประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ภายใน 30 วนันบั
แต่วนัท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ดงักล่าวมีค าขอเป็นหนงัสือใหบ้ริษทัเรียกประชุมผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 บริษทัจะท าการปิดสมุด
ทะเบียนเพ่ือก าหนดสิทธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกินกว่า 14 วนัก่อน (และรวม) วนัประชุมผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 และตลาดหลกัทรัพยฯ์จะข้ึนเคร่ืองหมาย SP (หา้มการซ้ือขาย) ล่วงหนา้ 2 
วนัท าการก่อนวนัปิดสมุดทะเบียน 
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4.2 ในการเรียกประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุมเน่ืองจากผูถื้อใบส าคญั

แสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ร้องขอหรือคณะกรรมการบริษทัมีมติให้เรียกประชุม ให้บริษทัจดัท าหนงัสือนัด
ประชุมระบุ สถานท่ี วนั เวลา ผูท่ี้ขอใหเ้รียกประชุมและเร่ืองท่ีจะพิจารณาในท่ีประชุม และจดัส่งใหผู้ถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 แต่ละรายตามรายช่ือและท่ีอยู่ท่ีปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิ ในวนัปิดสมุดทะเบียนเพ่ือก าหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า   วนั ก่อนวนั
ประชุม (ไม่นบัวนัท่ีส่งหนงัสือเรียกประชุมและวนันดัประชุม) ทางไปรษณียล์งทะเบียน 

 

4.3 ในการประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 นั้น ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ซ่ึงมีสิทธิเขา้ประชุม
และออกเสียงลงคะแนนจะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ดงักล่าวจะตอ้งจดัท าหนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีนายทะเบียนใบส าคญั
แสดงสิทธิก าหนด และผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งยื่นตน้ฉบบัหนงัสือมอบฉันทะต่อประธานท่ีประชุมหรือ 
ผูท่ี้ประธานท่ีประชุมมอบหมาย ก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมการประชุม ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 
ท่ีมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 หมายถึง ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 
ท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไปแลว้บางส่วนในขณะนั้น โดยไม่รวมถึงผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 
คนใดท่ีมีส่วนไดเ้สียในขอ้พิจารณาอนัใดซ่ึงท่ีประชุมจะพิจารณาและลงมติ โดยห้ามมิให้ผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 คนนั้นออกเสียงลงคะแนนในขอ้พิจารณาขอ้นั้น 

“ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีมีส่วนไดเ้สีย” ตามขอ้น้ี หมายถึง ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1  
ท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นเร่ืองท่ีท่ีประชุมจะพิจารณาลงมติ 

 

4.4 ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 มีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหน่วยของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีถืออยู่ โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 หน่ึงหน่วยมีหน่ึงเสียง ผูเ้ป็น
ประธานในท่ีประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกจากสิทธิท่ีตนมีอยู่ในฐานะเป็นผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1  

 

4.5 ในการประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีจดัข้ึนโดยบริษทั ให้ประธานกรรมการบริษทั หรือ
บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการบริษทั ท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิ คร้ังท่ี 1 ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 เป็นผูจ้ดัประชุม ประธานในท่ีประชุมอาจจะมา
จากบุคคลท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ลงมติเห็นชอบคดัเลือก นอกเหนือไปจากประธานกรรมการ
หรือบุคคลท่ีประธานกรรมการมอบหมาย โดยท่ีทั้งสองกรณี ประธานท่ีประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงช้ีขาด 
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4.6 องคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 จะตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
คร้ังท่ี 1 และ/หรือ ผูรั้บมอบฉนัทะมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 ราย และถือใบส าคญัแสดงสิทธิรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนหน่วยทั้งหมดของใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ซ่ึงยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ จึงจะ
ครบเป็นองคป์ระชุม หากปรากฏวา่ เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ 45 นาที ยงัมีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 
และ/หรือผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้ถือว่าการประชุมเป็นอนัระงบัไป 
หากการประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 นั้นเป็นการเรียกนดัโดยมติคณะกรรมการบริษทั ใหน้ดั
ประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า   วนั แต่ไม่เกิน 14 วนั นบัจากวนัก าหนดประชุมผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ในคร้ังแรก และใหบ้ริษทัด าเนินการจดัส่งหนงัสือประชุมไปยงัผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิ คร้ังท่ี 1 ทุกรายตามรายละเอียดและวิธีการท่ีระบุไวข้า้งตน้ โดยในกรณีน้ี บริษทัจะไม่ปิดสมุด
ทะเบียนใหม่ และใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีมีสิทธิเขา้ประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 
1 ท่ีไดย้กเลิกไป เพราะการขาดองคป์ระชุม เป็นผูท่ี้มีสิทธิเขา้ประชุมท่ีจดัใหม่น้ี ในการประชุมคร้ังหลงัน้ี
จะตอ้งมีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 และ/หรือผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงมาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 ราย จึง
ถือว่าครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 เป็นผูร้้องขอใหเ้รียกประชุม หรือ 
ในกรณีท่ีการประชุมซ่ึงขาดองค์ประชุมน้ีเป็นการประชุมท่ีไดเ้รียกประชุมเน่ืองจากการประชุมในคร้ัง
ก่อนขาดองคป์ระชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ 

 

4.7 มติท่ีประชุมผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จ านวนหน่วยทั้งหมดของใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ซ่ึงถือโดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

4.8 มติโดยชอบของท่ีประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีเรียกประชุม และด าเนินการประชุมโดย
ชอบมีผลบงัคบัใชแ้ละผกูพนัผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ทุกราย ไม่วา่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ัง
ท่ี 1 นั้นจะไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยหรือไม่กต็าม 

 

4.9 บริษทัจะด าเนินการจดัท าและบนัทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาบนัทึกดงักล่าวไวท่ี้ส านกังานใหญ่
ของบริษทั  รายงานการประชุมท่ีไดล้งลายมือช่ือโดยประธานใหถื้อเป็นหลกัฐานอนัสมบูรณ์ของกิจการ
ทั้งหลายท่ีไดป้ระชุมกนันั้น และให้ถือว่าการประชุมกิจการท่ีประชุมและมติทั้งหลายไดก้ระท าโดย
ถูกตอ้ง 
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4.10 ในการประชุมผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ  คร้ังท่ี 1 บริษัทหรือผูท่ี้ได้รับมอบหมายจากบริษัท หรือ
ผูเ้ช่ียวชาญอิสระ (ถา้มี) ของบริษทัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีท่ีประชุมจะพิจารณา มีสิทธิท่ีจะเขา้ร่วม
ประชุมผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 เพ่ือแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าอธิบายในท่ีประชุมผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ได ้

 

4.11 บริษทัจะเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายในการประชุมผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1  
 

5. กำรแก้ไขเพิม่เตมิข้อก ำหนดตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ คร้ังที่ 1  

5.1 กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธินอกเหนือจำกเหตุกำรณ์ดังต่อไปนี ้ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ออก
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ และที่ประชุมผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ คร้ังที่ 1 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึง
ของจ ำนวนเสียงทั้ งหมดของผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ คร้ังที่  1 ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

(ก) การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิท่ีเก่ียวขอ้งกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ในประเด็นซ่ึง
เป็นประโยชน์ต่อผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 หรือไม่ท าให้สิทธิประโยชน์ของผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ดอ้ยลง หรือเพ่ือใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติัหรือหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด
ในกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั 
ประกาศ หรือค าสั่งท่ีมีผลบงัคบัของส านกังานคณะกรรมการ กลต. คณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุน และ/หรือตลาดหลกัทรัพยฯ์   ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบั หากไดรั้บความยินยอมจากผูอ้อกใบส าคญั
แสดงสิทธิ และไดแ้จง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบแลว้หรือ 

(ข) การปรับสิทธิตามขอ้ 1.11  
 

 5.2 ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิจะจัดส่งข้อก ำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิม่เตมิให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ คร้ังที่ 1 
นำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิ และส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนั นับแต่วนัที่มี
กำรแก้ไขเพิม่เตมิข้อก ำหนดสิทธิ 

  

ทั้งน้ี การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใดๆจะตอ้งไม่เป็นการขยายอายุใบส าคญัแสดง
สิทธิ คร้ังท่ี 1 หรือการเปล่ียนแปลงราคาหรืออตัราการใชสิ้ทธิ ยกเวน้การปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับ
สิทธิท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1.11 และตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวม
ตลอดทั้งขอ้ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.34/2551  
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6. วธีิกำรส่งมอบหลกัทรัพย์ 

ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ตามจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ทุกรายในกรณีใดกรณีหน่ึงใน 2 กรณี ดงัต่อไปน้ี 
 
6.1 กรณีท่ีผูไ้ดรั้บสิทธิไม่ไดใ้ชร้ะบบไร้ใบหุน้ (Scripless) ของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(หรือเป็นผูถื้อหุน้ท่ีใช้

ระบบใบหุน้) นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษทัจะท าการส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 
ตามจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรรใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บสิทธิโดยทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับตามช่ือและท่ีอยู ่
ท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดง
สิทธิ คร้ังท่ี 1 ในกรณีน้ี ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 จะไม่สามารถขายใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 
ท่ีออกใหม่ดงักล่าวในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดจ้นกว่าจะไดรั้บใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ซ่ึงอาจจะไดรั้บ
ภายหลงัจากท่ีใบส าคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ของบริษทัได้รับอนุญาตให้เข้าท าการซ้ือขายในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ 

 
6.2 กรณีท่ีผูไ้ดรั้บสิทธิใชร้ะบบไร้ใบหุน้ (Scripless) ของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์กล่าวคือ มีหุน้ฝากไวใ้นบญัชี

ของบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ผูไ้ดรั้บสิทธิมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยอ์ยู่ กรณีน้ี นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ
จะออกใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ในช่ือของ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือ 
ผูฝ้าก” และศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ  คร้ังท่ี 1 ท่ีบริษทั
หลกัทรัพย์นั้นฝากหลกัทรัพย์อยู่ ในขณะเดียวกันบริษทัหลกัทรัพยน์ั้นก็จะบนัทึกยอดบัญชีจ านวน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ท่ีผูไ้ดรั้บสิทธิฝากไวภ้ายใน   วนัท าการนบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
คร้ังท่ี 1 และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บสิทธิภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดง
สิทธิ คร้ังท่ี 1 ในกรณีน้ีผูไ้ดรั้บสิทธิจะสามารถขายใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ได้
ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ รับหลกัทรัพยข์องบริษทั เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และใหท้ าการซ้ือขายไดใ้น
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

 
7. ผลบังคับของข้อก ำหนดสิทธิและกฎหมำยที่ใช้บังคับ 

ขอ้ก าหนดสิทธิน้ีจะมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 ไปจนถึง (และรวม) วนัใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดท้าย โดยข้อก าหนดสิทธิน้ีจะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ใน
ขอ้ก าหนดสิทธิน้ีขดัหรือแยง้กบักฎหมาย หรือประกาศใดๆ ท่ีมีผลใชบ้งัคบัตามกฎหมายกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ 
คร้ังท่ี 1 ให้ใชข้อ้ความตามกฎหมายหรือประกาศดงักล่าวบงัคบักบัใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 แทนขอ้ความ
ของขอ้ก าหนดสิทธิเฉพาะในส่วนท่ีขดัหรือแยง้กนันั้น 
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ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ คร้ังที่ 1  

บริษทั มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

 

โดย       
   (นางสุรียพ์ร อนุวตัรอุดม) 

                                 กรรมการ 

(ประทับตราบริษัท) 

โดย       
(นางสาวสุวรรณา โชคดีอนนัต)์ 

                                       กรรมการ 

  
 


