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ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที ่
ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถอืใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ส ำหรับใบส ำคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุน้สำมัญของ 
บริษัท สแกน อนิเตอร ์จ ำกัด (มหำชน) ครั้งที ่1  (SCN-W1) 



บริษัท สแกน อินเตอร ์จ ำกดั (มหำชน) 
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ข้อก ำหนดว่ำดว้ยสทิธิและหน้ำทีข่องผู้ออกใบส ำคัญแสดงสทิธิ และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิส ำหรับ 
ใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมัญของบริษทั สแกน อนิเตอร ์จ ำกดั (มหำชน) คร้ังที ่1 (SCN-W1) 

________________________________________________________________________________________ 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมัญของ บริษัท สแกน อินเตอร ์จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 1 (“ใบส ำคัญแสดง

สิทธิ SCN-W1”) ออกโดย บริษัท สแกน อินเตอร ์จ ำกัด (มหำชน) (SCN-W1) (“ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1” 
หรือ “บริษัท”) ตำมมติที่ประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2564 ซึ่งมีมติอนุมตัิให้
บรษิัทออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN –W1 จ ำนวนไม่เกิน 120,000,000 หน่วย เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิทั ตำม
สดัส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมลูค่ำ ในอตัรำกำรจดัสรรที่ 10 หุน้สำมญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดง
สิทธิ SCN–W1 ทัง้นี ้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 จะไดร้บัสิทธิตำมที่ไดก้ ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ (ตำมค ำนิยำม
ดำ้นล่ำงนี)้ โดยบริษัทและผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 จะตอ้งผูกพนัตำมขอ้ก ำหนดสิทธิทุกประกำร และใหถื้อว่ำ 
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ทรำบและเขำ้ใจขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ ในขอ้ก ำหนดสิทธิเป็นอย่ำงดีแลว้ ทัง้นี ้บริษัทจะจดั
ใหม้ีกำรเก็บรกัษำส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิไว ้ณ ส ำนักงำนใหญ่ของบริษัท เพื่อใหผู้ถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1 ขอ
ตรวจสอบส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิไดใ้นวนัและเวลำท ำกำรของบรษิัท 

1. ค ำจ ำกดัควำม 

ค ำและขอ้ควำมต่ำง ๆ ที่ใชอ้ยู่ในขอ้ก ำหนดสิทธิใหม้ีควำมหมำยดงัต่อไปนี ้

“ข้อก ำหนดสทิธิ” 

 

หมำยถึง ขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหนำ้ที่ของผูอ้อกใบส ำคญัแสดง
สิทธิ และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้หุ้นสำมัญของ 
บริษัท สแกน อินเตอร ์จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 1 ฉบบันีแ้ละ
ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติมภำยหลงั 

“ตลำดหลักทรัพย”์ หมำยถึง ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

“นำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดง
สิทธิ SCN–W1” 

หมำยถึง บรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ )ประเทศไทย (จ ำกดั  

“ใบส ำคัญแสดงสทิธิ SCN–W1” หมำยถึง ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริษัท  สแกน 
อินเตอร ์จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1 (SCN–W1) ชนิดระบชุื่อผู้
ถือและสำมำรถโอนเปล่ียนมือได ้

“ใบแทนใบส ำคัญแสดงสทิธิ 
SCN–W1” 

หมำยถึง ใบท่ีไดอ้อกโดยบรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 
จ ำกดั เพื่อใชแ้ทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 

“บริษัท” หรือ “ผู้ออกใบส ำคัญ
แสดงสทิธิ SCN–W1” 

หมำยถึง บรษิัท สแกน อินเตอร ์ จ ำกดั (มหำชน) 



บริษัท สแกน อินเตอร ์จ ำกดั (มหำชน) 
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“ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิ SCN–
W1” 

หมำยถึง ผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1 และ/หรือ  
ใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1  ที่ถูกต้องตำม
กฎหมำย 

“วนัก ำหนดกำรใช้สทิธิ” หมำยถึง วนัที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 สำมำรถใชสิ้ทธิซือ้หุน้
สำมญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ ไดต้ำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 2. 

“วนัท ำกำร” หมำยถึง วนัท ำกำรของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

“ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย”์ หมำยถึง บรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

“สถำนทีต่ดิต่อในกำรใช้สทิธ”ิ หมำยถึง สถำนท่ีติดต่อในกำรใชสิ้ทธิ ตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 3.5 

“สมดุทะเบียน” หมำยถึง แหล่งข้อมูลทำงทะเบียนซึ่งบันทึกรำยละเอียดเก่ียวกับ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
SCN–W1 ที่เก็บรกัษำโดยนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดง
สิทธิ SCN–W1 

“หุน้รองรับ” หมำยถึง หุน้สำมญัที่ออกใหม่ของบรษิัท จ ำนวนไม่เกิน 120,000,000 
หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท เพื่อรองรบักำรใชสิ้ทธิ
ตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 รวมทั้งหุ้นสำมัญที่
บริษัทอำจตอ้งออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีมีกำรปรบัสิทธิตำม
เงื่อนไขที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธินี ้

“ส ำนักงำน ก.ล.ต.” หมำยถึง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรพัย ์

2. รำยละเอียดของใบส ำคัญแสดงสทิธิ SCN–W1  

บริษัทไดอ้อกใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1 จ ำนวนไม่เกิน 120,000,000 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท 
ตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมลูค่ำ ในอตัรำกำรจดัสรรที่ 10 หุน้สำมญัเดิม ต่อ 1 หน่วย
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ตำมมติที่ประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 24 ธันวำคม 2564 โดย
มีรำยละเอียดของใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1  ที่เสนอขำยดงัต่อไปนี ้

ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ บรษิัท สแกน อินเตอร ์จ ำกดั (มหำชน)  

ชื่อใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมัญของ บริษัท สแกน อินเตอร ์จ ำกัด 
(มหำชน) ครัง้ที่ 1 (SCN–W1) 

ชนิดของใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ ชนิดระบชุื่อผูถื้อและสำมำรถโอนเปล่ียนมือได ้



บริษัท สแกน อินเตอร ์จ ำกดั (มหำชน) 
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1 วิธีกำรค ำนวณสดัส่วนจ ำนวนหุน้รองรบั : (จ ำนวนหุน้รองรบั warrant ที่เสนอขำยในครัง้นี ้+ จ ำนวนหุน้รองรบั CD หรือ 
warrant ที่เสนอขำยในครัง้อื่น ซึง่ไม่รวมหุน้ท่ีจดัไวร้องรบั ESOP-CD หรือ ESOP-warrant) / (จ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้
ทัง้หมดของบรษิัท  ซึ่งรวมจ ำนวนหุน้ท่ีจะออกใหม่อื่นที่บรษิัท จะเสนอขำยควบคูก่บั warrant ในครัง้นี)้ 

จ ำนวนใบส ำคัญแสดงสทิธทิีอ่อก
และเสนอขำย 

ไม่เกิน 120,000,000 หน่วย  

จ ำนวนหุ้นทีอ่อกเพื่อรองรับ
ใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ

ไม่เกิน 120,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท คิดเป็นรอ้ยละ 
10  ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัท1  ทัง้นี ้เมื่อรวมกบั
หุน้รองรบัส ำหรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของ บรษิัท สแกน 
อินเตอร ์จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 2 ซึ่งออกในครำวเดียวกันนี ้คิดเป็นรอ้ย
ละ 201 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัท  ซึ่งไม่เกินรอ้ย
ละ 50 ของจ ำนวนหุ้นที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัท โดยเป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ที่ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่เก่ียวข้อง
ก ำหนด 

รำคำเสนอขำยตอ่หน่วย -0- บำท  

วิธีกำรจดัสรร จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights 
Offering) ในอัตรำส่วน 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
ภำยหลังจำกที่ไดร้บัอนุมัติจำกที่ประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564  
โดยก ำหนดใหว้นัที่ 26 พฤศจิกำยน 2564 เป็นวนัก ำหนดรำยชื่อผูถื้อหุน้
ที่มีสิทธิไดร้บัจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN-W1 (Record Date) ทัง้นี ้
หำกมีเศษจำกกำรค ำนวณตำมอตัรำกำรจดัสรร ใหปั้ดเศษนัน้ทิง้ 

วันทีอ่อกใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ 14 มกรำคม 2565 

วันหมดอำยุใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ 14 มกรำคม 2566 
อำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ 1 ปีนบัจำกวนัท่ีออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN-W1 

อัตรำกำรใช้สทิธิซือ้หุน้สำมัญ ใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN-W1 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สำมญัได ้1 หุน้ เวน้
แต่มีกำรปรบัอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมเงื่อนไขกำรปรบัสิทธิ 

รำคำกำรใช้สิทธ ิ 2.50 บำทต่อหุน้ เวน้แต่มีกำรปรบัรำคำกำรใชสิ้ทธิตำมเงื่อนไขกำรปรบั
สิทธิ ทัง้นีร้ำคำกำรใชสิ้ทธิจะไม่ต ่ำกว่ำมลูค่ำที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัของ
บรษิัท 

วันก ำหนดกำรใช้สทิธ ิ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN-W1 สำมำรถใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุน
ของบริษัท ตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ  SCN-W1 ไดใ้นวันท ำกำรสุดท้ำย



บริษัท สแกน อินเตอร ์จ ำกดั (มหำชน) 
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ของทุกไตรมำส ซึ่งไดแ้ก่วันท ำกำรสุดทำ้ยของเดือน มีนำคม มิถุนำยน 
กันยำยน และธันวำคม และโดยรวมวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิทั้งสิน้ 5 ครัง้ 
ทัง้นี ้วนัใชสิ้ทธิครัง้แรกจะตรงกับวนัที่ 31 มีนำคม 2565 และวนัใชสิ้ทธิ
ครัง้สดุทำ้ยจะตรงกับวนัที่ใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN-W1 มีอำยุครบ 1 ปี 
นับแต่วันที่ออกและจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN-W1 ซึ่งไดแ้ก่ วนัที่ 
13 มกรำคม 2566 

ทั้งนี ้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยตรงกับวันหยุดท ำกำรของตลำด
หลักทรัพยฯ์ ให้เล่ือนวันใชสิ้ทธิครัง้สุดทำ้ยดังกล่ำวเป็นวันเปิดท ำกำร
สดุทำ้ยก่อนหนำ้ 

ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธ ิ

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้น
สำมญัเพิ่มทนุของบรษิัท ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ  SCN -W1 จะตอ้งแจง้
ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 15.00 น. ล่วงหนำ้ไม่
น้อยกว่ำ 5 วันท ำกำรก่อนวันก ำหนดกำรใชสิ้ทธิแต่ละครัง้ ยกเวน้กำร
แสดงควำมจ ำนงใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย ใหแ้จง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิครัง้
สดุทำ้ยล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 15 วนัก่อนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย 

ในกรณีที่ วันก ำหนดกำรใช้สิทธิตรงกับวันหยุดท ำกำรของตลำด
หลกัทรพัยฯ์ ใหเ้ล่ือนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวเป็นวนัท ำกำรสดุทำ้ย
ก่อนหนำ้วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้ดงักล่ำว 

กำรไม่สำมำรถยกเลิกกำรแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ 

เมื่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ  SCN -W1 ไดแ้จง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ
ซือ้หุ้นสำมัญตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ  SCN -W1 แลว้ จะไม่สำมำรถ
ยกเลิกกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวได ้

ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะยื่นขออนุญำตน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN-W1 เขำ้จดทะเบียน
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

ตลำดรองของหุน้สำมัญทีเ่กดิจำก
กำรใช้สิทธ ิ

บริษัทจะน ำหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ SCN-W1 เขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัยฯ์  

นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสทิธิ บรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

เงือ่นไขกำรปรับสิทธ ิ
  

บรษิัทจะด ำเนินกำรปรบัรำคำกำรใชสิ้ทธิ และ อตัรำกำรใชสิ้ทธิในกำรซือ้
หุน้สำมัญของใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN -W1 ในกรณีที่มีเกิดเหตุกำรณ์
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ใดเหตุกำรณ์หนึ่งดังต่อไปนี ้เกิดขึ ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษำ
ผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ใหน้อ้ยไปกว่ำเดิม 

1. เมื่อบริษัทเปล่ียนแปลงมูลค่ำที่ตรำไวข้องหุ้นสำมัญของบริษัท อัน
เป็นผลมำจำกกำรรวมหุน้หรือแบ่งแยกหุน้ท่ีไดอ้อกแลว้ของบรษิัท ซึ่ง
กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบั
ทนัทีนบัตัง้แต่วนัที่ไดม้ีกำรเปล่ียนแปลงมลูค่ำที่ตรำไวข้องหุน้สำมญั
ของบรษิัทตำมระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

2. เมื่อบรษิัทจ่ำยปันผลทัง้หมดหรือบำงส่วนเป็นหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ของบรษิัท 

3. เมื่อบริษัทเสนอขำยหุน้ที่ออกใหม่ในรำคำต่อหุน้ที่ต  ่ำกว่ำรอ้ยละ 90 
ของรำคำตลำด ซึ่งเป็นวิธีค ำนวณตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ 

4. เมื่อบริษัทเสนอขำยหลกัทรพัยอ์อกใหม่ ซึ่งหลกัทรพัยน์ัน้ใหสิ้ทธิแก่ผู้
ถือหลักทรพัยใ์นกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพ หรือเปล่ียนเป็นหุน้สำมัญ 
หรือใหสิ้ทธิในกำรซือ้หุน้สำมญั โดยรำคำต่อหุน้ของหุน้สำมญัที่ออก
ใหม่เพื่อรองรบัสิทธิดงักล่ำว ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 90 ของรำคำตลำดต่อหุน้
ของหุ้นสำมัญดังกล่ำว ซึ่งเป็นวิธีกำรค ำนวณตำมที่ได้ระบุไว้ใน
ขอ้ก ำหนดสิทธิ 

5. เมื่อบริษัทจ่ำยปันผลเป็นเงินเกินกว่ำอัตรำรอ้ยละ 90 ของก ำไรสทุธิ
หลังหักภำษีเงินได้ตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริษัทส ำหรับกำ ร
ด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำบญัชีใด ๆ 

6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1 ถึง ข้อ 5 ที่ท  ำให้ผล
ประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN -W1 จะ
ไดร้บัเมื่อมีกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกว่ำเดิม 

เงือ่นไขอืน่ ใหค้ณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือ ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร และ/หรือ 
บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือ 
ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร มีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรใด ๆ  อนัจ ำเป็นและ
เก่ียวเนื่องกับกำรออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN -W1 เพื่อให้
เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด และภำยใตก้รอบกำรอนุมตัิของที่ประชมุ
วิสำมัญผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงอ ำนำจในกำรด ำเนินกำร
ดงัต่อไปนี ้
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3. กำรใช้สิทธิและเงือ่นไขกำรใชส้ิทธ ิ

3.1 วันใช้สิทธิ 

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN-W1 สำมำรถใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท ตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
SCN-W1 ได้ในวันท ำกำรสุดท้ำยของทุกไตรมำส ซึ่งได้แก่  วันท ำกำรสุดท้ำยของเดือน มีนำคม มิถุนำยน 
กนัยำยน และธันวำคม และโดยรวมวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิทัง้สิน้ 5 ครัง้ ทัง้นี ้วนัใชสิ้ทธิครัง้แรกจะตรงกบัวนัท่ี 31 
มีนำคม 2565 และวนัใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ยจะตรงกบัวนัท่ีใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN-W1 มีอำยคุรบ 1 ปี นบัแต่วนัท่ี
ออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN-W1 (วนัก ำหนกำรใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย คือ วนัท่ี 13 มกรำคม 2566) 

(1) ก ำหนด และแก้ไขหลักเกณฑ์ ข้อก ำหนด เงื่ อนไข และ
รำยละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับกำรออกและจัดสรรใบส ำคญั
แสดงสิทธิ SCN -W1 กำรปรบัหรือกำรเปล่ียนแปลงอตัรำกำรใช้
สิท ธิและรำคำใช้ สิท ธิตำมข้อก ำหนดสิท ธิ  รวมถึ งกำร
เปล่ียนแปลงวันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรร
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN -W1  

(2) เจรจำ ตกลง เข้ำท ำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนำมในสัญญำ ค ำขอ
อนุญำต ค ำขอผ่อนผนั หลกัฐำน กำรเปิดเผยข้อมลู รำยงำนผล
กำรขำย และเอกสำรต่ำง ๆ ที่จ  ำเป็นและเก่ียวขอ้งกับกำรออก
และจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN -W1 และกำรปรบัหรือกำร
เปล่ียนแปลงอัตรำกำรใชสิ้ทธิและรำคำใชสิ้ทธิตำมขอ้ก ำหนด
สิทธิ ซึ่งรวมถึงกำรติดต่อ กำรยื่น กำรแก้ไข กำรเพิ่มเติม  
กำรลงนำมในค ำขออนุญำต ค ำขอ ผ่อนผัน  หลักฐำน  
กำรเปิดเผยขอ้มูล รำยงำนผลกำรขำย และเอกสำรต่ำง ๆ ต่อ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
ตลำดหลกัทรพัยฯ์  หน่วยงำนรำชกำร หรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง
กับกำรออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN -W1 และกำร
น ำใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN -W1 และหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำก
กำรใช้ สิท ธิตำมใบส ำคัญแสดงสิท ธิ  SCN -W1 เ ข้ำ เ ป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ดว้ย และ  

(3) ด ำเนินกำรอื่นใดอันจ ำเป็นและสมควรที่เก่ียวขอ้งกับกำรออก
และจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN -W1 เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำร
ตำมที่ระบไุวข้ำ้งตน้และกำรออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
SCN -W1 ในครัง้นีส้  ำเรจ็ลลุ่วง 



บริษัท สแกน อินเตอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

 

หนำ้ 8 
 

ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัใชสิ้ทธิตรงกับวนัหยุดท ำกำรของตลำดหลกัทรพัยฯ์ ใหเ้ล่ือนวนัใชสิ้ทธิดงักล่ำวเป็นวนัท ำกำร
สุ ด ท้ ำ ย ข อ ง ต ล ำ ด ห ลั ก ท รั พ ย์ ฯ  ก่ อ น ห น้ ำ วั น ใ ช้ สิ ท ธิ  โ ด ย บ ริ ษั ท ไ ม่ มี สิ ท ธิ เ รี ย ก ใ ห ้
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ใชสิ้ทธิแปลงสภำพก่อนก ำหนด 

อตัรำกำรใชสิ้ทธิ:  ใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1 1 หน่วยต่อหุ้นสำมัญ 1 หุ้น (โดยอัตรำกำรใช้สิทธิอำจ
เปล่ียนแปลงในภำยหลงัตำมเงื่อนไขกำรปรบัสิทธิ) 

รำคำกำรใชสิ้ทธิ:  รำคำกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1 จะเท่ำกับ 2.50 บำท ต่อหุ้น  
(โดยรำคำกำรใช ้สิทธิอำจเปล่ียนแปลงในภำยหลังตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ)  ทั้งนี ้  
รำคำกำรใชสิ้ทธิจะไม่ต ่ำกว่ำมลูค่ำหุน้ท่ีตรำไวข้องบรษิัท 

3.2 กำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญของบริษัท 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 สำมำรถใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัทัง้หมดหรือบำงส่วนก็ได ้ส ำหรบัใบส ำคญัแสดง
สิทธิ SCN–W1 ที่เหลือและไม่ไดใ้ชสิ้ทธิภำยในวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย บริษัทจะถือว่ำ ผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิ SCN-W1 ไม่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ดงักล่ำว และใหถื้อว่ำ ใบส ำคญั
แสดงสิทธิ SCN–W1 สิน้สภำพโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ 

3.3 กำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 

3.3.1 ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัแต่ละครัง้ (ยกเวน้กำรใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย) 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ซึ่งประสงคท์ี่จะใชสิ้ทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัของบริษัท จะตอ้งแจง้
ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัตอ่บรษิัท ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภำยในระยะเวลำ 5 
วนัท ำกำรก่อนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีที่วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยดุท ำกำร
ของตลำดหลักทรัพย์ฯ ให้เล่ือนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิดังกล่ำวเป็นวันท ำกำรสุดท้ำยก่อนหน้ำวัน
ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้ดงักล่ำว 

ทั้งนี ้บริษัทจะไม่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อ
ก ำหนดสิทธิของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำรที่จะใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษัท และบริษัท
จะแจง้ข่ำวและรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัก ำหนดวนัใชสิ้ทธิ ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิ อัตรำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใช้สิทธิ และสถำนที่ใช้สิทธิ ผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลำด
หลักทรัพย์ เพื่อแจ้งให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 5 วันท ำกำรก่อนวันเริ่ม
ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิแต่ละครัง้ 

3.3.2 ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัครัง้สดุทำ้ย 

ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1 ซึ่งประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในกำรซือ้หุน้สำมัญของบริษัท จะตอ้งแจง้
ควำมจ ำนงต่อบริษัทระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 15.00 น. ภำยในระยะเวลำ 15 วันก่อนวัน
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ก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย  ในกรณีที่วันก ำหนดกำรใช้สิทธิตรงกับวันหยุดท ำกำรของตลำด
หลักทรพัยฯ์ ใหเ้ล่ือนวันก ำหนดกำรใชสิ้ทธิดังกล่ำวเป็นวันท ำกำรสุดทำ้ยก่อนหนำ้วนัก ำหนดกำรใช้
สิทธิครัง้ดงักล่ำว 

ทั้งนี ้บริษัทจะแจง้ข่ำวและรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับก ำหนดวนัใชสิ้ทธิ ระยะเวลำกำรแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย อัตรำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใช้สิทธิ และสถำนที่ใช้สิทธิ ผ่ำน ระบบ
เผยแพร่ขอ้มูลของตลำดหลักทรพัย ์เพื่อแจง้ใหผู้ถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 
เดือนก่อนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย โดยบรษิัทจะปิดสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อ
พักกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิครัง้สุดทำ้ยเป็นเวลำ 21 วันก่อนวันก ำหนดใชสิ้ทธิครัง้สุดทำ้ย และ
ตลำดหลกัทรพัยจ์ะท ำกำรขึน้เครื่องหมำยหำ้มกำรซือ้ขำยชั่วครำว (SP) เพื่อหำ้มกำรซือ้ขำยใบส ำคญั
แสดงสิทธิ ล่วงหนำ้ 2 วนัท ำกำรก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนและจนถึงวนัครบก ำหนดอำยุใบส ำคญัแสดง
สิทธิ SCN–W1 (13 มกรำคม 2566) 

ในกรณีที่วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่ใช่ วนัท ำ
กำรของตลำดหลักทรัพย์ ให้เล่ือนวันปิดสมุดทะเบียนเป็นวันท ำกำรสุดท้ำยก่อนหน้ำวันปิดสมุด
ทะเบียนเดิมดงักล่ำว ทัง้นี ้ใบส ำคญัแสดงสิทธิจะพกักำรซือ้ขำยจนถึงวนัก ำหนดใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย 

3.4 นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1  

บรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
เลขที่ 93 ชัน้ 14 อำคำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ถนนรชัดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศพัท:์ 0-2009-9000   
โทรสำร: 0-2009-9991  
Website: https://www.set.or.th/tsd  

นำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 จะรบัผิดชอบต่อกำรปิดสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
SCN–W1  ซึ่งในสมดุทะเบียนจะตอ้งประกอบดว้ยชื่อและนำมสกุล สัญชำติ และที่อยู่ของผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิ SCN–W1 และรำยละเอียดอื่น ๆ ท่ีศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์จะก ำหนด ในกรณีที่ขอ้มลูไม่ตรงกนั บรษิัทจะถือ
ว่ำข้อมูลที่ปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1 เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ดังนั้น ผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 มีหนำ้ที่ในกำรแจง้ขอเปล่ียนแปลงขอ้มลู หรือแกไ้ขขอ้ผิดพลำดในกำรลงบนัทึก
สมดุทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ต่อนำยทะเบียนโดยตรง 

บริษัทขอสงวนสิทธิในกำรเปล่ียนนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1 โดยจะแจ้งกำรเปล่ียนแปลง
ดงักล่ำวใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดง SCN–W1  สิทธิทรำบผ่ำนระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลำดหลกัทรพัยฯ์  

3.5 สถำนทีต่ิดต่อในกำรใช้สิทธิ 

บรษิัท สแกน อินเตอร ์จ ำกดั (มหำชน) 
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เลขที่ 355 ถนนบอนดส์ตรีท ต ำบลบำงพดู อ ำเภอปำกเกรด็ นนทบรุี 
โทรศพัท ์0-2503-4116 

3.6 ขั้นตอนกำรใช้สิทธิ 

3.6.1 ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN- W1 ที่ประสงคจ์ะใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญของบริษัทจะตอ้งปฏิบัติตำม
เงื่อนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ โดยด ำเนินกำรและส่งเอกสำรดังต่อไปนี ้ให้แก่บริษัท ณ 
สถำนท่ีติดต่อในกำรใชสิ้ทธิ  

(ก) ใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัที่ไดก้รอกขอ้ควำมถกูตอ้งชดัเจนและครบถว้นแลว้
ทุกรำยกำร พรอ้มลงนำมโดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN- W1 ทั้งนี ้ผูถื้อใบส ำคัญแสดง
สิทธิ SCN- W1 จะสำมำรถขอรบัใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมัญได ้ณ สถำนที่
ติดต่อในกำรใชสิ้ทธิในระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ หรือ Download ใบแจง้
ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิไดท้ี่ www.scan-inter.com 

(ข) ใบส ำคัญแสดงสิทธิ  SCN–W1 หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ  SCN–W1 ตำมแบบที่ 
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ก ำหนด ที่ระบวุ่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 นัน้มีสิทธิในใบส ำคญั
แสดงสิทธิ SCN–W1 ตำมจ ำนวนที่ระบอุยู่ในใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญั  

ในกรณีของใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1 ที่อยู่ในระบบใบหุ้น ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
SCN–W1 สำมำรถใชใ้บส ำคญัแสดงสิทธิเป็นหลกัฐำนในกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิได้
ทนัที  

ในกรณีของใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ที่อยู่ในระบบไรใ้บหุน้ (Scripless) ผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิตอ้งแจง้ควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอให้ถอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ  SCN–W1 
หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ตำมที่ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ก ำหนด โดยยื่นต่อบรษิัท
หลกัทรพัยท์ี่ท  ำหนำ้ที่เป็นนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัย ์(Broker) ของตน และบรษิัทหลกัทรพัย์
ดังกล่ำวจะด ำเนินกำรแจง้ ศูนยร์บัฝำกหลักทรพัย ์ เพื่อขอถอนใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบส ำคญัแสดงสิทธิส ำหรบัน ำมำใชเ้ป็นหลกัฐำนในกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ 

(ค) ช ำระเงินค่ำหุน้ครัง้เดียวเต็มตำมจ ำนวนในกำรใชสิ้ทธิตำมที่ระบุในใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใช้
สิทธิซือ้หุน้สำมญั โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมัญ
จะตอ้งช ำระเงินเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดร๊ำฟท ์แคชเชียรเ์ช็ค (หรือเช็คธนำคำร) ที่สำมำรถ
เรียกเก็บไดใ้นเขตกรุงเทพมหำนคร ภำยใน 2 วนัท ำกำร นบัจำกวนัท่ีแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิและขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำยในชื่อบัญชีที่บริษัทจะเป็นผูก้  ำหนดและแจง้ใหท้รำบต่อไป 
หรือโอนเงินสดเขำ้บัญชีเงินฝำกในชื่อบัญชีที่บริษัทจะเป็นผูก้  ำหนดและแจง้ใหท้รำบต่อไป 
หรือ ช ำระโดยวิธีกำรอื่นใดตำมแต่ที่บรษิัท จะเป็นผูก้  ำหนดและแจง้ใหท้รำบต่อไป  

http://www.scan-inter.com/
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ทัง้นี ้กำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัจะสมบรูณต์่อเมื่อบรษิัทสำมำรถเรียกเก็บเงนิจ ำนวนดงักล่ำวได้
แลว้เท่ำนั้น หำกเรียกเก็บเงินไม่ไดด้ว้ยเหตุใด ๆ ท่ีผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ  SCN–W1 ตอ้ง
รับผิดชอบ ให้ถือว่ำผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1 ดังกล่ำวแสดงเจตนำยกเลิกและ
บริษัทตกลงใหถื้อเป็นกำรยกเลิกกำรขอใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ ทั้งนี ้บริษัทจะส่งใบส ำคญัแสดง
สิทธิ SCN–W1 หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 พรอ้มกับเช็คที่เรียกเก็บเงินไม่ได้
คืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 14 วนัท ำกำร
นบัจำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ ทัง้นี ้จะไม่มีกำรค ำนวณดอกเบีย้ใหไ้ม่ว่ำในกรณีใด ๆ และให้
ถือว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 หมดสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
SCN–W1 หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ดงักล่ำวอีกต่อไป 

(ง)  หลกัฐำนประกอบกำรจองซือ้ตำมประเภทของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ดงันี ้

(1) บคุคลสญัชำติไทย : ส ำเนำบัตรประชำชน หรือส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร หรือ
ส ำเนำบตัรพนกังำนรฐัวิสำหกิจที่ยงัไม่หมดอำย ุ(ในกรณี
มีกำรเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งท ำใหช้ื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1  ใหแ้นบเอกสำรที่ออกโดย
หน่วยงำนรำชกำร เช่น ใบแจง้เปล่ียนชื่อ/ชื่อสกลุ เป็นตน้) 
พรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

(2) บคุคลต่ำงดำ้ว : ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง พรอ้มลง
ลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

(3) นิติบคุคลสญัชำติไทย : ส ำเนำหนังสือรับรองบริษัทซึ่งออกให้โดยกระทรวง
พำณิชย ์หรือหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้งไม่เกิน 6 เดือน ก่อน
วันใชสิ้ทธิ พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง โดยผูม้ีอ  ำนำจลง
นำมและประทับตรำส ำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) และ
แนบเอกสำรหลักฐำนของผู้มีอ  ำนำจลงลำยมือชื่อตำม 
(1) หรือ (2) แลว้แต่กรณี พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

(4) นิติบคุคลต่ำงดำ้ว : ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนบริษัทรบัรองโดย  Notary 
Public หรือหน่วยรำชกำรที่มีอ  ำนำจไม่เกิน  6 เดือน 
พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้งและเอกสำรหลักฐำนของผูม้ี
อ  ำนำจลงลำยมือชื่อตำม (1) หรือ (2) แลว้แต่กรณี พรอ้ม
รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

(จ) จ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 จะตอ้งเป็นจ ำนวนเต็มเท่ำนัน้ โดยอตัรำกำร
ใชสิ้ทธิเท่ำกับใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1 หนึ่งหน่วยต่อหนึ่งหุน้สำมัญ เวน้แต่จะมีกำร
ปรบัสิทธิ 
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3.6.2 เงื่อนไขเพิ่มเติมส่วนท่ีเก่ียวกบักำรใชสิ้ทธิของบคุคลที่ไม่ใช่สญัชำติไทย 

(ก) บุคคลที่ไม่ใช่สญัชำติไทยจะสำมำรถใชสิ้ทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัใหม่ทัง้หมดหรือบำงส่วนได ้
ก็ต่อเมื่อกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญันัน้ไม่ท ำใหข้ดัต่อขอ้บงัคบัของบรษิัทเก่ียวกบัสิทธิกำรถือหุน้
ของบคุคลที่ไม่ใช่สญัชำติไทย 

(ข) หำกมีจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1  และ/หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1  
ที่รอกำรใชสิ้ทธิ ณ วนัใชสิ้ทธิ รวมกนัมีมำกกว่ำจ ำนวนหุน้สำมญัที่อนญุำตใหซ้ือ้ไดโ้ดยไม่ขดั
ต่อขอ้จ ำกัดกำรโอนหุน้เรื่องสัดส่วนกำรถือครองหุน้ของบุคคลที่มิใช่สัญชำติไทย บริษัทจะ
ด ำเนินกำรใหผู้ท้ี่มิใช่สัญชำติไทยไดใ้ช้สิทธิตำมล ำดับกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิที่
ครบถว้นสมบรูณต์ำมที่ก ำหนดในขัน้ตอนและเงื่อนไขกำรใชสิ้ทธิ 

(ค) บริษัทจะคืนใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1  หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1  ใน
ส่วนที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิและเงินที่เหลือให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ  SCN–W1  ที่ไม่ใช่
สญัชำติไทยดงักล่ำวทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 14 วนัท ำกำรนบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้
สิทธิในครัง้นัน้ ๆ โดยไม่มีดอกเบีย้ 

(ง) หำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ไม่สำมำรถใชสิ้ทธิไดเ้นื่องจำกขอ้จ ำกัดเก่ียวกับกำร
ถือครองหุน้ (ตำมขอ้ 11.2) ของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ใหถื้อว่ำใบส ำคญัแสดง
สิทธิ SCN–W1 หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1  ที่น ำมำใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญันัน้ไม่
สำมำรถใชสิ้ทธิได ้หรือหมดอำยลุงหำกเป็นกำรใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ยของใบแทนใบส ำคญัแสดง
สิทธิ SCN–W1   โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ที่มิใช่สญัชำติไทยดงักล่ำวไม่มีสิทธิ
เรียกรอ้งค่ำเสียหำยใด ๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ด ำเนินกำรชดใชค้่ำเสียหำยที่เกิดขึน้
ทัง้สิน้ 

3.6.3 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่ำอำกรแสตมป์หรือภำษีอื่นใด (ถำ้มี) ตำม
บทบัญญัติแห่งประมวลรษัฎำกร หรือขอ้บังคับ หรือกฎหมำยต่ำง ๆ ที่ใชบ้ังคับในกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้
สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 

3.6.4 จ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกใหเ้มื่อมีกำรใชสิ้ทธินัน้จะค ำนวณโดยกำรน ำจ ำนวนเงินในกำรใชสิ้ทธิซึ่งผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ไดช้ ำระตำมที่กล่ำวขำ้งตน้ หำรดว้ยรำคำกำรใชสิ้ทธิในขณะที่มีกำรใช้
สิทธินัน้ โดยบรษิัทจะออกหุน้สำมญัเป็นจ ำนวนเต็มไม่เกินจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–
W1 หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1 คูณดว้ยอัตรำกำรใชสิ้ทธิ หำกมีกำรปรบัรำคำกำรใช้
สิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิ แลว้ท ำใหม้ีเศษเหลืออยู่จำกกำรค ำนวณดงักล่ำว บริษัทจะไม่น ำเศษ
ดงักล่ำวมำคิดค ำนวณและจะช ำระเงนิท่ีเหลือจำกกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวคนืใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
SCN–W1 ทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 14 วนัท ำกำร นบัจำกวนัใชสิ้ทธิโดยไม่มีดอกเบีย้ 
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3.6.5 หำกบริษัทไดร้บัหลกัฐำนใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ไม่
ครบตำมจ ำนวนที่ระบุไว้ในใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญ หรือบริษัทตรวจสอบไดว้่ำ
ขอ้ควำมที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 กรอกลงในใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญันัน้
ไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้งหรือปิดอำกรแสตมป์ไม่ครบถว้นถูกตอ้งตำมขอ้บังคบัหรือกฎหมำยต่ำง ๆ  
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งท ำกำรแกไ้ขเพื่อใหเ้ป็นไปตำมขัน้ตอนและเงื่อนไขกำรใชสิ้ทธิภำยใน
ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้นัน้ ๆ มิฉะนัน้แลว้ บรษิัทจะถือว่ำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิในครัง้นัน้สิน้
สภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ และบริษัทจะจดัส่งเงินที่ไดร้บัและใบส ำคญัแสดงสิทธิ  SCN–W1 หรือใบ
แทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ  SCN–W1 คืนให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ  SCN–W1 ทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนภำยใน 14 วนัท ำกำรนบัจำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิโดยไม่มีดอกเบีย้ใหไ้ม่ว่ำในกรณีใด  

หำกเป็นกำรใชสิ้ทธิครัง้สุดทำ้ยตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ  SCN–W1 ใหถื้อว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
SCN–W1 หมดสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1 หรือใบแทนใบส ำคญัแสดง
สิทธิ SCN–W1 ดงักล่ำวอีกต่อไป 

3.6.6 ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ  SCN–W1 ช ำระเงินในกำรใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทมีสิทธิจะ
ด ำเนินกำรประกำรหนึ่งประกำรใดต่อไปนี ้ตำมที่บรษิัทเห็นสมควร 

(ก) ถือว่ำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิในครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ หรือ 

(ข) ถือว่ำจ ำนวนหุน้สำมญัที่จองซือ้มีจ ำนวนเท่ำกับจ ำนวนที่จะไดร้บัตำมจ ำนวนเงินในกำรใช้
สิทธิซึ่งบรษิัทไดร้บัช ำระไวจ้รงิตำมรำคำกำรใชสิ้ทธิในขณะนัน้ หรือ 

(ค) ใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ช ำระเงินเพิ่มเติมตำมจ ำนวนที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิให้
ครบถ้วนภำยในวันใช้สิทธิ หำกบริษัทไม่ไดร้ับเงินครบตำมจ ำนวนในกำรใช้สิทธิภำยใน
ระยะเวลำดงักล่ำว บริษัทจะถือว่ำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิในครัง้นัน้สิน้สภำพลง
โดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ  

ในกรณีตำม (ก) และ (ค) ขำ้งตน้  บริษัทจะส่งเงินที่ไดร้บัไวแ้ละใบส ำคัญแสดงสิทธิ  SCN–W1 หรือ 
ใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1 ซึ่งบริษัทถือว่ำไม่มีกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิ SCN–W1 ทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 14 วนัท ำกำร นบัจำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิโดย
ไม่มีดอกเบีย้ ส่วนในกรณี (ข) ขำ้งตน้  บริษัทจะส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิ  SCN–W1 หรือใบแทน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1 ส่วนที่เหลือในกรณีที่บริษัทถือว่ำมีกำรใชสิ้ทธิเพียงบำงส่วนคืนใหก้ับ 
ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1 ทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 14 วันท ำกำรนับจำกวนัใชสิ้ทธิ 
และใหถื้อว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 หมดสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
SCN–W1 หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ดงักล่ำวอีกต่อไป 

3.6.7 เมื่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัไดป้ฏิบตัิตำมเงื่อนไขกำรแจง้
ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญั กล่ำวคือ ไดส่้งมอบทัง้ใบส ำคญัแสดงสิทธิ  SCN–W1 หรือใบแทน
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ใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญั และช ำระเงินค่ำจองซือ้หุน้
สำมญัถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ ์ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 จะไม่สำมำรถเพิกถอนกำรใชสิ้ทธิ
ได ้เวน้แต่จะไดร้บัควำมยินยอมเป็นหนงัสือจำกบรษิัท 

3.6.8 ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1 หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ  SCN–W1 ส่งมอบ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1 เป็นจ ำนวนมำกกว่ำจ ำนวนที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิ หำกใบส ำคัญแสดง
สิทธิ SCN–W1 นัน้อยู่ในระบบใบหุน้ บริษัทจะส่งใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ใบใหม่ โดยมีจ ำนวน
ของใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1 ที่ลดลงให้แก่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ  SCN–W1 ดังกล่ำวทำง
ไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 14 วันท ำกำร นับจำกวันก ำหนดกำรใชสิ้ทธินั้น ๆ และจะท ำกำรยกเลิก
ใบส ำคัญแสดงสิทธิใบเก่ำ หรือหำกเป็นใบส ำคัญแสดงสิทธิในระบบไรใ้บหุ้น (Scripless System) 
บริษัทจะท ำกำรส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 จ ำนวนดงักล่ำวใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
โดยผ่ำนบญัชีฝำกหลกัทรพัยท์ี่ ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ภำยใน 14 วนัท ำกำร นบัจำกวนัก ำหนดกำรใช้
สิทธินัน้ ๆ ทัง้นี ้ตำมวิธีกำรท่ีไดร้ะบมุำในแบบแจง้ควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุน้สำมญั 

3.6.9 ในกรณีที่บริษัทต้องส่งใบส ำคัญแสดงสิทธิ  SCN–W1 หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ  SCN–W1 
รวมทัง้กำรส่งเงินท่ีไดร้บัไวจ้ำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 หรือเงินท่ีเหลือจำกกำรใชสิ้ทธิไม่ว่ำ
กรณีใด ๆ ใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 บรษิัทจะด ำเนินกำรจดัส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียน
ตำมชื่อและที่อยู่ที่ปรำกฏในใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญั โดยบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใน
ควำมสูญหำยหรือเสียหำยใด ๆ ที่อำจเกิดขึน้เนื่องจำกกำรส่งดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม ผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิ SCN–W1 อำจตกลงกับบริษัทที่จะมำรบัไปดว้ยตนเองก็ได ้โดยผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
SCN–W1 ตอ้งระบมุำในใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัดว้ย 

3.6.10 บรษิัทจะแจง้รำยชื่อผูถื้อหุน้สำมญัใหม่ที่มำจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ต่อศนูย์
รบัฝำกหลกัทรพัย ์ในฐำนะนำยทะเบียนหุน้สำมญัของบริษัท และจะน ำรำยชื่อดงักล่ำวไปจดทะเบียน
กับกระทรวงพำณิชย ์เป็นผูถื้อหุน้สำมัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ตำมจ ำนวนหุน้สำมัญที่
ค  ำนวณไดจ้ำกกำรใชสิ้ทธิในครำวนัน้ภำยใน 14 วนั นบัแต่วนัใชสิ้ทธิ 

3.6.11 ในกำรออกและส่งมอบหุน้สำมญัที่ออกใหม่นัน้ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 อำจเลือกวิธีกำรรบั
มอบหุน้สำมญัวิธีกำรใดวิธีกำรหนึ่งดงัต่อไปนี ้โดยจะตอ้งระบมุำในใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้
สำมญัดว้ย 

(ก) ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ประสงคท์ี่จะฝำกหุน้สำมญัไวใ้นบญัชีของบรษิทั
หลักทรัพยซ์ึ่งผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1 มีบัญชีซือ้ขำยหลักทรพัยอ์ยู่ กรณีนีผู้ถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ตอ้งระบชุื่อบรษิัทหลกัทรพัยเ์ลขที่สมำชิก (Broker) และเลขที่
บัญชีซือ้ขำยหลักทรัพยข์องผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ  SCN–W1 ให้ถูกตอ้งในใบแจง้ควำม
จ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญั บริษัทจะส่งมอบหุน้สำมญัผ่ำนบญัชีฝำกหลกัทรพัยด์งักล่ำว
ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัจำกวนัใชสิ้ทธิ 
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(ข) ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิประสงคจ์ะขอรบัเป็นใบหุน้ โดยใหอ้อกใบหุน้ในชื่อของผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ บรษิัทโดยศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะส่งมอบใบหุน้สำมญัตำมจ ำนวนที่ได้
ใชสิ้ทธิใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมชื่อที่อยู่ที่ระบุ
ไวใ้นใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมัญภำยใน  14 วันท ำกำรนบัจำกวันใชสิ้ทธิ ใน
กรณีนี ้ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1 จะไม่สำมำรถขำยหุ้นสำมัญที่ไดร้ับในตลำด
หลกัทรพัยฯ์ ไดจ้นกว่ำจะไดร้บัใบหุน้ และน ำหุน้เขำ้บญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องตนที่เปิดไว้
บรษิัทหลกัทรพัยท์ี่ท  ำหนำ้ที่เป็นนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัย ์(Broker) ของตน 

(ค) ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ประสงคจ์ะใชบ้รกิำรของศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์
โดยจะฝำกหุน้สำมญัไวใ้นบญัชีบรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัยส์มำชิกเลขที่ 600 ในกรณีนี ้บรษิัทจะ
ด ำเนินกำรน ำหุน้สำมัญที่เกิดจำกกำรใชสิ้ทธิฝำกไวก้ับศูนยร์บัฝำกหลักทรพัยแ์ละศูนยร์บั
ฝำกหลักทรพัยจ์ะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวนหุน้สำมัญ และออกหลักฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ที่ไดร้บัจดัสรรภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัจำกวนัใชสิ้ทธิ  

ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1 เลือกให้บริษัทด ำเนินกำรตำมข้อ (ก) ชื่อของผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ในใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญั จะตอ้งตรงกบัชื่อเจำ้ของ
บญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ประสงคท์ี่จะฝำกหุน้ไวใ้นบญัชีของบริษัท
หลักทรัพย์ดังกล่ำว มิฉะนั้นแล้วบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรออกใบหุ้นสำมัญให้แก่ผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ตำมขอ้ (ข) แทน 

3.6.12 เมื่อเลยวันใชสิ้ทธิแลว้ยงัไม่มีกำรใชสิ้ทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ดงักล่ำวจะหมดสภำพและไม่
สำมำรถน ำมำใชสิ้ทธิไดอ้ีกต่อไป 

4. เงือ่นไขกำรปรับสิทธิใบส ำคัญแสดงสทิธิ SCN–W1  

บริษัทจะด ำเนินกำรปรบัรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดง
สิทธิ SCN–W1 เมื่อมีเหตกุำรณใ์ดเหตกุำรณห์น่ึงดงัต่อไปนี ้

(ก) เมื่อบริษัทเปล่ียนแปลงมูลค่ำที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัของบริษัท อันเป็นผลเนื่องจำกกำรรวมหรือกำร
แบ่งแยกหุน้สำมญัที่ไดอ้อกแลว้ของบรษิัท  

กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอัตรำกำรใชสิ้ทธิจะมีผลบังคบัเมื่อมลูค่ำที่ตรำไวม้ีผลบงัคบัใช้
ทนัทีนบัตัง้แต่วนัที่ไดม้ีกำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมลูค่ำที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัของบริษัทตำมระบบ
เผยแพรข่อ้มลูของตลำดหลกัทรพัยฯ์  

1. รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้

Price 1= Price 0 x Par 1 
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Par 0 

2. อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้

Ratio 1= 
Ratio 0 x Par 0 

Par 1 

โดยที่ Price 1 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

 Price 0 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

 Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

 Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

 Par 1 คือ มลูค่ำที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัหลงักำรเปล่ียนแปลง 

 Par 0 คือ มลูค่ำที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

(ข) เมื่อบรษิัทเสนอขำยหุน้สำมญัใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ ประชำชนทั่วไป และ/หรือ บคุคลในวงจ ำกดั 
ในรำคำเฉล่ียต่อหุน้ของหุน้สำมญัที่ค  ำนวณไดต้ ่ำกว่ำรอ้ยละ 90 ของ “รำคำตลำดของหุน้สำมญัของ
บรษิัท”  

กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญั
ของบริษัทไม่ไดร้บัสิทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลำดหลักทรพัย์ฯ ประกำศขึน้
เครื่องหมำย XR) ส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) และ/หรือ วนัแรก
ของกำรเสนอขำยหุน้สำมญัที่ออกใหม่ใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ บคุคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

ในกรณีดังกล่ำวข้ำงตน้ ให้เปรียบเทียบรำคำเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ค ำนวณได้จำก
จ ำนวนเงินทัง้สิน้ที่บริษัทจะไดร้บักำรเสนอขำยหุน้ หกัดว้ยค่ำใชจ้่ำยที่เกิดจำกกำรออกหลกัทรพัยน์ัน้ 
หำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกใหม่ทัง้สิน้  

อนึ่ง ในกรณีที่เมื่อมีกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่พรอ้มกันมำกกว่ำ  1 รำคำกำรเสนอขำย ใน
เงื่อนไขที่จะตอ้งจองซือ้ดว้ยกัน ใหน้ ำรำคำเฉล่ียทัง้ 2 รำคำ และจ ำนวนหุน้ที่ออกใหม่มำค ำนวณรำคำ
เฉล่ียต่อหุน้ของหุน้สำมญัที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่กำรเสนอขำยพรอ้มกนัดงักล่ำวไม่อยู่ภำยในเงื่อนไขที่
ตอ้งจองซือ้ดว้ยกัน ใหน้ ำจ ำนวนหุน้และรำคำเสนอขำยที่ต  ่ำกว่ำรอ้ยละ  90 ของ "รำคำตลำดของหุน้
สำมญัของบรษิัท" มำค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงเท่ำนัน้  

1. รำคำกำรใชสิ้ทธิ  จะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้
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Price 1= 
Price 0 x [(A x MP) + BX] 

[MP (A + B)] 

2. อตัรำกำรใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้

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

[(A x MP) + BX] 

โดยที่ Price 1 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

 Price 0 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

 Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

 Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

 MP คือ รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษิัท 

A คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแลว้ ณ ก ำหนดรำยชื่อ 
ผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในจองซือ้หุน้สำมญัที่ออกใหม่ (Record Date) กรณี
เสนอขำยหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ ก่อนวนัแรกของกำร
เสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ กรณี
เสนอขำยหุน้สำมญัใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั 

B คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่จำกกำรให้เสนอขำยผู้ถือหุ้นเดิม  
และ/หรือ เสนอขำยต่อประชำชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขำยต่อบคุคล
ในวงจ ำกดั 

BX คือ จ ำนวนเงินที่จะไดร้บัทั้งสิน้หลังหักค่ำธรรมเนียมกำรจ ำหน่ำยและ
รบัประกนักำรจ ำหน่ำยของหุน้สำมญัที่ออกใหม่นัน้ ทัง้กำรเสนอขำย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมและ/หรือกำรเสนอขำยบคุคลในวงจ ำกดั 

(ค) เมื่อบริษัทเสนอขำยหลักทรัพยท์ี่ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ บุคคลทั่วไป และ/หรือ 
บุคคลในวงจ ำกดั โดยหลกัทรพัยน์ัน้ใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหลกัทรพัยใ์นกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพเป็นหุน้สำมญั
หรือใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญั เช่น หุน้กูแ้ปลงสภำพหรือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญั โดยที่รำคำ
เฉล่ียต่อหุน้ของหุน้สำมญัที่จะออกใหม่เพื่อรองรบัสิทธิดงักล่ำวต ่ำกว่ำรอ้ยละ 90 ของ “รำคำตลำดของ
หุน้สำมญัของบรษิัท” 

กำรเปล่ียนรำคำกำรใชสิ้ทธิและอัตรำกำรใชสิ้ทธิจะมีผลบังคบัทันทีตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะ
ไม่ไดร้บัสิทธิในกำรจองซือ้หลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ใด ๆ ที่ใหสิ้ทธิที่จะแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุน้สำมญั
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ไดห้รือใหสิ้ทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญั ส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ วนั
แรกของกำรเสนอขำยหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่/เปล่ียนเป็นหุน้สำมญัหรือใหสิ้ทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญั
แก่บุคคลทั่วไป และ/หรือ วันที่มีกำรตกลงซือ้ขำยหุน้สำมัญที่เสนอขำยแก่บุคคลในวงจ ำกัดตำมแต่
กรณี 

ทัง้นี ้รำคำเฉล่ียต่อหุน้ของหุน้สำมญัที่ออกใหม่เพื่อรองรบัสิทธิค ำนวณไดจ้ำกจ ำนวนเงินท่ีจะไดร้บัจำก
กำรขำยหลกัทรพัยท์ี่มีสิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุน้สำมญัหรือใหสิ้ทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญั
หกัดว้ยค่ำธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยของหลกัทรพัยท์ี่ออกนัน้ รวมกบัเงินท่ี
จะไดร้บัจำกกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญันัน้ หำรดว้ยจ ำนวนหุน้ทัง้สิน้ท่ีตอ้งออกใหม่เพื่อรองรบักำรใชสิ้ทธิ
นัน้ 

1. รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ  ดงันี ้

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

[MP (A + B)] 

2. อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ  ดงันี ้

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

[(A x MP) + BX] 

โดยที่ Price 1  คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

 Price 0 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

 Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

 Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

 MP คือ รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษิัท 

A คือ จ ำนวนหุน้สำมัญที่ไดเ้รียกช ำระเต็มมูลค่ำแลว้ ณ วันก่อนปิดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำรจองซือ้หลักทรัพยท์ี่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะ
แปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุน้สำมญัได ้หรือใหสิ้ทธิในกำรซือ้หุน้สำมญั
และ/หรือก่อนวนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ที่มีสิทธิ
ที่จะแปลงสภำพ/ เปล่ียนเป็นหุน้สำมญัไดห้รือใหสิ้ทธิในกำรซือ้หุน้
สำมญัใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ บคุคลในวงจ ำกดั 

B คือ จ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกใหม่เพื่อรองรบักำรใชสิ้ทธิของหลกัทรพัยใ์ดๆ
ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภำพ / เปล่ียนเป็นหุน้สำมญัไดห้รือใหสิ้ทธิในกำร
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ซือ้หุน้สำมญัตำมที่เสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมและ / หรือเสนอขำย
แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ บคุคลในวงจ ำกดั 

BX คือ จ ำนวนเงินที่จะไดร้บัทั้งสิน้หลังหักค่ำธรรมเนียมกำรจ ำหน่ำยและ
รับประกันกำรจ ำหน่ำยจำกกำรออกหลักทรัพยใ์ด  ๆ ที่มีสิทธิที่จะ
แปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุน้สำมญัไดห้รือใหสิ้ทธิในกำรซือ้หุน้สำมญั 
ส ำหรับกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม  และ/หรือ เสนอขำยแก่
ประชำชนทั่วไปรวมกับเงินที่จะไดร้ับจำกกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมัญ
ของบคุคลในวงจ ำกดั 

(ง) เมื่อบรษิัทจ่ำยปันผลทัง้หมด หรือบำงส่วนเป็นหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัท  

กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิ และอตัรำกำรใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญั
จะไม่มีสิทธิรบัหุน้ปันผล  (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมำย XD) 

1. รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ  ดงันี ้

Price 1= 
Price 0 x A 

(A + B) 

2. อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ  ดงันี ้

Ratio 1= 
Ratio 0 x (A + B) 

A 

โดยที่ Price 1 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

 Price 0 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

 Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

 Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

A คือ จ ำนวนหุน้สำมญัที่ไดเ้รยีกช ำระเต็มมลูคำ่แลว้ ณ วนัก่อนปิดสมดุ
ทะเบียนผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิในกำรรบัหุน้ปันผล 

B คือ จ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกใหมใ่นรูปแบบของหุน้สำมญัปันผล 

(จ) เมื่อบริษัทจ่ำยปันผลเป็นเงินเกินกว่ำอัตรำรอ้ยละ 90 ของก ำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินไดข้องบริษัท
ส ำหรบักำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำบัญชีใด  ๆ  ในช่วงอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ซึ่ง
พิจำรณำจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบรษิัท  
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กำรค ำนวณอตัรำรอ้ยละเงินปันผลที่จ่ำยใหก้ับผูถื้อหุน้ใหค้  ำนวณโดยน ำเงินปันผลที่จ่ำยออกจริงจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละรอบระยะบญัชีในแต่ละปี หำรดว้ยก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีเงินไดข้องผลกำร
ด ำเนินงำนของรอบระยะเวลำบญัชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ำยออกจริงดงักล่ำวใหร้วมถึงเงินปัน
ผลที่จ่ำยระหว่ำงกำลในแต่ระยะเวลำบญัชี กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิจะมี
ผลบังคับทันทีตัง้แต่วันแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมัญจะไม่มีสิทธิรบัเงินปันผล (วันแรกที่ตลำดหลักทรพัยข์ึน้
เครื่องหมำย XD) 

1. รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ  ดงันี ้

Price 1= 
PRICE 0 x [MP – (D – R)] 

  MP 

2. อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ  ดงันี ้

Ratio 1= 
Ratio 0 x MP 

 [MP – (D – R)] 

โดยที่ Price 1  คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

 Price 0 คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

 Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 

 Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

 MP คือ รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษิัท 

 D คือ เงินปันผลต่อหุน้ท่ีจ่ำยจรงิแก่ผูถื้อหุน้ 

R คือ เงินปันผลต่อหุน้ที่จ่ำยหำกน ำก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีเงินไดใ้น
อัตรำรอ้ยละ 90 มำค ำนวณจำกจ ำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิ
ไดร้บัเงินปันผล 

(ฉ) ในกรณีที่มีเหตกุำรณใ์ด ๆ อนัท ำใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 เสียสิทธิและผลประโยชนอ์นัพึง
ได ้โดยที่เหตุกำรณน์ั้นไม่ไดก้ ำหนดอยู่ในขอ้ (ก) ถึงขอ้ (จ) ใหผู้อ้อกใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1 
พิจำรณำเพื่อก ำหนดกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่โดยไม่ท ำใหสิ้ทธิ
ของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ดอ้ยไปกว่ำเดิม โดยใหถื้อว่ำผลกำรพิจำรณำนัน้เป็นที่สดุและ
แจง้ใหส้ ำนกังำน ก.ล.ต. ทรำบทนัที หรือก่อนวนัท่ีกำรปรบัสิทธิมีผลบงัคบั  
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(ช) กำรค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ (ก) ถึง (ฉ) เป็นอิสระต่อกนั 
และจะค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงตำมล ำดบัเหตกุำรณก์่อนหลงัของกำรเปรียบเทียบกับรำคำตลำดของ
หุน้สำมญัของบริษัท ส ำหรบัในกรณีที่เหตกุำรณต์่ำง ๆ จะเกิดขึน้พรอ้มกนัใหค้  ำนวณกำรเปล่ียนแปลง
เรียงล ำดบัดงันี ้คือ ขอ้ (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ) โดยในแต่ละล ำดบัครัง้ที่ค  ำนวณกำรเปล่ียนแปลง
ใหค้งสภำพของรำคำกำรใชสิ้ทธิเป็นทศนิยม 3 ต ำแหน่ง และอตัรำกำรใชสิ้ทธิเป็นทศนิยม 5 ต ำแหน่ง 

(ซ) กำรค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอัตรำกำรใชสิ้ทธิตำมข้อ (ก) ถึง (ฉ) จะไม่มีกำร
เปล่ียนแปลงซึ่งท ำใหร้ำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่สงูขึน้ และ/หรือ อัตรำกำรใชสิ้ทธิลดลง  เวน้แต่กรณีกำรรวม
หุน้ ในกรณีที่หุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 (ทศนิยม 5 ต ำแหน่ง
ของอตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง) ค ำนวณไดอ้อกมำเป็นเศษของหุน้ ใหต้ดัเศษของหุน้
นัน้ทิง้ และหำกรำคำกำรใชสิ้ทธิหลงักำรเปล่ียนแปลง (ทศนิยม  3 ต ำแหน่ง) คูณกับจ ำนวนหุน้สำมญั
ในกำรแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิในรอบนัน้ ค ำนวณไดเ้ป็นเศษของบำท ใหต้ดัเศษของบำททิง้ 

(ฌ) ในกรณีที่กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิดังกล่ำว มีผลท ำให้รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่มีรำคำต ่ำกว่ำ 
มูลค่ำที่ตรำไวข้องหุน้สำมัญของบริษัทก็ใหใ้ชร้ำคำตำมมูลค่ำที่ตรำไวข้องหุน้สำมัญของบริษัท ส่วน
อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่ใหใ้ชอ้ตัรำกำรใชสิ้ทธิที่ค  ำนวณไดต้ำมขอ้ (ก) ถึง (ฉ) เช่นเดิม 

(ญ) กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ (ก) ถึงขอ้ (ฉ) บริษัทจะด ำเนินกำรแจง้
ผลกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวโดยบอกถึงรำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณและเหตุผลที่ต้องมีกำร
เปล่ียนแปลงดงักล่ำวใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ทรำบ โดยเปิดเผยสำรสนเทศและรำยงำน
ต่อตลำดหลกัทรพัยใ์นทนัทีหรือก่อนวนัที่มีผลบงัคบัใชต้่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำ
กำรใชสิ้ทธิดงักล่ำว  

(ฎ) บรษิัทจะไม่ขยำยอำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 และจะไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงรำคำและอตัรำกำรใช้
สิทธิเวน้แต่จะมีกำรปรบัสิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรบัสิทธิ 

(ฏ) บริษัทอำจท ำกำรปรบัรำคำกำรใชสิ้ทธิควบคู่กับกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ใหม่ทดแทน
กำรปรบัอัตรำกำรใชสิ้ทธิก็ได ้ทั้งนี ้หำกบริษัทตอ้งออกหุน้รองรบัเพิ่มเติม บริษัทต้องยื่นมติที่ประชุม 
ผูถื้อหุน้ท่ีอนมุตัิใหอ้อกหุน้รองรบักำรปรบัสิทธินัน้อย่ำงเพียงพอต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. ก่อนกำรปรบัสิทธิ 
จึงจะถือว่ำบรษิัทไดร้บัอนญุำตใหเ้สนอขำยหุน้รองรบั 

ค ำนิยำม "รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษิัท" ส ำหรบัขอ้ (ข) ขอ้ (ค) และขอ้ (จ) ไดก้ ำหนดไวเ้ท่ำกบัรำคำเฉล่ีย
ถ่วงน ำ้หนกัของหุน้สำมญัในตลำดหลกัทรพัย์ 7 วนัท ำกำรติดต่อกันก่อนวนัที่ใชใ้นกำรค ำนวณ (รำคำเฉล่ียถ่วง
น ำ้หนกัเท่ำกบัมลูค่ำกำรซือ้ขำยหุน้ทัง้หมดของบริษัทหำรดว้ยจ ำนวนหุน้ของบริษัทที่มีกำรซือ้ขำยทัง้หมด) และ
วนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณขึน้อยู่กบัแต่ละกรณี ดงันี ้ 
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1) วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญัออกใหม่ และ/หรือหลกัทรพัยอ์อกใหม่ที่มี
สิทธิแปลงสภำพ / เปล่ียนเป็นหุน้สำมัญได ้หรือใหสิ้ทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญั ส ำหรบักรณีที่เป็นกำร
เสนอขำยใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม  

2) วันแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญออกใหม่ และ/หรือ  หลักทรัพย์ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภำพ/ 
เปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญได ้หรือให้สิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมัญ ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่
ประชำชนทั่วไป และ/หรือ กำรเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั  

3) วันแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไม่ไดร้บัสิทธิที่จะไดร้บัเงินปันผล และ/หรือ  หุน้สำมัญปันผล (วันแรกที่ตลำด
หลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมำย XD)  

5. กำรชดใชค้่ำเสียหำย กรณีทีบ่ริษัทไม่สำมำรถจัดให้มีหุน้สำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สทิธ ิ

บรษิัทจะชดใชค้่ำเสียหำยใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ต่อเมื่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ได้
แสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิในวนัใชสิ้ทธิ และปฏิบตัิถกูตอ้งครบถว้นตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด และบรษิัทไม่สำมำรถ
จดัใหม้ีหุน้สำมญัเพื่อรองรบักำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ไดอ้ย่ำงครบถว้น โดยที่บรษิัทจะชดใช้
ค่ำเสียหำยใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ขำ้งตน้ สำมำรถค ำนวณไดด้งันี ้

ค่ำเสียหำยต่อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย = B x (MP – Price 1) 

โดยที่  

B  คือ  จ ำนวนหุน้สำมัญที่ไม่สำมำรถจัดใหม้ี และ/หรือ เพิ่มขึน้ไดต้ำมอัตรำกำรใชสิ้ทธิที่
  เปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ต่อ 1 หน่วย 

MP  คือ   มลูค่ำกำรซือ้ขำยหุน้สำมญัของบรษิทัทัง้หมดหำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัของบรษิทัที่
 มีกำรซือ้ขำยทัง้หมดในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ในวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ 

Price 1 คือ  รำคำกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1 หรือรำคำกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ที่ไดเ้ปล่ียนแปลงแลว้ 

กำรชดใช้ค่ำเสียหำยข้ำงต้น บริษัทจะช ำระให้เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะและจะจัดส่งทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรบั ภำยใน 14 วนันบัจำกวนัใชสิ้ทธิ ใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ตำมที่อยู่ที่ปรำกฎ
ในใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญั 

อนึ่ง ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1 ที่มีสัญชำติต่ำงดำ้วใชสิ้ทธิแปลงสภำพใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
SCN–W1 เป็นหุน้สำมญัแต่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรไดเ้นื่องจำกอตัรำส่วนกำรถือหุน้ของบคุคลที่มีสญัชำติต่ำงดำ้ว
ในขณะนั้นเกินกว่ำจ ำนวนที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ในกรณีเช่นนี ้ บริษัทจะไม่ชดใช้ค่ำเสียหำยหรือ
ด ำเนินกำรอื่นใดใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ที่มีสญัชำติต่ำงดำ้วดงักล่ำวและผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิ SCN–W1 ที่มีสญัชำติต่ำงดำ้วไม่มีสิทธิเรียกรอ้งค่ำเสียหำยหรือเรียกรอ้งใหบ้ริษัทชดใชใ้ด ๆ ทัง้สิน้ โดยให้
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ถือว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ไม่สำมำรถใชสิ้ทธิได ้หรือหมดอำยลุงหำกเป็นกำรใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ยของใบ
แทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1    โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ที่มีสญัชำติต่ำงดำ้วดงักล่ำว ไม่มี
สิทธิเรียกรอ้งค่ำเสียหำยใด ๆ ต่อบรษิัท และบรษิัทจะไม่ด ำเนินกำรชดใชค้่ำเสียหำยที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ 

6. สถำนภำพของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสทิธิ SCN–W1 ทีอ่ยู่ระหวำ่งกำรแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธ ิ

ในช่วงระยะเวลำตัง้แต่ที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ที่ไดแ้สดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิโดยสมบรูณแ์ลว้
นั้น จนถึงวันก่อนที่นำยทะเบียนหุ้นสำมัญของบริษัทได้จดแจ้งชื่อของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ  SCN–W1 
ดงักล่ำวเป็นผูถื้อหุน้ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้สำมญัของบรษิัทท่ีกระทรวงพำณิชยร์บัจดทะเบียนเรียบรอ้ยแลว้ทุก
ประกำร บริษัทจะถือว่ำสิทธิของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ  SCN–W1 ดังกล่ำว มีสิทธิและสภำพเหมือนผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 รำยอื่นที่ยงัไม่ไดแ้สดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ และนบัแต่วนัที่นำยทะเบียนหุน้
สำมัญของบริษัทไดจ้ดแจ้งรำยชื่อผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ  SCN–W1 ที่ไดแ้สดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิโดย
สมบูรณแ์ลว้นัน้ลงในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้สำมญัของบริษัทที่กระทรวงพำณิชยร์บัจดทะเบียนเรียบรอ้ยแลว้ทกุ
ประกำร บริษัทจะถือว่ำสิทธิของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1 ดังกล่ำวมีฐำนะเป็นผู้ถือหุน้สำมัญของ
บรษิัทโดยสมบรูณ ์

ในกรณีที่บริษัทมีกำรปรบัรำคำใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิในช่วงที่บริษัทยงัไม่ไดน้ ำหุน้สำมญัที่เกิดขึน้
จำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 เขำ้จดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชย ์ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
SCN–W1  ที่ไดท้  ำกำรใชสิ้ทธิแลว้จะไดร้บักำรปรบัสิทธิยอ้นหลัง โดยบริษัทจะด ำเนินกำรออกหุน้สำมัญใหม่
เพิ่มเติมใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 โดยเร็วที่สดุตำมจ ำนวนที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1  
สมควรจะไดร้บัหำกรำคำกำรใชสิ้ทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใชสิ้ทธิ (แลว้แต่กรณี) ที่ไดป้รบัใหม่นัน้มีผลบงัคบัใช ้
อย่ำงไรก็ตำม ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิอำจไดร้บัหุน้สำมญัส่วนเพิ่มชำ้กว่ำหุน้สำมญัที่ไดร้บัก่อนหนำ้นีแ้ลว้ ทัง้นี ้
ไม่เกิน 45 วนันบัจำกวนัท่ีมีกำรปรบัสิทธิ 

7. สิทธขิองหุ้นสำมัญใหม่ทีเ่กดิจำกกำรใช้สทิธติำมใบส ำคัญแสดงสทิธิ SCN–W1 

หุน้สำมญัที่ออกใหม่เนื่องจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 จะมีสิทธิและสถำนะเท่ำเทียมกับ
หุน้สำมญัเดิมของบริษัทซึ่งไดอ้อกก่อนหนำ้นีแ้ลว้และเรียกช ำระเต็มมลูค่ำทุกประกำร ทัง้นี ้นบัแต่วนัที่มีกำรจด
แจง้ชื่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 เป็นผูถื้อหุน้ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัทท่ีกระทรวงพำณิชยร์บั
จดทะเบียนเรียบรอ้ยแลว้ หำกบริษัทไดป้ระกำศวนัก ำหนดใหสิ้ทธิในเงินปันผลหรือผลประโยชนอ์ื่นใดใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ก่อนวนัที่บริษัทไดจ้ดแจง้ชื่อของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 เป็นผูถื้อหุน้ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของ
บริษัทที่กระทรวงพำณิชยร์บัจดทะเบียนเรียบรอ้ยแลว้ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ดงักล่ำวจะไม่มีสิทธิ
ไดร้บัเงินปันผลหรือผลประโยชนอ์ื่นนัน้ 

8. กำรจอง กำรจ ำหน่ำย และกำรจัดสรร 

8.1 วิธีกำรเสนอขำยหลักทรัพย ์

กำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ครัง้นีไ้ม่ผ่ำนผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยแ์ละรบัประกนักำรจ ำหน่ำย   
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8.2 วิธีกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธ ิSCN–W1  

กำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ในครัง้นีเ้ป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัท ตำมสดัส่วน
กำรถือหุน้ (Rights Offering) ในอตัรำกำรจดัสรรท่ีหุน้สำมญัเดิมจ ำนวน 10 หุน้ ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
SCN–W1  โดยบรษิัทจะออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ใหแ้ก่ผูท้ี่มีรำยชื่อปรำกฏเป็นผูถื้อหุน้ของ
บริษัท ในวันก ำหนดรำยชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1  (Record Date) ซึ่งคือ
วนัที่ 26 พฤศจิกำยน 2564 ทัง้นี ้ในกำรค ำนวณสิทธิที่จะไดร้บัจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 แต่ละรำย
นัน้ หำกเกิดเศษจำกกำรค ำนวณตำมอตัรำกำรจดัสรรดงักล่ำวขำ้งตน้ใหปั้ดเศษนัน้ทิง้ 

8.3 วิธีกำรส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1 

บริษัทจะด ำเนินกำรให้ศูนยร์ับฝำกหลักทรัพย์เป็นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1 และบริษัทจะ
ด ำเนินกำรส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่ใชสิ้ทธิจองซือ้หุน้สำมญั ดงัมีรำยละเอียด
ดงัต่อไปนี ้

ก) กรณีผูถื้อหุน้เดิมไม่มีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยก์บับรษิัทหลกัทรพัยห์รือศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ 

บริษัทจะออกและส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิ  SCN–W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุน้ของบรษิัท โดยจะออกและส่งมอบใหแ้ก่ผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรเป็นเวลำไม่เกิน 14 วนั นบั
แต่วนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 เพื่อใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1  สำมำรถซือ้ขำย
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1 ในตลำดหลักทรัพย์ฯ ไดท้ันทีที่ไดร้ับใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1  
และตลำดหลกัทรพัยฯ์ อนุญำตใหใ้บส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ของบริษัทสำมำรถท ำกำรซือ้ขำยใน
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ได ้

ข) กรณีผูถื้อหุน้เดิมมีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยก์บับรษิัทหลกัทรพัย ์หรือ ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ 

หำกผู้ถือหุ้นเดิมมีบัญชีซือ้ขำยหลักทรัพยอ์ยู่แลว้กับบริษัทหลักทรัพย ์บริษัทจะด ำเนินกำรใหน้ำย
ทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ที่จะซือ้หุน้สำมญัจดัสรร
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่ใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญั ตำมจ ำนวนที่ไดร้บักำรจดัสรรโดยกำรโอนเขำ้บญัชีหลกัทรพัย์
ผ่ำนระบบไรใ้บหุน้ (Scripless System) ผ่ำนศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ในกรณีนี ้ผูไ้ดร้บัจดัสรรใบส ำคญั
แสดงสิทธิ SCN–W1  สำมำรถซือ้ขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1 ในตลำดหลักทรพัยฯ์ ไดท้ันทีที่
ตลำดหลักทรัพย์ฯ อนุญำตให้ใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1  ของบริษัทสำมำรถท ำกำรซือ้ขำยใน
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

8.4 รำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสำมัญทีอ่อกใหม่เพื่อรองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1  

จ ำนวนหุน้ท่ีรองรบักำรใชสิ้ทธิ 120,000,000 หุน้ 

มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 
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รำคำกำรใชสิ้ทธิหุน้ละ 2.50 บำท (เวน้แต่กรณีมีกำรปรบัรำคำกำรใชสิ้ทธิตำม
 เงื่อนไขกำรปรบัสิทธิ) 

สิทธิประโยชน ์และเงื่อนไขอื่น  -ไม่มี- 

8.5 ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1 และตลำดรองของหุ้นสำมัญทีเ่กิดจำกกำรใช้สิทธิ 

8.5.1 ตลำดรองของใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1 ที่เสนอขำยในครัง้นี ้บริษัทจะยื่นค ำขออนุญำตให้ตลำดหลักทรพัย์ฯ 
พิจำรณำรับใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี ้ 
ภำยใตเ้งื่อนไขกำรปฏิบตัิตำมประกำศ และกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง โดยบรษิัทจะด ำเนินกำรยื่นเอกสำรตอ่
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ภำยใน 15 วนั หลงัจำกไดท้ ำกำรจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

8.5.2 ตลำดรองของหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชสิ้ทธิ 

 บริษัทจะด ำเนินกำรยื่นขออนุญำตน ำหุน้สำมัญที่เกิดจำกกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพของใบส ำคญัแสดง
สิทธิ SCN–W1 เขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนต่อตลำดหลกัทรพัยฯ์ ภำยใน 30 วนั นบัจำก
วนัใชสิ้ทธิ ทัง้นี ้เพื่อใหหุ้น้สำมญัดงักล่ำวสำมำรถท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ไดเ้ช่นเดียวกับ
หุน้สำมญัเดิมของบรษิัท                                                                                                                                                                                                                              

8.6 กำรออกและส่งมอบหุ้นสำมัญออกใหม่ 

(ก) ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้สำมญั โดย
ใหอ้อกใบหุน้ในนำมของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ศูนยร์บัฝำกหลักทรพัยจ์ะส่งมอบใบหุน้
ตำมจ ำนวนที่ใชสิ้ทธิแก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ทำงไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบั ตำมชื่อที่
อยู่ที่ระบุไวใ้นสมดุทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัจำกวนัใชสิ้ทธิ ใน
กรณีนีผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ที่จะใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัจะไม่สำมำรถขำยหุน้สำมญัที่เกิด
จำกกำรใชสิ้ทธิในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ไดจ้นกว่ำจะไดร้บัใบหุน้ ซึ่งอำจจะไดร้บัภำยหลงัจำกหุน้สำมญัที่
เกิดจำกกำรใชสิ้ทธิไดร้บัอนญุำติใหเ้ขำ้ท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์  

(ข) ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้สำมญั แต่
ประสงคจ์ะใชบ้ริกำรของศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ประสงคท์ี่จะ
ฝำกหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชสิ้ทธิไวใ้นบญัชีของบริษัทหลกัทรพัย์ ซึ่งผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–
W1 มีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยอ์ยู่ ในกรณีนีศ้นูยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะด ำเนินกำรน ำหุน้สำมญัที่เกิดจำก
กำรใชสิ้ทธิฝำกไวก้บั “บรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผูฝ้ำก” และศนูยร์บัฝำก
หลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวนหุ้นสำมัญที่บริษั ทหลักทรัพย์นั้นฝำกหุ้นสำมัญอยู่  ใน
ขณะเดียวกนั บริษัทหลกัทรพัยน์ัน้  ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนหุน้สำมญัที่บรษิัทหลกัทรพัยน์ัน้  ฝำก
หุ้นสำมัญอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยน์ั้น ก็จะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวนหุ้นสำมัญที่ผู้ถือ
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ใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ฝำกไวแ้ละออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ ที่
ไดร้บักำรจดัสรรภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัจำกวนัใชสิ้ทธิ ในกรณีนี ้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ที่
ไดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญั จะสำมำรถขำยหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชสิ้ทธิในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ไดท้นัที
ที่ตลำดหลกัทรพัยฯ์ อนุญำตใหหุ้น้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชสิ้ทธิท ำกำรซือ้ขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัย์ฯ 
ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ที่ใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัเลือกใหบ้ริษัทด ำเนินกำรตำมขอ้นี ้ 
ชื่อของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ จะตอ้งตรงกบัชื่อเจำ้ของบญัชีซือ้ขำย
ทรพัยท์ี่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ประสงคท์ี่จะฝำกหุน้สำมญัไวใ้นบญัชีหลกัทรพัยด์งักล่ำว 
มิฉะนั้นแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรออกใบหุ้นแก่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1 ที่
ไดร้บัจดัสรรหุน้ตำมขอ้ (ก) แทน 

(ค) ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1 ที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่
ประสงคจ์ะใชบ้ริกำรของศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย์ โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1  ประสงคท์ี่จะ
ฝำกหุน้สำมญัไวใ้นบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัยส์มำชิกเลขที่ 600 ในกรณีนี ้ บริษัทจะด ำเนินกำร
น ำหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใชสิ้ทธิฝำกไวก้ับศูนยร์ับฝำกหลักทรัพย ์และศูนยร์ับฝำกหลักทรัพยจ์ะ
บนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนหุน้สำมญั ตำมจ ำนวนที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ไดร้บักำรจดัสรรไว้
ในบญัชีผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
SCN–W1 ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัจำกวนัครบก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ เมื่อผูท้ี่ไดร้บักำร
จัดสรรหุน้ตอ้งกำรขำยหุน้ ผูท้ี่ไดร้บักำรจัดสรรหุน้ตอ้งถอนหุน้ออกจำกบัญชี 600 ดังกล่ำว โดยตอ้ง
ติดต่อผ่ำนบริษัทหลกัทรพัยท์ั่วไป ซึ่งอำจจะมีค่ำธรรมเนียมในกำรด ำเนินตำมที่ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย์
และ/หรือ บรษิัทหลกัทรพัยน์ัน้  ๆ ก ำหนด ดงันัน้ ในกรณีนี ้ ผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้จะสำมำรถขำยหุน้ท่ี
ไดร้บักำรจดัสรรในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ไดท้นัทีที่ตลำดหลกัทรพัยอ์นญุำตใหหุ้น้ของบรษิัทท ำกำรซือ้ขำย
ไดใ้นตลำดหลักทรพัย ์และผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ไดด้  ำเนินกำรถอนหุน้ออกจำกบัญชี 600 ดังกล่ำว
แลว้ 

9. กำรโอนใบส ำคัญแสดงสทิธิ 

9.1 กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิทีมิ่ได้ฝำกไว้กับศูนยรั์บฝำกหลักทรัพย ์ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งันี ้

(1) แบบกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ระหว่ำงผูโ้อนและผูร้บัโอน 

กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 จะสมบูรณ ์เมื่อผูโ้อนใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ซึ่งเป็นผูท้ี่
สมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิระบชุื่อเป็นเจำ้ของใบส ำคญัแสดงสิทธิในจ ำนวนที่จะท ำกำรโอน
หรือผูร้บัโอนคนสุดทำ้ยโดยมีกำรสลักหลังแสดงกำรโอนต่อเนื่องครบถว้นจำกผูท้ี่ปรำกฎชื่อดงักล่ำว 
(แลว้แต่กรณี) ไดส่้งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูร้บัโอนโดยลงลำยมือชื่อสลกัหลงัแสดงกำรโอนให้
ไวด้ว้ย 

(2) ผลกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ระหว่ำงผูร้บัโอนกบัผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 
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กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1 จะใชย้ันกับผูอ้อกใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1 ไดก้็ต่อเมื่อ
นำยทะเบียนไดร้บัค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1 พรอ้มทั้งใบส ำคัญแสดง
สิทธิ SCN–W1 ที่ผูร้บัโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ไดล้งลำยมือชื่อเป็นผูร้บัโอนในดำ้นหลงัของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 นัน้ครบถว้นแลว้ 

(3) ผลของกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ระหว่ำงผูร้บัโอนกบับคุคลภำยนอก 

กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1 จะใช้ยันกับบุคคลภำยนอกได้ก็ต่อเมื่อนำยทะเบียนได้
ลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเรียบรอ้ย
แลว้ 

(4) กำรขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ต่อนำยทะเบียน 

จะตอ้งกระท ำ ณ ส ำนกังำนใหญ่ของนำยทะเบียนในวนัและเวลำท ำกำรของนำยทะเบียน และจะตอ้ง
ท ำตำมแบบและวิธีกำรที่นำยทะเบียนก ำหนด โดยนำยทะเบียนมีสิทธิปฏิเสธไม่รบัค ำขอลงทะเบียน
กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ หำกนำยทะเบียนเห็นว่ำกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 นัน้ไม่ชอบ
ดว้ยกฎหมำย โดยผู้ขอลงทะเบียนจะตอ้งส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ลงลำยมือชื่อครบถว้นตำม
หลักเกณฑใ์นขอ้ 9.1(1) พรอ้มทั้งหลักฐำนอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงควำมถูกตอ้งและควำมสมบูรณข์องกำร
โอนและกำรรบัโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ตำมที่นำยทะเบียนก ำหนดใหแ้ก่นำยทะเบียนดว้ย 
ซึ่งนำยทะเบียนจะลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1 ในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิใหแ้ลว้เสร็จภำยใน 7 วันท ำกำร หลังจำกวนัที่นำยทะเบียนไดร้บัค ำขอลงทะเบียนกำรโอน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิพร้อมทั้งใบส ำคัญแสดงสิทธิ  SCN–W1 และหลักฐำนอื่นๆ ที่จะต้องส่งมอบ
ครบถว้นเรียบรอ้ยแลว้ 

9.2 กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของตลำด
หลกัทรพัย ์ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์และหน่วยงำนอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

10. ผลกระทบทีมี่ต่อผู้ถือหุ้น  

เนื่องจำกบรษิัทมีกำรออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN-W1 และ ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญั
เพิ่มทนุของบรษิัท สแกน อินเตอร ์จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 2 (“ใบส ำคัญแสดงสทิธิ SCN-W2”) ดงันัน้ ในกำร
พิจำรณำผลกระทบตอ่ผูถื้อหุน้ จะพิจำรณำโดยแบ่งเป็น 4 กรณี ดงันี ้ 

กรณีที่1: กรณีกำรออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN-W1 และ ใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN-W2 โดยผูถื้อหุน้
เดิมเป็นผูใ้ชสิ้ทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษิัททัง้จ ำนวน  

กรณีที่ 2: กรณีกำรออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN-W1 โดยบุคคลอื่นที่มิใช่ผูถื้อหุน้เดิมเป็นผูใ้ชสิ้ทธิที่
จะซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษิัททัง้จ ำนวน  
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กรณีที่ 3: กรณีกำรออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN-W2 โดยบุคคลอื่นที่มิใช่ผูถื้อหุน้เดิมเป็นผูใ้ชสิ้ทธิที่ 
จะซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษิัททัง้จ ำนวน  

กรณีที่ 4: กรณีกำรออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN-W1 และใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN-W2 โดยบุคคล
อื่นท่ีมิใช่ผูถื้อหุน้เดิม เป็นผูใ้ชสิ้ทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษิัททัง้จ ำนวน โดยพิจำรณำผลกระทบต่อผูถื้อ
หุน้ของบรษิัทดงันี ้

10.1. ผลกระทบตอ่สัดสว่นกำรถือหุน้ (Control Dilution) 

สตูรกำรค ำนวณ : Control Dilution = Qw / (Qo + Qw)  

Qo  =  จ ำนวนหุน้สำมญัที่มีอยู่เดมิเทำ่กบั 1,200,000,000 หุน้ ก่อนวนัใชสิ้ทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN-
 W1 และ ใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN-W2 

Qw =   จ ำนวนหุน้สำมญัที่เพิม่ขึน้จำกกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN-W1 และ/หรือ ใบส ำคญั 
 แสดงสิทธิ SCN-W2 โดยในแต่ละกรณีไดแ้ก่  

-  กรณีที่ 1: เนื่องจำกผูถื้อหุน้เดิมเป็นผูใ้ชสิ้ทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทนุของบรษิัททัง้จ ำนวนท ำให้
ไม่มีผลกระทบต่อสดัส่วนกำรถือหุน้ 

 -  กรณีที่ 2: Qw2 = 120,000,000 หุน้ ซึ่งเป็นจ ำนวนหุน้สำมญัที่เพิม่ขึน้จำกกำรใชสิ้ทธิของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN-W1 ทัง้จ ำนวน 

 -  กรณีที่ 3: Qw3 = 120,000,000 หุน้ ซึ่งเป็นจ ำนวนหุน้สำมญัที่เพิม่ขึน้จำกกำรใชสิ้ทธิของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN-W2 ทัง้จ ำนวน  

-  กรณีที่ 4: Qw4 = 240,000,000 หุน้ ซึ่งเป็นจ ำนวนหุน้สำมญัที่เพิม่ขึน้จำกกำรใชสิ้ทธิของ 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN-W1 และ SCN-W2 ทัง้จ ำนวน 

ดงันัน้  

กรณีที่ 1: Control Dilution เทำ่กบั ไม่มีผลกระทบ 

 กรณีที่ 2: Control Dilution เทำ่กบั รอ้ยละ 9.09 

 กรณีที่ 3: Control Dilution เทำ่กบั รอ้ยละ 9.09  

กรณีที่ 4: Control Dilution เทำ่กบั รอ้ยละ 16.67 

10.2. ผลกระทบตอ่รำคำตลำดของหุ้น (Price Dilution) 
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Price Dilution =  (รำคำก่อนกำรเสนอขำย – รำคำตลำดหลงักำรเสนอขำย)  
 รำคำตลำดก่อนเสนอขำย 

 =   (Po – Pn)  
    Po 

Po = 2.19 บำทต่อหุน้ ซึ่งเป็นรำคำปิดของหุน้สำมญัของบรษิัทถวัเฉล่ียถว่งน ำ้หนกัยอ้นหลงั 15 วนัท ำกำรก่อน
วนัประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท (ตัง้แตว่นัท่ี 20 ตลุำคม 2564 - 10 พฤศจกิำยน 2564)  

Pn = รำคำเฉล่ียต่อหุน้ทัง้หมดภำยหลงักำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN-W1 และ/หรือ ใบส ำคญัแสดง
สิทธิ SCN-W2 โดยในแต่ละกรณีไดแ้ก่ 

-  กรณีที่ 1 และ 4: (Po x Qo) + (รำคำกำรใชสิ้ทธิของ SCN-W1 x 120,000,000 หุน้) + (รำคำกำรใชสิ้ทธิ
ของ SCN-W2 x 120,000,000 หุน้) / (Qo + 240,000,000 หุน้) ซึง่เท่ำกบั 2.45 บำทต่อหุน้ 

-  กรณีที่ 2: (Po x Qo) + (รำคำกำรใชสิ้ทธิของ SCN-W1 x 120,000,000 หุน้) / (Qo + 120,000,000 หุน้) 
ซึ่งเทำ่กบั 2.21 บำทต่อหุน้ 

 -  กรณีที่ 3: (Po x Qo)+ (รำคำกำรใชสิ้ทธิของ SCN-W2 x 120,000,000 หุน้) / (Qo + 120,000,000 หุน้)ซึ่ง
เท่ำกบั 2.44 บำทต่อหุน้  

เนื่องจำก Po < Pn ดงันัน้กำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิSCN-W1 และ SCN-W2 จึงไม่มี ผลกระทบ
ต่อรำคำตลำดของหุน้ (Price Dilution) 

10.3.  ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution) 

EPS Dilution = (EPSo – EPSn) / EPSo 

EPSo  =  ก ำไรสุทธิ / Qo = ก ำไรสุทธิใน 4 ไตรมำสล่ำสุดของบริษัทจ ำนวน 38.91 ล้ำนบำท หำร 
 1,200,000,000 หุน้ ซึ่งเท่ำกบั 0.032 บำท 

 EPSn  =  ก ำไรสทุธิ / (Qo + Qw) โดยในแต่ละกรณีไดแ้ก่ 

-  กรณีที่ 1 และ 4: ก ำไรสุทธิ / (Qo + 240,000,000) = ก ำไรสุทธิใน 4 ไตรมำสล่ำสุดของ บริษัทจ ำนวน 
38.91 ลำ้นบำท หำร 1,440,000,000 หุน้ ซึ่งเท่ำกบั 0.027 บำท  

-  กรณีที่ 2: ก ำไรสุทธิ / (Qo + 120,000,000) = ก ำไรสุทธิใน 4 ไตรมำสล่ำสุดของบริษัท จ ำนวน 38.91 
ลำ้นบำท หำร 1,320,000,000 หุน้ ซึ่งเท่ำกบั 0.029 บำท 

 -  กรณีที่ 3: ก ำไรสุทธิ / (Qo + 120,000,000) = ก ำไรสุทธิใน 4 ไตรมำสล่ำสุดของบริษัท จ ำนวน 38.91 
ลำ้นบำท หำร 1,320,000,000 หุน้ ซึ่งเท่ำกบั 0.029 บำท 
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ดงันัน้  

กรณีที่ 1: EPS Dilution = (0.032-0.027) / 0.032 = รอ้ยละ16.67 

 กรณีที่ 2: EPS Dilution = (0.032-0.029) / 0.032 = รอ้ยละ 9.09  

กรณีที่ 3: EPS Dilution = (0.032-0.029) / 0.032 = รอ้ยละ 9.09 

กรณีที่ 4: EPS Dilution = (0.032-0.027) / 0.032 = รอ้ยละ 16.67  

โดยก ำไรสุทธิค ำนวณจำกก ำไรสุทธิใน 4 ไตรมำสล่ำสุดของบริษัท (ไตรมำสที่ 4/2563 –3/2564) ซึ่งเท่ำกับ 
38.91 ลำ้นบำท 

11. ข้อจ ำกัดในกำรโอนใบส ำคัญแสดงสทิธิ SCN–W1  และหุ้นสำมัญทีเ่กิดจำกกำรใช้สทิธ ิ

11.1 กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1   

บริษัทไม่มีขอ้จ ำกัดในกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1 เวน้แต่กำรโอนที่เกิดขึน้ในช่วงปิดสมุดทะเบียน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อพกักำรโอนสิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 21 วนั ก่อนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิและใบส ำคญั
แสดงสิทธิจะถูกสั่งพักกำรซือ้ขำย (กำรขึน้เครื่องหมำยแสดงกำรห้ำมซือ้ขำยหลักทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นกำร
ชั่วครำว (SP) จำกตลำดหลกัทรพัยล่์วงหนำ้ 2 วนัท ำกำร ก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอน) (ในกรณีที่วนัแรก
ของกำรปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิตรงกับวนัหยุดท ำกำรของตลำดหลกัทรพัยใ์หเ้ล่ือนวัน
แรกของกำรเริ่มปิดสมดุทะเบียนเป็นวนัท ำกำรก่อนหนำ้) อนึ่ง ในกรณีที่จะมีกำรประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
SCN–W1 บริษัทจะให้มีกำรปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อก ำหนดสิทธิในกำรเข้ำร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมในระยะเวลำไม่เกิน 21 วนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ดว้ย 

11.2 กำรโอนหุ้นทีเ่กิดจำกกำรใช้สิทธิ 

ตำมขอ้ 11 ของขอ้บงัคบัของบริษัท หุน้ของบริษัทย่อมโอนกันไดอ้ย่ำงเสรีโดยไม่มีขอ้จ ำกัด และหุน้ที่ถือโดยคน
ต่ำงดำ้วในขณะใดขณะหนึ่งตอ้งมีจ ำนวนรวมกันไม่เกินกว่ำรอ้ยละส่ีสิบเกำ้ (49) ของจ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยได้
แลว้ทัง้หมดของบริษัท กำรโอนหุน้รำยใดที่จะท ำใหอ้ตัรำส่วนกำรถือหุน้ของบุคคลที่มิใช่สญัชำติไทยของบรษิัท
เกินอัตรำส่วนขำ้งตน้ บริษัทมีสิทธิปฏิเสธกำรโอนหุน้บริษัทรำยนั้น อย่ำงไรก็ตำม บริษัทขอสงวนสิทธิในกำร
เปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบับรษิัทในส่วนที่เก่ียวกบักำรโอนหุน้ภำยหลงักำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 นี ้
โดยใหถื้อว่ำกำรแกไ้ขขอ้บังคบัของบริษัทมีผลบังคับต่อเงื่อนไขกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธินีน้บัตัง้แต่
วนัท่ีไดร้บัจดทะเบียนจำกกระทรวงพำณิชยเ์ป็นตน้ไป   

12. กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสทิธ ิ

12.1 กำรแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนทีมิ่ใช่สำระส ำคัญหรือทีต่้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
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กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิในเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิที่มิใช่สำระส ำคัญของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
SCN–W1 หรือเรื่องที่เห็นไดว้่ำจะเป็นประโยชนต์่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 โดยชดัแจง้ หรือในส่วนซึ่ง
ไม่ท ำใหสิ้ทธิของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ดอ้ยลง หรือเพื่อใหเ้ป็นไปตำมบทบญัญัติ หรือหลกัเกณฑท์ี่
ก ำหนดในกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยห์รือกฎหมำยอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั 
หรือค ำสั่งที่มีผลบงัคบัทั่วไป หรือประกำศ หรือขอ้บงัคบัของส ำนกังำน ก.ล.ต. ที่เก่ียวขอ้ง ใหก้ระท ำไดโ้ดยเพียงมี
มติจำกที่ประชมุของคณะกรรมกำรบรษิัท 

12.2 กำรแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนทีเ่ป็นสำระส ำคัญ 

กำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก ำหนดสิทธินอกจำกกรณี ขอ้ 12.1 ตอ้งไดร้บัควำมยินยอมจำกบริษัทที่เป็นไปตำมมติของ
คณะกรรมกำรบริษัทและมติที่ประชุมผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ ตำมที่ระบุไวใ้นขอ้  13.8 หรือขอ้ 13.10 แลว้แต่
กรณี 

12.3 ข้อจ ำกัดของกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิ 

กำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก ำหนดสิทธิขำ้งตน้ จะตอ้งไม่เป็นกำรแกไ้ขเพิ่มเติมในเรื่องกำรขยำยอำยขุองใบส ำคญัแสดง
สิทธิ SCN–W1 อตัรำกำรใชสิ้ทธิ รำคำใชสิ้ทธิ รวมทัง้จะตอ้งไม่เป็นกำรแกไ้ขเพิ่มเติมที่ขดักับกฎเกณฑใ์ด ๆ ของ
คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยข์องส ำนกังำน ก.ล.ต. หรือ ของตลำดหลกัทรพัย ์ทัง้ที่มีผล
บงัคบัใชแ้ลว้หรือที่จะมีเพิ่มเติมภำยหลงัจำกวนัท่ีบรษิัทออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 นี ้เวน้แต่
บรษิัทจะไดร้บักำรผ่อนผนั 

12.4 กำรด ำเนินกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

บริษัทจะแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก ำหนดสิทธิตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทหรือตำมมติที่ประชุมผูถื้อใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ SCN–W1 ภำยใน 3 วันท ำกำรนับตัง้แต่วันที่มีประชุมเพื่อลงมติ และบริษัทจะแจง้กำรแกไ้ขเพิ่มเติม
ขอ้ก ำหนดสิทธิเป็นลำยลกัษณอ์กัษรใหส้ ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยฯ์ ทรำบภำยใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีมี
กำรแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ทั้งนี ้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบผ่ำนระบบกำรเผยแพร่ข้อมูล ของ 
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ในวนัเดียวกบัท่ีบรษิัทแจง้ส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

13. กำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1  

13.1 กำรเรียกประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1  

บรษิัทจะเรียกประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 เพื่อขอมติในกำรด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งภำยใน 30 
วนั นบัแต่วนัท่ีเกิดกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปนี ้

(1)  มีกำรเสนอขอแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก ำหนดสิทธิในส่วนท่ีเป็นสำระส ำคญัตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 12.2 

(2)  มีเหตุกำรณส์ ำคัญซึ่งบริษัทเห็นว่ำอำจกระทบต่อส่วนไดเ้สียของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1  
อย่ำงเป็นนยัส ำคญัหรือควำมสำมำรถของบรษิัทในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมขอ้ก ำหนดสิทธิ 
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(3)  มีผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1  รำยหนึ่งหรือหลำยรำยที่ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1  
รวมกันไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 25 ของจ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1  ที่ยังมิไดม้ีกำรใชสิ้ทธิรอ้ง
ขอใหบ้ริษัทด ำเนินกำรจดัประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1  โดยไดท้ ำเป็นหนงัสือที่ระบุเหตุ 
ผลอย่ำงชดัเจนในกำรขอใหม้ีกำรประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1  

ทัง้นี ้บริษัทจะจดัใหม้ีกำรปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 เพื่อก ำหนดสิทธิในกำรเขำ้
ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ในระยะเวลำไม่เกิน 21 วันก่อนวันประชุมผูถื้อใบส ำคัญแสดง
สิทธิ SCN–W1 โดยจะแจง้ใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทรำบผ่ำนระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลำดหลกัทรพัย ์ ไม่นอ้ย
กว่ำ 7 วนัท ำกำรก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 

13.2 ผู้มีสิทธิเข้ำร่วมประชุม 

ผูม้ีสิทธิเขำ้รว่มในกำรประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิแต่ละครัง้ จะประกอบดว้ยบคุคลต่ำง ๆ ดงัต่อไปนี ้

(1)  ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิและตวัแทนของบรษิัท 

(2)  ที่ปรกึษำทำงกำรเงิน ที่ปรกึษำกฎหมำย หรือบคุคลซึ่งมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเรื่องที่ที่ประชมุจะพิจำรณำซึ่ง
ไดร้บักำรรอ้งขอจำกบรษิัท และ/หรือ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ใหเ้ขำ้ร่วมประชมุเพื่อท ำกำร
ชีแ้จงและแสดงควำมเห็นต่อที่ประชมุ 

(3)  บคุคลใด ๆ ท่ีประธำนในที่ประชมุอนญุำตใหเ้ขำ้รว่มประชมุในฐำนะผูส้งัเกตกำรณ ์

13.3 หนังสือเชิญประชุม 

บรษิัทจะเป็นผูจ้ดัท ำหนงัสือเชิญประชมุและส่งใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ทกุรำยที่มีรำยชื่อปรำกฏใน
สมุดทะเบียนพักกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1 ตำมข้อ 13.1 ในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนวัน
ประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 โดยหนงัสือเชิญประชมุจะระบอุย่ำงนอ้ยในเรื่อง สถำนท่ี วนั เวลำ  ผูท้ี่
ขอใหเ้รียกประชมุ และวำระกำรประชุมกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 เป็นผูข้อใหม้ีกำรประชมุตำมขอ้ 
13.1(3) และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ที่รอ้งขอนั้นมีเอกสำรที่จะใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 
ไดใ้ชป้ระกอบกำรพิจำรณำเพื่อกำรลงมติ โดยจะใหบ้ริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบในค่ำใชจ้่ำยของกำรจดัท ำส ำเนำเพื่อ
แนบส่งไปกับหนงัสือเชิญประชุม และ/หรือ เพื่อกำรแจกจ่ำยในที่ประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 กรณี
เช่นนี ้บริษัทมีสิทธิที่จะท ำส ำเนำเฉพำะเอกสำรที่บริษัทเห็นว่ำเก่ียวขอ้งและจ ำเป็น และ/หรือ  เฉพำะเนือ้ควำม
ส ำคญัที่บรษิัทสรุปจำกเอกสำรเหล่ำนัน้เพื่อใชใ้นกำรดงักล่ำวก็ได ้

13.4 กำรมอบฉันทะ 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 อำจแต่งตัง้ผูร้บัมอบฉันทะใหเ้ขำ้ร่วมประชุม และ/หรือ ออกเสียงลงคะแนนใน
ที่ประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ครำวใด ๆ ก็ได ้โดยกำรมอบฉันทะนัน้ตอ้งท ำเป็นหนงัสือตำมแบบที่
บรษิัทหรือนำยทะเบียนก ำหนดและไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุม
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แลว้ ทัง้นี ้ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งยื่นหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่ำวต่อประธำนที่ประชมุหรือบคุคลที่ประธำนที่ประชุม
มอบหมำยก่อนเริ่มกำรประชมุ 

13.5 องคป์ระชุม 

ที่ประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 จะตอ้งมีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 และ/หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะ
จำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1  ซึ่งถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 เป็นจ ำนวนรวมกนัไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 
25 ของจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ที่ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิเขำ้รว่มประชมุ จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีที่กำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 เป็นกำรประชุมครัง้ใหม่ที่เล่ือนมำจำกกำรประชุมครัง้
ก่อนซึ่งไม่สำมำรถประชมุไดเ้นื่องจำกไม่ครบองคป์ระชมุตำมวรรคก่อน กำรประชมุครัง้ใหม่นีจ้ะตอ้งประกอบดว้ย
ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำ  5 รำยขึน้ไป จึงจะครบเป็น 
องคป์ระชมุ 

13.6 ประธำนทีป่ระชุม 

ใหป้ระธำนกรรมกำรของบริษัทหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรของบริษัท ท ำหนำ้ที่เป็นประธำน
ของที่ประชุม โดยประธำนที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดใ้นจ ำนวนที่ไม่เกินใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 
ที่ตนมีอยู่เท่ำนัน้ 

13.7 กำรเลื่อนประชุม 

ในกำรประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ไม่ว่ำครัง้ใด หำกปรำกฏว่ำเมื่อล่วงเวลำนดัไปแลว้ถึง 45 นำที ยงั
มีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 เขำ้ร่วมประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุ ประธำนในท่ีประชมุจะตอ้งสั่งเลิกกำร
ประชมุ โดย 

(1)  ในกรณีที่บริษัทเป็นผูเ้รียกประชุม ใหป้ระธำนในที่ประชุมเล่ือนกำรประชุมผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
SCN–W1  ไปประชุมในวัน เวลำ และสถำนที่ซึ่งประธำนก ำหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะตอ้งอยู่
ภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน แต่ไม่เกิน 14 วัน นับจำกวันนัดประชุมเดิม นอกจำกนี ้เรื่องที่
พิจำรณำและลงมติในที่ประชุมครัง้ใหม่ จะตอ้งเป็นเรื่องเดิมที่อำจพิจำรณำไดโ้ดยชอบในกำรประชมุ
ครัง้ก่อนเท่ำนัน้ 

(2) ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1  เป็นผูร้อ้งขอใหเ้รียกประชุม หรือเป็นกำรเรียกประชุม
เนื่องจำกกำรประชมุในครัง้ก่อนขำดองคป์ระชมุ จะไม่มีกำรประชมุใหม่ตำมก ำหนดไวใ้นขอ้ (1) 

ทั้งนี ้หนังสือเชิญประชุมส ำหรบักำรประชุมครัง้ใหม่ที่จะจัดขึน้จะส่งใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ  SCN–W1 
ตำมรำยชื่อและที่อยู่ซึ่งเคยไดจ้ดัส่งหนังสือเชิญประชุมในครัง้ก่อนทุกรำย ภำยในระยะเวลำไม่นอ้ยกว่ำ  3 วัน
ก่อนวนันดัประชุมครัง้ใหม่โดยบริษัทมีสิทธิที่จะไม่ส่งเอกสำรประกอบกำรประชุมซ ำ้กับที่ไดเ้คยส่งไปพรอ้มกับ
หนงัสือเชิญประชมุครัง้ก่อน 



บริษัท สแกน อินเตอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

 

หนำ้ 34 
 

13.8 มติทีป่ระชุม 

มติของที่ประชุมผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
SCN–W1  ทัง้หมดของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 หรือผูร้บัมอบฉันทะที่เขำ้ร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียง และใหม้ตินัน้มีผลผกูพนัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ทกุรำย ไม่ว่ำจะไดเ้ขำ้รว่มประชมุหรือไม่ก็ตำม 

ผูท้ี่มีสิทธิออกเสียงขำ้งตน้  หมำยถึงผูท้ี่ไม่มีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์นเรื่องที่ที่ประชมุจะพิจำรณำลงมต ิ

13.9 รำยงำนกำรประชุม 

บริษัทจะจัดท ำรำยงำนกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยในระยะเวลำไม่เกิน  14 วัน นับจำกวันประชุม 
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 โดยใหป้ระธำนท่ีประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ในครัง้นัน้ ๆ เป็น
ผูล้งนำมรบัรองรำยงำนกำรประชมุ ทัง้นี ้ใหจ้ดัเก็บรำยงำนกำรประชมุไวท้ี่ส  ำนกังำนใหญ่ของบรษิัท 

รำยงำนกำรประชมุดงักล่ำวซึ่งลงนำมโดยประธำนท่ีประชมุในแต่ละครัง้ใหถื้อว่ำถกูตอ้งและผกูพนัผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิ SCN–W1 ทุกรำยไม่ว่ำจะไดเ้ขำ้ร่วมประชุมดว้ยหรือไม่ก็ตำม ในในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
SCN–W1 รอ้งขอ บริษัทจะตอ้งจดัส่งรำยงำนกำรประชุมใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1  รำยที่รอ้งขอ
ดว้ย โดยผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1 ดังกล่ำวจะตอ้งเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวกับกำรจัดส่ง
รำยงำนกำรประชมุนัน้ ๆ 

13.10 มติเป็นหนังสือแทนกำรประชุม 

ในกรณีที่จะตอ้งมีกำรประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 เพื่อลงมติไม่ว่ำเรื่องหน่ึงเรื่องใดตำมที่ก ำหนดไว้
ในขอ้ก ำหนดสิทธิ บริษัทอำจขอใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ท ำควำมตกลงกันเป็นลำยลกัษณอ์ักษร
แทนกำรประชุมผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1 เพื่อลงมติในเรื่องดงักล่ำวได ้แต่มติดังกล่ำวจะตอ้งมีผูถื้อ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1 ซึ่งถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 เป็นจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ที่ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิทัง้หมดลงลำยมือชื่อใหค้วำมเห็นชอบไวเ้ป็นหลกัฐำนในหนงัสือ
ฉบบัเดียวกันหรือหลำยฉบบัก็ได ้และส่งมอบใหป้ระธำนกรรมกำรบริษัทหรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมำยเป็นผูเ้ก็บ
รกัษำไว ้

กำรลงมติตำมวิธีกำรที่ก ำหนดในขอ้ 13.10 นี ้ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ SCN–W1  ไม่สำมำรถยกเลิกหรือเพิก
ถอนมติที่ส่งมำไดเ้วน้แต่จะไดร้บัควำมยินยอมเป็นหนงัสือจำกบรษิัท และมติดงักล่ำวจะมีผลใชบ้งัคบัและผกูพนั
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ SCN–W1 ทกุรำย ไม่ว่ำจะไดล้งลำยมือชื่อใหค้วำมเห็นชอบในมติดงักล่ำวหรือไม่ก็ตำม 

13.11 ค่ำใช้จ่ำย 

บริษัทจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยตำมสมควรทัง้หมดที่เก่ียวขอ้งกับกำรจดักำรประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
SCN–W1 

14. ผลบังคับขอ้ก ำหนดสทิธิและกฎหมำยทีใ่ช้บงัคับ 




