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Ticker J 

3 

 

  



 

 

Participant No  

 

Company Name 

 

Participant No  

 

Company Name 

BROKER 

002  

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

032  

KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003  

PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

034  

PHILLIP SECURITIES THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED 

004  

DBS VICKERS SECURITIES THAILAND COMPANY LIMITED 

038   

BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005  

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048  

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006  

KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

050  

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 -  

CGS-CIMB SECURITIES Thailand COMPANY LIMITED 

051  

SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

008  

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 

052 -  

GMO-Z COM SECURITIES THAILAND PCL  

010     

MERRILL LYNCH SECURITIES THAILAND LIMITED  

200  

MAYBANK KIM ENG SECURITIES THAILAND PUBLIC CO , LTD  

011  

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

211  

UBS SECURITIES THAILAND COMPANY LIMITED 

013  

KGI SECURITIES THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED 

213  

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014  

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

221  

MERCHANT PARTNERS SECURITIES PCL  

015  

KINGSFORD SECURITIES COMPANY LIMITED  

224  

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016  

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

225  

CLSA SECURITIES THAILAND LIMITED 

019  

YUANTA SECURITIES THAILAND COMPANY LIMITED 

229  

JP MORGAN SECURITIES THAILAND LIMITED 

022  

TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

230  

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023  

SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

242  

CITICORP SECURITIES THAILAND LIMITED 

026  

UOB KAYHIAN SECURITIES THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED 

244  

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027  

RHB SECURITIES THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED 

247  

CREDIT SUISSE SECURITIES THAILAND LIMITED 

029  

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

248   

KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

030  

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

924  

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 
236  

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

328  

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

245  

TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

329  

TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

301 CUSTODY SERVICES  

CITIBANK, N A -CUSTODY SERVICES 

330  

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP , LTD BKK -BOND 

302  

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

334  

TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODIAN 

303  

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED CUSTODY 

336  

KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

304  

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP , LTD BKK  

337  

TMBThanachart BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305  

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

339  

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED CUSTODIAN  

308  

KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

340  

JP MORGAN CHASE BANK BOND TRADING  

312  

STANDARD CHARTERED BANK THAI PUBLIC COMPANY LIMITED 

343  

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

316  

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA THAI PLC  

350  

SIAM WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

320 -  

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH-CUSTODY 

SERVICES 

351  

WEALTH MAGIK SECURITIES CO.,LTD 

  425  

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR CUSTOMER  



เร่ือง 

  

subject:  

แจ้งเตือนการใช้สทิธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุน (XR) 

บรษิทั เจเอเอส แอสเซ็ท จ ากดั (มหาชน) (J) 

Notification of the subscription for Right offering (XR) of J 

ตามที่ท่านไดฝ้ากหลักทรัพย์ดังกล่าวขา้งตน้ไวกั้บ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจง้ใหท้่าน
ทราบว่า 

      We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows . 

บรษิทั เจเอเอส แอสเซ็ท จ ากดั (มหาชน) 

 JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED 
  J 

 วันขึ้นเครื่องหมายเพื่อรับสิทธิประโยชน์ (X-Date)   XR     25/04/2022 

 วันปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ (Bookclosing Date)    27/04/2022 

 อัตราส่วน (ratio)    

              หุน้สามัญเดิม (Old) : หุน้สามัญใหม่ (New)  
  4.93009:1 

 ราคาหน่วย/หุน้/บาท (Baht per share)    4.25   

 ก าหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ (Subscription Period)     17/05/2022 - 23/05/2022 

 ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ท่านมีหุน้ฝากไวกั้บบริษัทฯ   

 (Your existing shares as bookclose date)  
  .......(2).......   หุ้น (shares)  

 ถา้ท่านมอบหมายใหบ้ริษัทฯ น าส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพื่อใช ้
สิทธิ 

 ในการจองซื้อฯ ท่านตอ้งน าส่งเอกสารดังต่อไปนี้ใหบ้ริษัทฯ  
 (Documents Required) 

1. ใบจองซ้ือฯ  

(Registration Form) 

2. ใบรับรองการใชสิ้ทธิการจองซ้ือฯ 

(Certificate of subscription Entitlement issued by TSD) 

3. เช็คช าระการจองซ้ือ หรือใบโอนเงิน / Bill Payment ส่ังจ่ายตามที่ระบุ

ในใบจองฯ  
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน รับรองส าเนาถูกตอ้ง 
(Certified true copy of the identification card or passport) 

 

 
  ตดิต่อภายในวนัที ่(contact within) 

 
          17/05/2022  

 
 

**เพิ่มเติม (Remark) : 6.33334 หุน้สามัญ
เพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วย ใบส าคัญแสดง

สิทธิฯ (J-W2 และ J-W3) ฟรี **กรณีบัตร
ประชาชนตลอดชีพแนบส าเนาทะเบียน

บา้น**  

 

 



34487

REF. 1 REF. 2

34487

REF. 1 REF. 2



 

ที ่IR65/010 

 

5 พฤษภาคม 2565 

เรือ่ง การแจง้สทิธิและรายละเอียดการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุควบคูก่บัใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของ
บรษัิท ครัง้ที่ 2 (“J-W2”) และครัง้ที่ 3 (“J-W3”) 

เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้ บรษัิท เจเอเอส แอสเซ็ท จ ากดั (มหาชน)  

สิง่ที่สง่มาดว้ย 

1. ใบรบัรองสทิธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ ซึง่ออกโดยบรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
2. หนงัสอืแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุควบคูก่บัใบส าคญัแสดงสทิธิ J-W2 และ J-W3 
3. ใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุควบคูก่บัใบส าคญัแสดงสทิธิ J-W2 และ J-W3 
4. แบบฟอรม์การช าระเงินผา่นระบบ Bill Payment  
5. แบบฟอรม์หนงัสอืมอบอ านาจใหด้  าเนินการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 
6. แผนท่ีแสดงที่ตัง้สถานท่ีรบัจองซือ้ 
7. ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสทิธิและหนา้ทีข่องผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ J-W2 และ J-W3 

 
ตามทีท่ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ของบรษัิท เจเอเอส แอสเซ็ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ซึง่ประชุม

เมื่อวนัท่ี 8 เมษายน 2565 ไดม้ีมติอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 250,000,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 
1.00 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แตล่ะรายถืออยู่โดยไม่จดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้ที่จะ
ท าใหบ้รษัิทมีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิ J-W2 และ J-W3 และเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสทิธิ J-W2 และ J-W3 โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

(1) จัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 190,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ที่ผูถื้อหุน้แตล่ะรายถืออยูใ่นอตัราสว่น 4.93009 หุน้เดิมตอ่ 1 หุน้สามญัเพิ่มทนุ ใน
ราคาเสนอขายหุน้ละ 4.25 บาท  

(2) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ จ านวนไม่เกิน 30,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อรองรบัการใช้
สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ J-W2 ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทเฉพาะรายที่ไดใ้ชส้ทิธิจองซือ้และไดร้บัการจดัสรร
หุน้สามญัเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่  ในอตัราส่วน 
6.33334 หุน้สามญัที่ไดร้บัจดัสรร ตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย มีสทิธิซือ้หุน้สามญัได ้
1 หุน้ ที่ราคาใชส้ทิธิ 6.25 บาทตอ่หุน้  

(3) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ จ านวนไม่เกิน 30,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อรองรบัการใช้
สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ J-W3 ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทเฉพาะรายที่ไดใ้ชส้ทิธิจองซือ้และไดร้บัการจดัสรร
หุน้สามญัเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่  ในอตัราส่วน 



6.33334 หุน้สามญัที่ไดร้บัจดัสรร ตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย มีสทิธิซือ้หุน้สามญัได ้
1 หุน้ ที่ราคาใชส้ทิธิ 9.00 บาทตอ่หุน้  

ในการจัดสรรหุ้นสามัญตาม  (1) ผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจ านงจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนเ กิน กว่าสิทธิ 
(Oversubscription) ที่ไดร้บัจดัสรรตามสดัสว่นได ้ในราคาเสนอขายเดียวกนั และจะไดร้บัจดัสรรหุน้ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิ
ต่อเมื่อมีหุน้สามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่ไดจ้องซือ้ตามสิทธิครบถว้นทัง้หมดแลว้ เท่านัน้ โดย
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการจัดสรรหุน้เพิ่มทุนที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิดงักล่าว ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และขอ้ก าหนดที่
เก่ียวขอ้ง ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นหนงัสอืแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุที่แนบมาพรอ้มนี ้

บรษัิทจึงเรียนมาเพื่อแจง้สิทธิของท่านในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิ J-W2 และ 
J-W3 ซึ่งมีจ านวนตามที่ระบุในใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยรายละเอียดเก่ียวกบัหุน้สามญัเพิ่มทนุ ใบส าคญัแสดงสิทธิ ตลอดจนวิธีการ
จองซือ้และช าระเงินคา่จองซือ้นัน้ โปรดพิจารณาจากหนงัสอืแจง้การจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทควบคูก่บัใบส าคญั
แสดงสทิธิ J-W2 และ J-W3 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 

หากผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน กรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในใบจองซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทนุควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิ J-W2 และ J-W3 ที่แนบมาพรอ้มกบัจดหมายฉบบันี ้(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 
พรอ้มปฏิบตัิตามวิธีการจองซือ้ที่ระบใุนหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทอย่างครบถว้น ทัง้นี ้เฉพาะใน
กรณีที่ผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้ประสงคท์ี่จะใหบ้รษัิทสง่มอบหลกัทรพัยโ์ดยฝากหุน้ไวใ้นบญัชีของบรษัิท
ผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 ขอใหท้า่นผูถื้อหุน้กรุณากรอกรายละเอียดเพิ่มเติมและลงนามในเอกสารเพิ่มเติม 3-1 
ที่สง่มาพรอ้มกนันี ้(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ดว้ย  

บริษัทจะเปิดใหม้ีการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ในระหว่างวนัที่ 17-20 พฤษภาคม 2565 และวนัที่ 23 
พฤษภาคม 2565 ในระหวา่งเวลา 09.00-16.00 น. ท่ีบรษัิทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ตัง้อยู่ที่ชัน้ 8 
หอ้งฝึกอบรม อาคารอาคารเอเซีย เซ็นเตอร  ์ 173 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 (โปรด
พิจารณาแผนท่ีแสดงที่ตัง้สถานท่ีรบัจองซือ้และรบัช าระเงินคา่หุน้สามญัเพิ่มทนุตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) 

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่ คุณวิไล สันโดด โทร 02-658-8360 หรือคุณนพวรรณ                                  
บญุรอดรตันกลุ โทร 02-658-8361 บรษัิทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในวนัและเวลาท าการ 

 จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

(นายสพุจน ์สริกิลุภสัสร)์ 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
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บริษทั เจเอเอส แอสเซท็ จ ำกดั (มหำชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

หนังสือแจ้งกำรจดัสรรหุ้นและเอกสำรกำรจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน 

ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น  

โดยไม่จดัสรรให้กบัผูถื้อหุ้นท่ีจะท ำให้บริษทัมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ  

ควบคู่กบัใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั ครัง้ท่ี 2 (J-W2) และครัง้ท่ี 3 (J-W3) 

ระหว่ำงวนัท่ี 17 - 20 พฤษภำคม 2565 และวนัท่ี 23 พฤษภำคม 2565 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย 2 



                                                                                                                          บรษิทั เจเอเอส แอสเซท็ จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่2  

ส่วนท่ี 1 – ข้อมูลกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนควบคู่กบั 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั ครัง้ท่ี 2 (“J-W2”) และครัง้ท่ี 3 (“J-W3”) 

1. ช่ือและสถำนท่ีตัง้ของบริษทัจดทะเบียน 

ชื่อ : บรษิทั เจเอเอส แอสเซท็ จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั” หรอื “J”) 

สถำนทีต่ัง้ : 187 อำคำรเจมำรท์ ชัน้ 8 ถนนรำมค ำแหง แขวงรำษฎรพ์ฒันำ เขตสะพำนสงู กทม. 

เวบ็ไซต ์ : http://www.jasasset.co.th 

โทรศพัท ์/ โทรสำร : 02-308-9000 / 02-308-8088 

2. วนั เดือน ปี และครัง้ท่ีของกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และกำรประชุมผูถื้อหุ้นท่ีมีมติให้จดัสรรหุ้น
สำมญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั  : กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่1/2565  
เมื่อวนัที ่22 กุมภำพนัธ ์2565 

กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อก ำหนด 
อตัรำสว่นกำรจดัสรร 

: กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่2/2565 
เมื่อวนัที ่5 เมษำยน 2565 

กำรประชุมผูถ้อืหุน้ทีม่อีนุมตักิำรจดัสรรหุน้  : กำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2565 
เมื่อวนัที ่8 เมษำยน 2565 

กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อก ำหนด 
รำคำเสนอขำยและรำยละเอยีดเพิม่เตมิ 

: กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่3/2565 
เมื่อวนัที ่8 เมษำยน 2565 

3. รำยละเอียดกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่1/2565 เมื่อวนัที ่22 กุมภำพนัธ ์2565 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่
2/2565 เมื่อวนัที ่5 เมษำยน 2565 และทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2565 เมื่อวนัที ่8 เมษำยน 2565 ได้
พจิำรณำอนุมตัิกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้เดมิตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ทีผู่้ถอืหุน้แต่ละรำยถอือยู่    
โดยไม่จดัสรรใหก้บัผูถ้อืหุน้ทีจ่ะท ำใหบ้รษิทัมหีน้ำทีต่ำมกฎหมำยต่ำงประเทศ (“กำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ
ตำมสดัส่วนกำรถอืหุ้น”) และพจิำรณำอนุมตัิกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิม่ทุนเพื่อรองรบักำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญั
แสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญัของบรษิทัครัง้ที ่2 (“J-W2”) และครัง้ที ่3 (“J-W3”) ซึง่จะจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ
ของบรษิทัทีจ่องซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนทีอ่อกและเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตำมสดัส่วนกำรถอื
หุน้ และก ำหนดอตัรำสว่นกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้เท่ำกบั 4.93009 
หุน้สำมญัเดมิ ต่อ 1 สำมญัเพิม่ทุนใหม่  

ทัง้นี้ ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่3/2565 เมื่อวนัที ่8 เมษำยน 2565 ไดม้มีตกิ ำหนดรำคำเสนอขำยหุน้
สำมญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้เดมิตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ในรำคำหุน้ละ 4.25 บำท และวนัก ำหนด
รำยชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธจิองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนและไดร้บัสทิธจิดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ(Record Date) ในวนัที ่
26 เมษำยน 2565 และก ำหนดวนัจองซือ้และช ำระเงนิค่ำหุน้สำมญัเพิม่ทุน ในระหว่ำงวนัที ่17-20 พฤษภำคม 
2565 และวนัที ่23 พฤษภำคม 2565 (รวม 5 วนัท ำกำร) โดยมรีำยละเอยีดกำรจดัสรร ดงันี้ 

 

http://www.jasasset.co.th/
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 หน้ำที ่3  

3.1  หุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ 

ประเภทของหุน้                                        : หุน้สำมญัทีอ่อกใหม่ 

ทุนจดทะเบยีนช ำระแลว้เดมิ : 936,716,323 บำท (ทุนจดทะเบยีนช ำระแลว้ ณ วนัที ่11 เมษำยน 
2565) แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 936,716,323 หุน้   มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้
ละ 1.00 บำท 

ทุนจดทะเบียนที่จะช ำระเพิ่มส ำหรบั
กำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุน  

 

: ไม่เกิน 250,000,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวนไม่เกิน 
250,000,000 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท รำยละเอยีดดงันี้ 

(1) จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน จ ำนวนไม่เกิน 190,000,000 หุ้น        
มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ
ตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้  

(2) จดัสรรหุ้นสำมญัเพิม่ทุน จ ำนวนไม่เกนิ 30,000,000 หุ้น มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ J-W2 ทีจ่ดัสรรให้แก่ผูถ้ือหุ้นของบรษิทัที่
จองซื้อและได้รบัจดัสรรหุ้นสำมญัเพิม่ทุนที่ออกและเสนอขำย
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้  

 (3) จดัสรรหุ้นสำมญัเพิม่ทุน จ ำนวนไม่เกนิ 30,000,000 หุ้น มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ J-W3 ทีจ่ดัสรรให้แก่ผูถ้ือหุ้นของบรษิทัที่
จองซื้อและได้รบัจดัสรรหุ้นสำมญัเพิม่ทุนที่ออกและเสนอขำย
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้ 

ทุนช ำระแล้วภำยหลังกำรจองซื้อ                      
กรณีทีม่กีำรจองซื้อหุ้นสำมญัเพิม่ทุน
และแปลงสภำพ J-W2 และ J-W3
ครบทัง้จ ำนวน  

: ไม่เกิน 1,200,287,414 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน ไม่เกิน 
1,200,287,414 หุน้  มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท  
(รวมหุ้นจำกกำรแปลงสภำพ J-W1 ที่ยังไม่มีกำรใช้สิทธิจ ำนวน 
13,571,091 หุน้) 

จ ำนวนหุน้ทีจ่ดัสรร : (1) จ ำนวนหุน้ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตำมสดัส่วนกำร
ถอืหุน้ไม่เกนิ 190,000,000 หุน้  

(2) จ ำนวนหุ้นที่จ ัดสรรเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ  J-W2 ไม่เกิน 
30,000,000 หุน้ 

(3)  จ ำนวนหุ้นที่จดัสรรเพื่อรองรบักำรใช้สิทธิ J-W3 ไม่เกิน 
30,000,000 หุน้ 

รำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญที่จ ัดสรร
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ   

: 4.25 บำทต่อหุน้  

อตัรำสว่นกำรจดัสรร : 4.93009 หุน้สำมญัเดมิ ต่อ 1 หุน้ใหม่ ในกรณีทีม่เีศษหุน้ใหปั้ดทิง้  

ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้เดมิมสีทิธทิีจ่ะจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนในจ ำนวนทีเ่กนิ
กว่ำสทิธขิองตนได ้(โดยมรีำยละเอยีดตำมวธิกีำรจดัสรร) 
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 หน้ำที ่4  

วิธีก ำรจัดสร ร  ข้อก ำหนดและ
เงื่อนไขทีเ่กีย่วขอ้ง  

: บริษัทจะจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จ ำนวนไม่ เกิน 
190,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท โดยเสนอขำย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบรษิัทตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นของบรษิัทตำม
สดัสว่นกำรถอืหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรำยถอือยู่ โดยไม่จดัสรรใหก้บัผูถ้ือ
หุน้ทีจ่ะท ำใหบ้รษิทัมหีน้ำทีต่ำมกฎหมำยต่ำงประเทศ ในรำคำเสนอ
ขำยหุน้ละ 4.25 บำท ในอตัรำส่วนกำรจองซือ้เท่ำกบั 4.93009 หุน้
สำมญัเดมิต่อ 1 หุน้สำมญัเพิม่ทุนใหม่ โดย 

1.  ในระหว่ำงระยะเวลำกำรจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นเดิมอำจ
แ ส ด ง ค ว ำ ม จ ำ น ง จ อ ง ซื้ อ หุ้ น เ พิ่ ม ทุ น เ กิ น ก ว่ ำ สิ ท ธ ิ
(Oversubscription) ที่ได้รบัจดัสรรตำมสดัส่วนได้ ในรำคำเสนอ
ขำยเดยีวกนั และจะไดร้บัจดัสรรหุน้ทีจ่องซือ้เกนิกว่ำสทิธต่ิอเมื่อ
มหีุน้สำมญัเพิม่ทุนเหลอืจำกกำรจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิทีไ่ดจ้อง
ซือ้ตำมสทิธคิรบถว้นทัง้หมดแลว้เท่ำนัน้ โดยจะจดัสรรหุน้เพิม่ทุน
ส่วนที่เหลือจำกกำรที่ผู้ถือหุ้นไม่ใช้สทิธิจองซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นที่
แสดงควำมจ ำนงจะซื้อหุ้นเพิม่ทุนเกนิกว่ำสทิธ ิตำมสดัส่วนกำร
ถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้เดมิแต่ละรำยทีจ่องเกนิสทิธดิงักล่ำว จนกระทัง่
ไม่มหีุ้นเหลือจำกกำรจดัสรร หรอืจนกว่ำจะไม่มผีู้ถือหุ้นรำยใด
ประสงคท์ีจ่ะจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนดงักล่ำวอกีต่อไป 

2.  ในกรณีทีม่หีุน้เหลอืจำกกำรจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั
ตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยถอือยู่ในรอบแรกเป็น
จ ำนวนมำกกว่ำหรอืเท่ำกบัหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้เดมิจองซือ้เกนิกว่ำสทิธ ิ 
บรษิัทจะจดัสรรหุ้นทีเ่หลอืดงักล่ำวใหแ้ก่ผู้ทีจ่องซื้อเกนิกว่ำสทิธิ
และช ำระค่ำจองซือ้หุน้ดงักล่ำวทัง้หมดทุกรำยตำมจ ำนวนทีแ่สดง
ควำมจ ำนงจองซือ้เกนิกว่ำสทิธ ิ

3.  ในกรณีทีม่หีุน้เหลอืจำกกำรจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั
ตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยถอือยู่ในรอบแรกเป็น
จ ำนวนน้อยกว่ำหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดมิจองซื้อเกนิกว่ำสทิธ ิบรษิัทจะ
จัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่ำวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่ำสิทธิตำม
ขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัสรรตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่ำ
สทิธแิต่ละรำย โดยน ำสดัส่วนกำรถอืหุน้เดมิของผูท้ี่จองซือ้
เกนิกว่ำสทิธแิต่ละรำยคูณด้วยจ ำนวนหุ้นทีเ่หลอื จะได้เป็น
จ ำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยมีสิทธิที่จะ
ไดร้บัจดัสรร ในกรณีทีม่เีศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ 
ทัง้นี้ จ ำนวนหุน้ทีจ่ะไดร้บักำรจดัสรรจะไม่เกนิจ ำนวนหุน้ทีผู่้
ถอืหุน้แต่ละรำยจองซือ้และช ำระค่ำจองซือ้แลว้ 

(2)  ในกรณีทีย่งัมหีุน้คงเหลอืหลงัจำกกำรจดัสรรตำมขอ้ (1) ให้
ท ำกำรจดัสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกนิกว่ำสทิธแิต่ละรำยซึ่งยงั
ไดร้บักำรจดัสรรไม่ครบตำมจ ำนวนหุน้ที่จองซือ้นัน้ โดยน ำ
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สดัส่วนกำรถอืหุน้เดมิของผูท้ี่จองซือ้เกนิกว่ำสทิธแิต่ละรำย
นัน้คณูดว้ยจ ำนวนหุน้ทีเ่หลอื จะไดเ้ป็นจ ำนวนหุน้ทีผู่ท้ ีจ่อง
ซือ้เกนิกว่ำสทิธแิต่ละรำยมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัจดัสรร ในกรณีทีม่ี
เศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิ้ง โดยจ ำนวนหุ้นที่จะ
ไดร้บักำรจดัสรรจะไม่เกนิจ ำนวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรำยจอง
ซื้อและช ำระค่ำจองซื้อแล้ว ทัง้นี้ ให้ด ำเนินกำรจดัสรรหุ้น
ให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่ำสิทธิตำมวิธีกำรในข้อ (2) นี้ 
จนกระทัง่ไม่มีหุ้นเหลือจำกกำรจัดสรร หรือไม่สำมำรถ
จดัสรรไดอ้กีเน่ืองจำกเป็นเศษของหุน้ 

4.  หำกยงัมหีุน้สำมญัเพิม่ทุนเหลอืจำกกำรจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ
ของบรษิทัตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ และกำรจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ที่
จองซือ้เกนิกว่ำสทิธ ิ(Oversubscription) บรษิทัจะตอ้งด ำเนินกำร
ลดทุนจดทะเบียน โดยกำรตัดหุ้นสำมญัเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือ
จำกกำรเสนอขำยทิ้ง โดยจะขออนุมัติในเรื่องดังกล่ำวจำกที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ต่อไป 

ทัง้นี้ บรษิทัจะคนืเงนิค่ำจองซือ้หุน้สำมญัส ำหรบัส่วนทีไ่ม่ได้รบักำร
จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้โดยไม่มดีอกเบีย้ภำยใน 10 วนัท ำกำรนับจำก
วนัปิดรบัจองซือ้หุน้ซึง่จะเป็นไปตำมทีก่ ำหนดในขอ้ 7.3 

กำรด ำเนินกำรในกรณีทีม่เีศษหุน้      : ในกรณีมีเศษของหุ้นจำกกำรค ำนวณสทิธิในกำรจองซื้อหุ้นสำมญั
เพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นตำมอตัรำกำรจดัสรรดงักล่ำวข้ำงต้น (หรือใน
รอบกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนเกนิสทิธ)ิ ใหปั้ดเศษของหุน้ดงักล่ำว
ทิง้ทัง้จ ำนวน 

รำยละเอยีดอื่นๆ : กำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิัท
ตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยถืออยู่ดังกล่ำวข้ำงต้น 
คณะกรรมกำรบรษิทัมสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจพจิำรณำไม่เสนอขำยหรอืไม่
จดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนดงักล่ำวให้แก่บุคคลใดหรอืผูจ้องซือ้รำยใด
ซึ่งอำจรวมถึงผู้ถือหุ้นเดมิของบรษิัทในประเทศสหรฐัอเมรกิำ และ
ประเทศอื่นใดตำมที่บรษิัทพิจำรณำเหน็สมควร หำกกำรเสนอขำย
หรอืจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนดงักล่ำวท ำให ้หรอือำจเป็นผลให้ 

(ก) เป็นกำรกระท ำที่ข ัดต่อกฎหมำย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบ
ข้อบังคบัใดๆ ของประเทศไทย หรือต่ำงประเทศ และ/หรือ
ขอ้บงัคบัของบรษิทั หรอื  

(ข) บริษัทมีภำระหรือหน้ำที่ต้องปฏิบตัิหรือต้องด ำเนินกำรใดๆ 
เพิ่มเติมนอกเหนือจำกที่ต้องด ำเนินกำรตำมกฎหมำยหรือ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์
ภำยใตก้ฎหมำยไทย หรอื  

(ค) บรษิทัมภีำระค่ำใชจ้่ำยทีเ่พิม่ขึน้ และ/หรอื มคีวำมเสีย่งในดำ้น
ต่ำงๆ เกินสมควรเมื่อเปรียบเทียบกบัประโยชน์ที่บริษัทจะ
ไดร้บัหำกมกีำรเสนอขำยและจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนดงักล่ำว 
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รวมถงึกำรด ำเนินกำรทีเ่กีย่วขอ้ง หรอื 

(ง) ไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร หรอืเงื่อนไขทีบ่รษิทัก ำหนด
ส ำหรบักำรเสนอขำยหรอืจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนดงักล่ำว 

บรษิัทมสีทิธทิี่จะไม่เสนอขำย ไม่จดัสรร รวมถึงปฏเิสธกำรจองซื้อ
หุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัซึง่มทีีอ่ยู่ในกำร
จดัส่งเอกสำรนอกประเทศไทย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียงบุคคล
ธรรมดำซึ่งมีสญัชำติอเมริกนั และมีที่อยู่ในกำรจดัส่งเอกสำรนอก
ประเทศไทย ทัง้นี้ บรษิทัมสีทิธทิี่จะใชดุ้ลยพนิิจในกำรเปลีย่นแปลง
รำยละเอียดต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องตำมควำมเหมำะสม เมื่อค ำนึงถึง
องคป์ระกอบทีใ่ชใ้นกำรพจิำรณำตำมทีก่ล่ำวไวข้ำ้งต้น ซึง่รวมถงึแต่
ไม่จ ำกดัเพียง กำรก ำหนดรำยชื่อประเทศที่ไม่ถูกจ ำกดัสทิธ ิและ/
หรอื รำยชื่อประเทศทีถู่กจ ำกดัสทิธ ิเพื่อใหก้ำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
เพิม่ทุนประสบควำมส ำเรจ็สงูสดุ 

3.2 ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั ครัง้ท่ี 2 (“J-W2”) 

ประเภทของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ : ใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสำมญัของบรษิัท เจเอเอส แอสเซ็ท 
จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 2 (“J-W2”) ที่จดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บรษิัทเฉพำะรำยที่ได้ใช้สทิธจิองซื้อและได้รบักำรจดัสรรหุ้นสำมญั
เพิม่ทุนทีอ่อกและเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้ 

ชนิด : ระบุชื่อผูถ้อืและสำมำรถโอนเปลีย่นมอืได ้

จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธทิีอ่อก : ไม่เกนิ 30,000,000 หน่วย 

อตัรำสว่นกำรจดัสรร : บรษิทัจะจดัสรร J-W2 ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดมิทีใ่ชส้ทิธจิองซือ้หุน้สำมญั
เพิม่ทุนทีอ่อกใหม่และไดร้บัจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนทีอ่อกและเสนอ
ขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตำมสดัส่วน ในอตัรำส่วน 6.33334 หุน้สำมญั
ทีไ่ดร้บัจดัสรร ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ

หำกมเีศษจำกกำรค ำนวณตำมอตัรำส่วนกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดง
สิทธิดังกล่ำวให้ปัดเศษดังกล่ำวทิ้งทัง้จ ำนวน และในกรณีที่มี
ใบส ำคญัแสดงสทิธคิงเหลอืภำยหลงักำรจดัสรร บรษิทัจะด ำเนินกำร
ยกเลกิใบส ำคญัแสดงสทิธใินสว่นทีเ่หลอืดงักล่ำวต่อไป 

อตัรำกำรใชส้ทิธ ิ : ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย มีสทิธิซื้อหุ้นสำมญัได้ 1 หุ้น เว้นแต่
กรณีมกีำรปรบัอตัรำกำรใชส้ทิธติำมเงื่อนไขกำรปรบัสทิธ ิ

รำคำกำรใชส้ทิธ ิ : 6.25 บำท เวน้แต่กรณีมกีำรปรบัรำคำกำรใช้สทิธติำมเงื่อนไขกำร
ปรบัสทิธ ิ

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บำท (ศนูยบ์ำท) (ไม่คดิมลูค่ำ) 

วนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ : ภำยใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติให้ออก
ใบส ำคญัแสดงสทิธแิละหุน้รองรบัใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ

อำยุของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ : 2 ปี นับจำกวนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ ทัง้นี้ ภำยหลงักำรออก
ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิบรษิทัจะไม่ขยำยอำยุใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ
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ลกัษณะกำรเสนอขำย : บรษิัทจะจดัสรร J-W2 ให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิทีใ่ช้สทิธจิองซือ้หุ้นสำมญั
เพิม่ทุนทีอ่อกใหม่และไดร้บัจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนทีอ่อกและเสนอ
ขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ ในอตัรำส่วน 6.33334 
หุน้สำมญัทีไ่ดร้บัจดัสรร ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ

หำกมเีศษจำกกำรค ำนวณตำมอตัรำส่วนกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดง
สิทธิดังกล่ำวให้ปัดเศษดังกล่ำวทิ้งทัง้จ ำนวน และในกรณีที่มี
ใบส ำคญัแสดงสทิธคิงเหลอืภำยหลงักำรจดัสรรบรษิัทจะด ำเนินกำร
ยกเลกิใบส ำคญัแสดงสทิธใินสว่นทีเ่หลอืดงักล่ำวต่อไป   

ผู้ถือหุ้นที่แสดงควำมจ ำนงในกำรจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจำกสทิธ ิ
(Oversubscription) มีสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิ
เพิ่มเติม ตำมจ ำนวนหุ้นเพิม่ทุนส่วนที่เกินจำกสทิธิที่ได้รบัจดัสรร 
โดยมรีำยละเอยีดตำมขอ้ก ำหนดและวธิกีำรจดัสรรหุน้เพิม่ทุน 

วนัก ำหนดกำรใชส้ทิธ ิ : วนัก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้แรกจะตรงกบัวนัที่ 30 กนัยำยน 2565 
และวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธคิรัง้สุดทำ้ย คอื วนัทีใ่บส ำคญัแสดงสทิธมิี
อำยุครบ 2 ปีนับจำกวันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยหำกวัน
ก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำยไม่ตรงกับวันท ำกำร ให้เลื่อนวัน
ก ำหนดกำรใชส้ทิธคิรัง้สุดทำ้ยขึน้มำเป็นวนัท ำกำรสุดท้ำยก่อนหน้ำ
วนัก ำหนดกำรใชส้ทิธคิรัง้สดุทำ้ยเดมิ 

ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ J-W2 สำมำรถใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดง
สทิธใินกำรซื้อหุ้นรองรบัของบรษิัทได้ทุกวนัท ำกำรสุดท้ำยในทุกๆ 
ไตรมำสของแต่ละปีปฏทิิน (กล่ำวคือ วนัท ำกำรสุดท้ำยของเดือน
มนีำคม มถุินำยน กนัยำยน หรอืธนัวำคม (แลว้แต่กรณี)) ตลอดอำยุ
ของใบส ำคญัแสดงสทิธภิำยหลงัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธคิรัง้แรก  

ในกรณีทีว่นัก ำหนดกำรใชส้ทิธดิงักล่ำวไม่ตรงกบัวนัท ำกำร ใหเ้ลื่อน
วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิดังกล่ำวเป็นวนัท ำกำรสุดท้ำยก่อนหน้ำวัน
ก ำหนดกำรใชส้ทิธคิรัง้ดงักล่ำว 

ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำร
ใชส้ทิธ ิ

: ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสทิธ ิJ-W2 ที่จะใช้สทิธซิื้อหุ้นสำมญัจะต้องแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธ ิภำยในระยะเวลำ 15 วนัก่อนวนัก ำหนด 
กำรใช้สทิธใินแต่ละครัง้ รวมถึงกำรแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิ
ครัง้สุดท้ำยให้แสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธภิำยในระยะเวลำ 15 
วนัก่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธคิรัง้สดุทำ้ย 

กำรไม่สำมำรถยกเลกิกำรแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชส้ทิธ ิ

: เมื่อผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธไิด้แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธซิื้อหุ้น
ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธแิล้ว ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธจิะไม่สำมำรถ
ยกเลกิกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธดิงักล่ำวไดอ้กีต่อไป 

ตลำดรองของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ : บรษิทัจะน ำใบส ำคญัแสดงสทิธ ิJ-W2 เขำ้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

ตลำดรองของหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่
เกดิจำกกำรใชส้ทิธ ิ

: บรษิัทจะน ำหุน้สำมญัที่เกดิจำกกำรใช้สทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
J-W2 เขำ้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์



                                                                                                                          บรษิทั เจเอเอส แอสเซท็ จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่8  

แห่งประเทศไทย 

เหตุในกำรออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับ
กำรเปลีย่นแปลงกำรใชส้ทิธ ิ 

: เมื่อมกีำรด ำเนินกำรปรบัรำคำกำรใชส้ทิธแิละอตัรำกำรใช้สทิธติำม
เงื่อนไขในกำรปรับสิทธิตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิ และ
เงื่อนไขของใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญั ซึง่เป็นเหตุกำรณ์ที่
ก ำหนดไวใ้นขอ้ 11(4)(ข) ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน
ที ่ทจ. 34/2551 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำย
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อ
รองรบัใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ

กำรปรบัสทิธใิบส ำคญัแสดงสทิธ ิ : บรษิัทจะด ำเนินกำรปรบัรำคำกำรใช้สทิธแิละอตัรำกำรใชส้ทิธ ิเมื่อ
เกดิเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งดงัต่อไปนี้ เพื่อรกัษำผลประโยชน์
ตอบแทนของผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธไิม่ใหด้อ้ยไปกว่ำเดมิ 
(1) เมื่อมกีำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นของบรษิทัอนัเป็น

ผลมำจำกกำรรวมหุน้หรอืแบ่งแยกหุน้ 
(2) เมื่อบรษิทัเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหม่ใดๆ ในรำคำทีต่ ่ำกว่ำร้อยละ 

90 ของรำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษิทั 
(3) เมื่อบรษิัทเสนอขำยหลกัทรพัย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้แปลง

สภำพหรอืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ใดๆ โดยก ำหนดรำคำ
หรอืค ำนวณรำคำของหุน้ทีอ่อกใหม่เพื่อรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภำพ
หรอืใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้นัน้ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ
รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษิทั 

(4) เมื่อบรษิทัจ่ำยเงนิปันผลทัง้หมดหรอืบำงส่วนเป็นหุน้ทีอ่อกใหม่
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

(5) เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่ำอัตรำร้อยละ 70 
ของก ำไรสทุธขิองงบกำรเงนิรวมหลงัหกัภำษีเงนิได ้ส ำรองตำม
กฎหมำยและส ำรองอื่นๆ ในแต่ละปี ส ำหรบักำรด ำเนินงำนใน
รอบระยะเวลำบญัชใีดๆ 

(6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) - (5) ที่ท ำให้ผล
ประโยชน์ตอบแทนใดๆ ทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้จะ
ไดร้บัเมื่อมกีำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธดิอ้ยไปกว่ำเดมิ 

วิธีกำรจัดสรร  ข้อก ำหนดและ
เงื่อนไขทีเ่กีย่วขอ้ง 

: โปรดดูรำยละเอียดในข้อ 3.1 หุ้นสำมัญที่ออกใหม่ เรื่องวิธีกำร
จดัสรรขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขทีเ่กีย่วขอ้ง 

3.3 ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั ครัง้ท่ี 3 (“J-W3”) 

ประเภทของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ : ใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสำมญัของบรษิัท เจเอเอส แอสเซ็ท 
จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 3 (“J-W3”) ที่จดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บรษิัทเฉพำะรำยที่ได้ใช้สทิธจิองซื้อและได้รบักำรจดัสรรหุ้นสำมญั
เพิม่ทุนทีอ่อกและเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้ 

ชนิด : ระบุชื่อผูถ้อืและสำมำรถโอนเปลีย่นมอืได ้

จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธทิีอ่อก : ไม่เกนิ 30,000,000 หน่วย 
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อตัรำสว่นกำรจดัสรร : บรษิทัจะจดัสรร J-W3 ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดมิทีใ่ชส้ทิธจิองซือ้หุน้สำมญั
เพิม่ทุนทีอ่อกใหม่และไดร้บัจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนทีอ่อกและเสนอ
ขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ ในอตัรำส่วน 6.33334 
หุน้สำมญัทีไ่ดร้บัจดัสรร ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ

หำกมเีศษจำกกำรค ำนวณตำมอตัรำส่วนกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดง
สิทธิดังกล่ำวให้ปัดเศษดังกล่ำวทิ้งทัง้จ ำนวน และในกรณีที่มี
ใบส ำคญัแสดงสทิธคิงเหลอืภำยหลงักำรจดัสรร บรษิทัจะด ำเนินกำร
ยกเลกิใบส ำคญัแสดงสทิธใินสว่นทีเ่หลอืดงักล่ำวต่อไป   

อตัรำกำรใชส้ทิธ ิ : ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย มีสทิธิซื้อหุ้นสำมญัได้ 1 หุ้น เว้นแต่
กรณีมกีำรปรบัอตัรำกำรใชส้ทิธติำมเงื่อนไขกำรปรบัสทิธ ิ

รำคำกำรใชส้ทิธ ิ : 9.00 บำท เวน้แต่กรณีมกีำรปรบัรำคำกำรใช้สทิธติำมเงื่อนไขกำร
ปรบัสทิธ ิ

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บำท (ศนูยบ์ำท) (ไม่คดิมลูค่ำ) 

วนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ : ภำยใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติให้ออก
ใบส ำคญัแสดงสทิธแิละหุน้รองรบัใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ

อำยุของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ : 4 ปี นับจำกวนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ ทัง้นี้ ภำยหลงักำรออก
ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิบรษิทัจะไม่ขยำยอำยุใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ

ลกัษณะกำรเสนอขำย : บรษิทัจะจดัสรร J-W3 ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดมิทีใ่ชส้ทิธจิองซือ้หุน้สำมญั
เพิม่ทุนทีอ่อกใหม่และไดร้บัจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนทีอ่อกและเสนอ
ขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตำมสดัส่วน ในอตัรำส่วน 6.33334 หุน้สำมญั
ทีไ่ดร้บัจดัสรร ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ

หำกมเีศษจำกกำรค ำนวณตำมอตัรำส่วนกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดง
สิทธิดังกล่ำวให้ปัดเศษดังกล่ำวทิ้งทัง้จ ำนวน และในกรณีที่มี
ใบส ำคญัแสดงสทิธคิงเหลอืภำยหลงักำรจดัสรรบรษิัทจะด ำเนินกำร
ยกเลกิใบส ำคญัแสดงสทิธใินสว่นทีเ่หลอืดงักล่ำวต่อไป   

ผู้ถือหุ้นที่แสดงควำมจ ำนงในกำรจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจำกสทิธ ิ
(Oversubscription) มีสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิ
เพิ่มเติม ตำมจ ำนวนหุ้นเพิม่ทุนส่วนที่เกินจำกสทิธิที่ได้รบัจดัสรร 
โดยมรีำยละเอยีดตำมขอ้ก ำหนดและวธิกีำรจดัสรรหุน้เพิม่ทุน 

วนัก ำหนดกำรใชส้ทิธ ิ : วนัก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้แรกจะตรงกบัวนัที่ 30 กนัยำยน 2565 
และวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธคิรัง้สุดทำ้ย คอื วนัทีใ่บส ำคญัแสดงสทิธมิี
อำยุครบ 4 ปีนับจำกวันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยหำกวัน
ก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำยไม่ตรงกับวันท ำกำร ให้เลื่อนวัน
ก ำหนดกำรใชส้ทิธคิรัง้สุดทำ้ยขึน้มำเป็นวนัท ำกำรสุดท้ำยก่อนหน้ำ
วนัก ำหนดกำรใชส้ทิธคิรัง้สดุทำ้ยเดมิ 

ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิJ-W3 สำมำรถใช้สทิธติำมใบส ำคญัแสดง
สทิธใินกำรซื้อหุ้นรองรบัของบรษิัทได้ทุกวนัท ำกำรสุดท้ำยในทุกๆ 
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ไตรมำสของแต่ละปีปฏทิิน (กล่ำวคือ วนัท ำกำรสุดท้ำยของเดือน
มนีำคม มถุินำยน กนัยำยน หรอืธนัวำคม (แลว้แต่กรณี)) ตลอดอำยุ
ของใบส ำคญัแสดงสทิธภิำยหลงัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธคิรัง้แรก  

ในกรณีทีว่นัก ำหนดกำรใชส้ทิธดิงักล่ำวไม่ตรงกบัวนัท ำกำร ใหเ้ลื่อน
วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิดังกล่ำวเป็นวนัท ำกำรสุดท้ำยก่อนหน้ำวัน
ก ำหนดกำรใชส้ทิธคิรัง้ดงักล่ำว 

ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำร
ใชส้ทิธ ิ

: ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ J-W3 ที่จะใช้สทิธิซื้อหุ้นสำมญัจะต้องแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ ภำยในระยะเวลำ 15 วันก่อนวัน
ก ำหนดกำรใชส้ทิธใินแต่ละครัง้ รวมถงึกำรแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้
สทิธคิรัง้สุดทำ้ยใหแ้สดงควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธภิำยในระยะเวลำ 
15 วนัก่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธคิรัง้สดุทำ้ย 

กำรไม่สำมำรถยกเลกิกำรแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชส้ทิธ ิ

: เมื่อผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธไิด้แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธซิื้อหุ้น
ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธแิล้ว ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธจิะไม่สำมำรถ
ยกเลกิกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธดิงักล่ำวไดอ้กีต่อไป 

ตลำดรองของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ : บรษิทัจะน ำใบส ำคญัแสดงสทิธ ิJ-W3 เขำ้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

ตลำดรองของหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่
เกดิจำกกำรใชส้ทิธ ิ

: บรษิัทจะน ำหุน้สำมญัที่เกดิจำกกำรใช้สทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ  
J-W3 เขำ้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 

เหตุในกำรออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับ
กำรเปลีย่นแปลงกำรใชส้ทิธ ิ 

: เมื่อมกีำรด ำเนินกำรปรบัรำคำกำรใชส้ทิธแิละอตัรำกำรใช้สทิธติำม
เงื่อนไขในกำรปรับสิทธิตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิ และ
เงื่อนไขของใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญั ซึง่เป็นเหตุกำรณ์ที่
ก ำหนดไวใ้นขอ้ 11(4)(ข) ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน
ที ่ทจ. 34/2551 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำย
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อ
รองรบัใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ

กำรปรบัสทิธใิบส ำคญัแสดงสทิธ ิ : บรษิัทจะด ำเนินกำรปรบัรำคำกำรใช้สทิธแิละอตัรำกำรใชส้ทิธ ิเมื่อ
เกดิเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งดงัต่อไปนี้ เพื่อรกัษำผลประโยชน์
ตอบแทนของผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธไิม่ใหด้อ้ยไปกว่ำเดมิ 
(1) เมื่อมกีำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นของบรษิทัอนัเป็น

ผลมำจำกกำรรวมหุน้หรอืแบ่งแยกหุน้ 
(2) เมื่อบรษิทัเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหม่ใดๆ ในรำคำทีต่ ่ำกว่ำร้อยละ 

90 ของรำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษิทั 
(3) เมื่อบรษิัทเสนอขำยหลกัทรพัย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้แปลง

สภำพหรอืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ใดๆ โดยก ำหนดรำคำ
หรอืค ำนวณรำคำของหุน้ทีอ่อกใหม่เพื่อรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภำพ
หรอืใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้นัน้ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ
รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษิทั 

(4) เมื่อบรษิทัจ่ำยเงนิปันผลทัง้หมดหรอืบำงส่วนเป็นหุน้ทีอ่อกใหม่
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ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 
(5) เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่ำอัตรำร้อยละ 70 

ของก ำไรสทุธขิองงบกำรเงนิรวมหลงัหกัภำษีเงนิได ้ส ำรองตำม
กฎหมำยและส ำรองอื่นๆ ในแต่ละปี  ส ำหรบักำรด ำเนินงำนใน
รอบระยะเวลำบญัชใีดๆ 

(6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) - (5) ที่ท ำให้ผล
ประโยชน์ตอบแทนใดๆ ทีผู่ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้จะ
ไดร้บัเมื่อมกีำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธดิอ้ยไปกว่ำเดมิ 

วิธีก ำรจัดสร ร  ข้อก ำหนดและ
เงื่อนไขทีเ่กีย่วขอ้ง 

: โปรดดูรำยละเอียดในข้อ 3.1 หุ้นสำมัญที่ออกใหม่ เรื่องวิธีกำร
จดัสรรขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขทีเ่กีย่วขอ้ง 

4. กำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน 

4.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดมิจองซื้อหุ้นสำมญัเพิม่ทุนตำมสทิธิหรอืน้อยกว่ำสทิธทิี่ได้รบัจดัสรร ผู้ถือหุ้นเดมิที่แจ้ง
ควำมประสงค์จองซื้อหุ้นสำมญัเพิ่มทุนตำมสทิธหิรือน้อยกว่ำสทิธทิี่ได้รบัจดัสรรจะได้รบักำรจดัสรรหุ้น
สำมญัเพิม่ทุนทัง้จ ำนวนทีจ่องซือ้ 

4.2 ในระหว่ำงระยะเวลำกำรจองซื้อหุ้นเพิม่ทุน ผู้ถือหุ้นเดมิอำจแสดงควำมจ ำนงจองซื้อหุ้นเพิม่ทุนเกนิกว่ำ
สทิธ ิ(Oversubscription) ทีไ่ดร้บัจดัสรรตำมสดัสว่นได ้ในรำคำเสนอขำยเดยีวกนั และจะไดร้บัจดัสรรหุน้ที่
จองซือ้เกนิกว่ำสทิธต่ิอเมื่อมหีุน้สำมญัเพิม่ทุนเหลอืจำกกำรจดัสรรให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิทีไ่ดจ้องซือ้ตำมสทิธิ
ครบถว้นทัง้หมดแลว้ โดยจะจดัสรรหุน้เพิม่ทุนสว่นทีเ่หลอืจำกกำรทีผู่ถ้อืหุน้ไม่ใชส้ทิธจิองซือ้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้น
ทีแ่สดงควำมจ ำนงจะซือ้หุน้เพิม่ทุนเกนิจำกสทิธ ิตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้เดมิแต่ละรำยทีจ่องเกนิ
สทิธดิงักล่ำว จนกระทัง่ไม่มหีุน้เหลอืจำกกำรจดัสรร หรอืจนกว่ำจะไม่มผีูถ้อืหุน้รำยใดประสงคท์ีจ่ะจองซือ้
หุน้สำมญัเพิม่ทุนดงักล่ำวอกีต่อไป 

4.3 ในกรณีที่มผีู้ถอืหุน้เดมิจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนเกนิกว่ำสทิธขิองตนเป็นจ ำนวนน้อยกว่ำหุน้ส่วนที่เหลอื
จำกกำรจดัสรรตำมสทิธิ ใหจ้ดัสรรหุน้ส่วนทีเ่หลอืนัน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิทีจ่องซือ้เกนิกว่ำสทิธติำมทีร่ะบุใน
ใบจองซือ้ส ำหรบักำรจองเกนิสทิธแิละช ำระค่ำจองซือ้หุน้ดงักล่ำวทัง้หมดทุกรำย 

4.4 ในกรณีทีม่ผีู้ถอืหุ้นเดมิจองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนเกนิกว่ำสทิธขิองตนเป็นจ ำนวนมำกกว่ำหุน้ส่วนที่เหลอื
จำกกำรจดัสรรตำมสทิธ ิใหจ้ดัสรรหุน้สว่นทีเ่หลอืนัน้ตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้เดมิของผูท้ีจ่องซือ้เกนิกว่ำสทิธิ
แต่ละรำย ซึ่งกำรจดัสรรหุ้นดงักล่ำวให้ด ำเนินไปจนกระทัง่ไม่มีหุ้นเหลอืจำกกำรจดัสรร  โดยมีสูตรกำร
ค ำนวณ ดงันี้ 

(ก) จ ำนวนหุ้นสำมญัเพิม่ทุนทีไ่ดร้บัจดัสรรเกนิสทิธ ิ  =   จ ำนวนหุน้สำมญัเพิม่ทุนทีเ่หลอืจำกกำรจดัสรร
ตำมสทิธ ิx สดัส่วนกำรถอืหุน้เดมิของผูถ้อืหุน้ทีจ่องซื้อเกนิสทิธแิต่ละรำย  (ในกรณีทีม่เีศษหุน้ใหปั้ด
เศษหุน้นัน้ทิ้ง) 

ตวัอย่ำง 

หุน้สำมญัเพิม่ทุนทัง้หมดจ ำนวน 2,000 หุน้ หกั หุน้สำมญัเพิม่ทุนจดัสรรตำมสทิธติำมทีผู่ถ้อืหุน้แสดง
ควำมจ ำนงจองซือ้จ ำนวน 1,400 หุน้ คงเหลอืหุน้สำมญัเพิม่ทุนจำกกำรจองซือ้ตำมสทิธิจ ำนวน 600 
หุน้ 
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    ผูถ้ือหุ้น 
สดัส่วน 

กำรถือหุ้น 
หุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ี 

ได้รบัจดัสรรตำมสิทธิ 
หุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีจองซ้ือ  หุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีจะ

ได้รบัจดัสรรเกินสิทธิ ตำมสิทธิ เกินสิทธิ 
ผูถ้อืหุน้ ก 20% 400 400 300 20% x 600 = 120 
ผูถ้อืหุน้ ข 35% 700 100 - - 
ผูถ้อืหุน้ ค 35% 700 700 400 35% x 600 = 210 
ผูถ้อืหุน้ ง 10% 200 200 50 10% x 600 = 60* 
รวม 100% 2,000 1,400 750 390 

จ ำนวนหุน้สำมญัเพิม่ทุนทีไ่ดร้บัจดัสรร  

    ผูถ้ือหุ้น 
หุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีได้รบัจดัสรร (หุ้น) รวมหุ้นท่ีได้รบักำรจดัสรร 

(รอบแรก) ตำมสิทธิ เกินสิทธิ (รอบแรก) 
ผูถ้อืหุน้ ก 400 120 520 
ผูถ้อืหุน้ ข 100 - 100 
ผูถ้อืหุน้ ค 700 210 910 
ผูถ้อืหุน้ ง 200 50* 250 
รวม 1,400 380 1,780 

* ผูจ้องซื้อจะไดร้บักำรจดัสรรหุน้ไมเ่กนิจ ำนวนทีจ่องซื้อ 

(ข) จ ำนวนหุน้สำมญัเพิม่ทุนทีผู่จ้องซือ้แต่ละรำยจะไดร้บักำรจดัสรรจะไมเ่กนิจ ำนวนหุน้สำมญัเพิม่ทุนทีผู่้
ถือหุ้นแต่ละรำยระบุในใบจองซื้อหุ้นสำมญัเพิม่ทุนและบริษัทได้รบัช ำระเงนิค่ำจองซื้อโดยถูกต้อง
ครบถว้นแลว้ 

(ค) ในกรณีทีย่งัมหีุน้สำมญัเพิม่ทุนคงเหลอืหลงัจำกกำรจดัสรรตำมขอ้ (ก) อยู่อกี ใหท้ ำกำรจดัสรรใหแ้กผู่้
ถอืหุน้ทีจ่องเกนิกว่ำสทิธแิต่ละรำยทีย่งัไดร้บักำรจดัสรรไม่ครบตำมวธิใีนขอ้ (ก)  

(ง) บรษิทัจะด ำเนินกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหผู้ท้ีจ่องซือ้เกนิกว่ำสทิธดิว้ยวธิใีนขอ้ (ก) จนกระทัง่ไม่
มหีุน้สำมญัเพิม่ทุนเหลอืเพยีงพอทีจ่ะจดัสรรใหผู้ถ้อืหุน้ตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้ไดอ้กีต่อไป  

4.5 ในกรณีที่มีหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษัทเหลือจำกกำรจัดสรรในครัง้นี้ บริษัทจะด ำเนินกำรลดทุนจด

ทะเบยีนของบรษิทัต่อไป 

5. วนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ (Record Date) 

ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่3/2565 เมื่อวนัที ่8 เมษำยน 2565 ไดก้ ำหนดวนัก ำหนดรำยชื่อผูถ้อืหุ้นทีม่ี
สทิธจิองซือ้หุ้นสำมญัเพิม่ทุนและไดร้บัสทิธจิดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ(Record Date) ในวนัที ่26 เมษำยน 
2565  

6. ก ำหนดวนัจองซ้ือและรบัช ำระเงินค่ำหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

6.1 ระยะเวลำจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ระหว่ำงวนัที ่17-20 พฤษภำคม 2565 และวนัที ่23 พฤษภำคม 2565 ภำยในเวลำท ำกำร เวลำ 09.00 น. 
ถึง 16.00 น. (รวม 5 วนัท ำกำร นับเฉพำะวนัท ำกำรของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลำด
หลกัทรพัย”์)) 

6.2 สถำนท่ีรบัจองซ้ือหุ้นและรบัช ำระเงินค่ำหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  (“ตวัแทนรบัจองซ้ือ”) 
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ชัน้ 8 หอ้งฝึกอบรม อำคำรเอเซยี เซน็เตอร ์
173 ถนนสำทรใต ้แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร 0-2658-8360 และ 02-658-8361 

** บริษทัโดยตวัแทนรบัจองซ้ือไม่รบัการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุนทางไปรษณียแ์ละโทรสารทุกกรณี** 

7. วิธีกำรจองซ้ือและกำรช ำระเงินค่ำจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนควบคู่กบัใบส ำคญัแสดงสทิธิ จะต้องกรอกรำยละเอยีดใหถู้กต้อง
ครบถ้วนและชดัเจน โดยระบุจ ำนวนหุ้นทีผู่้ถือหุน้แต่ละรำยต้องกำรจองซื้อตำมสทิธติำมจ ำนวนที่แสดงไว้ใน
ใบรบัรองสทิธกิำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุน ซึง่ออกโดยบรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (สิง่
ทีส่่งมำด้วย 1) และจ ำนวนหุ้นที่ต้องกำรจองซื้อหุ้นเกินกว่ำสทิธิ  ลงในใบจองซื้อหุ้นสำมญัเพิม่ทุนควบคู่กบั
ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิJ-W2 และ J-W3  (สิง่ทีส่ง่มำดว้ย 3) เพยีงใบเดยีวต่อผูจ้องซือ้ 1 รำย พรอ้มทัง้ลงลำยมอืชื่อ
ผูจ้องซือ้หรอืผูร้บัมอบอ ำนำจ และช ำระเงนิค่ำหุน้เตม็ตำมจ ำนวนทีจ่องซือ้ ทัง้ในส่วนทีจ่องซือ้ตำมสทิธทิีไ่ดร้บั 
และในสว่นทีป่ระสงคจ์ะจองซือ้หุน้เกนิกว่ำสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร (ถำ้ม)ี โดยโอนช ำระเงนิค่ำหุน้สำมญัเพิม่ทุน และ
ยื่นเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ไปยงัสถำนทีร่บัจองซือ้หุน้และรบัช ำระเงนิค่ำหุน้สำมญัเพิม่ทุน ในวนัและเวลำที่
รบัจองซือ้ (ตำมทีร่ะบุในขอ้ 6)  

7.1 กำรช ำระเงินค่ำจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนสำมำรถช ำระค่ำจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุน   ตัง้แต่เวลำ 09.00 
น. ถงึเวลำ 16.00 น. ของวนัที ่17-20 พฤษภำคม 2565 และวนัที ่23 พฤษภำคม 2565 (รวม 5 วนัท ำกำร) 
และต้องช ำระเงนิค่ำจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนเตม็จ ำนวนทัง้ในส่วนทีจ่องซือ้ตำมสทิธทิีไ่ดร้บั และในส่วนที่
ประสงคจ์ะจองซือ้เกนิกว่ำสทิธทิีไ่ดร้บั โดยโอนเงนิเขำ้บญัช ี“บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
(มหำชน) เพื่อกำรจองซือ้หลกัทรพัย”์ หรอื “KGI Securities (Thailand) plc. for securities subscription” 

ธนำคำร / สำขำ : ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) สำขำพหลโยธิน 
ประเภทบญัชี : บญัชีกระแสรำยวนั 
เลขท่ีบญัชี  : 099-1-31614-0 

โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

1. กำรช ำระเงนิผ่ำนระบบ Bill Payment ของธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) ใชแ้บบฟอรม์ใบช ำระ
เงนิผ่ำนระบบ Bill Payment (สิง่ทีส่่งมำดว้ย 4) โดยกรอกขอ้มูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุรหสัลูกค้ำ 
(Ref.1) เป็นเลขบตัรประชำชน หรอื เลขทีห่นังสอืเดนิทำง หรอื เลขทีจ่ดทะเบยีนนิตบิุคคล และรหสั
อำ้งองิ (Ref.2) เลขทีบ่ญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัย ์หรอื เบอรโ์ทรศพัท ์และช ำระค่ำจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุน
ผ่ำนเคำน์เตอรธ์นำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) ไดทุ้กสำขำ 

กรณีช ำระด้วยเชค็ ดร๊ำฟท์ หรอืแคชเชยีรเ์ชค็ ต้องลงวนัที ่17 หรอื 18 หรอื 19 พฤษภำคม 2565 
เท่ำนัน้ โดยสัง่จ่ำยในชื่อ “บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ  (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) เพื่อกำรจองซื้อ
หลกัทรพัย์” และจะต้องช ำระค่ำจองซือ้หุน้ผ่ำนเคำน์เตอรธ์นำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) ภำยใน
เวลำ Clearing ของธนำคำร ของวนัที ่19 พฤษภำคม 2565 และตอ้งสำมำรถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ำกส ำนกั
หกับญัชใีนเขตเดยีวกนัภำยในวนัท ำกำรถดัไป และส่งใบน ำฝำกเชค็ของธนำคำรกสกิรไทย ให้กบั
บรษิัทเพื่อเป็นหลกัฐำนช ำระค่ำจองซื้อ ทัง้นี้ กำรช ำระเงนิด้วยวธิีกำรโอนด้วยกำรน ำฝำกเชค็ หรือ
แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊ำฟท ์จะสมบรูณ์กต่็อเมื่อธนำคำรผูจ้่ำยท ำกำรขึน้เงนิตำมเชค็เรยีบรอ้ยภำยในวนั
จองซื้อ มฉิะนัน้จะถือว่ำผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อสละสทิธิ หำกผู้จองซื้อช ำระเงนิค่ำจองซื้อหุ้น 
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หลงัจำกเวลำ Clearing ของธนำคำร ของวนัที ่19 พฤษภำคม 2565 จะต้องช ำระเป็นเงนิสดหรอืเงนิ
โอนผ่ำนระบบ Bill Payment เท่ำนัน้ 

ทัง้นี้ผูจ้องซือ้หุน้จะไดร้บักำรยกเวน้ค่ำธรรมเนียมช ำระเงนิผ่ำนระบบ Bill Payment ของธนำคำรกสกิร
ไทย จ ำกดั (มหำชน) 

2. กำรโอนเงนิผ่ำนระบบ Electronic Bill Payment ของธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) ผ่ำนช่องทำง 
Internet banking ส ำหรบัผูท้ีม่บีญัชธีนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) เท่ำนัน้  

โดยช ำระเงนิผ่ำนระบบ K BIZ (K-Cyber) เมนู ช ำระสนิค้ำและบรกิำร ค้นหำ “kgi” โดยเลอืก 
“หลกัทรพัยเ์คจไีอ เพื่อกำรจองซือ้หุน้ 1” ระบุรหสัลูกคำ้ (Ref.1)  เป็นเลขบตัรประชำชน หรอื เลขที่
หนงัสอืเดนิทำง หรอื เลขทีจ่ดทะเบยีนนิตบิุคคล และรหสัอำ้งองิ (Ref.2) เลขทีบ่ญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัย ์
หรอื เบอร์โทรศพัท์ กรอกจ ำนวนเงนิที่ต้องกำรช ำระ จำกนัน้ตรวจสอบขอ้มูลกำรจองซื้อ พร้อมทัง้
บนัทกึ และ/หรอื พมิพ์หลกัฐำนกำรช ำระเงนิค่ำจองซื้อหุ้น เพื่อเป็นเอกสำรประกอบกำรจองซื้อหุ้น
ต่อไป (ขอ้มลูผูจ้องซือ้จะยดึตำมขอ้มลู Ref.1 และ Ref.2 ตำมรำยละเอยีดกำรช ำระเงนิเท่ำนัน้) 

3. กำรโอนเงนิผ่ำนระบบ Mobile Banking ของธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน)  

ผูจ้องซือ้สำมำรถช ำระเงนิผ่ำนแอปพลเิคชัน่ Kbank Mobile Banking (K-PLUS) เมนู จ่ำยบลิ คน้หำ 
“kgi” โดยเลอืก “หลกัทรพัยเ์คจไีอ เพื่อกำรจองซือ้หุน้ 1” ขอ้มูลรหสัลูกคำ้ (Ref.1) เลขบตัรประชำชน 
หรอื เลขทีห่นงัสอืเดนิทำง หรอื เลขทีจ่ดทะเบยีนนิตบิุคคล (Ref.2) เลขทีบ่ญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัย ์หรอื 
เบอร์โทรศพัท ์กรอกจ ำนวนเงนิทีต่้องกำรช ำระ จำกนัน้ตรวจสอบขอ้มูลกำรจองซือ้ พรอ้มทัง้บนัทกึ 
และ/หรือ พิมพ์หลกัฐำนกำรช ำระเงินค่ำจองซื้อหุ้น เพื่อเป็นเอกสำรประกอบกำรจองซื้อหุ้นต่อไป 
(ขอ้มลูผูจ้องซือ้จะยดึตำมขอ้มลู Ref.1 และ Ref.2 ตำมรำยละเอยีดกำรช ำระเงนิเท่ำนัน้) 

4. กำรโอนเงนิผ่ำนระบบ Internet Banking หรอื Mobile Banking ของธนำคำรอื่นๆ  

ผูจ้องซือ้สำมำรถช ำระเงนิผ่ำนระบบ Internet Banking  หรอื แอปพลเิคชัน่ Mobile Banking ของ
ธนำคำรอื่นๆ จ่ำยบลิ คน้หำ “kgi” โดยเลอืก “หลกัทรพัยเ์คจไีอ เพื่อกำรจองซือ้หุน้ 1” ระบุขอ้มูลรหสั
ลกูคำ้ (Ref.1) เลขบตัรประชำชน หรอื เลขทีห่นังสอืเดนิทำง หรอื เลขทีจ่ดทะเบยีนนิตบิุคคล (Ref.2) 
เลขทีบ่ญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัย ์หรอื เบอรโ์ทรศพัท ์กรอกจ ำนวนเงนิทีต่้องกำรช ำระ จำกนัน้ตรวจสอบ
ขอ้มลูกำรจองซือ้ พรอ้มทัง้บนัทกึ และ/หรอื พมิพห์ลกัฐำนกำรช ำระเงนิค่ำจองซือ้หุน้ เพื่อเป็นเอกสำร
ประกอบกำรจองซือ้หุน้ต่อไป (ขอ้มูลผูจ้องซือ้จะยดึตำมขอ้มูล Ref.1 และ Ref.2 ตำมรำยละเอยีดกำร
ช ำระเงนิเท่ำนัน้) 

 ผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะจองซือ้ จะตอ้งแนบหลกัฐำนกำรโอนเงนิดงักล่ำว มำพรอ้มกบัใบจองซือ้หุน้สำมญั
เพิม่ทุน 

 ระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจำกใบรับรองสิทธิกำรจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน) ชื่อ นำมสกุล และ
หมำยเลขโทรศพัทข์องผูจ้องซือ้ทีส่ำมำรถตดิต่อไดไ้วใ้นดำ้นหลงัของหลกัฐำนกำรช ำระเงนิ 

 บรษิทัโดยตวัแทนรบัจองซือ้ งดรบัช ำระเงนิค่ำจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนเป็นเงนิสด 

 บรษิทัขอสงวนสทิธทิีจ่ะอนุญำตใหท้ ำกำรจองซือ้ และช ำระเงนิค่ำจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนดว้ยวธิกีำร
อื่นไดต้ำมควำมเหมำะสม 

 ทัง้นี้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสำมญัเพิม่ทุนควบคู่กบัใบส ำคญัแสดงสทิธิจะเป็นผู้รบัภำระค่ำใช้จ่ำยและ
ค่ำธรรมเนียมธนำคำร (ถำ้ม)ี ต่ำงหำกจำกจ ำนวนเงนิค่ำจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุน 
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7.2 เอกสำรท่ีใช้ประกอบในกำรจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบอ ำนำจจะตอ้งน ำเอกสำรทีใ่ชใ้นกำรจองซือ้ดงัต่อไปนี้ พรอ้มช ำระเงนิเตม็จ ำนวนทีจ่อง
ซื้อ ทัง้ในส่วนที่จองซื้อตำมสทิธิที่ได้รบั และในส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อเกนิกว่ำสิทธิที่ได้รบัจดัสรร ไป
ตดิต่อตวัแทนรบัจองซือ้ตำมทีอ่ยู่ในขอ้ 6.2 

ก) ใบจองซื้อหุ้นสำมญัเพิ่มทุนควบคู่กบัใบส ำคญัแสดงสทิธิ J-W2 และ J-W3 ที่กรอกรำยละเอียด
ถูกตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน (สิง่ทีส่ง่มำดว้ย 3)  

ผู้ถือหุ้นต้องระบุจ ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยต้องกำรจองซื้อตำมสทิธิตำมจ ำนวนที่แสดงไว้ใน
ใบรบัรองสทิธกิำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุน และจ ำนวนหุน้ทีต่้องกำรจองซือ้หุน้เกนิกว่ำสทิธ ิพรอ้ม
ทัง้ลงลำยมอืชื่อ หำกผูจ้องซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนำมโดยผู้มอี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลนัน้  
พรอ้มประทบัตรำบรษิทั (ถำ้ม)ี 

ทัง้นี้ ก ำหนดใหผู้จ้องซือ้ยื่นใบจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุน 1 ใบ ต่อใบรบัรองสทิธกิำรจองซือ้หุน้สำมญั
เพิม่ทุน 1 ฉบบัเท่ำนัน้ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ต้องกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนเกนิกว่ำสทิธ ิจะต้องแสดงควำมจ ำนงในกำรจอง
ซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนตำมสทิธใิหค้รบจ ำนวนก่อน จงึจะมสีทิธจิองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนเกนิกว่ำสทิธิที่
ไดร้บัจดัสรร 

ข) ใบรบัรองสทิธกิำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุน ซึง่ออกโดยบรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 
จ ำกดั (“ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย”์) (สิง่ทีส่ง่มำดว้ย 1)  ในฐำนะนำยทะเบยีนของบรษิทัและไดจ้ดัส่ง
ไปทำงไปรษณียล์งทะเบยีนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืฉบบันี้ ซึง่จะระบุจ ำนวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่
ละรำยมสีทิธไิดร้บักำรจดัสรรตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบ 

ค) หลกัฐำนกำรช ำระเงนิ  

หลกัฐำนกำรช ำระเงินค่ำจองซื้อเต็มจ ำนวนที่จองซื้อ ทัง้ในส่วนที่จองซื้อตำมสทิธริวมกบัส่วนที่
ประสงคจ์ะจองซือ้เกนิกว่ำสทิธ ิโดยแนบเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้ง ตำมวธิกีำรช ำระค่ำจองซือ้ทีผู่ถ้อืหุน้ที่
จองซือ้เลอืกช ำระ ตำมรำยละเอยีดและกำรด ำเนินกำรทีร่ะบุในขอ้ 7.1 

ง) เอกสำรเพิม่เตมิกรณีจองซือ้เกนิกว่ำสทิธ ิ

ส ำเนำสมุดบญัชเีงนิฝำกธนำคำรหน้ำแรก ประเภทบญัชอีอมทรพัย ์หรอืส ำเนำ Statement ส ำหรบั
บญัชกีระแสรำยวนัหรอืบญัชอีอมทรพัยท์ีแ่สดงเลขทีบ่ญัชธีนำคำรทัง้ 10 หลกั เท่ำนัน้ พรอ้มรบัรอง
ส ำเนำถูกต้อง โดยบญัชดีงักล่ำวต้องเป็นบญัชทีีผู่ถ้อืหุน้ประสงคจ์ะให้บรษิทัช ำระคนืเงนิค่ำจองซื้อ
หุน้สำมญัเพิม่ทุนควบคู่กบัใบส ำคญัแสดงสทิธสิว่นทีไ่ม่ไดร้บักำรจดัสรรหรอืไดร้บักำรจดัสรรไม่ครบ
ตำมจ ำนวนที่จองซื้อเกนิสทิธ ิผ่ำนระบบกำรโอนเงนิเขำ้บญัชธีนำคำร ตำมที่ระบุในใบจองซื้อหุ้น
สำมญัเพิม่ทุน ทัง้น้ี ช่ือเจ้ำของบญัชีต้องเป็นช่ือเดียวกบัช่ือของผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่ำสิทธิ 
ท่ีระบุไว้ในใบจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน และบญัชดีงักล่ำวตอ้งเป็นบญัชอีอมทรพัยห์รอืกระแสรำย
วนัทีเ่ปิดไวก้บัธนำคำร ซึง่มรีำยชื่อดงัต่อไปนี้  

1) ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 
2) ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 
3) ธนำคำรกรุงศรอียุธยำ จ ำกดั (มหำชน) 
4) ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
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5) ธนำคำรซไีอเอม็บ ีไทย จ ำกดั (มหำชน) 
6) ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 
7) ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 
8) ธนำคำร แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 
9) ธนำคำรยโูอบ ีจ ำกดั (มหำชน) 
10) ธนำคำรทสิโก ้จ ำกดั (มหำชน) 

บรษิัทโดยตวัแทนรบัจองซือ้จะด ำเนินกำรคนืเงนิค่ำจองซื้อโดยช ำระเป็นเงนิโอนเขำ้บญัชธีนำคำร
ของผู้จองซื้อภำยใน 7 วนัท ำกำรนับจำกวนัปิดกำรจองซื้อหุ้น ในกรณีที่ไม่มีบญัชีของธนำคำร
ดงักล่ำว บรษิทัโดยตวัแทนรบัจองซือ้จะด ำเนินกำรจ่ำยเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยผูถ้อืหุน้ทีจ่อง
ซือ้ตำมชื่อทีป่รำกฏในสมุดทะเบยีน ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้วนัที ่26 เมษำยน 2565 และส่ง
ทำงไปรษณียล์งทะเบยีนตำมทีอ่ยู่ที่ปรำกฏในสมุดทะเบยีน ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้วนัที ่26 
เมษำยน 2565 ภำยใน 10 วนัท ำกำรนบัจำกวนัปิดกำรจองซือ้หุน้  

จ) เอกสำรเพิม่เตมิกรณีทีม่อบหมำยใหผู้ร้บัมอบอ ำนำจด ำเนินกำรแทน 

หนังสือมอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำรจองซื้อหุ้นสำมญัเพิ่มทุนแทนพร้อมติดอำกรแสตมป์ 30 บำท 
พร้อมส ำเนำบตัรประชำชนที่ยงัไม่หมดอำยุของผู้จองซื้อและผู้รบัมอบอ ำนำจ ซึ่งลงนำมรบัรอง
ส ำเนำถูกตอ้ง (สิง่ทีส่ง่มำดว้ย 5) 

ฉ) เอกสำรเพิ่มเติมประกอบกำรจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส ำคัญแสดงสิทธิ เฉพำะผู้ที่
ประสงคจ์ะน ำหลกัทรพัยฝ์ำกเขำ้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) เท่ำนัน้  

ส ำหรบัผู้ที่ประสงค์จะฝำกหุ้นสำมญัเพิม่ทุนไว้ในบญัชบีรษิัทผู้ออกหลกัทรพัย์  (Issuer Account) 
สมำชกิเลขที ่600 ในนำมผู้จองซื้อ โปรดกรอกรำยละเอยีดใน “เอกสำรเพิม่เตมิประกอบกำรจอง
หลกัทรพัยเ์ฉพำะผูท้ีป่ระสงคน์ ำหลกัทรพัยฝ์ำกเขำ้บญัชีบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) 
เท่ำนัน้” (เอกสำรเพิม่เตมิ 3.1)  เพื่อน ำสง่ใหแ้ก่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ 

ช) เอกสำรประกอบกำรแสดงตน 

บุคคลธรรมดำสญัชำตไิทย 

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนทีย่งัไมห่มดอำยุ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง หรอืในกรณีทีไ่ม่มี
บตัรประจ ำตวัประชำชน ใหแ้นบส ำเนำทะเบยีนบำ้นทีม่เีลขประจ ำตวัประชำชน 13 หลกั หรอืส ำเนำ
เอกสำรทำงรำชกำรอื่นทีม่เีลขประจ ำตวัประชำชน 13 หลกั พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง (กรณี
ผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยำว ์(อำยุไม่ครบ 20 ปีบรบิูรณ์) จะต้องแนบค ำยนิยอมของผูป้กครอง (บดิำ และ/
หรือมำรดำ) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ปกครอง (บิดำ และ/หรือมำรดำ) และส ำเนำ
ทะเบียนบ้ำนที่ผู้เยำว์อำศยัอยู่ พร้อมลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้อง โดยลำยมือชื่อนัน้ต้องตรงกบั
ลำยมอืชื่อในใบจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุน 

ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล ซึ่งท ำให้ชื่อ-นำมสกุลไม่ตรงกบัชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรำกฏในสมุด
ทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ในวนัที ่26 เมษำยน 2565 หรอืในใบรบัรองสทิธกิำร
จองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุน ใหแ้นบส ำเนำเอกสำรทีอ่อกโดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น ทะเบยีนสมรส ใบ
หย่ำ ใบแจง้เปลีย่นชื่อ-นำมสกุล เป็นตน้ พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 
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บุคคลธรรมดำสญัชำตต่ิำงดำ้ว 

ส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรอืส ำเนำหนังสอืเดนิทำง ที่ยงัไม่หมดอำยุ พร้อมลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้อง  
โดยลำยมอืชื่อนัน้ตอ้งตรงกบัลำยมอืชื่อในใบจองซือ้หุ้นสำมญัเพิม่ทุน 

นิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

ส ำเนำหนังสอืรบัรองที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ทีอ่อกไม่เกนิ 6 เดอืน ในวนัจองซือ้พร้อมลงนำม
รบัรองส ำเนำถูกต้อง โดยผู้มอี ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนัน้ และประทบัตรำส ำคญัของนิติบุคคล 
(ถำ้ม)ี พรอ้มแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรอืส ำเนำหนังสอืเดนิทำง ทีย่งั
ไม่หมดอำยุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลดงักล่ำว พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกต้อง
โดยลำยมอืชื่อนัน้ตอ้งตรงกบัลำยมอืชื่อในใบจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุน 

นิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่ำงประเทศ 

ส ำเนำหนังสอืส ำคญักำรจดัตัง้บรษิทั หรอืหนังสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืหนังสอืรบัรองของบรษิทัทีอ่อก
โดยเจ้ำหน้ำที่ของนิติบุคคลหรอืหน่วยงำนของประเทศที่นิติบุคคลมภีูมลิ ำเนำซึ่งรบัรองถึงชื่อนิติ
บุคคล ชื่อผูม้อี ำนำจลงนำม ที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่ และอ ำนำจหรอืเงื่อนไขในกำรลงลำยมอืชื่อผูกพนั
นิตบิุคคล ทีอ่อกใหไ้ม่เกนิ 6 เดอืน ในวนัจองซือ้ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้องโดยผูม้อี ำนำจลง
นำมของนิตบิุคคลนัน้ และประทบัตรำส ำคญัของนิตบิุคคล (ถ้ำม)ี พรอ้มแนบส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรอื
ส ำเนำหนังสอืเดนิทำงทีย่งัไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้อี ำนำจลงนำมของนิติบุคคลดงักล่ำว 
พร้อมลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้อง โดยลำยมอืชื่อนัน้ต้องตรงกบัลำยมอืชื่อในใบจองซือ้หุ้นสำมญั
เพิม่ทุน 

ทัง้นี้ ส ำเนำเอกสำรประกอบทีล่งนำมรบัรองส ำเนำถูกต้องแลว้ต้องไดร้บักำรรบัรองลำยมอืชื่อของ
ผูจ้ดัท ำหรอืผูใ้หค้ ำรบัรองควำมถูกตอ้งของเอกสำร โดยเจำ้หน้ำที ่Notary Public พรอ้มตรำประทบั
ของเจำ้หน้ำที ่Notary Public และรบัรองโดยเจำ้หน้ำทีส่ถำนทตูไทย หรอืสถำนกงสลุไทยในประเทศ
ทีเ่อกสำรดงักล่ำวไดจ้ดัท ำ หรอืรบัรองควำมถูกตอ้ง และมอีำยุไม่เกนิ 6 เดอืนในวนัจองซือ้  

ผูถ้ือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสำมญัเพิม่ทุนของบรษิัทจะต้องกรอกรำยละเอยีดในแบบประเมนิควำม
เหมำะสมในกำรลงทุน (Suitability Test) (เอกสำรเพิม่เตมิ 3.2) เอกสำรประกอบกำรแสดงตน (เอกสำร
เพิม่เตมิ 3.3) แบบแจง้สถำนะควำมเป็นบุคคลอเมรกินั/ไม่เป็นบุคคลอเมรกินั (เอกสำรเพิม่เตมิ 3.4) 

หำกผู้จองซื้อหุ้นสำมญัเพิม่ทุนควบคู่กบัใบส ำคญัแสดงสทิธเิป็นผู้ที่มบีญัชซีื้อขำยหลกัทรพัย์กบับรษิัท
หลกัทรพัยอ์ื่น และไดผ้่ำนขัน้ตอนกำรรูจ้กัลกูคำ้และตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคำ้ (Know 
Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดด้ ำเนินกำรจดัท ำแบบประเมนิควำม
เหมำะสมในกำรลงทุน (Suitability Test) กบับรษิทัหลกัทรพัยน์ัน้แลว้ ภำยในระยะเวลำไม่เกนิ 2 ปี ผูจ้อง
ซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนควบคู่กบัใบส ำคญัแสดงสทิธดิงักล่ำวไม่จ ำเป็นตอ้งกรอกแบบประเมนิควำมเหมำะสม
ในกำรลงทุน (Suitability Test) และเอกสำรประกอบกำรแสดงตน ประกอบกำรจองซื้อ ทัง้นี้ หำกไม่
เป็นไปตำมเงื่อนไขทีก่ล่ำวขำ้งตน้ ผูจ้องซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนควบคู่กบัใบส ำคญัแสดงสทิธจิะตอ้งแนบแบบ
ประเมนิควำมเหมำะสมในกำรลงทุน (Suitability Test) (เอกสำรเพิม่เตมิ 3.2) เอกสำรประกอบกำรแสดง
ตน (เอกสำรเพิม่เตมิ 3.3) ทีก่รอกรำยละเอยีดถูกต้อง ครบถ้วน และชดัเจน พรอ้มลงลำยมอืชื่อผูจ้องซือ้
ใหแ้ก่ตวัแทนรบัจองซือ้ เพื่อเป็นเอกสำรประกอบใบจองซือ้    
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7.3 กำรคืนเงินค่ำจองซ้ือหุ้น (ถ้ำมี) 

ในกรณีทีต่อ้งมกีำรคนืเงนิค่ำจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนควบคู่กบัใบส ำคญัแสดงสทิธ ิหรอืกำรคนืเชค็ค่ำจอง
ซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนควบคู่กบัใบส ำคญัแสดงสทิธ ิบรษิทัโดยตวัแทนรบัจองซือ้จะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

7.3.1 กรณีทีผู่ถ้อืหุน้จองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนเกนิกว่ำสทิธแิละไม่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้เนื่องจำกมหีุน้เหลอื
ไม่เพยีงพอเมื่อเทยีบกบัจ ำนวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้จองซือ้เกนิกว่ำสทิธ ิ 

บรษิทัโดยตวัแทนรบัจองซือ้จะคนืเงนิค่ำจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนสว่นทีไ่ม่ไดร้บักำรจดัสรรในกรณีที่
ผูถ้อืหุน้จองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนเกนิกว่ำสทิธิและไดร้บัจดัสรรไม่ครบตำมจ ำนวนทีจ่องซือ้เกนิกว่ำ
สทิธ ิเน่ืองจำกมหีุน้เหลอืไม่เพยีงพอเมื่อเทยีบกบัจ ำนวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้จองซือ้เกนิกว่ำสทิธ ิโดยไม่มี
ดอกเบีย้ และไม่มคี่ำเสยีหำยใดๆ ภำยใน 10 วนัท ำกำรนบัแต่วนัสิน้สดุก ำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้
และช ำระเงนิค่ำจองซือ้ตำมวธิกีำรดงัต่อไปนี้ 

1) โอนเงนิเขำ้บญัชธีนำคำรของผู้จองซื้อภำยใน 7 วนัท ำกำรนับแต่วนัปิดกำรจองซื้อ ส ำหรบัผู้
จองซื้อที่ได้แจ้งควำมประสงค์ต้องกำรรบัเงินค่ำจองซื้อหุ้นคืนด้วยวิธีกำรโอนเงินเข้ำบญัช ี
ตวัแทนรบัจองซื้อจะคนืเงนิเขำ้บญัชดีว้ยกำรโอนเงนิเขำ้บญัชธีนำคำร โดยบญัชดีงักล่ำวต้อง
เป็นบญัชอีอมทรพัยห์รอืกระแสรำยวนัทีเ่ปิดไวก้บัธนำคำร ซึง่มรีำยชื่อดงัต่อไปนี้ 

1. ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 
2. ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 
3. ธนำคำรกรุงศรอียุธยำ จ ำกดั (มหำชน) 
4. ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
5. ธนำคำรซไีอเอม็บ ีไทย จ ำกดั (มหำชน) 
6. ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 
7. ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 
8. ธนำคำรแลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 
9. ธนำคำรยโูอบ ีจ ำกดั (มหำชน) 
10. ธนำคำรทสิโก ้จ ำกดั (มหำชน) 

ทัง้นี้ ชื่อบญัชธีนำคำรตอ้งเป็นชื่อเดยีวกบัชื่อของผูถ้อืหุน้ทีจ่องซือ้เกนิกว่ำสทิธติำมทีร่ะบุไวใ้น
ใบจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน โดยแนบส ำเนำสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้ำแรกหรือส ำเนำ 
Statement บญัชกีระแสรำยวนั หรอืบญัชอีอมทรพัย์ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ที่ระบุชื่อบญัช ีและ
เลขทีบ่ญัชคีรบทัง้ 10 หลกั พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

2) กรณีไม่ไดร้บัส ำเนำสมุดบญัชอีอมทรพัยห์น้ำแรก หรอืส ำเนำ Statement บญัชกีระแสรำยวนั
หรอืบญัชอีอมทรพัย์ ทีร่ะบุชื่อบญัช ีและเลขที่บญัชีครบทัง้ 10 หลกั อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรอื
ไม่ได้แจ้งควำมประสงค์ต้องกำรรบัเงินค่ำจองซื้อหุ้นคนืด้วยวธิีโอนเงนิเขำ้บญัช ีบริษัทโดย
ตวัแทนรบัจองซือ้จะคนืเงนิค่ำจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนในส่วนทีไ่ม่ไดร้บักำรจดัสรร โดยจดัท ำ
เป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะในนำมผูจ้องซือ้หุน้ และส่งทำงไปรษณียล์งทะเบยีนตำมทีอ่ยู่ที่
ปรำกฏในสมุดทะเบยีน ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้วนัที ่26 เมษำยน 2565 ภำยใน 10 วนั
ท ำกำรนบัจำกวนัปิดกำรจองซือ้หุน้ 

3) กรณีผู้จองซื้อมีบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์กบับริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
(มหำชน) กำรคนืเงนิค่ำจองซื้อหุ้นจะด ำเนินกำรโดยกำรโอนเงนิผ่ำนระบบกำรโอนอตัโนมตั ิ
(Automatic Transfer System หรอื ATS) เขำ้บญัชธีนำคำรในนำมของผูจ้องซือ้ตำมขอ้มูลเปิด



                                                                                                                          บรษิทั เจเอเอส แอสเซท็ จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่19  

บญัชทีีใ่ห้ไวก้บับรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ภำยใน 5 วนัท ำกำร 
นบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรจองซือ้  

กรณีทีไ่ม่สำมำรถคนืเงนิค่ำจองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนควบคู่กบัใบส ำคญัแสดงสทิธิได้
ภำยในเวลำดงักล่ำว บรษิทัโดยตวัแทนรบัจองซือ้จะช ำระดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุน
ควบคู่กบัใบส ำคญัแสดงสทิธิในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยค ำนวณจำกจ ำนวนเงินค่ำจองซื้อหุ้น
สำมญัเพิม่ทุนทีไ่ม่ได้รบักำรจดัสรร นับจำกวนัพน้ก ำหนดระยะเวลำ 10 วนัท ำกำรดงักล่ำวจนถึง
วนัที่ได้มีกำรช ำระคนืตำมวธิดีงักล่ำวข้ำงต้น อย่ำงไรกด็ี หำกได้มีกำรช ำระคนืเงนิค่ำจองซื้อหุ้น
สำมญัเพิม่ทุนทีไ่ม่ไดร้บัจดัสรร โดยกำรส่งเชค็คนื หรอื โอนเงนิเขำ้บญัชผีูจ้องซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุน
ควบคู่กบัใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมรำยละเอยีดทีป่รำกฏในสมุดทะเบยีน ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อื
หุน้วนัที ่26 เมษำยน 2565 โดยถูกต้องแลว้ ใหถ้อืว่ำผูจ้องซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนควบคู่กบัใบส ำคญั
แสดงสทิธไิดร้บัเงนิค่ำจองซือ้หุ้นสำมญัเพิม่ทุนแลว้โดยชอบ และผูจ้องซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนควบคู่
กบัใบส ำคญัแสดงสทิธไิม่มสีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรอืค่ำเสยีหำยใดๆ จำกบรษิทัหรอืตวัแทน
รบัจองซือ้อกีต่อไป 

7.3.2 กรณีที่ผูถ้ือหุ้นจองซื้อหุ้นสำมญัเพิม่ทุนควบคู่กบัใบส ำคญัแสดงสทิธิไม่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญั
เพิม่ทุน เน่ืองจำกปฏบิตัผิดิเงื่อนไขกำรจองซือ้ และ/หรอืไม่สำมำรถเรยีกเกบ็เงนิค่ำจองซือ้หุน้สำมญั
เพิม่ทุนตำมเชค็ค่ำจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุน 

บรษิทัโดยตวัแทนรบัจองซือ้หุน้จะคนืเชค็ค่ำจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีจ่องซือ้ทีไ่ม่ได้
รบักำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน อันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติผิดเงื่อนไขกำรจองซื้อและ/หรือไม่
สำมำรถเรยีกเกบ็เงนิค่ำจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนตำมเชค็ค่ำจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุน โดยผูจ้องซือ้
หุน้สำมญัเพิม่ทุนควบคู่กบัใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักล่ำวต้องติดต่อขอรบัเชค็จำกตวัแทนรบัจองซื้อ 
ภำยใน 30 วนันบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุน 

7.4 วิธีกำรส่งมอบหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน 

ผูจ้องซือ้สำมำรถเลอืกใหบ้รษิทัด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 

7.4.1 ในกรณีประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ในนำมของผูจ้องซือ้  

ศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ในฐำนะนำยทะเบยีนของบรษิทัจะส่งมอบใบหุน้ตำมจ ำนวนหุน้ทีไ่ดร้บักำร
จดัสรรให้แก่ผูไ้ดร้บักำรจดัสรรทำงไปรษณียล์งทะเบยีนตำมชื่อและทีอ่ยู่ที่ปรำกฏในสมุดทะเบยีน  
ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้วนัที ่26 เมษำยน 2565 ภำยใน 15 วนัท ำกำรนับจำกวนัปิดกำรจอง
ซือ้หุน้ ซึง่ในกรณีนี้ ผูจ้องซือ้จะไม่สำมำรถขำยหุ้นทีไ่ดร้บักำรจดัสรรในตลำดหลกัทรพัยไ์ดจ้นกว่ำ
จะไดร้บัใบหุน้ซึง่ผูจ้องซือ้อำจไดร้บัใบหุน้ภำยหลงัจำกทีหุ่น้ของบรษิทัไดร้บัอนุมตัใิหเ้ขำ้ท ำกำรซือ้
ขำยในตลำดหลกัทรพัยแ์ลว้ 

7.4.2 ในกรณีประสงคจ์ะฝำกหุน้ไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชกิเลขที ่600  

บรษิทัจะด ำเนินกำรน ำหุน้ที่ไดร้บัจดัสรรฝำกไวก้บั “บรษิทั ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั เพื่อผูฝ้ำก” โดยศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชจี ำนวนหุน้ตำมจ ำนวนหุน้ทีผู่จ้อง
ซือ้ไดร้บักำรจดัสรรเขำ้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมำชกิเลขที ่600 และออกหลกัฐำนกำร
ฝำกใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัจำกวนัปิดกำรจองซือ้หุน้ เมื่อผูจ้องซื้อต้องกำรขำยหุน้ ผู้
จองซื้อจะต้องถอนหุ้นออกจำกบญัช ี600 ดงักล่ำว โดยติดต่อผ่ำนบรษิัทหลกัทรพัย์ ซึ่งอำจจะมี
ค่ำธรรมเนียมในกำรด ำเนินกำรตำมที่ศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ และ/หรือ บริษัทหลกัทรพัย์นัน้ๆ 
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ก ำหนด ในกรณีนี้ ผูจ้องซือ้จะสำมำรถขำยหุน้ทีไ่ดร้บักำรจดัสรรในตลำดหลกัทรพัยไ์ดท้นัททีีต่ลำด
หลกัทรพัยอ์นุญำตใหหุ้น้ของบรษิทัท ำกำรซือ้ขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัย์ และผูจ้องซือ้ไดด้ ำเนินกำร
ถอนหุน้ออกจำกบญัช ี600 ดงักล่ำวแลว้ 

7.4.3 ในกรณีประสงคจ์ะฝำกหุน้ไวใ้นบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัย ์ซึง่ผูจ้องซือ้มบีญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัย ์

บรษิทัจะด ำเนินกำรน ำหุน้ที่ไดร้บัจดัสรรฝำกไวก้บั “บรษิทั ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั เพื่อผูฝ้ำก” โดยศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์และบรษิทัหลกัทรพัย์จะบนัทกึยอดบญัชจี ำนวนหุ้น
ตำมจ ำนวนหุน้ที่ผูจ้องซื้อฝำกไว ้และออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผู้จองซือ้ภำยใน 7 วนัท ำกำรนับ
จำกวันปิดกำรจองซื้อหุ้น ซึ่งในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะสำมำรถขำยหุ้นที่ได้รับกำรจัดสรรในตลำด
หลกัทรพัยไ์ดท้นัททีีต่ลำดหลกัทรพัยอ์นุญำตใหหุ้น้ของบรษิทัท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัย ์ 

ในกรณีขอ้ 7.4.3 นี้ ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกบัชื่อเจ้ำของบญัชีซื้อขำยหลกัทรพัย์ที่ผู้จองซื้ อ
ประสงค์จะฝำกหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรพัย์ดังกล่ำว  มิฉะนัน้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะ
ด ำเนินกำรสง่มอบหุน้ดงักล่ำว โดยออกใบหุน้ในนำมของผูจ้องซือ้ตำมขอ้ 7.4.1 แทน 

ผูถ้อืหุน้ทีใ่ชส้ทิธใินกำรจองซือ้จะต้องระบุรหสับรษิทัหลกัทรพัย ์(ตำมทีร่ะบุไวด้ำ้นหลงัใบจอง) ทีผู่้
ถอืหุน้มบีญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัยอ์ยู่ และเลขทีบ่ญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัยท์ีป่ระสงคจ์ะใหโ้อนหุน้ทีไ่ดร้บั
กำรจดัสรรเข้ำบญัชีดงักล่ำวให้ถูกต้อง หำกระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีซื้อขำย
หลกัทรพัย์ไม่ถูกต้อง จะท ำให้ไม่สำมำรถโอนหุ้นเข้ำบญัชีซื้อขำยหลกัทรพัย์ได้ ซึ่งบริษัทจะไม่
รบัผดิชอบต่อกำรสญูหำยของหุน้ หรอืควำมล่ำชำ้ในกำรตดิตำมหุน้คนื 

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นสำมญัเพิ่มทุนควบคู่กบัใบส ำคญัแสดงสทิธิกรอกรำยละเอยีดดงักล่ำวไม่ครบถ้วน 
หรอืไม่ระบุเลอืกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุน บรษิทัขอสงวนสทิธใินกำรออกใบหุน้ใหแ้ก่
ผูจ้องซื้อแทน ซึ่งอำจท ำให้ผูถ้ือหุ้นไม่สำมำรถขำยหุ้นที่จองซื้อได้ทนัททีีต่ลำดหลกัทรพัย์อนุญำตให้หุ้น
สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัท ำกำรซือ้ขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัย์ 

7.5 ข้อมูลส ำคญัอ่ืนๆ เก่ียวกบักำรจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

7.5.1 ผูถ้อืหุน้ทีจ่องซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนควบคู่กบัใบส ำคญัแสดงสทิธิจะไดร้บัหลกัฐำนกำรจองซือ้ทีล่งชื่อ
รบัจำกเจำ้หน้ำทีผู่ร้บัจองซือ้หุน้ เพื่อเป็นหลกัฐำนในกำรรบัจองซือ้หุน้ โดยกำรจองซือ้จะสมบูรณ์ก็
ต่อเมื่อบรษิทัสำมำรถเรยีกเกบ็เงนิค่ำจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนไดเ้ป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

7.5.2 ผูถ้อืหุน้ทีจ่องซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนควบคู่กบัใบส ำคญัแสดงสทิธิ และช ำระเงนิค่ำจองซือ้แลว้ จะไม่มี
สทิธยิกเลกิกำรจองซือ้ เวน้แต่ไดร้บัควำมยนิยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกบรษิทั 

7.5.3 หำกจ ำนวนหุน้ที่ผูถ้อืหุ้นระบุในใบจองซือ้หุ้นสำมญัเพิม่ทุนมำกกว่ำจ ำนวนเงนิทีบ่รษิทัไดร้บัช ำระ 
บรษิทัขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืตำมจ ำนวนเงนิทีบ่รษิทัไดร้บัจำกกำรจองซือ้หุน้เป็นหลกั 

7.5.4 หำกจ ำนวนหุน้ทีผู่้ถอืหุน้ระบุในใบจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนน้อยกว่ำจ ำนวนเงนิที่บรษิทัได้รบัช ำระ 
บรษิัทขอสงวนสทิธทิี่จะใช้ดุลยพนิิจในกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิม่ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยตำมที่
บรษิทัเหน็สมควร 

7.5.5 หำกผูถ้ือหุน้ที่จองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนควบคู่กบัใบส ำคญัแสดงสทิธิไม่สำมำรถช ำระเงนิค่ำจองซื้อ
หุน้ หรอืบรษิทัไม่สำมำรถเรยีกเกบ็เงนิค่ำจองซือ้ได ้ไม่ว่ำทัง้หมดหรอืบำงส่วน และไม่ว่ำกรณีใดๆ 
กต็ำม ทีม่ใิช่ควำมผดิของบรษิทัภำยในก ำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนและกำรช ำระ
เงนิค่ำหุน้ตำมทีก่ ำหนด หรอืผูถ้อืหุน้ทีจ่องซือ้กรอกขอ้มลูในใบจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนไม่ครบถ้วน
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หรอืไม่ชดัเจน หรอืจองซือ้ดว้ยวธิกีำรอื่นทีม่ไิดก้ ำหนดไวใ้นหนงัสอืแจง้กำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุน
ควบคู่กบัใบส ำคญัแสดงสทิธขิองบรษิทัฉบบันี้ บรษิทัจะถอืว่ำผูถ้อืหุน้รำยนัน้สละสทิธใินกำรจองซือ้
หุน้สำมญัเพิม่ทุนควบคู่กบัใบส ำคญัแสดงสทิธดิงักล่ำว และบรษิทัขอสงวนสทิธใินกำรทีจ่ะไม่จดัสรร
หุน้สำมญัเพิม่ทุนควบคู่กบัใบส ำคญัแสดงสทิธใิหแ้ก่ผูถ้อืหุน้รำยดงักล่ำว  

ดงันัน้ ในกำรช ำระเงนิค่ำจองซือ้ ผูถ้อืหุน้ควรตรวจสอบวธิกีำรช ำระเงนิค่ำจองซือ้ และด ำเนินกำรให้
เป็นไปตำมเงื่อนไขและวธิกีำรทีก่ ำหนดใหถู้กตอ้งครบถว้น 

7.5.6 บรษิทัขอสงวนสทิธใินกำรปรบัเปลีย่นรำยละเอยีดวธิกีำรช ำระเงนิค่ำจองซือ้หุน้ เงื่อนไขในกำรจอง
ซือ้ หรอืขอ้มลูใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิกีำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนควบคู่กบัใบส ำคญัแสดงสทิธิตำม
ควำมเหมำะสม ในกรณีที่เกิดปัญหำ อุปสรรค หรือข้อจ ำกดัในกำรด ำเนินงำน ทัง้นี้ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุต่อกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนควบคู่กบัใบส ำคญัแสดงสทิธดิงักล่ำวของบรษิทั 

8. วตัถปุระสงคข์องกำรเพ่ิมทุน 

บรษิทัจะน ำเงนิทีไ่ดจ้ำกกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัในครัง้นี้  ซึง่ประกอบดว้ย กำรเสนอขำยหุน้
สำมญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตำมสดัส่วนกำรถอืหุ้น (จ ำนวนประมำณ 807.5 ลำ้นบำท) เงนิรบัจำกกำรใช้
สทิธแิปลงสภำพ J-W2 จ ำนวนประมำณ 187.5 ลำ้นบำท และเงนิรบัจำกกำรใชส้ทิธแิปลงสภำพ J-W3 จ ำนวน
ประมำณ 270.0 ลำ้นบำท รวมเป็นเงนิประมำณ 1,265.0 ลำ้นบำท ไปใชใ้นกำรช ำระคนืเงนิกูย้มืและช ำระคนื
ตรำสำรหนี้ทีจ่ะถงึก ำหนด รวมถงึน ำไปใชเ้ป็นเงนิลงทุนหมุนเวยีน โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

วตัถปุระสงค ์ จ ำนวนเงินโดยประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ก ำหนดระยะเวลำ 
กำรน ำเงินไปใช้ 

เงินรบัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ประมำณกำร) 
1. ช ำระคนืเงนิกูย้มืบรษิทัใหญ่ 270.0 ปี 2565 
2. ช ำระคนืตรำสำรหน้ีทีจ่ะถงึก ำหนด 197.0 ปี 2565 
3. เงนิทุนหมุนเวยีนในกจิกำร  271.5 ปี 2565 
4. ช ำระคนืเงนิกูย้มืสถำบนักำรเงนิ   69.0 ปี 2565 

รวมกำรใชเ้งนิจำกกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุน  807.5  
เงินรบัจำกกำรใช้สิทธิแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสิทธิ J-W2 
กำรช ำระคนืหน้ีเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ 187.5 ปี 2566 – 2567 

รวมกำรใชเ้งนิจำกกำรใชส้ทิธแิปลงสภำพ J-W2 187.5  
เงินรบัจำกกำรใช้สิทธิแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสิทธิ J-W3 
กำรช ำระคนืหน้ีเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ 270.0 ปี 2568 – 2569 

รวมกำรใชเ้งนิจำกกำรใชส้ทิธแิปลงสภำพ J-W3 270.0  
รวม 1,265.0  

ทัง้นี้ แผนกำรใช้เงินเพิม่ทุนของบรษิัทข้ำงต้น เป็นไปตำมแผนธุรกิจของบรษิัทในปัจจุบนัที่คำดกำรณ์กำร
จดัสรรเงนิทีไ่ดร้บัจำกกำรเสนอขำยหุน้เพิม่ทุนและกำรใชส้ทิธแิปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสทิธทิัง้จ ำนวน อย่ำงไร
กด็ ีจ ำนวนหุน้สำมญัเพิม่ทุนทีม่ผีูจ้องซือ้ รวมถงึกำรใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนตำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิอำจมี
จ ำนวนน้อยกว่ำที่คำดกำรณ์ซึ่งท ำให้บริษัทได้รับเงินน้อยกว่ำแผนกำรใช้เงินเพิ่มทุนที่ก ำหนดไว้ ในกรณี
ดงักล่ำวแผนกำรใชเ้งนิเพิม่ทุนของบรษิทัอำจแตกต่ำงไปจำกแผนกำรใชเ้งนิทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้ 
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9. ประโยชน์ท่ีบริษัทจะได้รบัจำกกำรเพ่ิมทุนและกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส ำคญัแสดง
สิทธิ 

9.1 กำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นเป็นแนว
ทำงกำรระดมทุนทีม่คีวำมเหมำะสมและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นกำรเพิม่ทุนครัง้นี้ ซึง่จะท ำใหบ้รษิทั
ได้รบัเงนิทุนตำมจ ำนวนที่ต้องกำรในระยะเวลำอนัสัน้ และสำมำรถลดควำมเสีย่งในกำรระดมทุนที่อำจ
เกดิขึน้จำกสภำพเศรษฐกจิทีม่คีวำมผนัผวนในปัจจุบนั 

9.2 กำรเพิม่ทุนของบรษิทัในครัง้นี้จะช่วยใหบ้รษิทัมเีงนิทุนส ำหรบักำรช ำระคนืหนี้สนิและเงนิกูย้มื รวมทัง้ท ำ
ใหบ้รษิัทมโีครงสรำ้งทำงกำรเงนิทีแ่ขง็แกร่งและมัน่คงมำกยิง่ขึน้ และมคีวำมพรอ้มทำงด้ำนเงนิทุนและ
สภำพคลอ่งทำงดำ้นกำรเงนิเพื่อรองรบักำรขยำยธุรกจิของบรษิทัในอนำคต อนัจะก่อใหเ้กดิผลประโยชน์
และก ำไรต่อบรษิทั ตลอดจนช่วยสรำ้งมลูค่ำเพิม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในระยะยำว 

10. ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะได้รบัจำกกำรเพ่ิมทุนและกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส ำคญัแสดง
สิทธิ 

10.1 นโยบำยเงนิปันผล 

บรษิัทมนีโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลในอตัรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธหิลงัหกัภำษีและเงิน
ส ำรองตำมกฎหมำยโดยพจิำรณำจำกงบกำรเงนิรวมเป็นส ำคญั ทัง้นี้คณะกรรมกำรของบรษิทัมอี ำนำจใน
กำรพจิำรณำยกเว้นไม่ด ำเนินกำรตำมนโนบำยดงักล่ำว หรอืเปลี่ยนแปลงนโยบำยดงักล่ำวได้เป็นครัง้
ครำว โดยอยู่ภำยใต้เงื่อนไขที่กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะต้องก่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของ
บรษิทั เช่น ใชเ้ป็นเงนิทุนส ำรองส ำหรบักำรช ำระคนืเงนิกู ้ใช้เป็นเงนิทุนเพื่อขยำยธุรกจิของบรษิทั หรอื
กรณีมกีำรเปลีย่นแปลงสภำวะตลำด ซึง่อำจมผีลกระทบต่อกระแสเงนิสดของบรษิทัในอนำคต 

10.2 ผูท้ี่ได้รบักำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิม่ทุนตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นในครัง้นี้ จะมสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลเมื่อได้รบั
กำรจดทะเบยีนเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทักบักรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย์ 

10.3 ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธ ิJ-W2 และผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสทิธ ิJ-W3 จะมสีทิธไิดร้บัเงนิปันผล เมื่อผูถ้ือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธดิงักล่ำวได้ใชส้ทิธแิปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสทิธเิป็นหุ้นสำมญัของบรษิทัและไดร้บั
กำรจดทะเบยีนเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทักบักรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย์ 

11. รำยละเอียดอ่ืนท่ีจ ำเป็นส ำหรบัใช้ประกอบกำรตดัสินใจลงทุนในหุ้นของบริษทั 

11.1 ผลกระทบต่อสทิธกิำรออกเสยีงของผูถ้อืหุน้เดมิ (Control Dilution) 

1) กำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้  

 เน่ืองจำกเป็นกำรออกและจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้ทีผู่้
ถอืหุ้นแต่ละรำยถอือยู่ หำกผูถ้อืหุน้เดมิใชส้ทิธจิองซื้อตำมสทิธทิี่ตนไดร้บัทัง้จ ำนวน จะไม่มี
ผลกระทบต่อสทิธกิำรออกเสยีงของผูถ้อืหุน้ (Control Dilution) 

 กรณีทีผู่ถ้อืหุน้เดมิไม่ใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนตำมสทิธทิีต่นมอียู่เลย และผูถ้อืหุน้อื่นใช้
สทิธจิองซือ้หุ้นสำมญัเพิม่ทุนตำมสทิธทิีม่อียู่ และ/หรอืจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนเกนิกว่ำสทิธ ิ
(Oversubscription) จนมกีำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนครบทัง้จ ำนวน จะเกดิผลกระทบต่อสทิธิ
กำรออกเสยีงของผูถ้อืหุน้บรษิทั (Control Dilution) ซึง่จะลดลงประมำณรอ้ยละ 16.98 โดยมี
รำยละเอยีดกำรค ำนวณ ดงันี้ 
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=                     จ ำนวนหุน้เสนอขำย                    
         จ ำนวนหุน้ช ำระแลว้ + จ ำนวนหุน้เสนอขำย 

=                      190,000,000 
            929,068,467 + 190,000,000 

=    รอ้ยละ 16.98 

2) กำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนเพื่อรองรบักำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิJ-W2 และใบส ำคญัแสดง
สทิธ ิJ-W3 

 เนื่องจำกเป็นกำรออกและจดัสรรหุ้นสำมญัเพิม่ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น 

กำรจดัสรร J-W2 และกำรจดัสรร J-W3 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัทีจ่องซือ้และไดร้บัจดัสรร

หุน้สำมญัเพิม่ทุนทีอ่อกและเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดมิตำมสดัส่วน หำกผูถ้ือหุน้เดมิใชส้ทิธิ

จองซื้อตำมสทิธทิีต่นได้รบัทัง้จ ำนวนและเป็นผู้ใชส้ทิธแิปลงสภำพ J-W2 และ J-W3 จะไม่มี

ผลกระทบต่อสทิธกิำรออกเสยีงของผูถ้อืหุน้ (Control Dilution) 

 กรณีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สทิธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น แต่ไม่ได้เป็นผู้ใช้สทิธิแปลง
สภำพ J-W2 และ J-W3 จะเกดิผลกระทบต่อสทิธิกำรออกเสยีงของผู้ถือหุ้น (Control 
Dilution) ทีร่อ้ยละ 5.09 

=                          จ ำนวนหุน้รองรบั J-W2 + จ ำนวนหุน้รองรบั J-W3            

(จ ำนวนหุน้ช ำระแลว้+จ ำนวนหุน้เสนอขำย+จ ำนวนหุน้รองรบั J-W2+จ ำนวนหุน้รองรบั J-W3) 

=                          30,000,000 + 30,000,000                  . 

 929,068,467 + 190,000,000 + 30,000,000 + 30,000,000 

= รอ้ยละ 5.09 

 กรณีทีผู่ถ้อืหุน้เดมิไม่ใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนตำมสทิธทิีต่นมอียู่เลย และผู้ถอืหุน้อื่นใช้
สทิธจิองซือ้หุ้นสำมญัเพิม่ทุนตำมสทิธทิีม่อียู่ และ/หรอืจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนเกนิกว่ำสทิธ ิ
(Oversubscription) จนมกีำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนครบทัง้จ ำนวน และไม่ไดเ้ป็นผูใ้ชส้ทิธิ
แปลงสภำพ J-W2 และ J-W3 จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิกำรออกเสียงของผู้ถือหุ้นสูงสุด 
(Control Dilution) ซึง่จะลดลงประมำณรอ้ยละ 21.20 โดยมรีำยละเอยีดกำรค ำนวณ ดงันี้ 

=        จ ำนวนหุน้เสนอขำย + จ ำนวนหุน้รองรบั J-W2 + จ ำนวนหุน้รองรบั J-W3 
(จ ำนวนหุน้ช ำระแลว้+จ ำนวนหุน้เสนอขำย+จ ำนวนหุน้รองรบั J-W2+จ ำนวนหุน้รองรบั J-W3) 

=             190,000,000 + 30,000,000 + 30,000,000            . 

 929,068,467 + 190,000,000 + 30,000,000 + 30,000,000 

= รอ้ยละ 21.20 

11.2 ผลกระทบต่อรำคำตลำดของหุน้ (Price Dilution) 

1) กำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้  
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 ภำยหลงักำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตำมสดัส่วนกำร
ถอืหุน้ หำกมกีำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนครบทัง้จ ำนวน จะมผีลกระทบต่อรำคำตลำดของหุน้ 
(Price Dilution) ซึง่จะลดลงรอ้ยละ 2.25 โดยมรีำยละเอยีดกำรค ำนวณ ดงันี้ 
 
= รำคำตลำดก่อนเสนอขำยหุน้ – รำคำตลำดหลงัเสนอขำยหุน้   
                  รำคำตลำดก่อนเสนอขำยหุน้   
= 4.88 – 4.77 
 4.88 
= รอ้ยละ 2.25 
 
โดยที ่   

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย เท่ากบั ราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของบรษิทัยอ้นหลงั 15 วนั
ท าการติดต่อกนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 3/2565 เมื่อวนัที ่8 เมษายน 
2565 (กล่าวคอื ระหว่างวนัที ่17 มนีาคม - 7 เมษายน 2565) ซึง่เท่ากบั 4.88 บาท 
 

ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย เท่ากบั  

= (รำคำตลำด x จ ำนวนหุน้ช ำระแลว้) + (รำคำเสนอขำยหุน้  x จ ำนวนหุน้เสนอขำย) 
         จ ำนวนหุน้ช ำระแลว้ + จ ำนวนหุน้เสนอขำย 

= (4.88 x 929,068,467) + (4.25 x 190,000,000) 
         929,068,467 + 190,000,000 

= 4.77 บำท 
 

2) กำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนเพื่อรองรบักำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิJ-W2 และใบส ำคญัแสดง
สทิธ ิJ-W3 

 กำรออกและเสนอขำย J-W2 และ J-W3 ในครัง้นี้ ไม่มผีลกระทบจำกกำรลดลงของรำคำหุน้ 
(Price Dilution) เนื่องจำกรำคำใชส้ทิธซิือ้หุน้ของ J-W2 และ J-W3 ที ่6.25 บำทต่อหุน้ และ 
9.00 บำทต่อหุน้ตำมล ำดบั  สงูกว่ำรำคำตลำดของหุน้บรษิทัในปัจจุบนั ทัง้นี้ รำคำปิดของหุน้
บรษิทัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัยอ้นหลงั 15 วนัท ำกำรก่อนวนัประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั (ตัง้แต่
วนัที ่17 มนีาคม - 7 เมษายน 2565) เท่ำกบั 4.88 บำทต่อหุน้  

11.3 ผลกระทบต่อสว่นแบ่งก ำไรต่อหุน้ (Earnings Per Share Dilution) 

1) กำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้  

 ภำยหลงักำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตำมสดัส่วนกำร
ถอืหุน้ หำกมกีำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนครบทัง้จ ำนวน จะมผีลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไรต่อ
หุน้ (Earnings Per Share Dilution) ซึง่จะลดลงประมำณรอ้ยละ 16.98 โดยมรีำยละเอยีดกำร
ค ำนวณ ดงันี้ 

= สว่นแบ่งก ำไรต่อหุน้ก่อนกำรเพิม่ทุน – สว่นแบ่งก ำไรต่อหุน้หลงักำรเพิม่ทุน    
                        สว่นแบ่งก ำไรต่อหุน้ก่อนกำรเพิม่ทุน 
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=  0.17377– 0.14426 
 0.17377 

= รอ้ยละ 16.98 

โดยที ่

ก ำไรสทุธสิ ำหรบัปี  2564 (1) 161,439,706 บำท 
จ ำนวนหุน้สำมญัทีช่ ำระแลว้ก่อนกำรเพิม่ทุน (2) 929,068,467 หุน้ 
จ ำนวนหุน้สำมญัทีเ่สนอขำย (3) 190,000,000 หุน้ 
สว่นแบ่งก ำไรต่อหุน้ก่อนกำรเพิม่ทุน   (1)/(2) 0.17377 บำทต่อหุน้ 
สว่นแบ่งก ำไรต่อหุน้หลงักำรเพิม่ทุน  (1)/[(2)+(3)] 0.14426 บำทต่อหุน้ 

2) กำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนเพื่อรองรบักำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิJ-W2 และใบส ำคญัแสดง
สทิธ ิJ-W3 

 ภำยหลงักำรใชส้ทิธแิปลงสภำพตำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิJ-W2 และใบส ำคญัแสดงสทิธ ิJ-W3 
จะมผีลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไรต่อหุน้ (Earnings Per Share Dilution) ซึง่จะลดลงประมำณ
รอ้ยละ 21.20 โดยมรีำยละเอยีดกำรค ำนวณ ดงันี้ 

= สว่นแบ่งก ำไรต่อหุน้ก่อนเพิม่ทนุ – สว่นแบ่งก ำไรต่อหุน้หลงัเพิม่ทุน, J-W2 และ J-W3 
       สว่นแบ่งก ำไรต่อหุน้ก่อนกำรเพิม่ทุน 

=  0.17377– 0.13692 
         0.17377 

= รอ้ยละ 21.20 

โดยที ่

ก ำไรสทุธสิ ำหรบัปี  2564 (1) 161,439,706 บำท 
จ ำนวนหุน้สำมญัทีช่ ำระแลว้ก่อนกำรเพิม่ทุน (2) 929,068,467 หุน้ 
จ ำนวนหุน้สำมญัทีเ่สนอขำย (3) 190,000,000 หุน้ 
จ ำนวนหุน้รองรบั J-W2 (4) 30,000,000 หุน้ 
จ ำนวนหุน้รองรบั J-W3 (5) 30,000,000 หุน้ 
สว่นแบ่งก ำไรต่อหุน้ก่อนกำรเพิม่ทุน (1)/(2) 0.17377 บำทต่อหุน้ 
สว่นแบ่งก ำไรต่อหุน้หลงักำรเพิม่ทุน (1)/[(2)+(3)+(4)+(5)] 0.13692 บำทต่อหุน้ 

11.4 สรุปรำยละเอยีดของใบส ำคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุน้สำมญัของ บรษิทั เจเอเอส แอสเซท็ จ ำกดั (มหำชน) 
ครัง้ที ่2 (“J-W2”) และครัง้ที ่3 (“J-W3”) - ปรำกฏตำมขอ้ 3.2 และขอ้ 3.3 ตำมล ำดบั 
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ส่วนท่ี 2 – ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษทั เจเอเอส แอสเซท็  จ ำกดั (มหำชน) 

1. ช่ือและสถำนท่ีตัง้ของบริษทัจดทะเบียน 

ชื่อ : บรษิทั เจเอเอส แอสเซท็  จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) 

ประเภทธุรกจิ : ธุรกจิของบรษิทัแบ่งออกเป็น 4  รปูแบบหลกั ประกอบดว้ย  
1) กำรบรหิำรพืน้ทีเ่ช่ำภำยในศูนยก์ำรคำ้ในส่วนโทรศพัทเ์คลื่อนทีแ่ละสนิคำ้

เทคโนโลยเีพื่อใหเ้ช่ำแก่ผูป้ระกอบกำร ภำยใตช้ื่อ “IT Junction”  
2) กำรพฒันำและบรหิำรพืน้ทีใ่นรปูแบบตลำดชุมชน ภำยใตช้ื่อ “J Market”   
3) กำรพัฒนำและบริหำรพื้นที่ในรูปแบบศูนย์กำรค้ำชุมชน (Community 

Mall) ภำยใตช้ื่อ “The Jas” และ 
4) กำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อขำย โครงกำรคอนโดมเินียม “Newera”  

ทีต่ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 187 อำคำรเจมำรท์ ชัน้ 8 ถนนรำมค ำแหง แขวงรำษฎรพ์ฒันำ เขตสะพำนสงู 
กรุงเทพ 

เลขทะเบยีนบรษิทั : 0107557000136  

โทรศพัท ์ : 02-308-9000   

โทรสำร : 02-308-8088 

เวบ็ไซต ์ : http://www.jasasset.co.th 

ทุนจดทะเบยีน : 1,244,160,212 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,244,160,212 หุ้น      
มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท 

ทุนช ำระแลว้ : 936,716,323 บำท  ประกอบด้วยหุ้นสำมัญจ ำนวน  936,716,323 หุ้ น             
มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท 

2. ลกัษณะกำรประกอบธรุกิจและกำรแข่งขนั 

บรษิทัประกอบธุรกจิโดยแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบหลกั ไดแ้ก่ (1) กำรบรหิำรจดักำรพืน้ทีเ่ช่ำภำยในศูนยก์ำรคำ้
ในสว่นโทรศพัทเ์คลื่อนทีแ่ละสนิคำ้เทคโนโลย ี(ภำยใตช้ื่อ “IT Junction”) และ (2) กำรพฒันำและบรหิำรพืน้ทีใ่น
รูปแบบตลำดชุมชน (“ภำยใต้ชื่อ J Market”) (3) กำรพฒันำและบรหิำรพื้นที่ในรูปแบบศูนย์กำรค้ำชุมชน 
(“ภำยใต้ชื่อ The Jas”) และ (4) กำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อขำย โครงกำรคอนโดมเินียม “Newera” โดย
โครงสรำ้งรำยไดข้องบรษิทัแยกตำมกลุ่มธุรกจิ ส ำหรบัปี 2562 - 2564 สรุปไดด้งันี้  

 รำยได้ตำมประเภทธรุกิจ 
2562 2563 2564 

ลำ้นบำท % ลำ้นบำท % ลำ้นบำท % 
1 ธุรกจิบรหิำรพืน้ทีเ่ช่ำ (IT Junction) 299.5 34.6 178 34.1 134.2 31.0 
2 ธุรกจิตลำดชุมชน (J Market) 26.5 3.1 20.6 3.9 17.2 4.0 
3 ธุรกจิศนูยก์ำรคำ้ชุมชน (The Jas) 212.5 24.6 178.2 34.2 172.2 39.7 
4 ธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ 64.2 7.4 35.2 6.7 68.2 15.7 
5 รำยไดค้่ำส่งเสรมิกำรขำยและรำยไดอ้ืน่ 261.9 30.3 109.7 21.0 41.7 9.6 
 รวม 864.6 100.0 521.7 100.0 433.5 100.0 

หมำยเหตุ : รำยไดค้่ำส่งเสรมิกำรขำยและรำยไดอ้ื่น ไดแ้ก่ รำยไดค้่ำโฆษณำในพื้นทีส่่วนกลำง และค่ำปรบัลูกคำ้เช่ำพื้นทีท่ีช่ ำระ
เงนิล่ำชำ้ 

http://www.jasasset.co.th/
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2.1. กำรบริหำรจดักำรพื้นท่ีเช่ำภำยในศูนย์กำรค้ำในส่วนของโทรศพัท์เคลื่อนท่ี และสินค้ำเทคโนโลยี       
(IT Junction) 

ธุรกิจกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่เช่ำภำยในศูนย์กำรค้ำในส่วนของโทรศัพท์เคลื่อนที่และสินค้ำเทคโนโลย ี  
เป็นธุรกจิหลกัของบรษิทัทีเ่ริม่ด ำเนินกำรตัง้แต่ปี 2543 จำกกำรทีเ่จ มำรท์ซึง่เป็นบรษิทัใหญ่ เช่ำพืน้ทีใ่นส่วน
ของโทรศพัทเ์คลื่อนทีแ่ละสนิคำ้เทคโนโลย ีในศูนยก์ำรคำ้ บิก๊ซ ี จงัหวดันครปฐม เพื่อน ำมำบรหิำรจดักำรและ
ใหเ้ช่ำต่อ ภำยใตช้ื่อ “IT Junction” โดยในช่วงแรกธุรกจิดงักล่ำวยงัด ำเนินกำรภำยใต้เจมำรท์ ต่อมำในปี 2555 
ผูบ้รหิำรของเจ มำรท์ไดเ้ลง็เหน็ถงึโอกำสกำรเตบิโตในธุรกจิดงักล่ำว จงึจดัตัง้บรษิทัขึน้เพื่อด ำเนินธุรกจิบรหิำร
จดักำรพืน้ทีเ่ช่ำและธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหำรมิทรพัยท์ีจ่ะขยำยตวัต่อไปในอนำคต เพื่อท ำใหก้ำรบรหิำรงำน
รวมทัง้กำรขยำยงำนในอนำคตเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

1) ลกัษณะผลิตภณัฑห์รอืบริกำร 

บรษิทัเป็นผู้บรหิำรจดักำรพืน้ทีเ่ช่ำภำยในศูนย์กำรค้ำในส่วนโทรศพัทเ์คลื่อนที่และสนิคำ้เทคโนโลยเีพื่อ
จดัสรรใหล้กูคำ้รำยย่อยเช่ำต่อ โดยเริม่ตน้จำกกำรเช่ำพืน้ทีบ่ำงสว่นจำกเจำ้ของพืน้ทีท่ีอ่ำจเป็นศนูยก์ำรคำ้
ขนำดใหญ่หรอืพื้นที่ขำยสนิค้ำที่มีศกัยภำพ เช่น ภำยในศูนย์กำรค้ำ บิ๊กซี เป็นต้น เพื่อน ำมำปรบัปรุง
ตกแต่งก่อนจดัสรรให้ลูกค้ำรำยย่อยของบรษิัทซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบกจิกำรขำยโทรศพัท์เคลื่อนที่
และ/หรอือุปกรณ์เสรมิ โดยบรษิทัจะเป็นผูด้แูล บรหิำร จดักำรพืน้ทีด่งักล่ำวตลอดอำยุสญัญำเช่ำ  

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 บรษิทัม ี27 สำขำ และมพีืน้ทีใ่หเ้ช่ำใน IT Junction ทัง้หมดรวม 4,660 ตร.ม. 
ครอบคลุมพืน้ทีใ่นกรุงเทพมหำนคร ปรมิณฑล และต่ำงจงัหวดั 

2) กำรตลำดและกำรแข่งขนั 

ลกัษณะลูกค้ำและกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย 

ลกูคำ้ของบรษิทัสำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 1. กลุ่มผูเ้ช่ำพืน้ทีร่ำยย่อยทัว่ไป และ 2. กลุ่มผูเ้ช่ำ
พืน้ทีป่ระเภทกจิกำรขนำดกลำงหรอืขนำดใหญ่ทีม่แีบรนดส์นิคำ้เป็นของตนเอง โดยมรีำยละเอยีด ดงันี้ 

1. กลุ่มผูเ้ช่ำพืน้ท่ีรำยย่อยทัว่ไป 

เป็นกลุ่มลูกค้ำประเภทนิติบุคคลขนำดเล็ก หรือบุคคลธรรมดำ ที่เปิดร้ำนค้ำย่อยส ำห รับขำย
โทรศพัทเ์คลื่อนทีแ่ละอุปกรณ์เสรมิ โดยมรีำ้นคำ้ย่อยเพยีง 1 รำ้นหรอืมำกกว่ำ ซึง่สว่นใหญ่จะไม่มแีบรนด์
สนิคำ้และใชเ้งนิลงทุนต่อรำ้นคำ้ในจ ำนวนทีไ่ม่มำกนกั ปัจจยัหลกัทีม่ผีลในกำรตดัสนิใจเช่ำพืน้ทีข่องลูกคำ้
กลุ่มนี้ ไดแ้ก่ ท ำเลทีต่ัง้ของรำ้นคำ้ กล่ำวคอื ผู้เช่ำพืน้ทีร่ำยย่อยสว่นใหญ่ตอ้งกำรใหร้ำ้นอยู่ในแนวทำงเดนิ
ที่สำมำรถเหน็ได้ชดัเจนและอยู่ใกล้กบัพื้นที่จดักจิกรรม เนื่องจำกกำรจดักจิกรรมทำงกำรตลำดจะช่วย
ดงึดดูและสรำ้งควำมสนใจใหก้บัผูบ้รโิภคมำเดนิในโครงกำรไดม้ำกขึน้  นอกจำกนี้ หำกผูเ้ช่ำพืน้ทีร่ำยย่อย
รำยใดทีเ่ปิดใหบ้รกิำรในสำขำของบรษิทัแลว้ประสบควำมส ำเรจ็ กม็แีนวโน้มสงูทีจ่ะเช่ำพืน้ทีใ่นสำขำอื่นๆ 
ของบรษิทัต่อไป หรอืขยำยพืน้ทีเ่พิม่เตมิในสำขำเดมิของบรษิทั โดยกลุ่มลูกคำ้ส่วนใหญ่ของบรษิทัจะอยู่
ในกลุ่มผูเ้ช่ำพืน้ทีร่ำยย่อยทัว่ไป 

2. กลุ่มผูเ้ช่ำพืน้ท่ีประเภทกิจกำรขนำดกลำงหรอืขนำดใหญ่ท่ีมีแบรนดสิ์นค้ำเป็นของตนเอง 

เป็นกลุ่มลูกคำ้นิตบิุคคลทีเ่ป็นแบรนดท์ีม่ชีื่อเสยีงต่ำงๆ ทีเ่ปิดรำ้นคำ้ส ำหรบัขำยโทรศพัทเ์คลื่อนที่
และ/หรอือุปกรณ์เสรมิ หรอืเพื่อใหบ้รกิำรต่ำงๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกบัโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ ปัจจยัในกำรพจิำรณำ
ตดัสนิใจเช่ำพืน้ที่ของลูกค้ำกลุ่มดงักล่ำวจะขึน้อยู่กบัพืน้ทีเ่ช่ำและรำคำค่ำเช่ำเป็นหลกั ลกัษณะของกลุ่ม
ลูกคำ้ประเภทนี้ต้องกำรพืน้ทีเ่ช่ำในขนำดใหญ่กว่ำกลุ่มผู้เช่ำพื้นที่รำยย่อยทัว่ไป และให้ควำมส ำคญักบั
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กำรตกแต่งรำ้นคำ้ จงึใชเ้งนิลงทุนค่อนขำ้งสงู และมรีะยะเวลำในกำรเช่ำทีน่ำนกว่ำกลุ่มผูเ้ช่ำพืน้ทีร่ำยย่อย
ทัว่ไป 

3) ภำวะอตุสำหกรรม 

เน่ืองจำกธุรกจิบรหิำรจดักำรพืน้ทีเ่ช่ำภำยในศูนยก์ำรคำ้ในส่วนของโทรศพัทเ์คลื่อนทีแ่ละสนิคำ้เทคโนโลย ี
ยงัไม่มกีำรศกึษำขอ้มลูในเชงิลกึเฉพำะธุรกจิ เช่น ควำมตอ้งกำรพืน้ที ่ปรมิำณพืน้ทีเ่ช่ำทัง้หมด ท ำใหย้ังไม่
สำมำรถวิเครำะห์ภำพรวมของธุรกิจดงักล่ำวโดยเฉพำะเจำะจงได้  อย่ำงไรกด็ ีฝ่ำยบรหิำรของบรษิัท
ประเมนิว่ำอตัรำกำรเตบิโตของธุรกจิบรหิำรจดักำรพืน้ทีเ่ช่ำภำยในศนูยก์ำรคำ้ในสว่นของโทรศพัทเ์คลื่อนที่
และสนิคำ้เทคโนโลยจีะเป็นไปในทศิทำงเดยีวกบัธุรกจิคำ้ปลกี เนื่องจำกเป็นพืน้ทีส่่วนหนึ่งของศูนยก์ำรคำ้
เช่นเดยีวกบัธุรกจิคำ้ปลกี และมปัีจจยัทีม่ผีลกระทบต่อควำมต้องกำรพืน้ทีค่ำ้ปลกีเหมอืนกนั คอื อตัรำกำร
เตบิโตทำงเศรษฐกจิและควำมเชื่อมัน่ของผูบ้รโิภคเป็นส ำคญั  

อย่ำงไรกด็ ีหำกพจิำรณำเฉพำะผูเ้ล่นในธุรกจิบรหิำรจดักำรพืน้ทีเ่ช่ำภำยในศูนยก์ำรคำ้ทีอ่ำจเป็นคู่แข่งขนั
กบับรษิทั สำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงันี้ 

1. กำรบรหิำรพื้นที่ในศูนย์กำรค้ำหรอืศูนย์กำรค้ำเฉพำะทำง เช่น เดอะมอลล์ เซน็ทรลั บิ๊กซ ีโลตัส  
ศูนยก์ำรคำ้พนัธท์พิยพ์ลำซ่ำ หรอื ตกึคอม เป็นต้น ซึง่ศูนยก์ำรค้ำลกัษณะดงักล่ำวในบำงแห่ งจะมี
กำรแยกโซนสนิคำ้โทรศพัทเ์คลื่อนทีแ่ละสนิคำ้เทคโนโลยอีอกจำกโซนปกต ิโดยเจำ้ของศูนยก์ำรคำ้
มกัจะเป็นผูด้ ำเนินกำรบรหิำรพืน้ทีเ่องทัง้หมด 

2. กำรบรหิำรพืน้ทีโ่ดยผูเ้ชีย่วชำญในกำรบรหิำรพืน้ทีใ่นลกัษณะเดยีวกนักบัโครงกำร IT Junction ซึง่
ผูป้ระกอบกำรในลกัษณะนี้ ยกตัวอย่ำงเช่น  บรษิทั ไอที พลำซ่ำ จ ำกดั หรอื บรษิทั ทจี ีเซลลูล่ำร์
เวลิด ์จ ำกดั เป็นต้น ทัง้นี้ บรษิัทเป็นผูป้ระกอบกำรรำยเดยีวทีเ่ป็นผูบ้รหิำรจดักำรพืน้ทีเ่ช่ำในส่วน
สนิคำ้โทรศพัทเ์คลื่อนทีแ่ละสนิคำ้เทคโนโลยใีนศนูยก์ำรคำ้บิก๊ซ ี

2.2. กำรพฒันำและบริหำรพืน้ท่ีในรปูแบบตลำดชมุชน (J Market) 
ธุรกจิกำรพฒันำและบรหิำรพืน้ทีใ่นรูปแบบตลำดชุมชน เป็นโครงกำรทีเ่กดิจำกแนวคดิที่บรษิทัต้องกำรขยำย
ธุรกจิด้ำนกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัยแ์ละบรหิำรพืน้ทีบ่รเิวณโดยรอบตลำดหรอืศูนยก์ำรค้ำที่เป็นแหล่งชุมชน  
เช่น ตลำดนดั หรอืตลำดสด เพื่อเป็นกำรสรำ้งรำยไดใ้หบ้รษิทัอกีช่องทำงหนึ่ง โดยบรษิทัจะเช่ำพืน้ทีจ่ำกเจำ้ของ
พืน้ทีเ่พื่อน ำมำปรบัปรุงและจดัสรรโดยมทีัง้รปูแบบกำรใหผู้บ้รหิำรพืน้ทีม่ำเช่ำพืน้ทีเ่พื่อไปจดัสรรต่อ หรอืบรหิำร
พืน้ทีใ่นโครงกำรดงักล่ำวเอง โดยรปูแบบของตลำดชุมชนจะจบักลุ่มลูกคำ้ระดบักลำง-ล่ำง ซึง่เป็นฐำนลูกคำ้ทีม่ี
จ ำนวนมำก  

ในปี 2564 บรษิทัม ีJ Market รวมทัง้สิน้ 4 โครงกำร ไดแ้ก่ (1) โครงกำร J Market @อมรพนัธ ์เกษตร (2) 
โครงกำร J Market เคหะธำนี 4 (3) โครงกำร J Market ไทรมำ้ (4) โครงกำร J Market ลำดปลำเคำ้ (โครงกำร
เดนิเพลนิมำรเ์กต็) ทีบ่รเิวณถนนลำดปลำเคำ้  เขตบำงเขน กรุงเทพฯ โดยมรีูปแบบเป็นตลำดนัดกลำงคนื ทัง้นี้
บรษิทัไดค้นืพืน้ที ่J Market เคหะธำนี 4 แลว้ในเดอืนธนัวำคม 2564  

1) ลกัษณะผลิตภณัฑห์รอืบริกำร 

โครงกำร J Market @อมรพนัธ ์เกษตร 

เป็นโครงกำรแห่งแรกทีบ่รษิทัพฒันำและบรหิำรพืน้ทีใ่นรูปแบบตลำดชุมชน ตัง้อยู่ทีต่ลำดอมรพนัธ ์ถนน
พหลโยธนิ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร โดยบรษิทัท ำสญัญำเช่ำทีด่นิและอำคำรบรเิวณตลำดอมรพนัธ์
จำกเจำ้ของพืน้ทีเ่ดมิ เพื่อน ำมำปรบัปรุงตกแต่งและจดัสรรพืน้ทีใ่หเ้ช่ำ โครงกำรดงักล่ำวมพีืน้ทีใ่หเ้ช่ำรวม 
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3,300 ตำรำงเมตร รำ้นคำ้ผู้เช่ำภำยในโครงกำร J Market @อมรพนัธ ์เกษตร ประกอบดว้ย ตลำดสด 
ร้ำนสะดวกซื้อ ร้ำนอำหำรและเครื่องดื่ม และร้ำนเสรมิควำมงำม เป็นต้น โดยบริษัทเป็นผู้บรหิำรพื้นที่
โครงกำรดงักล่ำวเองทัง้หมด  

โครงกำร J Market ไทรมำ้ 

เป็นโครงกำรแห่งทีส่ำมที่บรษิทัพฒันำและบรหิำรพืน้ทีใ่นรูปแบบตลำดชุมชน ซึ่งเริม่ด ำเนินกำรในเดอืน
พฤศจกิำยน 2557 ถ.บำ้นไทรมำ้ อ.เมอืง จ.นนทบุร ีโดยบรษิทัท ำสญัญำเช่ำพืน้ทีก่บัทำงเจำ้ของพืน้ทีซ่ึง่
บรเิวณโดยรอบมทีัง้มนิิบิก๊ซ ี(Mini Big C) และรำ้นสะดวกซือ้ 7-eleven แลว้ น ำมำปรบัปรุงและจดัสรร
พืน้ที่ให้เช่ำแก่ผู้เช่ำทีส่นใจ โดยสภำพปัจจุบนัของโครงกำร J Market ไทรมำ้ เป็นตลำดนัดชุมชนที่มี
รำ้นคำ้ผูเ้ช่ำภำยในโครงกำร ไดแ้ก่ รำ้นคำ้ย่อย รำ้นอำหำร และรำ้นคำ้เบด็เตลด็ 

โครงกำรตลำดเดนิเพลนิ (ชือ่เดมิ โครงกำร J Night ลำดปลำเคำ้) 

เป็นโครงกำรแห่งที่สี่ที่บริษัทพัฒนำและบริหำรพื้นที่ในรูปแบบตลำดชุมชน เปิดด ำเนินกำรในเดือน
กนัยำยน 2558  ส ำหรบัโครงกำรตลำดเดนิเพลนิ (ชื่อเดมิ โครงกำร J Night ลำดปลำเคำ้) บรเิวณถนน
ลำดปลำเคำ้ เขตบำงเขน กรุงเทพฯ รูปแบบโครงกำรจะแตกต่ำงจำก 3 โครงกำรทีผ่่ำนมำ เป็นรูปแบบ
ตลำดนัดกลำงคนื เปิดใหบ้รกิำรเวลำ 17:00 – 24:00 น. ซึง่ประกอบไปดว้ย โซนตลำดนัด โซนอำหำร 
และรำ้นคำ้เบด็เตลด็ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชนบรเิวณใกลเ้คยีงทีม่ผีูพ้กัอำศยัจ ำนวนมำก 
และดว้ยท ำเลทีอ่ยู่ฝัง่ตรงขำ้มโครงกำร The Jas รำมอนิทรำ จงึสำมำรถช่วยเสรมิกนัทัง้ในดำ้นกำรตลำด
และกำรเพิม่ traffic ลกูคำ้  

2) กำรตลำดและกำรแข่งขนั 

ลกัษณะลูกค้ำและกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย 

ลูกค้ำของบรษิัทในธุรกจิพฒันำและบรหิำรพืน้ทีใ่นรูปแบบตลำดชุมชน สำมำรถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 
ตำมลกัษณะของโครงกำร ดงันี้ 

โครงกำร J Market @อมรพนัธ ์เกษตร 

เนื่องจำกโครงกำร J Market @อมรพนัธ์ เกษตร มลีกัษณะเป็นพืน้ที่ให้เช่ำภำยในอำคำรพำณิชยแ์ละ
บรเิวณโดยรอบ กลุ่มผูเ้ช่ำพืน้ทีแ่บ่งออกไดด้งันี้ 

1. กลุ่มผู้เช่ำพื้นทีร่ำยย่อยทัว่ไป - ผู้เช่ำกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้ำบุคคลหรอืนิติบุคคลขนำดเลก็ที่
ต้องกำรมธีุรกจิเป็นของตนเอง เช่น รำ้นเกมส์, โรงเรยีนกวดวชิำ, ร้ำนขำยของจปิำถะ, รำ้นขำย
อำหำร, ตลำดสด เป็นตน้ ซึง่ไม่มแีบรนดส์นิคำ้ของตนเอง 

2. กลุ่มผูเ้ช่ำพืน้ทีท่ีม่แีบรนดส์นิคำ้เป็นของตนเอง - ผูเ้ช่ำพืน้ทีก่ลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มผูเ้ช่ำทีม่แีบรนดส์นิคำ้
เป็นของตนเอง เช่น รำ้น Watson เป็นต้น ผูเ้ช่ำพืน้ทีก่ลุ่มนี้จะต้องกำรพืน้ทีเ่ช่ำทีม่ขีนำดเหมำะสม
กบักำรท ำธุรกจิและอยู่ในท ำเลทีด่ ี

โครงกำร J Market ไทรมำ้ 

โครงกำร J Market ไทรมำ้ มลีกัษณะพืน้ทีใ่หเ้ช่ำเป็นพืน้ทีเ่ปิดโล่งซึง่อยู่ใกลก้บัแหล่งชุมชน จงึมกีลุ่มลกูคำ้
ทีแ่ตกต่ำงจำก โครงกำร J Market @อมรพนัธ ์เกษตร โดยแบ่งออกไดด้งันี้ 

1. กลุ่มผูเ้ช่ำพืน้ทีร่ำยย่อยทัว่ไป - ผูเ้ช่ำพืน้ทีก่ลุ่มนี้จะเป็นลูกคำ้บุคคลทีต่้องกำรมรีำ้นของตนเอง เช่น 
รำ้นขำยอำหำรและเครื่องดื่ม, รำ้นคำ้สนิคำ้เบด็เตลด็ 
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2. กลุ่มผูบ้รหิำรพืน้ทีต่ลำดนดัรำยย่อย - ผูเ้ช่ำพืน้ทีก่ลุ่มนี้จะเป็นผูเ้ช่ำพืน้ทีท่ีม่ปีระสบกำรณ์กำรบรหิำร
จดักำรตลำดนัด หรอืตลำดสด โดยจะเหมำพื้นที่ไปเพื่อน ำไปจดัสรร และแบ่งให้ผูเ้ช่ำรำยย่อยเช่ำ
ต่อไป 

โครงกำรตลำดเดนิเพลนิ (ชือ่เดมิ โครงกำร J Night ลำดปลำเคำ้) 

โครงกำรตลำดเดนิเพลนิ (ชื่อเดมิ โครงกำร J Night ลำดปลำเคำ้) มลีกัษณะพืน้ทีใ่หเ้ช่ำทัง้เป็นพืน้ทีเ่ปิด
โล่ง และเป็นหอ้ง ซึง่อยู่ใกลก้บัแหล่งชุมชน โดยแบ่งออกไดด้งันี้ 

1. กลุ่มผูเ้ช่ำพืน้ทีร่ำยย่อยทัว่ไป – ทัง้ในรูปแบบรำ้นแบบพืน้ทีโ่ล่ง และแบบหอ้ง ผูเ้ช่ำพืน้ทีก่ลุ่มนี้จะ
เป็นลูกคำ้บุคคลทีต่้องกำรมรีำ้นของตนเอง เช่น รำ้นเสือ้ผำ้ แฟชัน่, รำ้นขำยอำหำรและเครื่องดื่ม, 
รำ้นคำ้สนิคำ้เบด็เตลด็  

2. กลุ่มผูเ้ช่ำพืน้ทีท่ีส่รำ้งแบรนดส์นิคำ้เป็นของตนเอง – ผูเ้ช่ำพืน้ทีก่ลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มผูเ้ช่ำทีม่กีำรสรำ้ง
แบรนดส์นิคำ้เป็นของตนเอง อำจมสีำขำมำกกว่ำ 1 แห่ง และต้องกำรพืน้ทีเ่ป็นหอ้งขนำดใหญ่ เช่น 
รำ้นอำหำร, รำ้นขำยเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ผูเ้ช่ำพืน้ทีก่ลุ่มนี้จะตอ้งกำรพืน้ทีเ่ชำ่ทีม่ขีนำดใหญ่กบักำร
ท ำธุรกจิและอยู่ในท ำเลทีด่ ี

3) ภำวะอตุสำหกรรม 

ธุรกิจพฒันำและบรหิำรพื้นที่ในรูปแบบตลำดชุมชน เป็นธุรกจิที่กระจำยตวัลงไปตำมแหล่งชุมชนย่อย
ต่ำงๆ ซึ่งยงัไม่มกีำรศกึษำและวเิครำะหข์อ้มูลสถติิเชงิลกึเฉพำะธุรกจิ หรอืขอ้มูลผูเ้ล่นในธุรกจิดงักล่ำว
เพยีงพอทีจ่ะสำมำรถวเิครำะหภ์ำพรวมของธุรกจิดงักล่ำวได ้ อย่ำงไรกด็ ีฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัประเมนิว่ำ
คู่แขง่ของบรษิทัในธุรกจิดงักล่ำวโดยมำกจะเป็นเจำ้ของพืน้ทีท่ีใ่หเ้ช่ำท ำตลำดนัดบรเิวณใกลเ้คยีงซึง่ส่วน
ใหญ่เป็นบุคคลธรรมดำ และอตัรำกำรเตบิโตของธุรกจิดงักล่ำวจะเป็นไปในทศิทำงเดยีวกบัธุรกจิคำ้ปลกี 
เน่ืองจำกอตัรำกำรเช่ำพืน้ทีใ่นรปูแบบตลำดชุมชนมปัีจจยัทีม่ผีลกระทบเช่นเดยีวกนักบัควำมตอ้งกำรพืน้ที่
คำ้ปลกี คอื อตัรำกำรเตบิโตทำงเศรษฐกจิและควำมเชื่อมัน่ของผูบ้รโิภคเป็นส ำคญั  

2.3. กำรพฒันำและบริหำรพืน้ท่ีในรปูแบบศนูยก์ำรค้ำชุมชน (The Jas) 

ธุรกจิพฒันำและบรหิำรพืน้ที่ในรูปแบบศูนย์กำรคำ้ชุมชน (“ภำยใต้ชื่อ The Jas”) เป็นโครงกำรที่เกดิจำก
แนวคดิของบรษิทัทีต่อ้งกำรขยำยธุรกจิดำ้นกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัยท์ีส่รำ้งรำยไดใ้หแ้ก่บรษิทัอย่ำงต่อเนื่อง 
(Recurring Income) ซึง่บรษิทัจะเป็นผูล้งทุนซือ้ที่ดนิหรอืท ำสญัญำเช่ำทีด่นิระยะยำวเพื่อพฒันำและบรหิำร
โครงกำรในรูปแบบศูนยก์ำรคำ้ชุมชน (Community Mall) โดยในปี 2555 บรษิทัไดล้งทุนซือ้ทีด่นิบรเิวณถนน
ลำดพรำ้ววงัหนิ แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว เนื้อที ่5 ไร่ 2 งำน 20 ตำรำงวำ (รวม 2,220 ตำรำงวำ) เพื่อ
พฒันำโครงกำรศนูยก์ำรคำ้ The Jas วงัหนิ ต่อมำทำงบรษิทัฯ ไดพ้ฒันำโครงกำรที ่2 โดยไดท้ ำสญัญำเช่ำทีด่นิ
ระยะยำว โดยในปี 2558 ไดเ้ปิดด ำเนินกำรโครงกำร The Jas สำขำที ่2 คอื The Jas รำมอนิทรำ บรเิวณถนน
ลำดปลำเคำ้ เขตบำงเขน กรุงเทพฯ เนื้อทีก่ว่ำ 9 ไร่ และในปี 2559 บรษิทัไดท้ ำสญัญำเช่ำทีด่นิระยะยำว บน
เน้ือทีก่ว่ำ 11 ไร่ ทีม่ที ำเลในย่ำนถนนศรนีครนิทร ์เพื่อเป็นทีต่ัง้ของศูนยก์ำรคำ้ชุมชนแห่งที ่3 ของบรษิทั โดย
โครงกำร Jas Urban ศรนีครนิทร์ได้เปิดด ำเนินงำนในปลำยปี 2561 ต่อมำในปี 2562 บรษิัทเช่ำที่ดนิ บน 
ถนนศุขประยรู ต ำบลนำป่ำ จงัหวดัชลบุร ีเพื่อก่อสรำ้งเป็นโครงกำรศนูยก์ำรคำ้ชุมชนแห่งที ่4 คอื JAS Village 
อมตะ ชลบุร ีซึง่เปิดด ำเนินกำรเมื่อเดอืนสงิหำคม 2563 และบรษิทัไดเ้ปิดตวัศนูยก์ำรคำ้แบบ Community Mall 
แห่งใหม่ JAS Green Village คูบ้อน ซึง่มที ำเลบรเิวณ ถนนคูบ้อน เขตคลองสำมวำ กทม. บนเนื้อทีก่ว่ำ 22 ไร่ 
ซึง่เป็นแหล่งชุมชนจ ำนวนมำก โดยจะท ำใหบ้รษิทัมรีำยไดจ้ำกค่ำเช่ำทีเ่พิม่ขึน้ในอนำคต 
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1) ลกัษณะผลิตภณัฑห์รอืบริกำร 

โครงกำร The Jas วงัหนิ 

เป็นศูนยก์ำรค้ำชุมชน (Community Mall) ในรูปแบบศูนยก์ำรคำ้แบบเปิด (Open Shopping Center) 
จุดเด่นของโครงกำรคอืท ำเลทีต่ัง้ของโครงกำรทีร่ำยลอ้มไปดว้ยทีพ่กัอำศยั เป็นย่ำนทีม่คีวำมหนำแน่นของ
ประชำกรสงูและมเีสน้ทำงกำรคมนำคมทีเ่ขำ้ถงึไดห้ลำยเสน้ทำง  รวมทัง้กำรจดัสรรพืน้ที ่(Tenant Mix) ที่
เหมำะสมและสอดคลอ้งกบักำรใชช้วีติประจ ำวนัของกลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยที่เป็นกลุ่มแม่บำ้น ครอบครวั และ
ผูท้ีพ่กัอำศยัในบรเิวณดงักล่ำว  โดยจะเน้นไปยงัรำ้นคำ้ประเภทอำหำรและเครื่องดื่มซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 60 
ของพืน้ทีใ่หเ้ช่ำ นอกจำกน้ี โครงกำรยงัมอีำคำรจอดรถมำกกว่ำ 250 คนั เพยีงพอทีจ่ะรองรบักลุ่มลูกคำ้ที่
จะเขำ้มำใชบ้รกิำร 

โครงกำร The Jas รำมอนิทรำ  

เป็นศนูยก์ำรคำ้ชุมชน (Community Mall) ในรปูแบบศนูยก์ำรคำ้แบบเปิด (Open Shopping Center) แห่ง
ที่สองของบริษัท จุดเด่นของโครงกำรคือท ำเลที่ตัง้ของโครงกำรที่รำยล้อมไปด้วยที่พกัอำศยัที่มีกำร
ขยำยตวั อย่ำงต่อเนื่องซึง่ใกลก้บัสถำนีรถไฟฟ้ำสำยสชีมพทูี่จะเกดิขึน้ในอนำคต อกีทัง้มโีครงกำรหมู่บำ้น
และคอนโดมิเนียมอยู่โดยรอบโครงกำร ด้ำนกำรจดัสรรพื้นที่เช่ำได้บริหำรให้มีควำมหลำกหลำยเพื่อ
ตอบสนองกลุ่มเป้ำหมำย ไม่ว่ำจะเป็นรำ้นคำ้ประเภทอำหำร ศูนยค์วำมงำม ฟิตเนส และดำ้นกำรศกึษำ 
อำท ิเช่น Starbucks, Max Value 24 hours, Mr. DIY, Amazon Café, KFC, MK restaurant เป็นต้น 
และมอีำคำรจอดรถมำกกว่ำ 350 คนั เพยีงพอทีจ่ะรองรบักลุ่มลกูคำ้ทีจ่ะมำใชบ้รกิำร 

โครงกำร The Jas Urban ศรนีครนิทร ์

เป็นศูนยก์ำรคำ้ชุมชน (Community Mall) รูปแบบผสมโดยมทีัง้ศูนยก์ำรคำ้แบบเปิด (Open Mall) และ
แบบปิด (Close Mall) ทัง้สองอำคำรมีทำงเดินและพื้นที่เชื่อมต่อกนับนย่ำนถนนศรีนครินทร์ เป็น
ศนูยก์ำรคำ้ทีเ่น้นกำรออกแบบทีท่นัสมยั มพีืน้ทีส่เีขยีวทัง้ภำยใน และภำยนอกอำคำร เพื่อใหลู้กคำ้สมัผสั
ถึงควำมร่มรื่น ไม่แออดั มีมุมสวยส ำหรบัถ่ำยภำพ โดยมีร้ำนค้ำที่เป็นผู้เช่ำหลัก เช่น Starbuck Top 
Super Market โรงภำพยนต ์SF เป็นตน้   

ส ำหรบัส่วนงำนธุรกิจพฒันำศูนย์กำรค้ำชุมชน ปัจจุบนั บรษิัทเปิดโครงกำรศูนย์กำรค้ำแห่งใหม่ ซึ่งมี
ท ำเลทึต่ัง้ที ่จงัหวดักรุงเทพมหำนคร โครงกำร The Jas Village Kubon ซึง่ด ำเนินกำรเปิดตวัในช่วงไตร
มำสที ่4/2564 ทีผ่่ำนมำ 

2) กำรตลำดและกำรแข่งขนั 

ลกัษณะลูกค้ำและกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย 

ลกูคำ้ของโครงกำร The Jas ทัง้ 3 โครงกำร บรษิทัสำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ กลุ่มผูเ้ช่ำหลกั
และกลุ่มผูเ้ช่ำรำยย่อย โดยมรีำยละเอยีด ดงันี้  

1. กลุ่มผูเ้ช่ำหลกั - โครงกำร The Jas  มกีลุ่มผูเ้ช่ำหลกั ไดแ้ก่  Tops Market, Starbucks, Max value 
MK Restaurant, Yayoi, Swensens เป็นต้น ซึง่บรษิทัจะพจิำรณำคดัเลอืกผูเ้ช่ำหลกัแต่ละรำยอย่ำง
รอบคอบให้สอดคล้องกบัควำมต้องกำรของผู้เขำ้ใช้บรกิำร อนัจะส่งผลให้ภำพลกัษณ์ของโครงกำร 
โดยผู้เช่ำในกลุ่มนี้มคีวำมส ำคญัและจ ำเป็นต่อโครงกำร เนื่องจำกเป็นร้ำนค้ำที่ดงึดูดผู้เช่ำรำยย่อย 
และผูใ้ชบ้รกิำรของโครงกำร 
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2. กลุ่มผูเ้ช่ำรำยย่อย - โครงกำร The Jas มกีลุ่มผูเ้ช่ำรำยย่อยทีจ่ ำหน่ำยสนิคำ้หรอืบรกิำรอื่นๆ นอกจำก
สนิคำ้หรอืบรกิำรของกลุ่มผูเ้ช่ำหลกั ซึง่จะช่วยใหโ้ครงกำรมสีนิคำ้และบรกิำรทีห่ลำกหลำยครอบคลุม
ควำมตอ้งกำรของผูใ้ชบ้รกิำรใหม้ำกทีส่ดุ 

ทัง้นี้ บรษิทัจะติดตำมกำรด ำเนินธุรกจิของผู้เช่ำและวเิครำะห์ศกึษำขอ้มูลทำงกำรตลำดอย่ำงสม ่ำเสมอ 
เพื่อใหส้ว่นผสมผูเ้ช่ำทัง้หมดเหมำะสมกบัผูใ้ชบ้รกิำรมำกทีสุ่ด  รวมทัง้กำรหำผูเ้ช่ำรำยใหม่ทีม่สีินคำ้หรอื
บรกิำรที่ได้รบัควำมนิยม เพื่อสร้ำงควำมแปลกใหม่และเพิม่ควำมหลำกหลำยของสนิค้ำและบริกำรใน
โครงกำร 

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย (ผูใ้ช้บริกำรโครงกำร The JAS) 

กลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยทีเ่ขำ้มำใชบ้รกิำรโครงกำร The Jas ทัง้ 3 โครงกำร จะเป็นกลุ่มครอบครวัและผูท้ีพ่กั
อำศยัหรอืท ำงำนอยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีงประมำณ 3-5 กม. โดยรอบ เนื่องจำกในบรเิวณดงักล่ำวมหีมู่บำ้น
จดัสรรอยู่เป็นจ ำนวนมำกและมกีำรคมนำคมทีส่ำมำรถเขำ้ถงึไดห้ลำยเสน้ทำง   

3) ภำวะอตุสำหกรรม   

ภำพรวมธุรกจิคำ้ปลกีในปี 2564 ทีผ่่ำนมำ แสดงสญัญำณของกำรหดตวัของภำคอุตสำหกรรมคำ้ปลกี ซึง่
เป็นผลจำกผลกระทบของสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ำ 2019 ท ำให้ภำพรวมของ
อุตสำหกรรมค้ำปลีกคำดว่ำจำกหดตัวประมำณ ร้อยละ 6.3 (อ้ำงอิงจำก ศูนย์วิจยักสกิรไทย) โดย
ศนูยก์ำรคำ้ไดร้บัผลกระทบจำกมำตรกำรลอ็คดำวน์ของภำครฐั โดยกำรใหปิ้ดด ำเนินกำรศูนยก์ำรคำ้เป็น
กำรชัว่ครำวในช่วงต้นปี 2564 ที่ผ่ำนมำ และใหเ้ปิดเฉพำะส่วนที่เป็นกำรซื้อสนิค้ำเพื่ออุปโภคบรโิภค
เท่ำนัน้ อย่ำงไรกต็ำม ศนูยก์ำรคำ้ของบรษิทัเป็นศนูยก์ำรคำ้แบบเปิดจงึยงัสำมำรถด ำเนินกจิกำรได ้ 

ส ำหรบั ในอนำคตบรษิทัยงัมองเหน็ศกัยภำพของกำรเตบิโตของอุตสำหกรรมคำ้ปลกีโดยเฉพำะมุ่งเน้นที่
จะสรำ้ง Synergy กบักลุ่มบรษิทัในเครอืของเจมำรท์ เพื่อร่วมกนัสรำ้งโอกำสทำงธุรกจิ ทัง้ในกรุงเทพ และ
ต่ำงจงัหวดั ซีง่เจเอเอส แอสเซท็ เป็นบรษิทัพฒันำอสงัหำรมิทรพัยท์ีอ่ยู่ในกลุ่มเจมำรท์ ซึง่จะเป็นผูส้รำ้ง
รำกฐำนดำ้นอสงัหำรมิทรพัยใ์หกบักลุ่มในอนำคต 

2.4. พฒันำอสงัหำริมทรพัย ์(คอนโดมิเนียม Newera) 

1) ลกัษณะผลิตภณัฑห์รอืบริกำร 

ปัจจุบนั บรษิทัไดพ้ฒันำโครงกำรคอมโดมเินียม ภำยใตแ้บรนด ์“Newera” พรอ้มขำยและโอนใหก้บัลูกคำ้
ซึง่มที ำเลทีต่ัง้อยู่ทีซ่อยสุคนธสวสัดิ ์38 ถนนสุคนสวสัดิ ์ซึง่สำมำรถเชื่อมต่อไปเสน้เอกมยั รำมอนิทรำได ้
โดยมเีน้ือทีด่นิในกำรพฒันำขนำด 1 ไร่ 3 งำน 88 วำ โดยมจี ำนวนหอ้งเพื่อขำย 177 หอ้ง จ ำนวน 8 ชัน้ 
ซึง่แนวคดิของโครงกำรคอื “WELCOME TO THE NEW ERA OF LIVING “ หรอื พบกบัหว้งเวลำแห่ง
ควำมสุขในกำรใชช้วีติตลอด 24 ชัว่โมง NEWERA Condo พร้อมเตมิเตม็กำรใชช้วีิตของคุณใหเ้ตม็ไป
ดว้ยควำมสุข ตลอด 24 ชัว่โมง ทัง้นี้ บรษิัทได้ด ำเนินกำรโอนคอนโดมเินียมดงักล่ำวไปกว่ำร้อยละ 80 
แลว้จำกจ ำนวนหอ้งชุดทัง้หมด 

2) กำรตลำดและกำรแข่งขนั 

ลกัษณะลูกค้ำและกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย 

ลูกคำ้ของบรษิัทในโครงกำร Newera คอื ลูกค้ำทีส่นใจมทีีพ่กัหรอืบ้ำนทีใ่กลก้บัแหล่งท ำงำนแถวสุคนธ
สวสัดิ ์และพนกังำนออฟฟิศในบรเิวณดงักล่ำวซึง่เป็นแหล่งชุมชนใหญ่และมสี ำนักงำนออฟฟิศตัง้อยู่ และ
ลกูคำ้กลุ่มทีส่นใจทีจ่ะลงทุนเนื่องจำก มโีอกำสทีร่ถไฟฟ้ำจะขยำยเสน้ทำงมำในบรเิวณน้ีในอนำคต 



                                                                                                                          บรษิทั เจเอเอส แอสเซท็ จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่33  

3) ภำวะอตุสำหกรรม 

อุตสำหกรรมพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมมีกำรแข่งขันค่อนข้ำงสูงซึ่งมีตลำดที่
หลำกหลำยและแบ่งกลุ่มผุบ้รโิภคไดโ้ดยส่วนใหญ่จะแบ่งตำมรำคำต่อตำรำงเมตร และท ำเลทีต่ัง้ซึง่ระดบั
รำคำของโครงกำร Newera ถอืว่ำอยู่ในระดบัรำคำกลำง ซึง่มตีลำดทีค่่อนขำ้งใหญ่ และบรเิวณใกลเ้คยีง
หรือถนนสุคนสวสัดิม์ีคอนโดที่สร้ำงใหม่ไม่มำก ถือว่ำเป็นท ำเลที่ยงัคงมีโอกำสในกำรท ำกำรตลำดได้
ส ำหรบัลกูคำ้ทีส่นใจซือ้โครงกำรประเภทคอนโดมเินียม 

3. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในกำรประกอบธรุกิจ 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 บรษิทัมทีรพัยส์นิหลกั ทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิ ดงันี้ 

3.1 อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน – สุทธิ  

 โครงกำร ระยะเวลำ
เช่ำ (ปี) 

วนัเร่ิม
สญัญำ 

วนัส้ินสุด
สญัญำ 

มูลค่ำสิทธิกำรเช่ำ 
(ล้ำนบำท) 

1. The JAS วงัหนิ - - - 517.2 
2. The Jas รำมอนิทรำ 30 1 ต.ค. 2556 30 ก.ย. 2586 449.1 

3. 
ตลำดเดนิเพลนิ (ชื่อเดมิ โครงกำร  
J Night ลำดปลำเคำ้) 

12 1 ก.ค. 2558 30 ม.ิย. 2570 45.7 

4. Jas Urban ศรนีครนิทร ์ 24 1 ก.พ. 2559 30 ก.ย. 2583 892.5 
5. Jas Village อมตะ ชลบุร ี 30 1 ก.ย. 2564 29 ก.พ. 2587 308.1 
6. Jas Green Village คูบ้อน 30 4 ก.พ. 2563 30 ส.ค.2594 971.6 

7. 
IT Junction (24 สำขำ) และ J.Market ไทรมำ้ 
และ J.Market อมรพนัธ ์

1-12 - - 139.5 

8. โครงกำรทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรพฒันำ 30 1 ก.ย. 2564 30 ส.ค. 2594 138 
 รวม    3,461.7 

3.2 ท่ีดินและอปุกรณ์ – สุทธิ 

รำยกำรทรพัยสิ์น  
(หน่วย: ล้ำนบำท) 

รำคำทนุ  
 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม มูลค่ำสุทธิ  
 

1. ทีด่นิ 3.0 - 3.0 
2. เครื่องตกแต่งตดิตัง้ 19.4 15.6 3.8 
3. อปุกรณ์ 79.6 61.3 18.3 
4. ยำนพำหนะ 7.1 1.4 5.7 

รวม 109.15 78.32 30.83 

3.3 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน – สุทธิ  

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 มลูค่ำตำมบญัชขีองโปรแกรมซอฟแวรค์อมพวิเตอร ์เท่ำกบั 1.33 ลำ้นบำท 

4. ข้อมูลรำยช่ือกรรมกำร ผูบ้ริหำร และผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ 10 อนัดบัแรก  

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัท และ
คณะอนุกรรมกำรจ ำนวน 3 ชุดคอื  คณะกรรมกำรบรหิำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทน 
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ณ วนัที ่31 มนีำคม 2565 คณะกรรมกำรบรษิทัมจี ำนวน 7 ท่ำน ประกอบดว้ย 

ล ำดบัท่ี ช่ือ – สกลุ ต ำแหน่ง 
1 นำยสคุนธ ์ กำญจนหตัถกจิ ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอสิระ 
2 นำยอดศิกัดิ ์ สขุมุวทิยำ กรรมกำร  
3 นำงสำวยุวด ี พงษ์อชัฌำ กรรมกำร 
4  นำยสพุจน์  สริกิุลภสัสร ์ กรรมกำร 
5 นำยปรยีม์น  ป่ินสกุล ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสิระ 
6 นำยอนุชำ วริยิะชยั กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสิระ 
7 นำงสำวพรรณี  เชดิร ำไพ กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสิระ 

กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมแทนบรษิทั 

นำยอดศิกัดิ ์สขุมุวทิยำ หรอืนำงสำวยุวด ีพงษ์อชัฌำ ลงลำยมอืชื่อร่วมกบันำยสุพจน์ สริกุิลภสัสร ์รวมเป็นสอง
คนและประทบัตรำส ำคญัของบรษิทั 

คณะกรรมกำรบริหำร 

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2565 คณะกรรมกำรบรหิำรมจี ำนวน 3 ท่ำน ประกอบดว้ย   

ล ำดบัท่ี ช่ือ – สกลุ ต ำแหน่ง 
1 นำงสำวยุวด ี พงษ์อชัฌำ ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร 
2 นำยสพุจน์ สริกิุลภสัสร ์ กรรมกำรบรหิำร 
3 นำงพมิพพ์ศิำ คนมสีตัย ์ กรรมกำรบรหิำร  

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2565 คณะกรรมกำรตรวจสอบมจี ำนวน 3 ท่ำน ประกอบดว้ย  

ล ำดบัท่ี ช่ือ – สกลุ ต ำแหน่ง 
1 นำยปรยีม์น  ป่ินสกุล ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสิระ 
2 นำยอนุชำ  วริยิะชยั กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสิระ 
3 นำงสำวพรรณี  เชดิร ำไพ กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสิระ 

        นำงสำวกนกกำญจน์ สำมะพุทธ ิ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2565 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนมจี ำนวน 3 ท่ำน ประกอบดว้ย  

ล ำดบัท่ี ช่ือ – สกลุ ต ำแหน่ง 
1 นำงสำวพรรณี  เชดิร ำไพ ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
2 นำงสำวยุวด ี พงษ์อชัฌำ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
3 นำยอนุชำ  วริยิะชยั กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
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ผูบ้ริหำร   

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2565 ผูบ้รหิำรของบรษิทัมจี ำนวน 7 ท่ำน ประกอบดว้ย  

ล ำดบัท่ี ช่ือ – สกลุ ต ำแหน่ง 
1 นำยสพุจน์ สริกิุลภสัสร ์ ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
2 นำงพมิพพ์ศิำ คนมสีตัย ์ ผูอ้ ำนวยกำรบรหิำรสำยงำนปฎบิตักิำร 
3 นำงสำววนัด ี พบิลูย ์ ผูจ้ดักำรแผนกอำวุโส แผนกกำรเงนิ 
4 นำงสำวกนกกำญจน์  สำมะพุทธ ิ ผูจ้ดักำรแผนกอำวุโส แผนกบญัช ี
5 นำงสำววลิำสณีิ  ศรใีจวงศ ์ ผูจ้ดักำรแผนก แผนกธุรกจิ IT Junction 
6 นำยจรงค ์ กำลำส ี ผูจ้ดักำรแผนก แผนกกำรตลำด 
7 นำยผดุงเกยีรต ิทองค ำ ผูช้่วยผูจ้ดักำรฝ่ำยแผนธุรกจิ Shopping Mall-Leasing 

ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ 10 อนัดบัแรก 

รำยชื่อผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทั ณ วนัที ่9 มนีำคม 2565 มดีงันี้  

ล ำดบัท่ี รำยช่ือ จ ำนวนหุ้นท่ีถือ  
(หุ้น) 

รอ้ยละของ 
ทุนช ำระแลว้ 

1 บรษิทั เจ มำรท์ จ ำกดั (มหำชน) 613,810,357 66.07 
2 บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 38,900,000 4.19 
3 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีำร ์จ ำกดั 14,581,512 1.57 
4 นำย ฉตัรชยั วงศส์กุลชยั 12,006,406 1.29 
5 นำย สมชำย ตัง้วงศส์ำมำรถ 10,500,000 1.13 
6 บรษิทั เอส เอฟ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 10,000,000 1.08 
7 น.ส. ยุวด ีพงษ์อชัฌำ 8,519,958 0.92 
8 นำย อดศิกัดิ ์สขุมุวทิยำ 7,715,411 0.83 
9 นำย สมศกัดิ ์ศรสีทุศัน์กุล 6,435,500 0.69 
10 ผูถ้อืหุน้รำยย่อยอื่นๆ 206,599,323 22.24 

รวม 929,068,467 100.00 

5. ประวติักำรเพ่ิมทุน และประวติักำรจ่ำยเงินปันผลในระยะ 3 ปีท่ีผำ่นมำ 

5.1  ประวติักำรเพ่ิมทุน  

ปี ทุนจดทะเบยีน ทุนช ำระแลว้ 
ก่อน เพิม่/(ลด) ทุน หลงั ก่อน เพิม่/(ลด) ทุน หลงั 

2562 480.85 601.06/1 1,081.91 480.85 312.96 793.81 
2563 1,081.91 (87.75)/2 994.16 793.81 - 793.81 
2564 994.16 - 994.16 793.81 135.26/3 929.07 

หมำยเหตุ:   
/1  ที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 เมื่อวนัที่ 17 เมษำยน 2562 มมีติอนุมตัิให้บริษัทเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 

601,058,766 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน  480,847,012 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวนไม่เกิน 
1,081,905,778 บำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวนไมเ่กนิ 601,058,766 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท เพื่อ

หน่วย: ลำ้นบำท 
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เสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ (Right Offering) และเพื่อรองรบักำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่
จะซื้อหุน้สำมญัของบรษิทั ครัง้ที ่1 (“J-W1”) โดยแบ่งเป็น 
(1) จดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุน จ ำนวนไม่เกนิ 400,705,844 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้ือ

หุน้เดมิของบรษิทัตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ (Right Offering) ในอตัรำส่วน 1.2 หุน้เดมิ ต่อ 1 หุน้สำมญัเพิม่ทุน 
(2) จดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุน จ ำนวนไม่เกนิ 200,352,922 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท เพื่อรองรบักำรใชส้ทิธ ิJ-

W1 ซึง่ออกและเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัทีจ่องซื้อและไดร้บัจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนทีอ่อกและเสนอขำย
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ (Right Issue) และทีจ่องเกนิจำกสทิธ ิ(Excess Rights) ทัง้นี้ ทุนช ำระแลว้
จ ำนวน 601,058,766 บำท ตำมตำรำงขำ้งตน้ ค ำนวณภำยใตส้มมตุฐิำนว่ำบรษิทัสำมำรถเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุน
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิไดค้รบทัง้จ ำนวน และผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธมิำใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ทีอ่อก
ใหมค่รบทัง้จ ำนวน 

/2  เมือ่วนัที ่4 มถุินำยน 2563 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปีของบรษิทั ไดม้มีตอินุมตักิำรลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 
จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 1,082 ล้ำนบำท เป็น 994 ล้ำนบำท โดยตัดหุ้นสำมญัที่จดทะเบยีนแล้วแต่ยงัมไิด้
ออกจ ำหน่ำยจ ำนวน 87.75 ลำ้นหุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท รวมเป็นเงนิ 87.75 ลำ้นบำท โดยบรษิทัจดทะเบยีนลด
ทุนจดทะเบยีนกบักระทรวงพำณชิยแ์ลว้เมือ่วนัที ่11 มถุินำยน 2563 

/3  เมื่อวนัที่ 31 มนีำคม 2564 ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสำมญัได้ใช้สทิธิในกำรซื้อหุ้นสำมญัจ ำนวนรวม 
135,261,177 หน่วย ซึ่งมสีทิธซิื้อหุน้สำมญัใหม่ได ้135,261,177 หุน้ ในรำคำใชส้ทิธหิุน้ละ 2 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงนิ 
270,522,354 บำท บรษิทัไดร้บัเงนิจำกกำรใชส้ทิธใินกำรซื้อหุน้สำมญัดงักล่ำวแลว้ทัง้จ ำนวนในเดอืนมนีำคม 2564 ทัง้นี้ 
บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทุนช ำระแลว้กบักระทรวงพำณิชย์เมือ่วนัที่ 2 เมษำยน 2564 และหุน้เพิม่ทุนดงักล่ำว
เริม่ซื้อขำยในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเมือ่วนัที่ 8 เมษำยน 2564 

5.2  ประวติักำรจ่ำยปันผล 

บรษิทัมนีโยบำยจ่ำยปันผลไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 50 ของก ำไรสทุธภิำยหลงัจำกกำรหกัภำษีเงนิไดน้ิตบิุคคลและกำร
จดัสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำยโดยพจิำรณำจำกงบกำรเงินรวมเป็นส ำคญั ทัง้นี้คณะกรรมกำรของบริษัทมี
อ ำนำจในกำรพจิำรณำยกเวน้ไม่ด ำเนินกำรตำมนโยบำยดงักล่ำว หรอืเปลีย่นแปลงนโยบำยดงักล่ำวไดเ้ป็นครัง้
ครำว โดยอยู่ภำยใตเ้งื่อนไขทีก่ำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะตอ้งก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัและ
บรษิทัย่อย เช่นใชเ้ป็นทุนส ำรองส ำหรบักำรช ำระคนืเงนิกู ้ใชเ้ป็นเงนิทุนเพื่อขยำยธุรกจิของบรษิทั หรอืกรณีมี
กำรเปลี่ยนแปลงสภำวะตลำด ซึ่งอำจมผีลกระทบต่อกระแสเงนิสดของบรษิัทและบรษิัทย่อยในอนำคต โดย
ในช่วง 3 ปีทีผ่่ำนมำ บรษิทัมปีระวตักิำรจ่ำยเงนิปันผลดงันี้ 

ปี 2562 2563 2564 
ก ำไรสุทธต่ิอหุน้ (บำท) 0.03 0.07 0.18 
เงนิปันผลต่อหุน้ (บำท) - 0.03 0.03 

6. ข้อมูลของบริษทัในเครอื บริษทัย่อย และบริษทัรว่ม 

บรษิทัเป็นบรษิทัย่อยในกลุ่มเจมำรท์ ซึง่ประกอบดว้ย บรษิทั เจ มำรท์ จ ำกดั (มหำชน) (“JMART”) บรษิทั เจ
เอม็ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซส็ จ ำกดั (มหำชน) (“JMT”) โดย JMART เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั เจเอเอส แอส
เซท็ จ ำกดั (มหำชน) รอ้ยละ 66.1 ของทุนช ำระแลว้ 

ส ำหรับในด้ำนกำรด ำเนินธุรกิจ บริษัทด ำเนินธุรกิจบริหำรจัดกำรพื้นที่เช่ำภำยในศูนย์กำรค้ำในส่วน
โทรศพัทเ์คลื่อนที ่และสนิคำ้เทคโนโลย ีและมรีำยไดห้ลกัมำจำกกำรใหเ้ช่ำพืน้ที ่ในขณะที ่JMART ด ำเนินธุรกจิ
จดัจ ำหน่ำยโทรศพัทเ์คลื่อนที ่อุปกรณ์เสรมิ และสนิคำ้เทคโนโลย ีผ่ำนรำ้นคำ้ของ JMART และ JMT ประกอบ
ธุรกจิใหบ้รกิำรตดิตำมเร่งรดัหนี้ และบรหิำรหนี้ดอ้ยคุณภำพ  
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บรษิทัในกลุ่มเจ มำรท์จงึไม่มคีวำมสมัพนัธห์รอืแขง่ขนักนัในดำ้นธุรกจิกบับรษิทั  ทัง้นี้ โครงสรำ้งกำรถอืหุน้ของ
กลุ่มเจ มำรท์ สรุปไดด้งันี้  

ภำพรวมกำรถือหุ้นของกลุม่บริษทั เจ มำรท์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
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ส่วนท่ี 3 - สรปุข้อมูลทำงกำรเงินของบริษทั เจเอเอส แอสเซท็  จ ำกดั (มหำชน) 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 
31 ธ.ค. 62/1 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
สินทรพัย ์       
   เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด 2.7 0.1 6.6 0.2 22.3 0.6 
   ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 61.9 2.7 41.0 1.3 105.8 2.8 
ตน้ทนุกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 165.6 7.2 91.1 2.8 86.0 2.3 
ภำษเีงนิไดจ้ำ่ยล่วงหน้ำ 23.5 1.0 17.2 0.5 12.9 0.3 

   สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 8.1 0.1 10.4 0.3 15.6 0.4 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 261.8 11.3 166.3 5.1 242.6 6.4 
เงนิมดัจ ำ 111.3 4.8 110.1 3.4 56.4 1.5 

   อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุ - สุทธ ิ 525.0 22.7 2,904.4 89.7 3,461.7 91.2 
สทิธกิำรเชำ่และอำคำร 1,288.5 55.8 - - - - 

   ทีด่นิ อำคำร และอปุกรณ์ - สุทธ ิ 65.9 2.9 31.8 1.0 30.8 0.8 
   สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธ ิ 3.3 0.1 2.4 0.1 1.3 0.0 
   สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 29.2 1.3 20.7 0.6 0.0 0.0 
   สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 25.3 1.1 1.9 0.1 1.8 0.0 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 2,048.5 88.7 3,071.3 94.9 3,552.0 93.6 
รวมสินทรพัย ์ 2,310.3 100.0 3,237.6 100.0 3,794.6 100.0 
หนีส้ิน       

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกู้ยมืระยะสัน้จำก
สถำบนักำรเงนิ 

96.5 4.2 118.6 3.7 124.4 3.3 

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 119.5 5.2 56.2 1.7 66.9 1.8 
เงนิประกนังำนก่อสรำ้ง 9.0 0.4 9.7 0.3 13.9 0.4 
เงนิรบัล่วงหน้ำจำกลกูคำ้ 4.9 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 
หนี้สนิส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระใน 1 ปี       
- เงนิกูย้มืระยะยำว 126.2 5.5 112.4 3.5 100.1 2.6 
- หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 0.33 0.03 105.2 3.2 91.5 2.4 
- เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง - - 113.0 3.5 200.0 5.3 
- เงนิกูร้ะยะสัน้ 39.5 1.7     
- หุน้กู ้ 98.9 4.3 0.0 0.0 196.6 5.2 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 10.5 0.5 14.9 0.5 13.1 0.3 

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 505.3 21.9 530.2 16.4 806.7 21.3 
เงนิกูย้มืระยะยำว  402.0 17.4 371.7 11.5 365.4 9.6 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  0.20 0.0 694.1 21.4 746.5 19.7 
หุน้กู ้ - - 194.9 6.0 0.0 0.0 
เงนิมดัจ ำรบัจำกผูเ้ช่ำ 103.5 4.5 83.4 2.6 93.1 2.5 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี - -- 0.0 0.0 15.8 0.4 

   หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 16.2 0.7 25.5 0.8 25.2 1.1 
รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 521.9 22.6 1,369.6 42.3 1,246.0 32.8 
รวมหน้ีสิน 1,027.1 44.5 1,899.8 58.7 2,052.7 54.1 
ส่วนของผูถ้อืหุน้       
   ทุนจดทะเบยีน 1,081.9  994.2  994.2  
   ทุนช ำระแลว้ 793.8 34.4 793.8 24.5 929.1 24.5 
   ส่วนเกนิมลูค่ำหุน้สำมญั 329.5 14.3 329.5 10.2 464.8 12.2 



                                                                                                                          บรษิทั เจเอเอส แอสเซท็ จ ำกดั (มหำชน) 

 หน้ำที ่39  

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 
31 ธ.ค. 62/1 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

   ก ำไรสะสม       
   -จดัสรรแลว้: ส ำรองตำมกฎหมำย 38.5 1.7 41.4 1.3 49.4 1.3 

   -ยงัไมจ่ดัสรร 121.3 5.3 173.1 5.3 298.6 7.9 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,283.1 55.5 1,377.8 42.6 1,741.9 45.9 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,310.3 100.0 3,237.6 100.0 3,794.6 100.0 
  ที่มำ: งบกำรเงนิของบรษิทั   /1 งบกำรเงนิรวม 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 
31 ธ.ค. 62/1 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
รำยไดค้่ำเชำ่ 465.8 57.4 320.7 61.5 271.7 62.7 
รำยไดจ้ำกสญัญำทีท่ ำกบัลูกคำ้ 424.6 38.4 191.7 36.7 111.9 25.8 
รำยไดอ้ื่น 38.1 4.1 9.2 1.8 49.9 11.5 
รวมรำยได้ 928.5 100.0 521.6 100.0 433.5 100.0 
ตน้ทนุค่ำเชำ่ 507.1 46.2 45.0 8.6 28.3 6.5 
ตน้ทนุขำย 213.8 31.4 140.7 27.0 85.6 19.7 
ก ำไรขัน้ต้น 169.5 18.3 326.8 62.6 269.7 62.2 
ก ำไร (ขำดทุน) กำรปรับมูลค่ำยุติธรรมของ
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุ 

6.1 0.7 -97.3 -18.6 65.6 15.2 

กลบัรำยกำรค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย์ 0.2 0.0 3.4 0.6 0.0 0.0 
ก ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย 27.3 2.9 - - - - 
ก ำไรก่อนค่ำใชจ้ำ่ย 241.1 26.0 242.1 46.4 385.1 88.8 
ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย 107.6 11.6 63.7 12.2 56.2 13.0 
ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร 88.4 9.5 60.0 11.5 66.3 15.3 
ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้    44.9 4.9 118.4 22.7 262.7 60.6 
รำยไดท้ำงกำรเงนิ - - 1.9 0.4 1.3 0.3 
ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 54.3 5.6 61.8 11.8 66.1 15.2 
ภำษเีงนิได ้ - - -2.1 -0.4 -36.5 -8.4 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ  17.2 1.9 56.4 10.8 161.4 37.2 
  ที่มำ: งบกำรเงนิของบรษิทั   /1 งบกำรเงนิรวม 

งบกระแสเงินสด (หน่วย: ล้ำนบำท) 31 ธ.ค. 62/1 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64 

เงนิสดสุทธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 138.3 305.6 218.4 

เงนิสดสุทธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน (52.2) (223.3) (313.9) 

เงนิสดสุทธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหำเงนิ (104.8) (78.4) 111.2 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ (18.7) 3.9 15.7 
  ที่มำ: งบกำรเงนิของบรษิทั   /1 งบกำรเงนิรวม 

อตัรำส่วนทำงกำรเงิน หน่วย 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64 
   อตัรำผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 0.3 1.7 4.3 
   อตัรำผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม รอ้ยละ 0.8 1.4 1.2 
   อตัรำส่วนหนี้สนิต่อทนุ เทำ่ 0.80 0.07 0.18 
   ก ำไรต่อหุน้ข ัน้ตน้พืน้ฐำน บำท/หุน้ 0.3 1.7 4.3 

 

 



  

 
                                                                                                 เลขทีใ่บจอง................................................................. 

ใบจองซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุน บริษทั เจเอเอส แอสเซท็ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”)  
การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนให้แก่ผูถ้อืหุ้นเดมิตามสดัส่วนการถอืหุ้น ในอตัราส่วน 4.93009 หุ้นสามญัเดมิ มสีทิธซิื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนได ้1 หุน้  

 จ านวนไม่เกิน 190,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 4.25 บาท  
ควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทั ครัง้ที ่2 (J-W2) และครัง้ที ่3 (J-W3) โดยไม่คดิมูลค่าใบส าคญัแสดงสทิธ ิ  

 วนัท่ีจองซ้ือ     17 พฤษภาคม 2565   18 พฤษภาคม 2565   19 พฤษภาคม 2565   20 พฤษภาคม 2565   23 พฤษภาคม 2565 
ข้อมูลผู้จองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษทั เจเอเอส แอสเซท็ จ ากดั (มหาชน) โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีให้ครบถ้วน ชดัเจน ตวับรรจง 

เรยีนคณะกรรมการ บรษิทั เจเอเอส แอสเซท็ จ ากดั (มหาชน) และ/หรอื บรษิัทหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นตวัแทนการรบัจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทัฯ 
ขา้พเจา้ (โปรดระบุประเภทผูจ้องซื้อหุน้)  
 บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย  เลขประจ าตวัประชาชน……………………………………………………….. 
 นิตบิุคคลสญัชาตไิทย         เลขทะเบยีนนิตบิุคคล…………………………………………………………       

 บุคคลธรรมดาสญัชาตติ่างดา้ว  เลขทีใ่บต่างดา้ว/หนังสอืเดนิทาง  .................................................... 
 นิตบิุคคลสญัชาตติ่างดา้ว    เลขทะเบยีนนิตบิุคคล………………………………….....….………..…….  

ชื่อ    นาย   นาง   นางสาว   นิตบิุคคล............................................................................................................................. .............................................................................................................................. 
ทีอ่ยู่ใหเ้ป็นไปตามรายชื่อผูถ้อืหุน้สามญัทีป่รากฏ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนและไดร้บัสทิธจิดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(Record Date) ณ วนัที ่26 เมษายน 2565 
โทรศพัทท์ีต่ดิต่อได.้........................................................ สญัชาต ิ...................................... เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี...................................................... ประเภทของการหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย    หกัภาษ ี   ไม่หกัภาษี 
ขา้พเจา้ถอืหุน้สามญัเดมิตามรายชื่อผูถ้อืหุน้สามญัทีป่รากฏ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนและไดร้บัสทิธจิดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(Record Date) ณ วนัที ่26 เมษายน 2565                
มคีวามประสงคข์อจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสทิธแิละขอใหจ้ดัสรรหุน้สามญัของบรษิทัฯ ดงัน้ี   

ประเภทการจองซื้อ จ านวนหุน้ทีจ่องซื้อ (หุน้) ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุน้) รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ (บาท) จ านวนเงนิ (ตวัอกัษร) 

 จองซื้อตามสทิธทิัง้จ านวน  4.25   
 จองซื้อน้อยกว่าสทิธ ิ  4.25   
 จองซื้อเกนิกว่าสทิธ ิ(ระบุเฉพาะส่วนเกินสทิธ)ิ  4.25   

รวม     
 

ผูจ้องซื้อตอ้งยื่นใบจองซื้อน้ีพรอ้มเอกสารประกอบการจองซื้อตามทีก่ าหนด และหลกัฐานช าระเงนิค่าจองซื้อหุน้ (ส าเนา Bill Payment) โดยช าระผ่านระบบ Bill Payment  ดงัน้ี 
1) ผ่านเคาน์เตอรธ์นาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกสกิรไทย   เงนิโอน   โอนดว้ยการน าฝากแคชเชยีรเ์ช็ค/เชค็/ดร๊าฟท์                                                                                           

เลขทีเ่ชค็.…………….............………………....... วนัที…่………...............………………. ธนาคาร ……….………….............………............สาขา ….......………......................................................…………  
2) ผ่านช่องทาง Electronic Bill Payment ของทุกธนาคารทีใ่หบ้รกิารช าระบลิขา้มธนาคาร โดยระบุรายละเอยีด Ref.1 เลขบตัรประชาชน และ Ref.2 เลขทีบ่ญัชซีื้อขายหลกัทรพัย/์เบอรโ์ทรศพัท ์ 

 การโอนเงนิผ่าน Internet Banking โปรดระบุธนาคาร...................................................................  การโอนเงนิผ่าน Mobile Banking โปรดระบุธนาคาร............................................................................. 
โดยสัง่จ่าย  “บริษทัหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เพื่อการจองซ้ือหลกัทรพัย”์ เลขท่ีบญัชี  099-1-31614-0 ประเภทบญัชีกระแสรายวนั ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาพหลโยธิน  
หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้หุน้สามญัเพิม่ทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหบ้รษิัทด าเนินการดงัต่อไปน้ี:  (ผูจ้องซื้อหุ้นโปรดเลอืกวธิใีดวธิหีน่ึงเท่านัน้) 
 ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อ “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการใหบ้รษิัท………..……………………..……………………….……………… 

สมาชกิผูฝ้ากเลขที ่……………….. น าหุน้สามญัเขา้ฝากไวก้บั บรษิัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“TSD”) เพื่อเขา้บญัชซีื้อขายหลกัทรพัย ์ เลขที ่...……………………………………………………  
ชื่อ ………………………………………………………….......…ซึ่งขา้พเจา้มอียู่กบับรษิทันัน้ (ชื่อผูจ้องซื้อตอ้งตรงกบัชื่อบญัชซีื้อขายหลกัทรพัย ์มฉิะนั ้นจะด าเนินการออกใบหุน้สามญัในชื่อผูจ้องซื้อแทน)  

 ใหฝ้ากใบหุ้นสามญัตามจ านวนที่ไดร้บัการจดัสรรนัน้ไว้ในชื่อ “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุน้สามญัเขา้ฝากไวก้บั TSD โดยน าเขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที่ 600 
เพื่อขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลกัทรพัยใ์นภายหลงัผูจ้องซื้อหุน้จะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมตามอตัราที ่TSD ก าหนด) กรณีเลอืกรบัหุน้เขา้บญัช ีสมาชกิเลขที ่600 ในช่องน้ี โปรดกรอกขอ้มูลใน”แบบสอบถามเพื่อหา
ขอ้บ่งชี้การเป็นบุคคลสหรฐั (ส าหรบับุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)” และ ”แบบสอบถามส าหรบัการตรวจสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” เพื่อน าส่งให้แก่ TSD ทัง้น้ี ในกรณีไม่จดัท าเอกสารตามที่ TSD ก าหนด 
หรอืมขีอ้บ่งชีว่้าท่านอาจเป็นบุคคลอเมรกินั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไิม่น าฝากหุน้เขา้บญัช ี600 โดยจะด าเนินการออกเป็นใบหุ้นแทน และจะจดัส่งใบหุน้ทางไปรษณีย์ ตามรายละเอยีดในฐานขอ้มูลสมุดทะเบียนรายชื่อ
ผูถ้อืหุน้สามญัทีป่รากฏ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนตามสดัส่วนการถอืหุ้น 

 ให้ออกใบหุ้นสามญัตามจ านวนที่ไดร้บัจดัสรรนัน้ไว้ในชื่อของขา้พเจา้และจดัส่งใบหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ขา้พเจ้าตามชื่อที่อยู่ที่ ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถอืหุ้น ณ วนัที่ 26 เมษายน 
2565 โดยขา้พเจ้ายนิดมีอบหมายให้บรษิัทฯ ด าเนินการใดๆ เพื่อท าให้การจดัท าใบหุ้นและส่งมอบใบหุน้ให้แก่ขา้พเจา้ภายใน 15 วนัท าการ นับจากวนัทีส่ิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ (เฉพาะใบหุ้นเท่านัน้) (บรษิัทฯ 
จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถขายหุน้ทีไ่ดร้บัจดัสรรไดท้นัวนัท าการแรกของการซื้อขายหุน้)  

ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัหรอืไดร้บัการจดัสรรหุ้นสามญัไม่ครบตามจ านวนหุ้นสามญัทีจ่องซื้อ ขา้พเจา้ตกลงใหบ้รษิัทด าเนินการคนืเงนิค่าจองซื้อหุ้นสามญัส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรหรอืไดร้บัการจดัสรร
ไม่ครบ โดยไม่มดีอกเบี้ย และไม่มค่ีาเสยีหายใดๆ โดย (กรณีไม่ระบุเลอืกจะด าเนินการคนืดว้ยเชค็ตามวธิทีี่ก าหนด) 
 โอนเขา้บญัชธีนาคาร ……………เลขทีบ่ญัช.ี……….......... สาขา………..ซึ่งชื่อบญัชเีป็นชื่อของขา้พเจา้ (กรุณาแนบส าเนาสมุดบญัชอีอมทรพัย ์หรอืส าเนา Statement บญัชกีระแสรายวนัและรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 
  จ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามขา้พเจา้และจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุ้น ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้วนัที่ 26 เมษายน 2565 
กรณีผูจ้องซื้อมบีญัชซีื้อขายหลกัทรพัยแ์ละมรีายละเอยีดบญัชธีนาคารทีใ่หไ้วก้บับรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) บรษิทัฯ จะคนืเงนิคา่จองซื้อหุน้โดยวธิกีารโอนเงนิ ATS เพื่อเขา้บญัชธีนาคารทีไ่ดใ้หข้อ้มูลไว ้
ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสทิธจิ านวนดงักล่าวและจะไม่ยกเลกิการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสทิธนิี้ แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนควบคู่กบัใบส าคญั
แสดงสทิธทิี่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซื้อที่ถูกต้องเรยีบร้อยพร้อมช าระค่าจองซื้อ หรอืหากแคชเชยีรเ์ช็ค/เชค็/ดร๊าฟท์ ที่สัง่จ่ายแล้วนัน้ไม่ผ่านการเรยีกเกบ็ ให้ถอืว่าข้าพเจา้สละสทิธใินการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน
ควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวโดยไม่มเีงื่อนไขและไม่สามารถเพกิถอนได ้ข้าพเจา้ได้ศกึษาขอ้มูลทัง้หมดทีเ่กี่ยวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสทิธิในหนังสอืแจง้การจดัสรรหุ้น รวมทัง้สารสนเทศและเอกสารแนบ
แลว้ และยนิยอมผูกพนัตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารดงักล่าว และที่จะได้มกีารแก้ไขเพิม่เติมในภายหลงัอกีด้วย ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ือหุน้เดมิและไดร้บัจดัสรรการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ของ
ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิในการถอืหุน้ดงักล่าว 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขา้พเจา้มทีีอ่ยู่นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา และไม่ใช่บุคคลอเมรกินั (U.S. Persons ตามนิยามทีก่ าหนดใน Regulations S (“Regulations S”) ภายใต้ U.S. Securities Act of 1993 (“U.S. Securities Act”) และมทีีอ่ยู่นอกประเทศ
แคนาดา ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี และประเทศแอฟรกิาใต้) 
ใบจองซื้อนี้มคีวามส าคญั และผูจ้องซื้อพงึใหค้วามสนใจ การน าส่งใบจองซื้อนี้กระท าโดยลบัเฉพาะและสงวนส าหรบับุคคลซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้ที่ไดร้บัใบจองซื้อนี้ และไม่พงึถูกส่งต่อ หรอืแจกจ่ายไปยงับุคคลอื่นใด (นอกจากทีป่รกึษาทีเ่ป็นวชิาชพีของท่าน
เอง) หรอืผลติซ ้าในรูปแบบใดๆ ใบจองซื้อนี้และหนังสอืแจง้การจดัสรรหุน้ทีแ่นบมานี้ไม่ก่อใหเ้กดิหรอืเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอหรอืเชื้อเชญิเพื่อการขายหรอืการออกหลกัทรพัยห์รอืการชี้ชวนเพื่อการเสนอใหซ้ื้อ หรอืจองซื้อหุน้ใดๆ ไม่ว่าในกรณีใด
ทีก่ารเสนอขายหรอืการชี้ชวนนัน้จะขดัต่อกฎหมาย เอกสารนี้ถูกแจกจ่ายนอกประเทศสหรฐัอเมรกิาให้แก่ผูท้ีไ่ม่ใช่บุคคลอเมรกินั (U.S. Persons ตามนิยามทีก่ าหนดใน Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act) ในธุรกรรมนอกประเทศ (offshore 
transactions) ตามนิยามทีก่ าหนดและภายใต้ Regulations S ของ the U.S. Securities Act และนอกประเทศแคนาดา ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี และประเทศแอฟรกิาใต้ ใบจองซื้อนี้ควรศกึษาควบคู่ไปกบัหนังสอืแจง้การจดัสรรหุน้ และการ
ขอจองซื้อหุน้ของบรษิทัฯ นัน้จะเกดิขึน้ไดแ้ละไดร้บัการยอมรบัโดยเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของการจองซื้อทีร่ะบุในหนังสอืแจง้การจดัสรรหุน้เท่านัน้ 

 
 

หลกัฐานการรบัฝากการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษทั เจเอเอส แอสเซท็ จ ากดั (มหาชน)  (“บริษทัฯ”) (ผู้จองซ้ือ โปรดกรอกขอ้ความในส่วนน้ีด้วย)  
วนัท่ีจองซ้ือ    17 พฤษภาคม 2565   18 พฤษภาคม 2565   19 พฤษภาคม 2565   20 พฤษภาคม 2565   23 พฤษภาคม 2565    เลขทีใ่บจอง............................................................................... 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  ไดร้บัเงนิจาก (ชื่อตามใบจอง)..................................................................................เพื่อจองซื้อหุน้สามญัของบรษิทั   จ านวน.................................................หุน้ ในราคาหุ้นละ 4.25  บาท  
รวมเป็นเงนิ............................................. บาท  โดยช าระผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) โดย 1) ผ่านเคาน์เตอรธ์นาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)   เงนิโอนผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกสกิรไทย จ ากดั 
(มหาชน)   โอนดว้ยการน าฝากแคชเชยีรเ์ชค็/เชค็/ดรา๊ฟท์  ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) เลขทีเ่ชค็................................. วนัที ่ ...............................ธนาคาร .................................. สาขา ............................... 
2) ผ่านช่องทาง Electronic Bill Payment    การโอนเงนิผ่าน Internet Banking โปรดระบุธนาคาร........................................................       การโอนเงนิผ่าน Mobile Banking โปรดระบุธนาคาร...................................................................... 

   โดยหากผูจ้องซื้อไดร้บัการจดัสรรหุน้ดงักล่าว ผูจ้องซือ้ใหด้ าเนินการ :  
 ฝากใบหุน้ในนาม “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” เลขทีส่มาชกิผูฝ้าก.......................................บญัชซีื้อขายหลกัทรพัยเ์ลขที ่........................................................................................................ 
 ฝากใบหุน้ในนาม “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” โดยเขา้บญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 เพื่อขา้พเจา้ 
 ออกใบหุน้ในนามผูจ้องซื้อ และสง่มอบภายใน 15 วนัท าการ นับจากวนันับจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการจองซื้อ 

เจา้หน้าทีผู่ร้บัมอบอ านาจ............................................................................................ 
     หมายเหตุ : หากผูจ้องซื้อประสงค์จะเปลี่ยนแปลงทีอ่ยู่ทีใ่หไ้ว ้โปรดแจง้การแก้ไขต่อนายทะเบยีนโดยตรง และจดัส่งไปทีฝ่่ายปฏบิตัิการหลกัทรพัย์ บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เลขที ่93 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2009-9000 

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเส่ียง ผู้จองซ้ือควรศึกษาข้อมูลในหนังสือแจ้งการจดัสรรหุ้นอย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจจองซ้ือหุ้น 
 

 

Ticker: J 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 

    ลงชื่อ ……………………………………………………………..…………. ผูจ้องซื้อ  
(…………………………………………………………....……………) 

   



 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษทั 
Company Name 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษทั 
Company Name 

BROKER 
002 บรษิทัหลกัทรพัยท์สิโก ้จ ากดั   

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 
032 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบีเีอสท ีจ ากดั (มหาชน)   

KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
003 บรษิทัหลกัทรพัย ์พาย จ ากดั (มหาชน) 

PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  
034 บรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
004 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั   

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
038 บรษิทัหลกัทรพัย ์บยีอนด ์จ ากดั (มหาชน) 

BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
005 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด์ แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
048 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
006 บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) 

KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
050 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั 

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 
007 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

CGS-CIMB SECURITIES (Thailand) COMPANY LIMITED 
051 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั 

SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 
008 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี พลสั จ ากดั  

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 
052 บรษิทัหลกัทรพัย ์จเีอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั 

GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) PCL. 
010 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรร์ลิ ลนิช ์(ประเทศไทย) จ ากดั  

MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED  
200 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD. 
011 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
211 บรษิทัหลกัทรพัย ์ยูบเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

UBS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
013 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
213 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท์ จ ากดั 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 
014 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน)  

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
221 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั (มหาชน) 

MERCHANT PARTNERS SECURITIES PCL. 
015 บรษิทัหลกัทรพัย ์คงิสฟ์อรด์ จ ากดั (มหาชน) 

KINGSFORD SECURITIES COMPANY LIMITED  
224 บรษิทัหลกัทรพัยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
016 บรษิทัหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั  (มหาชน)  

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
225 บรษิทัหลกัทรพัยซ์ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั  

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
019 บรษิทัหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
229 บรษิทัหลกัทรพัย ์เจพมีอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั  

JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
022 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีิตี ้จ ากดั 

TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 
230 บรษิทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ ากดั 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 
023 บรษิทัหลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จ ากดั 

SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 
242 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซติี้คอรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
026 บรษิทัหลกัทรพัยย์ูโอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)      

UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
244 บรษิทัหลกัทรพัย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
027 บรษิทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
247 บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ  (ประเทศไทย) จ ากดั 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
029 บรษิทัหลกัทรพัยก์รุงศร ีจ ากดั (มหาชน) 

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
248 บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซมีโิก ้จ ากดั 

KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 
030 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอ ว ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) 

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
924 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
CUSTODIAN 

236 ธนาคาร ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

328 ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

245 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

329 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

301 ธนาคารซติี้แบงก์ เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES)  
CITIBANK, N.A.-CUSTODY SERVICES 

330 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮแ้บงกิ้งคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (เพื่อตราสารหนี้) 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.-BOND 

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

334 บรษิทัหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกจิหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดี้ยน) 
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODIAN 

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) – ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 

336 ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ ้แบงกิง้ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK. 

337 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน)  
TMBThanachart BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

339 ธนาคาร ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรบัฝากทรพัยส์นิ) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

308 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

340 ธนาคาร เจพมีอรแ์กน เชส (เพื่อคา้ตราสารหนี้) 
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

312 ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์  (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

343 ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

316 ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PLC. 

350 บรษิทัหลกัทรพัย ์สยามเวลธ์ จ ากดั 
SIAM WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจ ีสาขากรุงเทพฯ - เพื่อรบัฝากทรพัยส์นิ  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH-CUSTODY 
SERVICES 

351 บรษิทัหลกัทรพัย ์เวล็ธ์ เมจกิ จ ากดั 
WEALTH MAGIK SECURITIES CO.,LTD 

  425 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพื่อลูกคา้) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 
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���& 4%"R8/S$"%5"$43":8ก$ 0ND.8 (suitability test
/9$T$"J;� 1-10 :+;%L6^�& 4%"R8/S$"%5"$43":8ก$ 0ND.8 / Question no.1

1.  ArVV�%&6#̀-6�-.� / Please indicate your age. 

� U&IC5U` 60 A�"sI6nA / 60 years old or older 

� 35 -44 A� / 35-44 years   
 

2.  ArVV�%&6#̀-6;$j-B7#-Cก-B!CJ65 79`-X�4V`-.AB7V8- !�̀6 9`-2`�6%4-6 B: 9`-X�4V`-.�̀@6U&@ 5 
     total expenses at the present such as mortgage, cars, personal and family expenses?

� ;-กก@`-B4�. 7 75 "�CB-.nG4#&ICW;G / More than 75% of 
total income 

� U&IC5U`B4�. 7 25 5U`64�.ก@`-B4�. 7 50 "�CB-.nG4#&ICW;G
25% to less than 50% of total income  

 

3. #̀-6;$�:-6j-E#-Cก-B!CJ6X6ArVV�%&6�.`-CnB / What is your 

� ;$#B&E.D�J664�.ก@`-W6$I�J6 / Less assets than liabilities

� ;$#B&E.D�J6;-กก@`-W6$I�J6 / More assets than liab

 

4. #̀-6!9.;$AB7�%ก-BdD WB��;$9@-;B34X6ก-B C#�6X6#B&E.D�J6ก �`;XGU`�nA6$I%4-C
the following types of investment products? (You can choose more than 1 item)

� !CJ6+-ก[6-9-B / Bank Deposits 

� W�46ก34 WB��ก�C#�6B@;UB-�-BW6$I / Debenture
Funds 

 

5. B7.7!@ -#$�#̀-69-G@`-V7n;`;$9@-;V8-!Ab6U4�CX�4!CJ6 C#�

� n;`!กJ6 1 A� / Less than 1 year  

� U&IC5U` 3 A� :sC 5 A�/ 3 to 5 years  
 

6. 9@-;�-;-B:X6ก-BB&%9@-;!�$�.C"�C#̀-6 9�� / What is your 

� !646!CJ6U46U4�CA �Gj&.5 7nG4B&%2 U�%5#6�;�8-!�;�5U`
U�8-nG4 / Focus on opportunity in preserving original 
investment safely and receiving small consistent return

� !646\�ก-�nG4B&%2 U�%5#6#$��3C"sI6 5U�̀-V!�$�.C#$�V7�3'!�$.
!CJ6U46nG4;-ก"sI6 / Focus on opportunity in receiving higher 
return but may take risk of losing more original investment

 

7.  !;���EJV-Bd-B3A5�GCU&@�.`-C2 U�%5#6"�Cก �`;ก-B C#�6#$��-V!กJG"sI6G4-6 ̀-C #̀-6!Ut;XV#$�V7 C#�6X6ก �`;ก-B C#�6XG;-ก#$���G
Chart representing a return in each Investment Group, which Investment Group is your intention?

 1 2 3 

� ก0.V"ก$ 0ND.8D,^ 1 ;$\�ก-�nG4B&%2 U�%5#6 
"-G#�6! . / Investment portfolio 1 (has chance to receive 
2.5% return without any loss) 

� ก0.V"ก$ 0ND.8D,^ 3 ;$\�ก-�nG4B&%2 U�%5#6�3C��G 
�-V;$2 "-G#�6nG4:sC 5%   / Investment portfolio 3 (has 
chance to receive 15% highest return but may lose up to 5%)
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suitability test) 39$5 )��.//01  "($ / Suitability Test for Individual Investor 
/ Question no.1-10 are used to assess the suitability of your investment 

(1) � 45 l 59 A� / 45-59 years  
(3) � 64�.ก@`- 35 A� / under 35 years 

ArVV�%&6#̀-6;$j-B7#-Cก-B!CJ65 79`-X�4V`-.AB7V8- !�̀6 9`-2`�6%4-6 B: 9`-X�4V`-.�̀@6U&@ 5 79`-! $I.CG39B�%9B&@ !Ab6�&G�̀@6!#̀-XG
total expenses at the present such as mortgage, cars, personal and family expenses? 

More than 75% of (1) � B7W@`-CB4�. 7 50 :sCB4�. 7 75 "�CB-.nG4#&ICW;G
50% - 70% of total income  

"�CB-.nG4#&ICW;G / (3) � 64�.ก@`-B4�. 7 25 "�CB-.nG4#&ICW;G
income  

What is your current financial status? 
liabilities (1) � ;$#B&E.D�J6!#̀-ก&%W6$I�J6 / Assets equal 
liabilities (3) � ;$9@-;;&�6XV@`-;$!CJ6��;WB��!CJ6 C#�6!E$.CE��8-WB&%ก-BX�4

�$@JUW &C!กK$.d�-.�5 4@ / Having financial freedom for 
retirement life 

#̀-6!9.;$AB7�%ก-BdD WB��;$9@-;B34X6ก-B C#�6X6#B&E.D�J6ก �`;XGU`�nA6$I%4-C (! ��กnG4;-กก@`- 1 "4�) / Do you have any investment experience or knowledge in 
the following types of investment products? (You can choose more than 1 item) 

(1) � E&6[%&UBB&^%-  WB��ก�C#�6B@;E&6[%&UBB&^%- 
Bond or Government Bond Fund  

Debentures or Mutual (3) � W�46�-;&'WB��ก�C#�6B@;W�46WB���J6#B&E.D���6#$�;$9@-;!�$�.C�3C
/ Common Stocks or Mutual Funds

B7.7!@ -#$�#̀-69-G@`-V7n;`;$9@-;V8-!Ab6U4�CX�4!CJ6 C#�66$I / What is your investment period target?    
(1) � U&IC5U` 1 A�5U`64�.ก@`- 3 A� / 1 to less than 
(3) � ;-กก@`- 5 A� / More than 5 years  

/ What is your risk tolerance? 
!646!CJ6U46U4�CA �Gj&.5 7nG4B&%2 U�%5#6�;�8-!�;�5U`

Focus on opportunity in preserving original 
investment safely and receiving small consistent return 

(1) � !646\�ก-�nG4B&%2 U�%5#6#$��;�8-!
�3'!�$.!CJ6U46nG4%4-C / Focus on opportunity in receiving 
consistent return but may take risk of losing some original 
investment 

!646\�ก-�nG4B&%2 U�%5#6#$��3C"sI6 5U�̀-V!�$�.C#$�V7�3'!�$.
in receiving higher 

return but may take risk of losing more original investment 

(3) � !6462 U�%5#6�3C��GX6B7.7.-@ 5U`�-V!�$�.C#$�V7�3'!CJ6U46
�̀@6XW'`nG4 / Focus on the highest long
take risk of losing most of the original investment

!;���EJV-Bd-B3A5�GCU&@�.`-C2 U�%5#6"�Cก �`;ก-B C#�6#$��-V!กJG"sI6G4-6 ̀-C #̀-6!Ut;XV#$�V7 C#�6X6ก �`;ก-B C#�6XG;-ก#$���G
Chart representing a return in each Investment Group, which Investment Group is your intention? 

 
 

 
ก9$Z  / Profit 
J$(D.8 / Loss 
 

4  

;$\�ก-�nG4B&%2 U�%5#6 2.5% \G.n;`
Investment portfolio 1 (has chance to receive 

(1) � ก0.V"ก$ 0ND.8D,^ 2 ;$\�ก-�nG4B&%2 U�%5#6�3C��G 
2 "-G#�6nG4:sC 1% / Investment portfolio 2 (has chance to 
receive 7% highest return but may lose up to 1%)

;$\�ก-�nG4B&%2 U�%5#6�3C��G 15%  5U`
Investment portfolio 3 (has 

but may lose up to 5%)  

(3) � ก0.V"ก$ 0ND.8D,^ 4 ;$\�ก-�nG4B&%2 U�%5#6�3C��G 
;$2 "-G#�6nG4:sC 15%  / Investment portfolio 4 (has chance to 
receive 25% highest return but may lose up to 15%)

15

/ Suitability Test for Individual Investor  
 

(2)  
(4)  

79`-! $I.CG39B�%9B&@ !Ab6�&G�̀@6!#̀-XG / What is the proportion of your  

"�CB-.nG4#&ICW;G / Between (2)  

"�CB-.nG4#&ICW;G / Less than 25% of total (4)  

ssets equal liabilities (2)  
;$9@-;;&�6XV@`-;$!CJ6��;WB��!CJ6 C#�6!E$.CE��8-WB&%ก-BX�4

Having financial freedom for 
(4)  

ou have any investment experience or knowledge in 

E&6[%&UBB&^%-  WB��ก�C#�6B@;E&6[%&UBB&^%-  / Government 
 

(2)  

W�46�-;&'WB��ก�C#�6B@;W�46WB���J6#B&E.D���6#$�;$9@-;!�$�.C�3C 
s or other high-risk assets  

(4)  

to less than 3 years (2)  
(4)  

!646\�ก-�nG4B&%2 U�%5#6#$��;�8-!�;� 5U`�-V!�$�.C#$�V7
Focus on opportunity in receiving 

consistent return but may take risk of losing some original 

(2)  

!6462 U�%5#6�3C��GX6B7.7.-@ 5U`�-V!�$�.C#$�V7�3'!CJ6U46
Focus on the highest long-term return but may 

take risk of losing most of the original investment 

(4)  

!;���EJV-Bd-B3A5�GCU&@�.`-C2 U�%5#6"�Cก �`;ก-B C#�6#$��-V!กJG"sI6G4-6 ̀-C #̀-6!Ut;XV#$�V7 C#�6X6ก �`;ก-B C#�6XG;-ก#$���G / According to the below Bar 

;$\�ก-�nG4B&%2 U�%5#6�3C��G 7% 5U`�-V;$
Investment portfolio 2 (has chance to 

receive 7% highest return but may lose up to 1%) 

(2)  

;$\�ก-�nG4B&%2 U�%5#6�3C��G 25% 5U`�-V
Investment portfolio 4 (has chance to 

receive 25% highest return but may lose up to 15%) 

(4)  

1

IB2
Stamp
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8. :4-#̀-6! ��ก C#�6X6#B&E.D�J6#$�;$\�ก-�nG4B&%2 U�%5#6;-ก 5U`;$\�ก-�"-G#�6�3CG4@.!�̀6ก&6 #̀-6V7B34�sก�.`-CnB 
receive high return but also have chances to receive high loss, how would you feel?

� ก&C@ 5 7U��6UB7W6กก &@"-G#�6 / Worried and afraid of 
loss                     

� !"4-XV5 7B&%9@-;2&62@6nG4X6B7G&%W6s�C / Understand and 
accept the fluctuations      

 

9. #̀-6V7B34�sกก&C@ /B&%n;`nG4 !;���;3 9`-!CJ6 C#�6"�C#̀-6;$ก-BAB&%U&@ G CX6�&G�̀@6!#̀-XG
of your investment has decreased? 

� 5% WB��64�.ก@`- / 5% or less 

� ;-กก@`- 10%-20% / More than 10%-20%  
 

10.  W-กA�#$�5 4@#̀-6 C#�6nA 100,000 %-# A�6$I#̀-6E%@`-;3 9`-!CJ6 C#�6 G C!W �� 
value of your investment decreased to 85,000 Baht. What will you do?

� UกXV 5 7U4�Cก-B"-.ก-B C#�6#$�!W ��#JIC / Panic and need 
to sell the remaining investment                                 

� �G#6:��U`�nAnG4 5 7B�2 U�%5#6AB&%U&@ก &%;-
Continue holding the investment and wait until the 
investment rebounds                  

  

/9$T$"J;� 11-12 :+;%&\8J;�"E0%LR^"%UR"%L6^�& 4ก��ก$ :5;/9$�8489$ 

NOT be counted) 

:+;%lL$4D,^M4",ก$ 0ND.8:83)**$H6I�J$K0VSN58;$ (�8.L)81!

11.  W-กก-B C#�6X6�&''-H�I�"-. ̀@CW64- (�6�E&6[D) 5 7W�46ก34#$�;$�6�E&6[D5+CAB7�%9@-;�8-!BtV

#̀-6�-VV7�3'!CJ6 C#�6#&ICW;G5 7�-VU4�C C!CJ6�G!�.!EJ�;%-C�̀@6 #̀-6.�;B&%nG4!E$.CXG

the other hand, investors can lose all of their investment and must increase more capital. Are you able to accept this? 
� n;`nG4 / No �

 

:+;%lL$4D,^M4",ก$ 0ND.8:8UV$N& 4%DW / Apply only to offshaore 

12. 6�ก!W6��V-ก9@-;!�$�.CX6ก-B C#�65 4@ #̀-6�-;-B:B&%9@-;!�$�.CG4-6�&UB-5

exchange rate risk? 
� n;`nG4 / No �

39$5 )�%M;$58;$D,^ / For the Officer 

3VS8D,^ 1 %กPb!ก$ /R(/4�88 / Part 1 Assessment Score 
97566B@;V798-6@dV-กก-BAB7!;J6 !pE-7 "4� 1-10 !#̀-6&I6  5 7�8-WB&%"4� 
questionnaire no.1-10 only. For Suitability Assessment No. 4, if selected more than one answer, the highest score of the answers will be sele

3VS8D,^ 2 O0ก$ & 4%"R8/S$"%5"$43":8ก$ 0ND.8 / Part 2: Assessment Result

/4�88 / Total Scores 
<15 

15-21 
22-29 
30-36 
> 37  
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 U�%5#6;-ก 5U`;$\�ก-�"-G#�6�3CG4@.!�̀6ก&6 #̀-6V7B34�sก�.`-CnB / If you invest in assets that have chances to 
receive high return but also have chances to receive high loss, how would you feel? 

Worried and afraid of (1) � n;`�%-.XV5U`E�!"4-XVnG4%4-C / Uneasy but somehow 
understand  

Understand and (3) � n;`ก&C@ ก&%\�ก-�"-G#�6�3C 5 7W@&Cก&%2 U�%5#6#$��-VV7
nG4B&%�3C"sI6  / Not concerned about the large potential loss and expect that 
the return may increase 

B&%n;`nG4 !;���;3 9`-!CJ6 C#�6"�C#̀-6;$ก-BAB&%U&@ G CX6�&G�̀@6!#̀-XG / In which proportion will you be anxious or unacceptable when the value 

(1) � ;-กก@`- 5%-10%  / More than 5%-
(3) � ;-กก@`- 20% "sI6nA / More than 20%

%-# A�6$I#̀-6E%@`-;3 9`-!CJ6 C#�6 G C!W �� 85,000 %-# #̀-6V7#8-�.`-CnB / Last year, you invest 100,000 Baht. This year, the 
value of your investment decreased to 85,000 Baht. What will you do? 

/ Panic and need 
remaining investment                                  

(1) � ก&C@ XV 5 7V7AB&%!A $�.6ก-B C#�6%-C�̀@6nAX6#B&E.D�J6#$�
!�$�.C64�. C / Worry and will change some 
riskier assets         

�G#6:��U`�nAnG4 5 7B�2 U�%5#6AB&%U&@ก &%;- / 
until the 

(3) � .&C;&�6XV !EB-7!"4-XV@`-U4�C C#�6B7.7.-@ 5 7V7!EJ�;!CJ6 C#�6
X65%%!GJ;!E���!p $�.U46#�6 / Remain 
term investment and will invest Mamore to 

:+;%&\8J;�"E0%LR^"%UR"%L6^�& 4ก��ก$ :5;/9$�8489$ (n;`68-;-9JG97566) / Question no. 11-12 are used as additional information for 

�8.L)81!) �045.;8กE;D,^",�8.L)81!��N%DV$8)I8 / Apply only to investment in derivatives and structure note

5 7W�46ก34#$�;$�6�E&6[D5+CAB7�%9@-;�8-!BtV #̀-6V7nG4B&%2 U�%5#6X6�&UB-#$��3C;-ก 5U`W-กก-B C#�6 4;!W @

#̀-6�-VV7�3'!CJ6 C#�6#&ICW;G5 7�-VU4�C C!CJ6�G!�.!EJ�;%-C�̀@6 #̀-6.�;B&%nG4!E$.CXG / / Successful derivatives and structure notes investment has high return. On 

heir investment and must increase more capital. Are you able to accept this?      
� nG4 / Yes 

Apply only to offshaore investment 

6�ก!W6��V-ก9@-;!�$�.CX6ก-B C#�65 4@ #̀-6�-;-B:B&%9@-;!�$�.CG4-6�&UB-5 ก!A $�.6nG4!E$.CXG / In addition to investment risk, are you able to accept foreign 

� nG4 / Yes 
 

!#̀-6&I6  5 7�8-WB&%"4� 4 W-กU�%W -."4�XW4! ��ก"4�#$�97566�3C��G  / Total score shall be calculated from 
For Suitability Assessment No. 4, if selected more than one answer, the highest score of the answers will be sele

Part 2: Assessment Result 

 4()� / Level & 4%CD8)ก0ND.8
1 !�$�.CU�8-
2 !�$�.CA-6ก -C9`�6"4-CU�8-
3 !�$�.CA-6ก -C9`�6"4-C�3C
4 !�$�.C�3C
5 !�$�.C�3C;-ก / Substantial High Risk
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If you invest in assets that have chances to 

Uneasy but somehow (2)  

n;`ก&C@ ก&%\�ก-�"-G#�6�3C 5 7W@&Cก&%2 U�%5#6#$��-VV7
concerned about the large potential loss and expect that 

(4)  

In which proportion will you be anxious or unacceptable when the value 

-10% (2)  
More than 20%                                                                    (4)  

Last year, you invest 100,000 Baht. This year, the 

ก&C@ XV 5 7V7AB&%!A $�.6ก-B C#�6%-C�̀@6nAX6#B&E.D�J6#$�
/ Worry and will change some investment into less 

(2)  

.&C;&�6XV !EB-7!"4-XV@`-U4�C C#�6B7.7.-@ 5 7V7!EJ�;!CJ6 C#�6
Remain confident since it is long- 

invest Mamore to average cost. 

(4)  

additional information for guidance (Scores will 

Apply only to investment in derivatives and structure note 

G4B&%2 U�%5#6X6�&UB-#$��3C;-ก 5U`W-กก-B C#�6 4;!W @ 

Successful derivatives and structure notes investment has high return. On 

In addition to investment risk, are you able to accept foreign 

Total score shall be calculated from 
For Suitability Assessment No. 4, if selected more than one answer, the highest score of the answers will be selected. 

& 4%CD8)ก0ND.8 / Investor Type of Risk 
!�$�.CU�8- / Low Risk 

!�$�.CA-6ก -C9`�6"4-CU�8- / Low-Medium Risk 
�6"4-C�3C / High-Medium Risk 

!�$�.C�3C / High Risk 
Substantial High Risk 

2
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3VS8D,^ 3 U)S�KV$N/9$�8489$% 6^�Nก$ M)(3  ก$ 0ND.8 / Part 

& 4%CDOE;0ND.8 
Investor Type of Risk 

%NR8�$ก�04U $3$ 58,I 
 4K43)I8  

Deposit and Short-Term 
Fixed Income Fund 

!�$�.CU�8- / Low Risk >60%

!�$�.CA-6ก -C9`�6"4-CU�8-/ 
Low-Medium Risk 

<20% 

!�$�.CA-6ก -C9`�6"4-C�3C/ 
High-Medium Risk 

<10% 

!�$�.C�3C / High Risk <10% 

!�$�.C�3C;-ก/  
Substantial High Risk 

<5% 

* B@;:sC �J694-\j9j&duD �&''-H�I�"-. ̀@CW64- / Including 
 

97566B@;#$�nG4 / Total Scores 
 

 
 

•  3ก94-.J6.�;XW4"4�;3 5ก̀!V4-W64-#$�"�C%BJK&#�!E���AB7ก�%ก-BV&G#8-5%%AB7!;J6
AB7\.�6DX6ก-BB&%#B-%B7G&%9@-;!�$�.CX6ก-B C#�6#$�.�;B&%nG4"�CU6!�C
doing the Customer
s Suitability Test in order to acknowledge the Acceptable Investment Risk Level.  

• B7G&%9@-;!�$�.CX6ก-B C#�6#$�.�;B&%nG4"�C 3ก94-AB7!;J6V-ก"4�;3 #$� 3ก94-5V4C5ก̀!V4-W64-#$�"�C%BJK&#�!#̀-6&I6 #&IC6$I ;JnG4!Ab6
:3กU4�C5#4VBJC 9@-;9B%:4@6 WB��9@-;6̀-!����:��"�C"4�;3 "�C 3ก94-#$� 3ก94-nG45V4C5 72 ก-BAB7!;J6G&Cก ̀-@ 
Level is evaluated from the information provided by the Customer. It shall not be deemed that the Company accepts the accurac
information provided as well as the evaluation result. 

• !;���!V4-W64-#$�"�C%BJK&#�nG45V4CXW4 3ก94-#B-%:sC2 ก-BAB7!;J6B7G&%9@-;!�$�.CX6ก-B C#�6#$�.�;B&%nG4"�C 3ก94- XW4:��@`- 3ก94-B&
B7G&%9@-;!�$�.CX6ก-B C#�6#$�.�;B&%nG4"�CU65 4@
Customer, it shall be deemed that the Customer hereby acknowledges the evaluation result and Acceptable Investment Risk Level

• ก̀�6ก-BU&G�J6XV C#�6  3ก94-9@BesกK-"4�;3 #$�!ก$�.@"4�Cก&%ก-B C#�6 
!�$�.CX6ก-B C#�6#$�.�;B&%nG4"�CU6!�C 5 79@B"�98-56768-X6ก-B C#�6V-ก234#$��-;-B:XW498-56768-ก-B C#�65ก̀ 3ก94-nG4!E���X
UB-�-B#-Cก-B!CJ6#$�!W;-7�;ก&%U6!�C #&IC6$I "4�;3 !ก$�.@ก&%ก-B C#�6WB��UB-�-B#-Cก-B!CJ6#$�nG4B&%V-ก%BJK&#� U&@5#6 E6&กC-6 5 7
(:4-;$) !Ab6!E$.C"4�;3 �̀@6W6s�C!E���AB7ก�%ก-BU&G�J6XVก-B C#�6"�C 3ก94-!#̀-6&I6 
relevant investment information (including any risk associated and disclaimer) carefully as well as its Acceptable Investment
Customer should seek any investment advice from the qualified person for making a decision in any investment in suitable financial instruments. Any informatio
related to the investment or financial instruments provided by the Company including its representatives, employees and/or st
part for a decision by the Customer.      

• ก-B C#�6"�C 3ก94-V7"sI6�.3`ก&%ก-BU&G�J6XV"�C 3ก94-!�C#&IC�JI6Hs�Cn;`23กE&6ก&%2 ก-BAB7!;J6"�C 3ก94-U-;!�ก�-B6$I 5 7�-V;JnG4!Ab
ก-B C#�6#$�.�;B&%nG4  #&IC6$I X6กBd$#$� 3ก94-U&G�J6XV C#�6X6UB-�-B#-Cก-B!CJ6XGc#$�;$B7G&%9@-;!�$�.C#$��3Cก@`-B7G&%9@-;!�$�.CX6ก-B C#�6#$�.�;B&%nG4U-;
5%%AB7!;J66$I 3ก94-Uก C.�;B&%9@-;!�$�.C#$�!กJGV-กก-B C#�66&I6n@4!�C#�กAB7ก-B  
and it may be inconsistent with the evaluation result of this questionnaire as well as the Acceptable Investment Risk Level. 
financial instruments which have a risk higher than the Acceptable Investment Risk
all respects.   

• %BJK&#� 234%BJW-B B@;#&ICE6&กC-6 !V4-W64-#$�"�C%BJK&#�n;;̀$9@-;B&%2JG j-B7WB��W64-#$�U`�9@-;!�$.W-.XG c #$�!กJG"sI6V-กก-B C#�
Company nor the Company
s managements, employees and staffs shall be liable for all losses and damages inc

• %BJK&#�"��C@6�J#[J�X6ก-B5ก4n" AB&%AB�C WB��!A $�.65A C5%%AB7!;J69@-;!�$�.CX6ก-B C#�6"�C 3ก94-
5V4CXW4#B-% ̀@CW64-5U`�.`-CXG / The Company reserves the right to amend, impr
information and evaluation result without any prior notice.   

Thailand) Public Company Limited                            

 

/ Part 3 Basic Asset Allocation 

3)(3VS8ก$ 0ND.8 / Asset Allocation 

Term 

U $3$ 58,IC$/ )7  
D,^",�$K."$กกSV$ 1 &q 

Long-Term Fixed 
Income Funds 

U $3$ 58,IC$/%�ก+8 
Corporate Debt Instrument 

U $3$ D.8 
Equity Instrument

>60% <20% <10%

<70% <20%

<60% <30%

<40% <40%

<30% >60%

Including consumer products and derivatives products 

Disclaimer 

 3ก94-.J6.�;XW4"4�;3 5ก̀!V4-W64-#$�"�C%BJK&#�!E���AB7ก�%ก-BV&G#8-5%%AB7!;J6 Suitability Test "�C 3ก94- 5 7 3ก94-B&%#B-%@`-nG4#8-5%%
AB7\.�6DX6ก-BB&%#B-%B7G&%9@-;!�$�.CX6ก-B C#�6#$�.�;B&%nG4"�CU6!�C / The Customer hereby agree to provide its information to the Company
s staff for 

in order to acknowledge the Acceptable Investment Risk Level.   
B7G&%9@-;!�$�.CX6ก-B C#�6#$�.�;B&%nG4"�C 3ก94-AB7!;J6V-ก"4�;3 #$� 3ก94-5V4C5ก̀!V4-W64-#$�"�C%BJK&#�!#̀-6&I6 #&IC6$I ;JnG4!Ab6

@-;6̀-!����:��"�C"4�;3 "�C 3ก94-#$� 3ก94-nG45V4C5 72 ก-BAB7!;J6G&Cก ̀-@ / The Customer
s Acceptable Investment Risk 
Level is evaluated from the information provided by the Customer. It shall not be deemed that the Company accepts the accurac
information provided as well as the evaluation result.    
!;���!V4-W64-#$�"�C%BJK&#�nG45V4CXW4 3ก94-#B-%:sC2 ก-BAB7!;J6B7G&%9@-;!�$�.CX6ก-B C#�6#$�.�;B&%nG4"�C 3ก94- XW4:��@`- 3ก94-B&

B&%nG4"�CU65 4@ / When the Company
s staff has informed the evaluation result of Acceptable Investment Risk Level to the 
Customer, it shall be deemed that the Customer hereby acknowledges the evaluation result and Acceptable Investment Risk Level

ก-BU&G�J6XV C#�6  3ก94-9@BesกK-"4�;3 #$�!ก$�.@"4�Cก&%ก-B C#�6 (B@;#&IC98-!U��65 79@-;!�$�.C!ก$�.@ก&%ก-B C#�6) XW4B�%9�%:$�:4@69@%93`ก&%B7G&%9@-;
!�$�.CX6ก-B C#�6#$�.�;B&%nG4"�CU6!�C 5 79@B"�98-56768-X6ก-B C#�6V-ก234#$��-;-B:XW498-56768-ก-B C#�65ก̀ 3ก94-nG4!E���X
UB-�-B#-Cก-B!CJ6#$�!W;-7�;ก&%U6!�C #&IC6$I "4�;3 !ก$�.@ก&%ก-B C#�6WB��UB-�-B#-Cก-B!CJ6#$�nG4B&%V-ก%BJK&#� U&@5#6 E6&กC-6 5 7

!Ab6!E$.C"4�;3 �̀@6W6s�C!E���AB7ก�%ก-BU&G�J6XVก-B C#�6"�C 3ก94-!#̀-6&I6 / Before making any investment decision, the Customer shall study all 
relevant investment information (including any risk associated and disclaimer) carefully as well as its Acceptable Investment

nt advice from the qualified person for making a decision in any investment in suitable financial instruments. Any informatio
related to the investment or financial instruments provided by the Company including its representatives, employees and/or st

ก-B C#�6"�C 3ก94-V7"sI6�.3`ก&%ก-BU&G�J6XV"�C 3ก94-!�C#&IC�JI6Hs�Cn;`23กE&6ก&%2 ก-BAB7!;J6"�C 3ก94-U-;!�ก�-B6$I 5 7�-V;JnG4!Ab
#$� 3ก94-U&G�J6XV C#�6X6UB-�-B#-Cก-B!CJ6XGc#$�;$B7G&%9@-;!�$�.C#$��3Cก@`-B7G&%9@-;!�$�.CX6ก-B C#�6#$�.�;B&%nG4U-;

5%%AB7!;J66$I 3ก94-Uก C.�;B&%9@-;!�$�.C#$�!กJGV-กก-B C#�66&I6n@4!�C#�กAB7ก-B  / All Customer
s investments shall be subjected to the Customer

and it may be inconsistent with the evaluation result of this questionnaire as well as the Acceptable Investment Risk Level. 
financial instruments which have a risk higher than the Acceptable Investment Risk Level, the Customer hereby agrees to accept all investment risks incurred in 

%BJK&#� 234%BJW-B B@;#&ICE6&กC-6 !V4-W64-#$�"�C%BJK&#�n;;̀$9@-;B&%2JG j-B7WB��W64-#$�U`�9@-;!�$.W-.XG c #$�!กJG"sI6V-กก-B C#�
Company nor the Company
s managements, employees and staffs shall be liable for all losses and damages incurred by the Customer
s investment. 
%BJK&#�"��C@6�J#[J�X6ก-B5ก4n" AB&%AB�C WB��!A $�.65A C5%%AB7!;J69@-;!�$�.CX6ก-B C#�6"�C 3ก94- 2 ก-BAB7!;J6 5 7"4�;3 #$�!ก$�.@"4�C \G.n;V̀8-U4�C

The Company reserves the right to amend, improve or change any provisions of this Suitability Test including related 
information and evaluation result without any prior notice.    
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Equity Instrument 

ก$ 0ND.8D$N%06�ก* 

Alternative 
Investment Product 

<10% <5% 

<20% <10% 

<30% <10% 

<40% <20% 

>60% <30% 

5 7 3ก94-B&%#B-%@`-nG4#8-5%%AB7!;J6G&Cก ̀-@!E���
/ The Customer hereby agree to provide its information to the Company
s staff for 

B7G&%9@-;!�$�.CX6ก-B C#�6#$�.�;B&%nG4"�C 3ก94-AB7!;J6V-ก"4�;3 #$� 3ก94-5V4C5ก̀!V4-W64-#$�"�C%BJK&#�!#̀-6&I6 #&IC6$I ;JnG4!Ab6ก-B5�GC@`-%BJK&#�.�;B&%:sC9@-;
The Customer
s Acceptable Investment Risk 

Level is evaluated from the information provided by the Customer. It shall not be deemed that the Company accepts the accuracy, completion or reliability of such 

!;���!V4-W64-#$�"�C%BJK&#�nG45V4CXW4 3ก94-#B-%:sC2 ก-BAB7!;J6B7G&%9@-;!�$�.CX6ก-B C#�6#$�.�;B&%nG4"�C 3ก94- XW4:��@`- 3ก94-B&%#B-%2 ก-BAB7!;J65 7
/ When the Company
s staff has informed the evaluation result of Acceptable Investment Risk Level to the 

Customer, it shall be deemed that the Customer hereby acknowledges the evaluation result and Acceptable Investment Risk Level.     
XW4B�%9�%:$�:4@69@%93`ก&%B7G&%9@-;

!�$�.CX6ก-B C#�6#$�.�;B&%nG4"�CU6!�C 5 79@B"�98-56768-X6ก-B C#�6V-ก234#$��-;-B:XW498-56768-ก-B C#�65ก̀ 3ก94-nG4!E���X�4AB7ก�%ก-BU&G�J6XV C#�6X6
UB-�-B#-Cก-B!CJ6#$�!W;-7�;ก&%U6!�C #&IC6$I "4�;3 !ก$�.@ก&%ก-B C#�6WB��UB-�-B#-Cก-B!CJ6#$�nG4B&%V-ก%BJK&#� U&@5#6 E6&กC-6 5 7/WB��  3กV4-C"�C%BJK&#� 

Before making any investment decision, the Customer shall study all 
relevant investment information (including any risk associated and disclaimer) carefully as well as its Acceptable Investment Risk Level. In addition, the 

nt advice from the qualified person for making a decision in any investment in suitable financial instruments. Any information 
related to the investment or financial instruments provided by the Company including its representatives, employees and/or staffs (if any) shall be deemed as a 

ก-B C#�6"�C 3ก94-V7"sI6�.3`ก&%ก-BU&G�J6XV"�C 3ก94-!�C#&IC�JI6Hs�Cn;`23กE&6ก&%2 ก-BAB7!;J6"�C 3ก94-U-;!�ก�-B6$I 5 7�-V;JnG4!Ab6nAU-;B7G&%9@-;!�$�.CX6
#$� 3ก94-U&G�J6XV C#�6X6UB-�-B#-Cก-B!CJ6XGc#$�;$B7G&%9@-;!�$�.C#$��3Cก@`-B7G&%9@-;!�$�.CX6ก-B C#�6#$�.�;B&%nG4U-;

All Customer
s investments shall be subjected to the Customer
s discretion 
and it may be inconsistent with the evaluation result of this questionnaire as well as the Acceptable Investment Risk Level. In case the Customer invests in any 

Level, the Customer hereby agrees to accept all investment risks incurred in 

%BJK&#� 234%BJW-B B@;#&ICE6&กC-6 !V4-W64-#$�"�C%BJK&#�n;;̀$9@-;B&%2JG j-B7WB��W64-#$�U`�9@-;!�$.W-.XG c #$�!กJG"sI6V-กก-B C#�6"�C 3ก94- / Neither the 
urred by the Customer
s investment.  

2 ก-BAB7!;J6 5 7"4�;3 #$�!ก$�.@"4�C \G.n;V̀8-U4�C
ove or change any provisions of this Suitability Test including related 

3



            KGI Securities (Thailand) Public Company Limited
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\G.ก-B C6-;X6!�ก�-B6$I "4-E!V4-"�B&%B�C5 7.�6.&6@`- 
!AFG!2.5ก̀"4-E!V4- ") "4�;3 B-. 7!�$.G#$�AB-กoX6!�ก�-B6$I
"4-E!V4-!"4-XV5 7B&%#B-%:sCกoW;-. กoB7!%$.%#$�!ก$�.@"4�C WB��"4�%&C9&%"�C
U -GW &ก#B&E.D5W`CAB7!#en#. %BJK&#U -G�&''-H�I�"-. ̀@CW64-
AB7�C9DV7#8-�.`-CG$5 4@ #&IC6$I "4-E!V4-.J6G$A|J%&UJU-;กoB7!%$.%"4�%&C9&%X6ก-B#8-[�BกBB;U`-Cc#$�"4-E!V4-AB7�C9DV7#8-�.`-C!9B̀C9B&G 5 7X6ก-B6$I "
XW4%BJK&#�G8-!6J6ก-BUB@V��%5 7!AFG!2."4�;3 "�C"4-E!V
9@-;!�$�.C#$��-V!กJG"sI6V-กก-BX�4%BJก-B"�C%BJK&# / Upon signing this application, I hereby warrant and confirm that a) I acknowledge the evaluation result from the 
Suitability Test including all information disclosed above and b)
immediately notify the Company in writing. I understand and acknowledge all relevant laws, relevant rules, regulations, and n
SEC, The Stock Exchange of Thailand, Thailand Future
regulations applicable to all trading activities entered into. In addition, I agree an
regulatory authorities and I acknowledge or accept all services or risks which may occur from using the Company
s services.

 C����  
Signed  (  
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\G.ก-B C6-;X6!�ก�-B6$I "4-E!V4-"�B&%B�C5 7.�6.&6@`- ก) "4-E!V4-nG4B&%#B-%2 ก-BAB7!;J6U-;5%% Suitability Test B@;#&IC"4�;3
#$�AB-กoX6!�ก�-B6$I!Ab69@-;VBJC#�กAB7ก-B 5 7W-ก;$ก-B!A $�.65A C"4�;3 XGc "4-E!V4-V75V4C!Ab6 -. &กKdD�&กKB#&6#$ 5 7

"4-E!V4-!"4-XV5 7B&%#B-%:sCกoW;-. กoB7!%$.%#$�!ก$�.@"4�C WB��"4�%&C9&%"�CW6̀@.C-6ก8-ก&%G35 #$�!ก$�.@"4�C !�̀6 9d7กBB;ก-B ก
�&''-H�I�"-. ̀@CW64- (AB7!#en#.) V8-ก&G (;W-�6) W6̀@.C-6ก8-ก&%G35 #$�!ก$�.@"4�Cก&%ก-B#8-[�BกBB;U`-Cc#$�"4-E!V4-

"4-E!V4-.J6G$A|J%&UJU-;กoB7!%$.%"4�%&C9&%X6ก-B#8-[�BกBB;U`-Cc#$�"4-E!V4-AB7�C9DV7#8-�.`-C!9B̀C9B&G 5 7X6ก-B6$I "
-E!V4-ก&%W6̀@.C-6ก8-ก&%G35 #$�!ก$�.@"4�CG&Cก ̀-@"4-CU46 EB4�;ก&66$I "4-E!V4-B&%#B-

/ Upon signing this application, I hereby warrant and confirm that a) I acknowledge the evaluation result from the 
Suitability Test including all information disclosed above and b) all information contained in this document is true in all respects. If there is any change, I will 
immediately notify the Company in writing. I understand and acknowledge all relevant laws, relevant rules, regulations, and notification of the SEC, the Off
SEC, The Stock Exchange of Thailand, Thailand Futures Exchange, relevant government authorities, I hereby agree to strictly comply with all aforesaid laws and 
regulations applicable to all trading activities entered into. In addition, I agree and accept that the Company may inspect and disclose all my information to aforesaid 
regulatory authorities and I acknowledge or accept all services or risks which may occur from using the Company
s services. 

  3ก94-  C����  
) Customer  Signed  (  

18

B@;#&IC"4�;3 AB7ก�%ก-BU&G�J6XV#$�%BJK&#�nG4
"4-E!V4-V75V4C!Ab6 -. &กKdD�&กKB#&6#$ 5 7
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/ Upon signing this application, I hereby warrant and confirm that a) I acknowledge the evaluation result from the 
all information contained in this document is true in all respects. If there is any change, I will 

otification of the SEC, the Office of the 
Exchange, relevant government authorities, I hereby agree to strictly comply with all aforesaid laws and 

d accept that the Company may inspect and disclose all my information to aforesaid 

23456768-ก-B C#�6 / 234AB7!;J6 
) Investment Consultant / Evaluator 

4



            KGI Securities (Thailand) Public Company Limited                            
 
 

Updated June 2021: Single Form + PDPA / Thai Version 15 

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (suitability test) ส าหรับนิติบุคคล / Suitability Test for Juristic Person   
ค าถามข้อ 1-10 ใช้เพ่ือประเมินความเหมาะสมในการลงทุน / Question no.1-10 are used to assess the suitability of your investment 
1.  ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของนิติบุคคล (ไดแ้ก่ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน หุ้น หุ้นกู้ หุ้นกู้ท่ีมีอนุพันธ์แฝง หน่วยลงทุน) / Your prior investment 

experience in securities. (Securities: Treasury bills, bond, Bill of Exchange, Stocks, Debenture, Structure note, Mutual Fund Units). 
 น้อยกว่า 1 ปี / Less than 1 year               (1)  1-5 ปี / 1-5 years                           (2)  
 6-10 ปี / 6-10 years                  (3)  มากกว่า 10 ปี / More than 10 years (4)  

 

2.  ปัจจุบันนิติบุคคลมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจ าเป็นสัดส่วนเท่าใดเมื่อเทียบกับรายได้จากการด าเนินกิจการ/ What is the proportion of your expenses compare 
to your revenue? 
 มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด / More than 75% of the 

revenue 
(1)  ระหว่างร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด / Between 

50% - 70% of the revenue 
(2)  

 ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด / 
25% to less than 50% of the revenue 

(3)  น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด / Less than 25% of the 
revenue 

(4)  

 

3. นิติบุคคลมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร / What is your current financial status? 
 มีทรัพย์สินน้อยกว่าหน้ีสิน / Less assets than liabilities (1)  มีทรัพย์สินเท่ากับหน้ีสิน / Assets equal liabilities (2)  
 มีทรัพย์สินมากกว่าหน้ีสิน / More assets than liabilities (3)  มีหน้ีสินน้อยมากเมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สิน หรือไม่มีหน้ีสินเลย / 

Almost no liabilities or no liabilities 
(4)  

 

4. นิติบุคคลเคยลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปน้ีบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) / Do you have any investment experience or knowledge in the following types of 
investment products? (You can choose more than 1 item) 
 เงินฝากธนาคาร / Bank Deposits (1)  พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล / Government 

Bond or Government Bond Fund  
(2)  

 หุ้นกู้ หรือกองทุนรวมตราสารหน้ี / Debentures or Mutual 
Funds 

(3)  หุ้นสามัญหรือกองทุนรวมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นท่ีมีความเส่ียงสูง 
/ Common Stocks or Mutual Funds or other high-risk assets  

(4)  

 

5. ระยะเวลาท่ีท่านคาดว่าจะไม่มคีวามจ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนน้ี / What is your investment period target?    
 ไม่เกิน 1 ปี / Less than 1 year  (1)  ตั้งแต่ 1 ปีแต่น้อยกว่า 3 ปี / 1 to less than 3 years (2)  
 ตั้งแต่ 3 ปี ถึง 5 ปี/ 3 to 5 years  (3)  มากกว่า 5 ปี / More than 5 years  (4)  

 

6. ความสามารถในการรับความเส่ียงของนิติบุคคล คือ / What is your risk tolerance? 
 เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ าเสมอแต่

ต่ าได้ / Focus on opportunity in preserving original 
investment safely and receiving small consistent return 

(1)  เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนท่ีสม่ าเสมอ แต่อาจเส่ียงท่ีจะ
สูญเสียเงินต้นได้บ้าง / Focus on opportunity in receiving 
consistent return but may take risk of losing some original 
investment 

(2)  

 เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น แตอ่าจเส่ียงท่ีจะสูญเสีย
เงินต้นได้มากขึ้น / Focus on opportunity in receiving higher 
return but may take risk of losing more original investment 

(3)  เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเส่ียงท่ีจะสูญเงินต้น
ส่วนใหญ่ได ้/ Focus on the highest long-term return but may 
take risk of losing most of the original investment 

(4)  

 

7.  เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนท่ีอาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากท่ีสุด / According to the below Bar 
Chart representing a return in each Investment Group, which Investment Group is your intention? 

 
 

 
ก าไร / Profit 
ขาดทุน / Loss 
 

 1 2 3 4  

 กลุ่มการลงทุนท่ี 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่
ขาดทุนเลย / Investment portfolio 1 (has chance to receive 
2.5% return without any loss) 

(1)  กลุ่มการลงทุนท่ี 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 7% แต่อาจมี
ผลขาดทุนได้ถึง 1% / Investment portfolio 2 (has chance to 
receive 7% highest return but may lose up to 1%) 

(2)  

 กลุ่มการลงทุนท่ี 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 15%  แต่
อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%   / Investment portfolio 3 (has 
chance to receive 15% highest return but may lose up to 5%)  

(3)  กลุ่มการลงทุนท่ี 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุด 25% แต่อาจ
มีผลขาดทุนได้ถึง 15%  / Investment portfolio 4 (has chance to 
receive 25% highest return but may lose up to 15%) 

(4)  
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8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินท่ีมีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร / If you invest in assets that have chances to 
receive high return but also have chances to receive high loss, how would you feel? 
 กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน / Worried and afraid of 

loss                     
(1)  ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง / Uneasy but somehow 

understand  
(2)  

 เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหน่ึง / Understand and 
accept the fluctuations      

(3)  ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนท่ีอาจจะ
ได้รับสูงขึ้น  / Not concerned about the large potential loss and expect that 
the return may increase 

(4)  

 

9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด / In which proportion will you be anxious or unacceptable when the value 
of your investment has decreased? 
 5% หรือน้อยกว่า / 5% or less (1)  มากกว่า 5%-10%  / More than 5%-10% (2)  
 มากกว่า 10%-20% / More than 10%-20%  (3)  มากกว่า 20% ขึ้นไป / More than 20%                                                                         (4)  

 

10.  หากปีท่ีแล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีน้ีท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะท าอย่างไร / Last year, you invest 100,000 Baht. This year, the 
value of your investment decreased to 85,000 Baht. What will you do? 
 ตกใจ และต้องการขายการลงทุนท่ีเหลือท้ิง / Panic and need 

to sell the remaining investment                                  
(1)  กังวลใจ และจะปรับเปล่ียนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินท่ี

เส่ียงน้อยลง / Worry and will change some investment into less 
riskier assets         

(2)  

 อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา / 
Continue holding the investment and wait until the 
investment rebounds                  

(3)  ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุน
ในแบบเดิมเพื่อเฉล่ียต้นทุน / Remain confident since it is long- 
term investment and will invest Mamore to average cost. 

(4)  

  
ค าถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการให้ค าแนะน า (ไม่น ามาคิดคะแนน) / Question no. 11-12 are used as additional information for guidance (Scores will 
NOT be counted) 
ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ท่ีมีอนุพันธ์แฝงเท่าน้ัน / Apply only to investment in derivatives and structure note 

11.  หากการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (อนุพันธ์) และหุ้นกู้ท่ีมีอนุพันธ์แฝงประสบความส าเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราท่ีสูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว 
ท่านอาจจะสูญเงินลงทุนท้ังหมดและอาจตอ้งลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด / / Successful derivatives and structure notes investment has high return. On 
the other hand, investors can lose all of their investment and must increase more capital. Are you able to accept this?      
 ไม่ได้ / No  ได้ / Yes 

 

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ / Apply only to offshaore investment 

12. นอกเหนือจากความเส่ียงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนได้เพียงใด / In addition to investment risk, are you able to accept foreign 
exchange rate risk? 
 ไม่ได้ / No  ได้ / Yes 

 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ี / For the Officer 

ส่วนที่ 1 เกณฑ์การคิดคะแนน / Part 1 Assessment Score 
คะแนนรวมจะค านวณจากการประเมิน เฉพาะ ข้อ 1-10 เท่าน้ัน  และส าหรับข้อ 4 หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อท่ีคะแนนสูงสุด  / Total score shall be calculated from 
questionnaire no.1-10 only. For Suitability Assessment No. 4, if selected more than one answer, the highest score of the answers will be selected. 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน / Part 2: Assessment Result 

คะแนน / Total Scores ระดับ / Level ประเภทนักลงทุน / Investor Type of Risk 
<15 1 เส่ียงต่ า / Low Risk 
15-21 2 เส่ียงปานกลางค่อนข้างต่ า / Low-Medium Risk 
22-29 3 เส่ียงปานกลางค่อนข้างสูง / High-Medium Risk 
30-36 4 เส่ียงสูง / High Risk 
> 37 5 เส่ียงสูงมาก / Substantial High Risk  
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ส่วนที ่3 ตัวอย่างค าแนะน าเรื่องการจัดสรรการลงทุน / Part 3 Basic Asset Allocation 

ประเภทผู้ลงทุน 
Investor Type of Risk 

สัดส่วนการลงทุน / Asset Allocation 

เงินฝากและตราสารหน้ี 
ระยะสั้น  

Deposit and Short-Term 
Fixed Income Fund 

ตราสารหน้ีภาครัฐ  
ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี 

Long-Term Fixed 
Income Funds 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 
Corporate Debt Instrument 

ตราสารทุน  
Equity Instrument 

การลงทุนทางเลือก* 

Alternative 
Investment Product 

เส่ียงต่ า / Low Risk >60% <20% <10% <5% 

เส่ียงปานกลางค่อนข้างต่ า/ 
Low-Medium Risk 

<20% <70% <20% <10% 

เส่ียงปานกลางค่อนข้างสูง/ 
High-Medium Risk 

<10% <60% <30% <10% 

เส่ียงสูง / High Risk <10% <40% <40% <20% 

เส่ียงสูงมาก/  
Substantial High Risk 

<5% <30% >60% <30% 

* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า / Including consumer products and derivatives products 
 
คะแนนรวมท่ีได้ / Total Scores 
 

Disclaimer 
 

 

 ลูกค้ายินยอมใหข้้อมูลแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพื่อประกอบการจัดท าแบบประเมิน Suitability Test ของลูกค้า และลูกค้ารับทราบว่าได้ท าแบบประเมินดังกล่าวเพื่อ
ประโยชน์ในการรับทราบระดับความเส่ียงในการลงทุนท่ียอมรับได้ของตนเอง / The Customer hereby agree to provide its information to the Company’s staff for 
doing the Customer’s Suitability Test in order to acknowledge the Acceptable Investment Risk Level.   

 ระดับความเส่ียงในการลงทุนท่ียอมรับไดข้องลูกค้าประเมินจากข้อมูลท่ีลูกค้าแจ้งแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเท่าน้ัน ท้ังน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าบริษัทฯยอมรับถึงความ
ถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลของลูกค้าท่ีลูกค้าได้แจ้งและผลการประเมินดังกล่าว / The Customer’s Acceptable Investment Risk 
Level is evaluated from the information provided by the Customer. It shall not be deemed that the Company accepts the accuracy, completion or reliability of such 
information provided as well as the evaluation result.    

 เมื่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการประเมินระดับความเส่ียงในการลงทุนท่ียอมรับได้ของลูกค้า ให้ถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินและ
ระดับความเส่ียงในการลงทุนท่ียอมรับไดข้องตนแล้ว / When the Company’s staff has informed the evaluation result of Acceptable Investment Risk Level to the 
Customer, it shall be deemed that the Customer hereby acknowledges the evaluation result and Acceptable Investment Risk Level.     

 ก่อนการตัดสินใจลงทุน ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุน (รวมท้ังค าเตือนและความเส่ียงเก่ียวกับการลงทุน) ให้รอบคอบถ่ีถ้วนควบคู่กับระดับความ
เส่ียงในการลงทุนท่ียอมรับได้ของตนเอง และควรขอค าแนะน าในการลงทุนจากผู้ท่ีสามารถให้ค าแนะน าการลงทุนแก่ลูกค้าได้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนใน
ตราสารทางการเงินท่ีเหมาะสมกับตนเอง ท้ังน้ี ข้อมูลเก่ียวกับการลงทุนหรือตราสารทางการเงินท่ีได้รับจากบริษัทฯ ตัวแทน พนักงาน และ/หรือ ลูกจ้างของบริษัทฯ 
(ถ้ามี) เป็นเพียงข้อมูลส่วนหน่ึงเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าเท่าน้ัน / Before making any investment decision, the Customer shall study all 
relevant investment information (including any risk associated and disclaimer) carefully as well as its Acceptable Investment Risk Level. In addition, the 
Customer should seek any investment advice from the qualified person for making a decision in any investment in suitable financial instruments. Any information 
related to the investment or financial instruments provided by the Company including its representatives, employees and/or staffs (if any) shall be deemed as a 
part for a decision by the Customer.      

 การลงทุนของลูกค้าจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของลูกค้าเองท้ังส้ินซ่ึงไม่ผูกพันกับผลการประเมินของลูกค้าตามเอกสารน้ี และอาจมิได้เป็นไปตามระดับความเส่ียงใน
การลงทุนท่ียอมรับได้  ท้ังน้ี ในกรณีท่ีลูกค้าตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงินใดๆท่ีมีระดับความเส่ียงท่ีสูงกว่าระดับความเส่ียงในการลงทุนท่ียอมรับได้ตาม
แบบประเมินน้ีลูกค้าตกลงยอมรับความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุนน้ันไว้เองทุกประการ  / All Customer’s investments shall be subjected to the Customer’s discretion 
and it may be inconsistent with the evaluation result of this questionnaire as well as the Acceptable Investment Risk Level. In case the Customer invests in any 
financial instruments which have a risk higher than the Acceptable Investment Risk Level, the Customer hereby agrees to accept all investment risks incurred in 
all respects.   

 บริษัทฯ ผู้บริหาร รวมท้ังพนักงาน เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯไมม่ีความรับผิด ภาระหรือหน้าท่ีต่อความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการลงทุนของลูกค้า / Neither the 
Company nor the Company’s managements, employees and staffs shall be liable for all losses and damages incurred by the Customer’s investment.  

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงแบบประเมินความเส่ียงในการลงทุนของลูกค้า ผลการประเมิน และข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง โดยไมจ่ าต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด / The Company reserves the right to amend, improve or change any provisions of this Suitability Test including related 
information and evaluation result without any prior notice.    
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            KGI Securities (Thailand) Public Company Limited                            
 
 

Updated June 2021: Single Form + PDPA / Thai Version 18 

โดยการลงนามในเอกสารน้ี ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า ก) ข้าพเจ้าได้รับทราบผลการประเมินตามแบบ Suitability Test รวมท้ังข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่บริษัทฯได้
เปิดเผยแก่ข้าพเจ้า ข) ข้อมูลรายละเอียดท่ีปรากหในเอกสารน้ีเป็นความจริงทุกประการ และหากมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลใดๆ ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรทันที และ
ข้าพเจ้าเข้าใจและรับทราบถึงกหหมาย กหระเบียบท่ีเก่ียวข้อง หรือข้อบังคับของหน่วยงานก ากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) หน่วยงานก ากับดูแลท่ีเก่ียวข้องกับการท าธุรกรรมต่างๆท่ีข้าพเจ้า
ประสงค์จะท าอย่างดีแล้ว ท้ังน้ี ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามกหระเบียบข้อบังคับในการท าธุรกรรมต่างๆท่ีข้าพเจ้าประสงค์จะท าอย่างเคร่งครัด และในการน้ี ขาพเจาตกลงยินยอม
ใหบริษัทฯด าเนินการตรวจสอบและเปดเผยขอมูลของขาพเจากับหน่วยงานก ากับดูแลท่ีเก่ียวข้องดังกล่าวข้างต้น พร้อมกันน้ี ขา้พเจ้ารับทราบหรือยอมรับการให้บริการหรือ
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการของบริษัท / Upon signing this application, I hereby warrant and confirm that a) I acknowledge the evaluation result from the 
Suitability Test including all information disclosed above and b) all information contained in this document is true in all respects. If there is any change, I will 
immediately notify the Company in writing. I understand and acknowledge all relevant laws, relevant rules, regulations, and notification of the SEC, the Office of the 
SEC, The Stock Exchange of Thailand, Thailand Futures Exchange, relevant government authorities, I hereby agree to strictly comply with all aforesaid laws and 
regulations applicable to all trading activities entered into. In addition, I agree and accept that the Company may inspect and disclose all my information to aforesaid 
regulatory authorities and I acknowledge or accept all services or risks which may occur from using the Company’s services. 

ลงชื่อ   ลูกค้า ลงชื่อ  ผู้แนะน าการลงทุน / ผู้ประเมิน 
Signed  (  ) Customer  Signed  (  ) Investment Consultant / Evaluator 
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�������� FATCA ��������ก�������������������� 

Customer FATCA Form for Individual 

!!!! ����./�0 / Attention !!!! 
��ก�����2���3456��7��89�5:��;0���������<ก�0���=�7647���������<ก�0��ก��> /   All customers, either U.S. person or non-U.S person, must fill 

in this form before opening the account with the company  
K���������/:�9���> √√√√ 6047�9 ���� ��897L0�5: 1 ���7L0�5: 2 6�������กO�������ก�0�� P�����9��>�/�4/:�O�9��ก���6047�9�5:ก���0�6�����Q�L0 

Please check ���� in all questions both in Part 1 and Part 2 together with the customerUs signature 
 

V����2���345 (���0���0��/4/:�/0��ก��) 
Applicant Name (Title/Name/Surname ) 

�34�.< 
Nationality 

��O�5:��.����4�40 
ID Card No. 

�0�9/���<0��9 ��O�5: 
Passport No. 

 

7L0�5: 1 :-  �L����P�0����9���ก<[�5:�7�0�5ก����<\�� 

Part 1 Business relationship with the company 

���������<ก�0 / U.S. Person 

��ก��������	
������������ ����� ������������� ��
�����	�������������� ��!�"�����#$		%��
&ก'����������!( )%*ก
ก)##+
,� W-9 
If you check �Yes� in any one box, please skip the Non-U.S. Person questionnaire below and complete IRS Form W-9 
1. �7�0��;0���������<ก�0647��/�=�7  / Are you a U.S. Citizen? 

• ��
�P# ����� ��ก������Q�R%������
&ก'� )����������S'�� ��ก��
'T 

• ��
�P# ����� ��ก�����!����*��Q�R%�������%���
*��S )%*��������'(�	���Q�R%������
&ก'� 

• ��
�P# ����� ��ก�����ก&�����
'T (�
��&�)���!���Q�����
'T) )%*�'�"��"���%*	�����Q�R%��������
'TP��กW���� 

• You must answer �Yes� if you are U.S. citizen even though you reside outside of the U.S. 

• You must answer �Yes� if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. citizenship. 

• You must answer �Yes� if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered U.S. citizenship. 

647/Yes =�7647/No 

2. �7�0��;0V��Q/���.����[��.�LV���5Q<:0�5:�>�7Q�L��>7�9Q�กกa���>60���b (ก�50ก����) 647��/�=�7 
Are you a U.S. Green Card Holder? 
• ��
�P# ����� ��ก����'ก���P
�\	���������)%*�']��P&����
'T"��ก#'P
�
*\��P'�	�P��������!�"����(��*�#!����Q�� ��!�&���!�� ����
����� กP��

P��กW��������
'T (ก
!�ก�
,�) ���)ก����� 

• ��
�P# ����� "�����#'P
�
*\��P'�	�P��������!�"����(��*�#!����Q�� ��!�&���!�� ����
����� กP��P��กW��������
'T (ก
!�ก�
,�) ������\*�����$
)%���
��'�"�������$ ^ �'��!�����ก
ก)%*%�%���������)##+
,��!( 

• ��
�P# �"������ ��ก#'P
�
*\��P'�	�P��������!�"����(��*�#!����Q�� ��!�&���!�� ����
����� กP��P��กW��������
'T (ก
!�ก�
,�) ������"��� ก�%* 
�ก�%&ก �
�����������Q����ก�
)%�� ^ �'��!�����ก
ก)%*%�%���������)##+
,��!( 

• You must answer �Yes� if the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued you a U.S. alien registration card as a 
lawful permanent resident of the U.S. 

• You must answer �Yes� irrespective of your Green Cardas expiration date and irrespective of whether such expiration date has 
passed as of the date you sign and complete the form. 

• You should answer �No� if your Green Card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and 
complete this form. 

647/Yes =�7647/No 

3. �7�0�5Q�0���;0V���5Q<:0�5:�>�760���b�P/:�L�.Q����9��60ก���กf���\5��ก�O�9���b647��/�=�7 
Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes? 

647/Yes =�7647/No 

�&����'(�ก)*'��+�,&���-�.���/(*0��/0�1�&2����3��ก��-�4�5���ก+6� 7Substantial Physical Presence TestD 5�,�1&�E�/0�&��'�(F�,&���-�4�5���ก+6��/G 2��H�I''���� �&���1�&2����3�1&�E
���1 183 ,�� ��-�5�� �����ก5��Eก����1����/1��)*0��5*� L���MNกO�P�����2� website P�E��&,1E��'���กR���O/��ก�P�E���3 ��E�/G http://www.irs.gov/Individuals/International-
Taxpayers/Substantial-Presence-Test 
You may considered a U.S. resident if you meet the 7Substantial Physical Presence TestD. You will meet this test if, for instance, during the current year, you 
were present in the U.S. for at least 183 days. For more details, please refer to the information on the IRS website http://www.irs.gov/Individuals/International-
Taxpayers/Substantial-Presence-Test 

IB2
Stamp
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=�7��;0���������<ก�0 / Non-U.S. Person 

��ก��������	
������� ����� ������������� ��
�ก
ก)##+
,� W-8BEN R
���'(�����ก��
�
*ก# 
If you check �Yes� in any one box, please complete IRS Form W-8BEN and provide supporting document(s) 
1. �7�0�5 (��/�[��5) ก��������0�[��/�6�����0�[ก���9��>�/�4/:��ก7������5:�5�5:�>�760���b �P/:�ก��6�h �5:�ก5:>LO��9ก����345�5:��2�=L�

��/��5�>�7ก����<\�� 647��/�=�7 
Do you have (or will you have) a power of attorney or signatory authority for the account granted to person 
with U.S. address? 

647/Yes =�7647/No 

2. �7�0�5 (��/�[��5) �5:�>�7���������=��\i5>���0��/��5:�>�7������ก��79�P/:�����0<0ก���ก5:>Lก����345�5:��2�=L���/��5�>�7ก����<\���.7
�P5>9�5:�>�7��5>L60���b 647��/�=�7 
Do you have (or will you have) a hold mail or in care of address in U.S. as the sole address for the account? 

647/Yes =�7647/No 

3. �7�0�5 (��/�[��5) �5:�>�7��j�>60�k[[���0 ��/��5:�>�7�P/:�ก��.<�.7���������345�5:��2�=L���/��5�>�7ก����<\��60���b 647��/�=�7 
Do you have (or will you have) a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account?  

647/Yes =�7647/No 

4. �7�0�5���>��OK��j�P��60���b �P/:�ก��.<�.7��7�0��/�������/:0�5:�ก5:>LO��9ก����345�5:��2�=L���/��5�>�7ก����<\����/�=�7 
Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account? 

647/Yes =�7647/No 

 

7L0�5: 2  :-  ก��>/0>�0���ก�����5:>0���9Q�0�O�9V���5:=�7�5Q�0��L����;0���������<ก�0 

Part 2 Confirmations and Change of Non-U.S. Person Status 

1. �&��1F�1��,&� P���,��P��E5����-��,��'�*E ������(�,�����+� 

You confirm that the above information is true, accurate and complete 

2. 2�ก�+/�/0�&��4�&2c&���������*ก�� �&��5ก�E�/0'��'�E2����*O����������/ ��ก�/ก�����/01����E(���P�E�&����-����������*ก�� ��125�กd���1��O/��ก�P�E���3 

In case that you are a Non-U.S. Person, you agree to promptly notify the company should there be any change in your status to become a U.S. 
Person under U.S. tax law. 

3. �&������������5ก�E,&� 2�ก�+/�/0�&���*4���'�E2����*O������2�����/�ก/01,ก��ก�����/01����E2�f 2�(����,��4�&��-����������*ก��P�E�&�� ��F�ก�����&EP��������
��-���R' 4�&(�ก5��E ��F�4�&���(�,�����+� �ก/01,ก��(����,��4�&��-����������*ก��P�E�&�� '��/.�2����*O���/*��*2c����1)*�*'�5&�)/1Egh�1��/1,�/0'�1�5*�,����)����
��E���ก*'ก���&�� 4�&,&���GE�����F���E&,� 

You acknowledge and agree that failure to promptly notify the company of any change in your status as a Non-U.S. Person, or provision of any 
false, incorrect, inaccurate or incomplete information as to your status as a Non-U.S. Person shall entitle the company to terminate, at its sole 
discretion, the entire business relationship with you or part of such relationship as the company may determine in its sole discretion. 

4. �&������������5ก�E,&� ��ก�&���/(�����-����������*ก�� �5&P������/02��5�����������/G ��F�5���������� W-9 ��-�P����������-���R' 4�&(�ก5��E ��F�4�&���(�,�
����+� ��*O���/*��*2c����1)*�*'�5&�)/1Egh�1��/1,�/0'�1�5*�,����)������E���ก*'ก���&�� 4�&,&���GE�����F��5&��E&,� 

You acknowledge and agree that if you are U.S. Person but the information provided on this form or IRS Form W-9 is false, incorrect, inaccurate 
or incomplete, the company shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire business relationship with you or part of such 
relationship as the company may determine in its sole discretion. 
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7L0�5: 3  :-  ก��><0>��6����2��V>O��������ก����ก��345 

Part 3 Authorization for information disclosure and account withholding 

��125�P���P5P�Eกd���1�/0�ก/01,P��E ���/��F� P��5ก�E2�f ���,&�E��*O�������&,1E����O/��ก�2������M ���/��F� 5&�E�����M �&��5ก�E2���,��1*�1�� ���5ก�E�/0
'�4�&�)*ก(��ก��2���,��1*�1����Eก�&�,�ก&��*O�� 2�ก�������*�ก����E5&�4��/G 

To the extent required by applicable laws and/or any agreements between company and domestic and/or foreign tax authorities, you hereby 
irrevocably authorize company to: 

1. ��o��.1P�����5&�Ef P�E�&���)F0����L1c��2�ก���p*��5*5�� FATCA ��&,1E��'���กR���O/��ก�2������M ���/��F� 5&�E�����M qN0E�,�(NE ��&,1E��'���กR���O/
��ก�P�E���3 (Internal Revenue Service: IRS) P�������Eก�&�, 4���ก& cF0� �/0�1�& ��P���'��5�,.���/1��O/ ���1��P��tc/ '���,��E*���F�����&��E���F�2���tc/ ก��
g�ก(���E*�2���tc/2����,&�E�H�p*�*��/0.&���� ��1ก�����F0��4�,��E��tc/ '���,��E*� �������������&�P�E.�*5��+6���Eก���E*� ���/��F� ���)1�*��F0�f �/0�/�1�&
ก����*O�� 5���'�'���,���14�� ���P������F0�f �/0�ก/01,ก���,����)������E���ก*'�/0��'(�ก���EP�L�1��*O�� ��&,1E����E��O/��ก�2������M ���/��F� 
5&�E�����M qN0E�,�(NE IRS ��,1 

Disclose to the company (for the benefit of FATCA compliance), domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue 
Service (IRS) your name, address, taxpayer identification number, account number, account balance or value, the deposit/withdraw 
money0made with respect to the account during the calendar year, account statements, the amount of money, the type and value of 
financial products and/or other assets held by the company, as well as the amount of revenue and income and any other information 
regarding the business relationship which may be requested or required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; 

 

2. ��ก�E*�'�ก��tc/P�E�&�� ���/��F� �E*��/0�&����'�/��F��/*��*4�����'�ก��*O�� 2�'���,��/0ก�����L�1��&,1E��'���กR���O/��ก�2������M ���/��F� 5&�E�����M qN0E
�,�(NE IRS ��,1 ��125���E���P�Eกd���1 ���/��F� กd�ก+6�5&�Ef �,�(NE�,��5ก�E2�f ���,&�E��*O�� �����&,1E��'���กR���O/��ก���Eก�&�, 

Withhold from your account and/or the income you may have or may be entitled to get paid from the company in the amount as required 
by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, between the company and such 
tax authorities; 

3.    �&������������5ก�E,&� ��ก�&���/(�����-����������*ก�� �&��1*�1�����.�ก)��2�ก�����.*�c���&�2c�'&�12�f��GE�,E�/0��'�ก*�PNG��ก&��*O��2�ก���p*��5* 5�� 
FATCA (�c&� P�G�5��2�ก����1E��P�����4��/0 IRS ���P�G�5��2�ก��5�,'���)F0�����P����R''�*E�ก/01,ก����ก��� ��-�5��) 5���/0��*O��x'��'�E2���&������2�
��1���E 

You acknowledge and agree that in case you are U.S. person, you agree to accept all expenses incurred which may occur from any further 
operation or any procedure (i.e. to report to the IRS and to perform due diligence etc.) in order to comply with all FATCA regulations. 
In this regard, such all expenses shall be notified by the Company afterward.    
 

��ก4�&�/ก�������*�ก����ก�E*�'�ก��tc/P�E�&�� ���/��F� �E*�4���/0�&����'�/��F��/*��*4�����'�ก��*O�� 5��P�� 2 P��E5�� ��*O��'����-�5��E1�5*�,����)������E���ก*'ก���&�� 4�&,&�
��GE�����F���E&,� 5���/0��*O����R���,� L�1��-����1)*�*'�5&�)/1Egh�1��/1,P�E��*O�� 2�ก�+/�/0�&��4�&ก��กP���������E��1�F�cF0�2����������/G 4�&�'�E�)F0��������E
P�����5���/04��2��4,�5�����������/G ��F�2�ก�+/�/0�&��2��P����������-���R' 4�&(�ก5��E ��F�4�&���(�,�����+�2����������/G 

If no account or income withholding is made pursuant to clause 2 above, the company shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire 
business relationship with you or part of such relationship as the company may determine in its sole discretion in the event of a failure to sign and 
complete this form, a failure to update information as provided in this form, or in the event that you provide information that is false, incorrect, 
incomplete or inaccurate on this form. 

��>�/�4/:�O�9��ก���V����2���345 
Signature of Applicant 

L�0�5: 
Date 

��������<\�� 
For the company 

.���/�����'�E��� 
Authorized Person 

L�0�5: 
Date 
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Customer FATCA Form for Entity 

!!!! ���� .�� / Attention!!!! 
��ก�����/0��1234��5��6��37��8��� ��!��������ก�����9�5425�� ��!��������ก���!ก��: /   All customers, either U.S. Entity or non-U.S Entity, must 

fill in this form before opening the account with the company  
H��0������.7�����: √√√√ 4�25�� ���� ��6�5I��37 1 ���5I��37 2 4������!กL������!ก���� M��������:�.�2.7�L��N���3�����O�����4�25���37ก����04��
���P�I�  

Please check ���� in all questions both in Part 1 and Part 2 together with the authorized personVs signature 

 

N����/0��123 (����������/2.7�) 
Applicant Name (Title/Name) 

�����Z�37O0����3:�O�0 �6� 
Country of Incorporation or Organization 

����������ก� / Type of Entity 
       �����!��5I� / Partnership                         ���]�����2�O��ก�0 / Public Limited Company                    
       ���]��O��ก�0 / Private Limited Company       �.7�` / Other aaaaaaaaaaaaaaaaaaa.. 

���:��L����3:� 
Registration Number 

*���:�� ! ��ก����!ก�5�� ��6�4�ก�c3�37��8��� ��!��������ก�������90���8��� ��!��������ก���3�3�I��������O���/0��123ก�����]�� ���ก��ก �������� FATCA �!ก�5�� 

5I��37 1 �I����M��d����d!�ก�O�37�5���3ก�����]�� 

Part 1 Business relationship with the company 

�� ��!��������ก�� / U.S. Entity 
��ก��������	
������������ ����� ������������� ��
�����	�������������� ��!�"�����#$		%��
&ก'����������!( )%*ก
ก)##+
,� W-9 
If you check �Yes� in any one box, please skip the Non-U.S. Person questionnaire below and complete IRS Form W-9 
1. ��ก�����8���������2�7���.������!��5I������ก��425��.�9�5  / Is the Customer a a U.S. Corporation/Partnership? 

• ��
�P# ����� ��ก% ก	����Q�	
,��
�'��/�����$������ �
��&P&#$		%���S �!�T'�P'(�U���P�กV������
'W กV�������%
'W����
'W �
� District of 
Columbia �
�"��
'#ก�
�Z&#'P&�����&P&#$		%����&������
'WU���P�#�#'[['P&�������กV����U�\!�ก
��
'W 

• �]���'P�$�
*��	,��	������!( ��
�P# ����� ��ก% ก	��� กT'�P'(���(�����กก���������
*��^ �
���������'(�	���
'W������# 
_,P��กV���� 

• You must answer �Yes� if the Customer is a corporation/partnership or other entity incorporated or organized in or under the 
laws of the U.S., a U.S. state, or the District of Columbia or is treated as a U.S. domestic entity under any other provision of U.S. 
federal income law. 

• For purposes of this question, you must answer �Yes� if the Customer was created, incorporated or organized in more than one 
jurisdiction, one of which is the U.S. 

425/Yes 9�5425/No 

2. ��ก�����8�ก����0ก�37�3��:90�hi7��:�5��:4 �ก��O�0�กj���]3����90�L����k������k H0:9�5����i�Pi����5��37��L����:90� 425��.�9�5 
Is the Customer an estate the Income of which is subject to U.S. federal income taxation regardless of source? 
������P$d ����*��ก��
�ก�!���Q�#$		%��
&ก'��
�"����Q�#$		%��
&ก'� ��(�� �ก'#����eTT
&�)%*�U��*)��%���!��ก!�������'(���� f���
�����ก�
)P��P'(�
� �T'�ก�
ก��
�ก�
�P'�)��T'�ก�
ก��
�ก�!���Q�]%������
&ก'��
�� ��!�&���!�� �����
'W P%�T��#��P����T)%*ก�������%���ก�
��Q�P'�)��
T'�ก�
ก��
�ก����
'W 
Remark d The status of an estate as a U.S. Person or Non-U.S. Person depends on all the facts and circumstances involved, including 
the appointment of an executor or ancillary administrator who is a citizen or resident of the U.S. and the extent and duration of the 
activities of the ancillary administrator in the U.S. 

425/Yes 9�5425/No 

3. ��ก�����8�ก����� ��37�3��ก]c�0�� 5�9��36��.�9�5 
Is the Customer a trust that 
 
(ก)(1) ,��-"����.�/�0����"�1-"ก��ก��ก�
2�	�ก��
�#���1�2ก��0��ก�� ����-"�
34����" 	�� (2) 
$��� /6��7"
$�������#ก�"���
�"86���3���������/���"�1-"ก����
�$�ก����2�#"-1 �4���2-"��36�������90��ก�� ���� ��3� 
(0) ��7"ก�� ���� /6:2���3�ก /61�-��:2���
ก���;#
��#�<�"
$�������#ก�"�=36����>$������-"ก��1�2�ก?
��@/��#":2�0����.
������. 
(a)(1) a court within the U.S. is able to exercise primary supervision over its administration; and (2) one or more 
U.S. Persons have the authority to control all of the substantial decisions of the trust; or 

425/Yes 9�5425/No 

IB2
Stamp
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(2) has a valid election in effect to be treated as a U.S. Person for U.S. federal income tax purposes? 
 

9�5��8��� ��!��������ก�� / Non-U.S. Entity 
��ก��������	
������� ����� ������������� ��
�ก
ก)##+
,� W-8BEN-E ]
���'(�����ก��
�
*ก# 
If you check �Yes� in any one box, please complete IRS Form W-8BEN and provide supporting document(s) 
1. ��ก�����8�����ก�/�� ��!����37�3�!��������ก���3�05I��I����8��O��L���:5���3��::�����1 425��.�9�5 

Is the Customer an entity with substantial U.S. ownership? 
• ��
�P# ����� ��ก% ก	����Q�	
,��
�'���!��!#$		%��
&ก'�
��������
��%��
�� f���)P�%*
����Q�� ����$����	
,��
�'���'(� "��������P
��
����

���ก&�ก���
��%* 10 ���$���'(���� "�������)�����&�o&ก��!���
�� %	���$�� ก�
���$��"��������P
��
������ T*� ก]&T�
_������Q�ก�
���$��
P���'��������� ����$�� �$������ � �ก�P'(��
'�P, �
�#$		%����!�"��
'#ก�
�Z&#'P&������T������	
,��
�'�� �
�ก��
'�P, 

• ��
�P# ����� ��ก% ก	����Q������$�������!��!#$		%��
&ก'�
��������
��%��
����Q�� �%��$��
��!����)#��ก��"
�������$�������'(� "��������P
��
�
������ก&�ก���
��%* 10 ���$��
�ก��"
�'(���� �'(��!( ��ก	
,��
�'�� �����$������ �
�ก��
'�P,��Q�� �%��$��
��!����)#��ก��"
�������$������ "��
������P
��
������ T*� ก]&T�
_������Q�ก�
�!�
���P���'��������� ����$�� �$������ � �ก�P'(��
'�P, �
�#$		%����!�"��
'#ก�
�Z&#'P&������T����
	
,��
�'�� �����$������ �
�ก��
'�P,�'(� 

• ��
�P# ����� ��ก% ก	����Q�ก��
'�P, )%*�!#$		%��
&ก'�
�������"��
'#ก�
�Z&#'P&������T�����������������������ก��
'�P,�'(� �]��
�'P�$�
*��	,��ก�
�กe#U�\!��&�"����
'W#�%��
'W �
��!#$		%��
&ก'�
��������
��%��
���!����"���%�
*����, "��������P
��
�������ก&�ก���

��%* 10 ���%�
*����,�'(������ก��
'�P,�'(� �'(��!( � �
'#�%�
*����,T�กก��
'�P,�!�ก���������
'�P,�!�$%�]&�&T��ก�
P'��&��T T*� ก]&T�
_�
����!�'�����ก�

'#�%�
*����,�ก&�ก���
��%* 10 ���%�
*����,�'(������ก��
'�P, ��ก� %	�����ก$%��&��
��
']�,�&����S �!�"��T'��

���)ก�
� �
'#�
*����,T�กก��
'�P,f����
'�P!�!�$%�]&�&T��ก�
P'��&��T ��
*������p�Z&�&��!��������!T������ก&�ก���
��%* 10 ��� %	��ก�
T'��


�%�
*����,�'(�������p�'(�S )%*��ก	
,��
�'�� �����$������ �
�ก��
'�P,��Q�� ��!ก

��&�o&q�
�"��
'#�%�
*����,��ก��
'�P, "��������P
��
�
�����T*� ก]&T�
_������Q�ก�
�!�
���P���'��������� ����$�� �$������ � �ก��P'(��
'�P, �
�#$		%���!�"��
'#ก�
�Z&#'P&������T������	
,��
�'�� 
�
�ก��
'�P,�'(� 

• You must answer �Yes� if the Customer is a corporation having one or more U.S. persons that each own directly or indirectly 
more than 10% of the corporationss stock by vote or value. Stock owned directly or indirectly by an entity that is a corporation, 
partnership or trust is considered owned proportionately by its shareholders, partners, grantors or other persons treated as 
owners. 

• You must answer �Yes� if the Customer is a partnership having one or more U.S. persons that each own directly or indirectly 
more than 10% of the partnershipss capital or profits interests. A capital or profits interest in a partnership owned or held directly 
by an entity that is a corporation, partnership or trust is considered as being owned or held proportionately by its shareholders, 
partners, grantors or other persons treated as owners. 

• You must answer �Yes� if the Customer is a trust and a U.S. person is treated as an owner of any portion of the trust for U.S. 
federal income tax purposes, or a one or more U.S. persons each hold, directly or indirectly more than 10% of the beneficial 
interests of the trust. A discretionary beneficiary owns more than 10% of the beneficial interests in a trust if the value of the 
currency or other property distributed to the discretionary during the prior calendar year exceeds 10% of the value of all 
distributions made by the trust during that year. An ownership or beneficial interest in a trust owned or held directly or 
indirectly by an entity is a corporation, partnership or trust is considered as being owned or held proportionately by its 

shareholders, partners, grantors or other persons treated as owners. 

425/Yes 9�5425/No 
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Part 2 Confirmations and Change of Non-U.S. Person Status 

1. ��ก����3"��"��� 0������0�����"��7"����1�#� 	����
>��"��
��Y 

The Customer confirms that the above information is true, accurate and complete. 

2. -"ก�Y/ /6��ก���:��-<�
$�������#ก�" ��ก����ก�� /61�	1��-��
�#@�  ��
 �" / ��ก (ก) �/ก�����/6�"	����>�"�������7"
$�������#ก�"0����ก������-��ก[������@/��ก�
0������.(0) �/ก�����/6�"	�����2���"ก��>3��$�" (:�����-"	���# \#��ก��/����3�������) 	��/��3� ��2���"0�� $"/]����^�<" (	���	��ก�Y/) ��3���2���"]����^�<"0��

$�������#ก�"-"��ก��� :�����^2������3�^2����� 

In case that the Customer is a Non-U.S. Person, the Customer agrees to promptly notify the company should there be (i) any change in the 
Customerbs status as a Non-U.S. Person under U.S. tax law; or (ii) any change in shareholding (regardless of by vote or value) and/or 
capital/interests ratio (as the case may be) or trust beneficial interests of U.S. Persons in the Customer, whether held directly or indirectly. 
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3. ��ก�����
 ��
	���ก����� ก��:��	1��-��
�#@�  ��
-" �" /�ก/6��ก�
ก�����/6�"	���-2d -"�>�"�����:����7"
$�������#ก�"0����ก��� ��3�ก��"�����0�������"��7"� ?1 :��
>�ก���� ��3�:����
>��"��
��Y �ก/6��ก�
�>�"�����:����7"
$�������#ก�"0����ก��� ��3�ก��:��	1��-��
�#@�  ��
-" �" /�ก/6��ก�
ก�����/6�"	�����2���"ก��>3��$�" (:��
���-"	���# \#��ก��/����3�������) 	��/��3� ��2���"0�� $"/]����^�<" (	���	��ก�Y/) ��3���2���"]����^�<"0��
$�������#ก�"-"��ก��� :�����^2������3�^2����� 1�
�/]�-��
�#@� �/2$��=#"#1	���=/��ef���2/�� /61�-<��# \#
�ก��#ก�������=�"\ ��\$�ก#1ก�
��ก��� :����� �4���2��3�
�����" 

The Customer acknowledges and agrees that failure to promptly notify the company of any change in the Customerbs status as a Non-U.S. 
Person, or provision of any false, incorrect, inaccurate or incomplete information as to the Customerbs status as a Non-U.S. Person or failure to 
promptly notify the company of any change in shareholding (regardless of by vote or value) and/or capital/interest ratio (as the case may be) or 
trust beneficial interests of U.S. Persons in the Customer, whether held directly or indirectly, shall entitle the company to terminate, at its sole 
discretion, the entire business relationship with the Customer or part of such relationship as the company may determine in its sole discretion. 

4. �$ก�����
 ��
	���ก����� ��ก��ก����/�>�"���7"
$�������#ก�" 	��0����� /6-�����	

����"/4 ��3����	

���� W-9 ��7"0�������"��7"� ?1 :��>�ก���� ��3�:��
��
>��"��
��Y 
�#@� �/�# \#-<�2$��=#"#1	���=/��ef���2/�� /61�-<��# \#
�ก��#ก�������=�"\ ��\$�ก#1ก�
��ก��� :����� �4���2��3�	��
�����" 

The Customer acknowledges and agrees that if the Customer is a U.S. Person and the information provided on this form or IRS Form W-9 is false, 
incorrect, inaccurate or incomplete, the company shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire business relationship with the 
Customer or part of such relationship as the company may determine in its sole discretion. 
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Part 3 Authorization for information disclosure and account withholding 

���-��0�
�0�0��ก[���� /6�ก/6��0��� 	��/��3� 0���ก��-2d �������
�#@� 	���"�����"��@/��ก�-"���� , 	��/��3� �������� , ��ก����ก��-�������#"��� 	���ก�� /6
1�:���=#ก>�"ก��-�������#"���2��ก����	ก�
�#@�  -"ก��2���"#"ก��2�����:�"/4 

To the extent required by applicable laws and/or any agreements between company and domestic and/or foreign tax authorities, the Customer hereby 
irrevocably authorize company to: 

1. ��o2�]�0���������d 0���$ก����=36����^�<"-"ก���;#
��#��� FATCA �"�����"1�2�ก?
��@/��ก�-"���� , 	��/��3� �������� , p86����>8� �"�����"1�2�ก?
��@/
��ก�0������. (Internal Revenue Service: IRS) 0�����2��ก���� :2�	ก� <36���ก���  /6���� ��0���1�����]����/���@/ ��0 /6
�9</ 1��"�"��#"��3������������3�-"
�9</ 
ก��e�ก>�"��#"-"
�9</-"��������q�;# #" /6]��"�� ���ก�����36�":�� ��
�9</ 1��"�"��#" ����� 	��������0��]�#���Yr ��ก����#" 	��/��3�  ��=��#"�36"d  /6�/
����ก�

�#@�  ��� �4�1��"�"���:2� 	��0������36"d  /6�ก/6��ก�
�������=�"\ ��\$�ก#1 /6��1>�ก����0�^2��"�����" ����@/��ก�-"���� , 	��/��3� �������� , p86�
���>8� IRS 2��� 

Disclose to the company (for the benefit of FATCA compliance), domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue 
Service (IRS) the Customerbs name, address, taxpayer identification number, account number, account balance or value, the 
deposit/withdraw money made with respect to the account during the calendar year, account statements, the amount of money, the type 
and value of financial products and/or other assets held with the company, as well as the amount of revenue and income and any 
information regarding the business relationship which may be requested or required by the domestic and/or foreign tax authorities, 
including the IRS; 

2. ��ก��#"1�ก
�9</0����ก��� 	��/��3� ��#" /6��ก�����1�/��3��/�# \#:2���
1�ก
�#@�  -"1��"�" /6ก���"2^2��"�����"1�2�ก?
��@/��ก�-"���� , 	��/��3� �������� , 
p86����>8� IRS 2��� ���-��
����
0��ก[���� 	��/��3� ก[�กYr����d ���>8������ก��-2d �������
�#@�  	���"�����"1�2�ก?
��@/��ก�2��ก����"�4" 

Withhold from the Customerbs account and/or the income that the Customer may have or may be entitled to get paid from the company in 
the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, including 
any agreements between the company and such tax authorities; 
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3.     ��"��
 ��
	���ก����� ��ก ��"�/�>�"���7"
$�������#ก�"  ��"�#"���	��]�ก=�"-"ก����
]#2<�
���-<�1���-2d �4���� /6��1�ก#2084"	ก�
�#@� -"ก���;#
��#��� 
FATCA (�<�" 0�4"��"-"ก�������"0�����:� /6 IRS 	��0�4"��"-"ก�����1��
�=36� ��
0��� ?11�#��ก/6��ก�
��ก��� ��7"��") ��� /6
�#@� t1�	1��-�� ��" ��
-"
������� 

You acknowledge and agree that in case you are U.S. person, you agree to accept all expenses incurred which may occur from any further 
operation or any procedure (i.e. to report to the IRS and to perform due diligence etc.) in order to comply with all FATCA regulations. 
In this regard, such all expenses shall be notified by the Company afterward.    
 

��ก:���/ก��2���"#"ก����ก��#"1�ก
�9</ 	��/��3� ��#" /6��ก�����1�/��3��/�# \#:2���
1�ก
�#@�  ���0�� 2 0�����" 
�#@� 1����7"�����$�#�������=�"\ ��\$�ก#1ก�
�$ก��� :����� �4���2
��3�	��
�����"��� /6
�#@� ��?"�����^2���7"2$��=#"#1	���=/��ef���2/��0��
�#@�  -"ก�Y/ /6��ก���:��ก��ก0�����	��������3�<36�-"	

����"/4 :��	1���=36����
��$�0�����
��� /6:2�-��:�����	

����"/4 ��3�-"ก�Y/ /6�$ก���-��0�������"��7"� ?1 :��>�ก���� ��3�:����
>��"��
��Y-"	

����"/4 

If no account or income withholding is made pursuant to clause 2 above, the company shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire 
business relationship with the Customer or part of such relationship as the company may determine in its sole discretion in the event of a failure to 
sign and complete this form, a failure to update information as provided in this form, or in the event that the Customer provides information that is 
false, incorrect, incomplete or inaccurate on this form. 

 

��:�.�2.7�L����ก���N��L���/0��123 
Signature of Authorized Person(s) of the Customer 
<36�-"���ก$� 
Name 
���	�"�� 
Position 

I���37 
Date 

���������]�� 
For the company 

]���/���"�1��"�� 
Authorized Person 

I���37 
Date 

 



สําหรับเจาหนาที่ธนาคาร ผูรับเงิน _____________________
ชื่อผูนําฝาก / Deposit by _______________________________

โทรศัพท / Telephone     _______________________________

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
173 Asia Centre Building , 8th-11th Floor, South Sathorn Road, 
Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand.
Tel. 66(0)2658-8712, 8719 Fax.66(0)2658-8015
Tax Identi�cation No. 0107536000293

บริษัท หลักทรัพย เคจีไอ(ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน)
173 อาคารเอเชียเซ็นเตอร ชั้น 8-11                                       
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120  
โทรศัพท : 02-658-8712,8719 โทรสาร : 02-658-8015
เลขที่บัตรประจําตัวผูเสียภาษี 0107536000293

KBank Comp.Code

34487

A/C No.ธนาคารกสิกรไทย (KBank) / 
Kasikorn Bank Public Company Limited 099-1-31614-0

วันที่ / Date ___________________________

สาขาผูรับฝาก / Branch _________________

สวนที่ 1 สําหรับผูชําระเงิน / Client’s copy

เลขบัตรประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง(ID Card/Passport NO.) /
เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (Company Registration No.)

ชื่อลูกคา / Name ________________________________

เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย (Account No.) / เบอรโทรศัพท (TELEPHONE NO.)

REF. 1 REF. 2

เพ่ือนําเขาบัญชี บริษัท หลักทรัพยเคจีไอ(ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน) เพ่ือการจองซ้ือหลักทรัพย / KGI Securities (Thailand) plc. for Securities Subscription

กรุณานําเอกสารฉบับนี้ไปชําระเงินไดที่ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไมเสียคาใชจายแตอยางใด / Please bring along this document and make a payment at all 
KBANK branches without any additional fee charge 

ประเภทการชําระเงิน / Type

เงินสด / Cash

จํานวนเงินเปนตัวอักษร / Amount in word

เช็ค / Cheque

เลขที่เช็ค / Chq No. เช็คลงวันที่ / Chq Date ธนาคาร สาขา / Bank Branch จํานวนเงิน / Amount

สําหรับเจาหนาที่ธนาคาร ผูรับเงิน _____________________
ชื่อผูนําฝาก / Deposit by _______________________________

โทรศัพท / Telephone     _______________________________

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
173 Asia Centre Building , 8th-11th Floor, South Sathorn Road, 
Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand.
Tel. 66(0)2658-8712, 8719 Fax.66(0)2658-8015
Tax Identi�cation No. 0107536000293

บริษัท หลักทรัพย เคจีไอ(ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน)
173 อาคารเอเชียเซ็นเตอร ชั้น 8-11                                       
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120  
โทรศัพท : 02-658-8712,8719 โทรสาร : 02-658-8015
เลขที่บัตรประจําตัวผูเสียภาษี 0107536000293

KBank Comp.Code

34487

A/C No.ธนาคารกสิกรไทย (KBank) / 
Kasikorn Bank Public Company Limited 099-1-31614-0

วันที่ / Date ___________________________

สาขาผูรับฝาก / Branch _________________

สวนที่ 2 สําหรับธนาคาร / Bank’s copy

เลขบัตรประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง(ID Card/Passport NO.) /
เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (Company Registration No.)

ชื่อลูกคา / Name ________________________________

เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย (Account No.) / เบอรโทรศัพท (TELEPHONE NO.)

REF. 1 REF. 2

เพ่ือนําเขาบัญชี บริษัท หลักทรัพยเคจีไอ(ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน) เพ่ือการจองซ้ือหลักทรัพย / KGI Securities (Thailand) plc. for Securities Subscription

กรุณานําเอกสารฉบับนี้ไปชําระเงินไดที่ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไมเสียคาใชจายแตอยางใด / Please bring along this document and make a payment at all 
KBANK branches without any additional fee charge 

ประเภทการชําระเงิน / Type

เงินสด / Cash

จํานวนเงินเปนตัวอักษร / Amount in word

เช็ค / Cheque

เลขที่เช็ค / Chq No. เช็คลงวันที่ / Chq Date ธนาคาร สาขา / Bank Branch จํานวนเงิน / Amount



           สิ่งที่ส่งมาดว้ย 4 
 
 
 
 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ส ำหรับกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสำมัญ คร้ังที ่2 (J-W2) และคร้ังที ่2 (J-W3)  

ของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) 
วนัที่_______________________________________  
 
ขา้พเจา้  นาย  นาง  นางสาว  นิติบคุคล ____________________________________________________________________________________ 

 บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ  ใบต่างดา้ว  หนงัสือเดินทาง  เลขทะเบียนนิติบคุคล เลขที่ _____________________________________________ 
ที่อยู่ใหเ้ป็นไปตามรายชื่อผูถ้ือหุน้ที่มีรายชื่อปรากฏในสมดุทะเบียนผูถ้ือหุน้ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนตามสดัส่วน
การถือหุน้ (Record Date) ณ วนัที่ 26 เมษายน 2565 (“การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุ”) หมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อได ้____________________________ 
สญัชาติ _____________________ ขา้พเจา้มีหุน้สามญัเดิมตามรายชื่อผูถ้ือหุน้ที่มีรายชื่อปรากฏในสมดุทะเบียนผูถ้ือหุน้ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิ
ในการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุตามสดัส่วนการถือหุน้ (Record Date) ณ วนัที่ 26 เมษายน 2565 จ านวน ___________________หุน้ มีสิทธิในการจองซือ้หุน้
สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ จ านวน _________________________หุน้ และมีความประสงคข์อมอบอ านาจให ้ 
 

 นาย  นาง  นางสาว _____________________________________________________________ สญัชาติ ______________อาย_ุ_____________ปี 
บตัรประจ าตวัประชาชนเลขที่_______________________________________ที่อยู่ เลขที่_____________ หมู่บา้น/อาคาร____________________________
ซอย_______________________ถนน_______________________ ต าบล/แขวง__________________________อ าเภอ/เขต___________________________
จงัหวดั______________________รหสัไปรษณีย_์_________________________(“ผูร้บัมอบอ านาจ”) เป็นผูร้บัมอบอ านาจที่แทจ้ริงและโดยชอบดว้ยกฎหมาย
ของขา้พเจา้ โดยใหมี้อ านาจในการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ (“การจองซือ้”) จ านวน_______________________หุน้ รวมถึงมีอ านาจในการลงนาม 
รบัรอง และแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ความในใบจองซือ้ ที่เกี่ยวกบัการจองซือ้ ในการช าระเงินใดๆ เกี่ยวกบัการจองซือ้ การใหข้อ้มลู และการลงนาม รบัรอง แกไ้ข
เพ่ิมเติม และยื่นเอกสารใดๆ เกี่ยวกบัการจองซือ้ ในการติดต่อกบับริษัทฯ และตวัแทนของบริษัทฯ เกี่ยวกบัการจองซือ้ การตกลงยอมรบัขอ้ก าหนดและเง่ือนไข
ใดๆ เกี่ยวกบัการจองซือ้ ตลอดจนการด าเนินการใดๆ ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัการจองซือ้ แทนขา้พเจา้ผูม้อบอานาจไดจ้นเสรจ็การ  
 
ทัง้นี ้ กิจการ และบรรดาการกระท าใดๆ ที่ผูร้บัมอบอ านาจไดก้ระท าลงไปภายในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามความในหนงัสือมอบอ านาจฉบบันีแ้ลว้ ให้
ถือเสมือนหนึ่งว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าลงไปดว้ยตนเอง และใหมี้ผลผกูพนักบัขา้พเจา้ทัง้สิน้  
 

ลงช่ือ_________________________ผูม้อบอ านาจ  
(                                            )  

 
ลงช่ือ_________________________ผูร้บัมอบอ านาจ  

(                                            )  
 
ลงช่ือ_________________________พยาน  

(                                            )  
     

ลงช่ือ_________________________พยาน  
(                                            )  

 

 
 ติดอากร 
แสตมป์ 
30 บาท 



เอกสารแนบ 5 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำทีข่องผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสำมัญ 

ของ บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จ ำกัด (มหำชน) คร้ังที ่2 (J-W2) 

ลงวันที ่8 มิถุนำยน 2565 

 

 
 

เอกสำรแนบ 7 



ข้อก ำหนดว่ำดว้ยสทิธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสทิธิและผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสทิธิ 
ที่จะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัท เจเอเอส แอสเซท็ จ ำกดั (มหำชน) คร้ังที่ 2 

 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 2 (“ใบส ำคัญ

แสดงสิทธิ” หรอื “J-W2”) ที่เสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุท่ีออกและเสนอขำย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ ออกโดยบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จ ำกดั (มหำชน) (“ผู้ออกใบส ำคัญแสดง

สิทธิ” หรอื “บริษัท”) ตำมมติที่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 เมื่อวนัที่ 8 เมษำยน 2565 โดยที่ประชุมผูถื้อหุน้
ครัง้ดังกล่ำว มีมติอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ ำนวน 250,000,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 
994,160,212 บำท เป็นทนุจดทะเบียน 1,244,160,212 บำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 250,000,000 หุน้ 
มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท และมีมติอนมุตัิกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุจ ำนวนไม่เกิน 190,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำ
ไวหุ้น้ละ 1 บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แตล่ะรำยถืออยู ่รวมทัง้มีมติอนมุตัิกำร
จัดสรรหุน้สำมัญเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 1 บำท เพื่อรองรบักำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ J-W2 ที่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิท ที่จองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุที่ออกและเสนอ
ขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรำยถืออยู่ และกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุจ ำนวนไม่เกิน 
30,000,000 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพื่อรองรบักำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ J-W3 ที่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ของบรษัิทท่ีจองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุท่ีออกและเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ที่
ผูถื้อหุน้แตล่ะรำยถืออยู ่

ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิจะไดร้บัสิทธิตำมที่ไดก้ ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหนำ้ที่ของผูอ้อก
ใบส ำคญัแสดงสทิธิและผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบรษัิท เจเอเอส แอสเซ็ท จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 2 
(“ข้อก ำหนดสิทธิ”) โดยผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งผกูพนัตำมขอ้ก ำหนดสิทธิทุก
ประกำร และใหถื้อวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิไดร้บัทรำบและเขำ้ใจขอ้ก ำหนดตำ่ง ๆ ในขอ้ก ำหนดสิทธิเป็นอย่ำงดีแลว้ 
รวมทัง้ไดใ้หค้วำมเห็นชอบกบักำรแตง่ตัง้นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิและขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ ในสญัญำแต่งตัง้นำย
ทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิดว้ย   

ทัง้นี ้ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิจะจัดใหม้ีกำรเก็บรกัษำขอ้ก ำหนดสิทธิและสญัญำแต่งตัง้นำยทะเบียน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิไว ้ณ ส ำนกังำนใหญ่ของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิและส ำนกังำนใหญ่ของนำยทะเบียนใบส ำคญั
แสดงสทิธิ เพื่อใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิขอตรวจสอบขอ้ก ำหนดสทิธิและสญัญำต่ำง ๆ ดงักลำ่วไดใ้นวนัและเวลำท ำ
กำรของบคุคลดงักลำ่ว (แลว้แตก่รณี) 

 



ขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสทิธิและหนำ้ทีข่องผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธิและผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญัของ บรษิัท เจเอเอส แอสเซ็ท จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที ่2 

- 2 - 

ส่วนที่ 1  
สำระส ำคัญของใบส ำคัญแสดงสิทธิและรำยละเอียดเกี่ยวกบัใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 
ช่ือ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จ ำกัด 

(มหำชน) ครัง้ที่ 2 (“ใบส ำคญัแสดงสทิธิ” หรอื “J-W2”)  

ชนิดของใบส ำคญัแสดงสทิธิ : ระบช่ืุอผูถื้อและสำมำรถโอนเปลีย่นมือได ้

วิธีกำรจดัสรร : บริษัทจะจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้และไดร้บั
จดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุที่ออกและเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัสว่น
กำรถือหุน้ ในอตัรำสว่นกำรจดัสรรที่ 6.33334 หุน้สำมญัที่ไดร้บัจดัสรร ต่อ 
1 หนว่ยใบส ำคญัแสดงสทิธิ (6.33334 : 1)  

หำกมีเศษจำกกำรค ำนวณตำมอัตรำส่วนกำรจัดสรรดังกล่ำวใหปั้ดเศษ
ดงักลำ่วทิง้ทัง้จ ำนวน และในกรณีที่มีใบส ำคญัแสดงสิทธิคงเหลือภำยหลงั
กำรจัดสรร บริษัทจะด ำเนินกำรยกเลิกใบส ำคญัแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือ
ดงักลำ่วตอ่ไป 

ทัง้นี ้บริษัทไดก้ ำหนดวันก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิจองซือ้หุน้สำมัญ
เพิ่มทนุและใบส ำคญัแสดงสทิธิในวนัท่ี 26 เมษำยน 2565 (Record Date) 

จ ำนวนที่ออก : ไมเ่กิน 30,000,000 หนว่ย   

รำคำเสนอขำยตอ่หนว่ย : หนว่ยละ 0.00 บำท 

อตัรำกำรใชส้ทิธิ : ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสำมัญของบริษัท ได้ 1 หุ้น 
(มลูคำ่หุน้ท่ีตรำไว ้(par value) หุน้ละ 1 บำท) เวน้แต่กรณีมีกำรปรบัอตัรำ
กำรใชส้ิทธิตำมเง่ือนไขกำรปรบัสิทธิตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6 ในกรณีที่มีเศษ
ของหุน้จำกกำรใชส้ทิธิแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสทิธิ ใหปั้ดเศษนัน้ทิง้ 

รำคำกำรใชส้ทิธิ : 6.25 บำทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีกำรปรบัรำคำกำรใช้สิทธิตำมเง่ือนไขกำร
ปรบัสทิธิตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6 

วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ : วนัท่ี 8 มิถนุำยน 2565 

วนัครบก ำหนดอำยใุบส ำคญั
แสดงสทิธิ 

: วนัที่ใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำยุครบ 2 ปี นบัจำกวันที่ออกใบส ำคญัแสดง
สทิธิ ซึง่จะตรงกบัวนัท่ี 7 มิถนุำยน 2567  

อำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ : 2 ปี นบัจำกวนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิในครัง้แรก (8 มิถนุำยน 2565 ถึง 
7 มิถนุำยน 2567) ทัง้นี ้ภำยหลงักำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่
ขยำยอำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิ 

จ ำนวนหุน้สำมญัที่จดัสรรไว้
เพื่อรองรบักำรใชส้ทิธิแปลง

: จ ำนวนหุน้สำมญัที่จัดสรรไวเ้พื่อรองรบัใบส ำคัญแสดงสิทธิ J-W2 จ ำนวน 
30,000,000 หุน้ เมื่อรวมกบัจ ำนวนหุน้สำมญัที่จดัสรรไวเ้พื่อรองรบัใบส ำคญั
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สภำพ แสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบริษัท ครัง้ที่ 3 (“J-W3”) ที่เสนอขำยพรอ้ม
กันในครัง้นีอ้ีก 30,000,000 หุน้ รวมเป็น 60,000,000 หุน้  โดยเมื่อรวมกับ
จ ำนวนหุน้สำมญัที่จดัสรรไวเ้พื่อรองรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิอื่นๆ ทัง้หมดของ
บริษัท จะคิดเป็นรอ้ยละ 7.26 ของจ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
บรษัิท ซึง่ค  ำนวณไดต้ำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้

 วิธีกำรค ำนวณสดัสว่นหุน้รองรบั: 

จ ำนวนหุน้รองรบั J-W2 และ J-W3 ทีเ่สนอขำยในครัง้นี ้+                              
จ ำนวนหุน้รองรบั Warrant ที่เสนอขำยในครัง้อื่น /1 

จ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหนำ่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท /2 

=           60,000,000 + 21,218,947   . 
            929,068,467 + 190,000,000 
 

=     7.26% 

หมำยเหต ุ:  
/1 จ ำนวนหุน้รองรบั Warrant ที่เสนอขำยครัง้อ่ืน ไดแ้ก่ จ  ำนวนหุน้รองรบั J-W1 ที่ยัง
คงเหลือ (Outstanding) จ ำนวน 21,218,947 หุน้ 

 

/2 จ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท ค  ำนวณจำกจ ำนวนหุน้ที่ช  ำระแลว้ก่อน
กำรเพิ่มทุนจ ำนวน 929,068,467 หุน้ รวมกับจ ำนวนหุน้สำมัญเพิ่มทุนที่เสนอขำย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นซึ่งเสนอขำยพรอ้มกันในครั้งนี ้ จ  ำนวน 
190,000,000 หุน้ 

 
ผลกระทบตอ่ผูถื้อหุน้ 

(ณ วนัท่ี 22 กมุภำพนัธ ์2565) 

: 1. กำรลดลงของสัดส่วนกำรถอืหุ้น (Control Dilution) 

 เนื่องจำกเป็นกำรออกและจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ กำรจัดสรร J-W2 และ J-W3 ใหแ้ก่ 
ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทที่จองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุ
ที่ออกและเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วน หำกผูถื้อหุน้
เดิมใชส้ิทธิจองซือ้ตำมสิทธิที่ตนไดร้บัทัง้จ ำนวนและเป็นผูใ้ชส้ิทธิ
แปลงสภำพ J-W2 และ J-W3 จะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิกำรออก
เสยีงของผูถื้อหุน้ (Control Dilution) 

 หำกผูถื้อหุน้เดิมไมใ่ชส้ทิธิจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุตำมสทิธิที่ตนมี
อยูเ่ลย และผูถื้อหุน้อื่นใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุตำมสิทธิที่
มี อ ยู่  แ ล ะ / ห รื อ จ อง ซื ้อ หุ้น สำมัญ เพิ่ มทุ น เ กิ นกว่ ำ สิ ท ธิ 
(Oversubscription) จนมีกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนครบทัง้
จ ำนวน และไม่ไดเ้ป็นผูใ้ชส้ิทธิแปลงสภำพ J-W2 และ J-W3 จะ
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เกิดผลกระทบต่อสิทธิกำรออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทสูงสุด 
(Control Dilution) ซึ่งจะลดลงประมำณรอ้ยละ 21.20 โดยมี
รำยละเอียดกำรค ำนวณ ดงันี ้ 

=     จ ำนวนหุน้เสนอขำย RO  
+ จ ำนวนหุน้รองรบักำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ J-W2 

      + จ ำนวนหุน้รองรบักำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ J-W3 
      จ ำนวนหุน้ที่ช ำระแลว้ + จ ำนวนหุน้ที่เสนอขำย RO  
      + จ ำนวนหุน้รองรบักำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ J-W2 

+ จ ำนวนหุน้รองรบักำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ J-W3 

=              190,000,000 + 30,000,000 + 30,000,000               . 
                929,068,467 + 190,000,000 + 30,000,000 + 30,000,000 

=    รอ้ยละ 21.20 

 

2. กำรลดลงของรำคำหุ้น (Price Dilution) 

กำรออกและเสนอขำย J-W2 และ J-W3 ในครัง้นี ้ไม่มีผลกระทบจำก
กำรลดลงของรำคำหุน้ (Price Dilution) เนื่องจำกรำคำใชส้ิทธิซือ้หุน้
ของ J-W2 และ J-W3 ที่  6.25 บำทต่อหุ้น และ 9.00 บำทต่อหุ้น
ตำมล ำดบั สงูกว่ำรำคำตลำดของหุน้บริษัทในปัจจุบนั ทัง้นี ้รำคำปิด
ของหุ้นบริษัทถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักย้อนหลัง 15 วันท ำกำรก่อนวัน
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท (ตัง้แต่วนัที่ 31 มกรำคม -21 กุมภำพนัธ ์
2565) เทำ่กบั 4.05 บำทตอ่หุน้  

 

3. กำรลดลงของส่วนแบ่งก ำไร (EPS Dilution) 

ภำยหลงักำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ
บรษัิทตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ และกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ J-W2 
และ J-W3 หำกมีกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุและมีกำรใชส้ิทธิแปลง
สภำพ J-W2 และ J-W3 ครบทัง้จ ำนวน จะมีผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก ำไร
ต่อหุน้ (Earnings Per Share Dilution) ซึ่งจะลดลงประมำณรอ้ยละ 
21.20 โดยมีรำยละเอียดกำรค ำนวณ ดงันี ้

      EPS dilution  =  EPS ก่อนกำรออกและเสนอขำย – EPS หลงักำรเสนอขำย 
                                                  EPS ก่อนกำรออกและเสนอขำย 

     =  0.17377– 0.13692 
0.17377 

     =  รอ้ยละ 21.20 
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ระยะเวลำและก ำหนดกำรใช้
สทิธิ 

: วันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้แรกตรงกับวันที่ 30 กันยำยน 2565 และวัน
ก ำหนดกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย คือ วนัที่ใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำยคุรบ 2 ปี
นบัจำกวนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกบัวนัที่ 7 มิถนุำยน 2567 
โดยหำกวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ยไม่ตรงกบัวนัท ำกำร ใหเ้ลื่อนวนั
ก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำยขึน้มำเป็นวันท ำกำรสุดท้ำยก่อนหนำ้วัน
ก ำหนดกำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ยเดิม 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำรซือ้
หุน้รองรบัของบรษัิทไดใ้นทกุวนัท ำกำรสดุทำ้ย ในทกุๆ ไตรมำสของแต่ละปี
ปฏิทิน (กล่ำวคือ วนัท ำกำรสดุทำ้ยของเดือนมีนำคม มิถุนำยน กันยำยน 
ธันวำคม) ตลอดอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ("วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ") 
ในกรณีที่วนัใชส้ทิธิดงักลำ่วไมต่รงกบัวนัท ำกำร ใหเ้ลื่อนวนัใชส้ิทธิดงักลำ่ว
เป็นวนัท ำกำรสดุทำ้ยก่อนหนำ้วนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิครัง้ดงักลำ่ว 

ระยะเวลำกำรแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชส้ทิธิ 

: ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงคท์ี่จะใชส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ
ของบริษัทจะตอ้งแจ้งควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ (“ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ”) ในระหว่ำงเวลำ  
9.00 น. ถึง 16.00 น. ภำยในระยะเวลำ 15 วนัก่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิใน
แต่ละครัง้ รวมถึงกำรแสดงควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ยใหแ้สดง
ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิภำยในระยะเวลำ 15 วนัก่อนวนัก ำหนดใชส้ิทธิ
ครัง้สดุทำ้ย ตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 5 

กำรไมส่ำมำรถยกเลกิกำร
แจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ 

: เมื่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญั
เพิ่มทุนตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิแลว้ จะไม่สำมำรถยกเลิกกำรแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใชส้ทิธิดงักลำ่วไดอ้ีกตอ่ไป 

ตลำดรองของใบส ำคญัแสดง
สทิธิ 

: บริษัทจะน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน
ในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ตลำดรองของหุน้สำมญัเพิ่ม
ทนุท่ีเกิดจำกกำรใชส้ทิธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

: บรษัิทจะน ำหุน้สำมญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจำกกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 30 วนันบัจำกวนัใช้
สิทธิแต่ละครัง้ ทัง้นี ้เพื่อใหหุ้น้สำมัญดังกล่ำวสำมำรถท ำกำรซือ้ขำยใน
ตลำดหลกัทรพัยไ์ดเ้ช่นเดียวกบัหุน้สำมญัเดิมของบรษัิท 

เหตใุนกำรตอ้งปรบัรำคำกำร
ใชส้ทิธิ และ/หรอือตัรำกำรใช้
สทิธิ 

: บริษัทจะด ำเนินกำรปรบัรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรืออตัรำกำรใชส้ิทธิตำม
เง่ือนไขกำรปรบัสิทธิตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6 เมื่อมีเหตกุำรณต์ำมที่ก ำหนดไว้
ในขอ้ก ำหนดสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุกำรณ์ที่มีลกัษณะ
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ตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 11 (4)(ข) ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำด
ทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำย
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ที่ออกใหม่ และหุน้ที่ออกใหม่เพื่อรองรับ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ฉบบัลงวนัที่ 15 ธันวำคม 2551 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ข
เพิ่มเติม) 

นำยทะเบยีนใบส ำคญัแสดง
สทิธิ 

: บรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

วตัถปุระสงคข์องกำรออก
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ และ
ประโยชนท์ี่บรษัิทจะพงึไดร้บั
จำกกำรจดัสรรหุน้สำมญั
เพิ่มทนุในครัง้นี ้

: บรษัิทจะน ำเงินทนุท่ีไดจ้ำกกำรแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสทิธิ J-W2 ไปใช้
ในกำรช ำระคืนหนีเ้งินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินที่จะครบก ำหนดช ำระ ในปี 
2566-2567 ซึง่มีจ ำนวนประมำณ 450 ลำ้นบำท ทัง้นี ้ในกำรออกใบส ำคญั
แสดงสิทธิ J-W2 ในครัง้นี ้บริษัทจะไดร้บัเงินประมำณ 187.5 ลำ้นบำท 
หำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิทกุรำยใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัครบถว้น 

ประโยชนท์ี่ผูถื้อหุน้จะพงึ
ไดร้บัจำกกำรเพิม่ทนุ 

: กำรเพิ่มทนุของบรษัิทในครัง้นีจ้ะช่วยใหบ้ริษัทมีเงินทนุส ำหรบักำรช ำระคืน
หนีส้ินและเงินกูย้ืม รวมทัง้ท ำใหบ้ริษัทมีโครงสรำ้งทำงกำรเงินที่แข็งแกร่ง
และมั่นคงมำกยิ่งขึน้ และมีควำมพรอ้มทำงดำ้นเงินทุนและสภำพคล่อง
ทำงดำ้นกำรเงินเพื่อรองรบักำรขยำยธุรกิจของบริษัทในอนำคต อันจะ
ก่อใหเ้กิดผลประโยชนแ์ละก ำไรต่อบริษัท ตลอดจนช่วยสรำ้งมูลค่ำเพิ่ม
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยำว 

ผูถื้อหุน้ของบริษัทจะไดร้บัผลประโยชน์จำกกำรที่บริษัทมีโครงสรำ้งทำง
กำรเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคง รวมทั้งมีควำมพรอ้มทำงดำ้นเงินทุนและ
สภำพคล่องทำงด้ำนกำรเงิน อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์และก ำไรต่อ
บรษัิท ตลอดจนช่วยสรำ้งมลูค่ำเพิ่มใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยำว และในกรณี
ที่ผูถื้อหุน้ใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัของบริษัท ผูถื้อหุน้มีสิทธิไดร้บัเงินปันผลตำม
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทที่ก ำหนดใหจ้่ำยเงินปันผลใหก้บัผูถื้อ
หุน้ในอัตรำไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 50 ของก ำไรสุทธิของงบกำรเงินรวมของ
บรษัิทหลงัหกัภำษีเงินได ้
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ส่วนที่ 2 

ข้อก ำหนดสิทธิทั่วไป 

1.   ค ำจ ำกดัควำม 

เว้นแต่จะก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น ค ำและข้อควำมต่ำง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อก ำหนดสิทธินี ้ให้มีควำมหมำย
ดงัตอ่ไปนี ้

"ขอ้ก ำหนดสทิธิ" : หมำยถึง ขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหนำ้ที่ของผูอ้อกใบส ำคญัแสดง
สทิธิและผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฉบบันี ้ซึ่งมีผลบงัคบัตัง้แต่วนัที่ออก
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม (ถำ้มี) 

"ใบส ำคญัแสดงสทิธิ" : หมำยถึง ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบริษัท  เจเอเอส 
แอสเซ็ท จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 2 (“J-W2”) ชนิดระบุช่ือผูถื้อและ
สำมำรถโอนเปลี่ยนมือได้ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมี
รำยละเอียดตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ก ำหนดสทิธิ 

"ใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ" : หมำยถึง เอกสำรที่ออกโดยศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เพื่อให้แทน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

"บรษัิท" หรอื "ผูอ้อกใบส ำคญั
แสดงสทิธิ" 

: หมำยถึง บรษัิท เจเอเอส แอสเซ็ท จ ำกดั (มหำชน) 

“ประกำศ ทจ. 34/2551” : หมำยถึง ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง
กำรขออนญุำตและกำรอนญุำตใหเ้สนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรบัใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธนัวำคม 2551 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม)  

"วนัท ำกำร" : หมำยถึง วนัท ำกำรของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

"ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ" : หมำยถึง ผูท้รงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิแตล่ะหนว่ยตำมขอ้ 3.3 

"สมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญั 
แสดงสทิธิ" หรอื "สมดุทะเบียน" 

: หมำยถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทำงทะเบียนซึ่งบันทึก
รำยละเอียดเก่ียวกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ที่เก็บรกัษำโดยนำยทะเบียน 

"สทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิ" : หมำยถึง สิทธิทัง้ปวงในใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัด
เฉพำะสิทธิในกำรซือ้หุน้รองรบั สิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ  สิทธิในกำร
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ไดร้บัคำ่เสยีหำยในกรณีหุน้รองรบัไมเ่พียงพอ 

"หุน้รองรบั" : หมำยถึง หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จ ำกัด 
(มหำชน) จ ำนวน 30,000,000 หุน้ ที่จดัสรรไวเ้พื่อรองรบักำรใชส้ทิธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ รวมทัง้หุน้สำมญัเพิ่มทนุท่ีจะออกเพิ่มเติมในกรณี
มีกำรปรบัสทิธิภำยใตข้อ้ก ำหนดสทิธิ 

“หุน้” : หมำยถึง หุน้สำมญัของบรษัิท เจเอเอส แอสเซ็ท จ ำกดั (มหำชน) 

“ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงใน
กำรใชส้ทิธิ” 

: หมำยถึง ระยะเวลำที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิซึง่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิใน
กำรซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบริษัท สำมำรถแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิไดต้ำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 5.3  

"วนัออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ" : หมำยถึง วนัท่ี 8 มิถนุำยน 2565  

"วนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิ" : ใหม้ีควำมหมำยตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 5.1 ของขอ้ก ำหนดสทิธิ 

“ส ำนกังำน ก.ล.ต.” : หมำยถึง ส  ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรพัย ์

"นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดง
สทิธิ" หรอื “นำยทะเบียน” 

: หมำยถึง บรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  
เลขที่ 93 ถนนรชัดำภิเษก แขวงดนิแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพมหำนคร 10400   
โทรศพัท ์0-2009-9000   โทรสำร  0-2009-9991 
และ/หรอื นิติบคุคลใด ๆ ที่ไดร้บักำรแตง่ตัง้ใหเ้ป็นนำยทะเบียน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิรำยใหมท่ี่รบัโอนสทิธิและหนำ้ที่ของนำยทะเบยีน
เก่ียวกบักำรเป็นนำยทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธินี ้

“ตลำดหลกัทรพัย”์ : หมำยถึง ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

"ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย"์ : หมำยถึง บรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

“ระบบเผยแพรข่อ้มลูผำ่นสือ่
อิเลก็ทรอนิกสข์องตลำด
หลกัทรพัยฯ์” 

: หมำยถึง ระบบเปิดเผยสำรสนเทศของบริษัทจดทะเบียนผ่ำนสื่อ
อิเลก็ทรอนิกสข์องตลำดหลกัทรพัย ์

2.   รำยกำรทั่วไป 

ใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ออกและเสนอขำยตำมประกำศ ทจ. 34/2551  
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3.   ใบส ำคัญแสดงสิทธิ สมุดทะเบียนผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิ และผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

3.1 นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิมีหนำ้ที่ที่จะตอ้งออกใบส ำคัญแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ    
ทุกรำย ส ำหรบัใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ฝำกไวก้ับศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ
จะตอ้งระบช่ืุอ “ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย”์ เป็นผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิแทนในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สทิธิ นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะออกใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมแบบที่
นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิก ำหนดใหแ้ก่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์

3.2  นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิมีหนำ้ที่ตำมสญัญำแต่งตัง้นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะตอ้งจดัท ำ
และเก็บรกัษำสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไวจ้นกว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธิทัง้หมดจะมีกำรใชส้ิทธิซือ้
หุน้รองรบัของบรษัิทหรอืจนกวำ่ครบก ำหนดอำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิ (แลว้แตก่รณี) 

3.3 ผูท้รงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

3.3.1 ผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิกรณีทั่วไป สิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตกไดแ้ก่บคุคลหรือนิติ
บคุคลที่ปรำกฏช่ือเป็นเจำ้ของใบส ำคญัแสดงสิทธิในจ ำนวนดงักลำ่วที่ระบอุยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิในขณะนั้น ๆ หรือในวันก่อนวันแรกของกำรปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ (วนัก่อนวนัแรกที่ขึน้เครื่องหมำย SP) เวน้แต่จะไดม้ีกำรโอนใบส ำคญัแสดง
สทิธิซึง่สำมำรถใชย้นักบัผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิไดต้ำมขอ้ 4.1.1 เกิดขึน้แลว้ในวนัก่อนวนัปิดสมดุ
ทะเบียนที่เก่ียวขอ้งขำ้งตน้ซึง่สทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิจะตกไดแ้ก่ผูร้บัโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

3.3.2 ผูท้รงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิกรณีที่ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยเ์ป็นผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิแทน  
สทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิจะตกไดแ้ก่บคุคลหรอืนิติบคุคลที่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บั
แจง้เป็นหนงัสอืจำกศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยว์่ำเป็นผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิในจ ำนวนตำมที่
ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยไ์ดแ้จง้ตอ่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ โดยจ ำนวนดงักลำ่วจะตอ้งไมเ่กิน
กว่ำจ ำนวนรวมของใบส ำคญัแสดงสิทธิในช่ือของศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยท์ี่ระบอุยู่ในสมดุทะเบียน  
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิในขณะนัน้ ๆ หรือในวนัก่อนวนัแรกของกำรปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ  

3.4 เมื่อศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยแ์จง้ตอ่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ  นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิมีหนำ้ที่
ที่จะตอ้งออกใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ฝำกไวก้ับศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย์
และลงทะเบียนใหผู้ท้รงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิรำยดงักลำ่วเป็นผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิในสมดุทะเบียนผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมจ ำนวนที่ไดร้บัแจง้จำกศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ ทัง้นี ้เมื่อไดม้ีกำรออกใบส ำคญั
แสดงสิทธิและลงทะเบียนดงักล่ำวแลว้ นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะแกไ้ขจ ำนวนรวมของใบส ำคญั
แสดงสิทธิที่ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไวใ้นช่ือของศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์โดยหกั
จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดแ้ยกไปลงทะเบียนไวใ้นช่ือของผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิออก ส่วน
จ ำนวนรวมของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ปรำกฏในใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ออกใหแ้ก่
ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยน์ัน้ หำกนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ไดท้  ำกำรแกไ้ข (ไม่ว่ำดว้ยเหตุใดก็ตำม)  
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ให้ถือว่ำมีจ ำนวนลดลงตำมจ ำนวนของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้แยกไปออกใบส ำคัญแสดงสิทธิและ
ลงทะเบียนไวใ้นช่ือของผูท้รงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่ว 

4.   กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

4.1 กำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่มิไดฝ้ำกไวก้บัศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งันี  ้

4.1.1 แบบกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิระหวำ่งผูโ้อนและผูร้บัโอน กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะสมบรูณ์
เมื่อผูโ้อนใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งเป็นผูท้ี่สมดุทะเบียนผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิระบช่ืุอเป็นเจำ้ของ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิในจ ำนวนที่จะท ำกำรโอน หรือผูร้บัโอนคนสดุทำ้ยโดยมีกำรสลกัหลงัแสดงกำร
โอนตอ่เนื่องครบถว้นจำกผูท้ี่ปรำกฏช่ือดงักลำ่ว (แลว้แต่กรณี) ไดส้ง่มอบใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่
ผูร้บัโอนโดยลงลำยมือช่ือสลกัหลงัแสดงกำรโอนใหไ้วด้ว้ย 

ผลกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิระหว่ำงผูร้บัโอนกบับริษัท กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะใชย้นักับ
บริษัทไดก็้ต่อเมื่อนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บัค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดง
สิทธิพรอ้มทัง้ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ผูร้บัโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิไดล้งลำยมือช่ือเป็นผูร้ ับโอนใน
ดำ้นหลงัของใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้ครบถว้นแลว้ 

ผลของกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิระหวำ่งผูร้บัโอนกบับคุคลภำยนอก  กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะ
ใชย้นักบับคุคลภำยนอกไดก็้ต่อเมื่อนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิไดล้งทะเบียนกำรโอนใบส ำคญั
แสดงสทิธิในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเรยีบรอ้ยแลว้ 

4.1.2 กำรขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะตอ้งกระท ำ ณ ส ำนกังำนใหญ่ของนำยทะเบียน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิในวนัและเวลำท ำกำรของนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ และจะตอ้งท ำตำม
แบบและวิธีกำรที่นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิก ำหนด โดยผูข้อลงทะเบียนจะตอ้งส่งมอบ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ลงลำยมือช่ือครบถว้นตำมหลกัเกณฑใ์นขอ้ 4.1.1 พรอ้มทัง้หลกัฐำนอื่น ๆ ที่
ยืนยนัถึงควำมถกูตอ้งและควำมสมบรูณข์องกำรโอนและกำรรบัโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมที่นำย
ทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิก ำหนดใหแ้ก่นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ  และให้นำยทะเบียน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิออกใบรบัค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูข้อลงทะเบียนนัน้ 

4.1.3 นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ พรอ้มทัง้รบัรองกำรโอนไวใ้นใบส ำคญัแสดงสทิธิภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่
นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิไดร้บัค ำขอลงทะเบียนและเอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้งในกรณีที่ไม่
ตอ้งออกใบส ำคญัแสดงสิทธิใหใ้หม่ หรือภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่นำยทะเบียนใบส ำคญั
แสดงสทิธิไดร้บัค ำขอลงทะเบียนและเอกสำรหลกัฐำนที่เก่ียวขอ้งในกรณีที่ตอ้งออกใบส ำคญัแสดง
สทิธิใหใ้หม ่

4.1.4 นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รบัด ำเนินกำรตำมค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญั
แสดงสิทธิ หำกนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิเห็นว่ำกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธินัน้จะขัดต่อ
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กฎหมำยหรือขดัต่อขอ้จ ำกดักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ถำ้มี) โดยนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดง
สทิธิจะแจง้ใหผู้ข้อลงทะเบียนทรำบภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ไดร้บัค ำขอลงทะเบียนและเอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.2 ส ำหรบักำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ฝำกไวก้ับศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นไปตำมขอ้บังคับของตลำด
หลกัทรพัย ์ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์และหนว่ยงำนก ำกบัดแูลอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.   วิธีกำรใช้สิทธิและเงือ่นไขกำรใช้สิทธิ 

5.1 วนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิ 

วนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิครัง้แรกตรงกบัวนัที่ 30 กนัยำยน 2565 และวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ยคือวนัที่
ใบส ำคญัแสดงสทิธิมีอำยคุรบ 2 ปีนบัจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 7 มิถนุำยน 2567 โดย
หำกวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ยไมต่รงกบัวนัท ำกำร ใหเ้ลือ่นวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ยขึน้มำเป็น
วนัท ำกำรสดุทำ้ยก่อนหนำ้วนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ยเดิม  

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิในกำรซือ้หุน้รองรบัของบรษัิทไดใ้นวนัท ำกำร
สดุทำ้ยของทุก ๆ ไตรมำสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่ำวคือ วันท ำกำรสุดทำ้ยของเดือน มีนำคม มิถุนำยน 
กนัยำยน ธนัวำคม) ตลอดอำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิ ("วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ") ในกรณีที่วนัใชส้ทิธิดงักลำ่วไม่
ตรงกบัวนัท ำกำร ใหเ้ลือ่นวนัใชส้ทิธิดงักลำ่วเป็นวนัท ำกำรสดุทำ้ยก่อนหนำ้วนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิครัง้ดงักลำ่ว 

ทัง้นี ้บรษัิทจะไมเ่รยีกใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิใชส้ทิธิ นอกเหนือจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิที่ระบไุวข้ำ้งตน้ 

5.2 กำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ 

ในกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษัท ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุน
ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทัง้หมดหรือบำงสว่นก็ได ้ส  ำหรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ไดใ้ช้
สิทธิภำยในวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย บริษัทจะถือว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิ
ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่วและใหถื้อวำ่ใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้ ๆ สิน้สภำพโดยไมม่ีกำรใชส้ทิธิ 

5.3 ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ 

5.3.1 ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัแตล่ะครัง้ (ยกเวน้กำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย) 

 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงคท์ี่จะใชส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษัทจะตอ้งแจง้
ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตำมวิธีกำรและขัน้ตอนกำรใช้
สิทธิตำมขอ้ 5.4 (“ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ”) ในระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภำยใน
ระยะเวลำ 15 วนัก่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิในแต่ละครัง้ (“ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สทิธิ”) 
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 ทัง้นี ้บริษัทจะไม่ปิดสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อ
ก ำหนดสิทธิของผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิในกำรที่จะใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษัท  และ
บรษัิทจะแจง้ขำ่วและรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัก ำหนดวนัใชส้ทิธิ ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนง
ในกำรใชส้ิทธิ อตัรำกำรใชส้ิทธิ รำคำกำรใชส้ิทธิ รำยละเอียดบญัชีธนำคำรเพื่อกำรจองซือ้และใช้
สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ บคุคลที่บริษัทจะแต่งตัง้ใหเ้ป็นตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สทิธิ (ถำ้มี) และสถำนท่ีใชส้ทิธิ ผำ่นระบบเผยแพรข่อ้มลูผำ่นสือ่อิเลก็ทรอนิกสข์องตลำดหลกัทรพัย์
ฯ หรอืระบบอื่นใดตำมที่ตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด เพื่อแจง้ใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบลว่งหนำ้
ไมน่อ้ยกวำ่ 5 วนัท ำกำรก่อนวนัเริม่ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิแตล่ะครัง้ 

5.3.2 ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัครัง้สดุทำ้ย 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงตำมวิธีกำรและขัน้ตอนกำรใชส้ิทธิตำมขอ้ 5.4 ใน
ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภำยในระยะเวลำ 15 วนัก่อนวนัก ำหนดใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย 
(“ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย”) 

ทัง้นี ้บรษัิทจะแจง้ขำ่วและรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับก ำหนดวนัใชส้ิทธิ ระยะเวลำกำรแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย อตัรำกำรใชส้ิทธิ รำคำกำรใชส้ิทธิ รำยละเอียดบญัชีธนำคำรเพื่อ
กำรจองซือ้และใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ บคุคลที่บรษัิทจะแตง่ตัง้ใหเ้ป็นตวัแทนรบัแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) และสถำนที่ใชส้ิทธิ ผ่ำนระบบเผยแพรข่อ้มลูผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกสข์อง
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ หรือระบบอื่นใดตำมที่ตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด เพื่อแจง้ใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 14 วนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้
สดุทำ้ย พรอ้มทัง้สง่จดหมำยลงทะเบียนถึงผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ตำมรำยช่ือที่ปรำกฏในสมุด
ทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้สดุทำ้ย 
โดยบริษัทจะปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิครัง้
สุดทำ้ยเป็นเวลำ 21 วันก่อนวันก ำหนดใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย และตลำดหลักทรัพย์จะท ำกำรขึน้
เครื่องหมำยหำ้มกำรซือ้ขำยชั่วครำว (SP) เพื่อหำ้มกำรซือ้ขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ลว่งหนำ้ 2 วนั
ท ำกำรก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนและจนถึงวนัท่ีใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย 

ในกรณีที่วนัเริ่มปิดสมดุทะเบียนผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ใช่
วนัท ำกำรของตลำดหลกัทรพัย ์ใหเ้ลื่อนวนัเริ่มปิดสมดุทะเบียนเป็นวนัท ำกำรสดุทำ้ยก่อนหนำ้วนั
เริม่ปิดสมดุทะเบียนเดิมดงักลำ่ว ทัง้นี ้ใบส ำคญัแสดงสทิธิจะพกักำรซือ้ขำยจนถึงวนัก ำหนดใชส้ิทธิ
ครัง้สดุทำ้ย 

5.4 วิธีกำรใชส้ทิธิและขัน้ตอนกำรใชส้ทิธิ  

5.4.1 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถขอรบัใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุไดท้ี่บริษัท 
และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) หรือดำวนโ์หลดจำกเว็บไซตข์องบริษัท 
(https://www. jasasset.co.th) โดยสำมำรถแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุไดท้ี่
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บรษัิท และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) ตำมระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนง
ในกำรใชส้ทิธิตำมที่ระบใุนขอ้ 5.3 ขำ้งตน้ 

ที่อยูบ่รษัิท : 
บรษัิท เจเอเอส แอสเซ็ท จ ำกดั (มหำชน) 
187 อำคำรเจมำรท์ ชัน้ 8 ถนนรำมค ำแหง แขวงรำษฎรพ์ฒันำ 
เขตสะพำนสงู กรุงเทพมหำนคร 10240 
โทรศพัท ์ 0-2308-9000 
 

ในกรณีที่ใบส ำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบใบหุ้น (Script) ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้
ใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นหลกัฐำนในกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิไดท้นัที 
 

ในกรณีที่ใบส ำคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไรใ้บหลกัทรพัย์ (Scripless) ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่
ตอ้งกำรใชส้ทิธิตอ้งแจง้ควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมที่ตลำด
หลกัทรพัยก์ ำหนด ดงันี ้

 ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีบัญชีซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องตนอยู่ ในบัญชี “บริษัท 
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผู้ฝำก” ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่
ตอ้งกำรใชส้ิทธิตอ้งแจง้ควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ตำมที่ตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนำยหน้ำซื ้อขำย
หลกัทรพัย ์(Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรพัยด์งักล่ำวจะด ำเนินกำรแจง้กบัศนูยร์บั
ฝำกหลกัทรพัยเ์พื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจำกบญัชี “บริษัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผูฝ้ำก” โดยศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะด ำเนินกำรออกใบแทน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลกัฐำนประกอบกำรใช้สิทธิซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุนของ
บรษัิท 

 ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิไมม่ีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัย ์โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิอยู่
กบัศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยใ์น “บญัชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย์” ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่
ตอ้งกำรใชส้ิทธิ ตอ้งแจง้ควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ตำมที่ตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด โดยยื่นต่อศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยเ์พื่อขอถอนใบส ำคัญ
แสดงสิทธิจำก “บญัชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย”์ โดยศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะด ำเนินกำร
ออกใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐำนประกอบกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่ม
ทนุของบรษัิท 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ (ทัง้ที่ถือเป็นใบส ำคญัแสดงสทิธิและในระบบไรใ้บหลกัทรพัย ์(Scripless)) 
ที่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุน จะตอ้งปฏิบตัิตำมเง่ือนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิ โดยตอ้งด ำเนินกำรและส่งเอกสำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิภำยในระยะเวลำกำรแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ ดงันี ้
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ก) แบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนที่ไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้งชดัเจน 
และครบถว้นทุกรำยกำร พรอ้มลงนำมโดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิและส่งใหแ้ก่บริษัท 
และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) ในช่วงระยะเวลำกำรแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชส้ทิธิ 

ข) ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมแบบที่ตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด 
ซึ่งผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิลงลำยมือช่ือผูโ้อนดำ้นหลงั ตำมจ ำนวนที่ระบใุนแบบแสดง
ควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธิ และหนงัสอืมอบอ ำนำจใหผู้อ้ื่นมำรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิฉบับใหม่
ส  ำหรบัใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ยงัไมไ่ดใ้ชส้ทิธิ (ถำ้มี) และสง่ใหแ้ก่ บริษัท และ/หรือ ตวัแทน
รบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) 

ค) ช ำระเงินตำมจ ำนวนที่ระบใุนใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ และส่ง
หลกัฐำนกำรช ำระเงินใหแ้ก่บรษัิท และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้
มี) โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ประสงคจ์ะใชส้ทิธิซือ้หุน้ จะตอ้ง  

1)  โอนเงินเขำ้บญัชีเงินฝำกประเภทออมทรพัย ์ธนำคำร กรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน)  
สำขำถนนพฒันำกำร ช่ือบญัชี “บญัชีจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ บมจ.เจเอเอส แอสเซ็ท 
” เลขที่บญัชี 168-1-54710-5 โดยใหแ้นบหลกัฐำนกำรโอนเงินที่ธนำคำรออกให ้พรอ้ม
ระบช่ืุอ-นำมสกลุ และเบอรโ์ทรศพัทท์ี่สำมำรถติดตอ่ไวด้ว้ย หรอื  

2)   ช ำระเป็นเ ช็คบุคคล แคชเ ชียร์เ ช็ค  ดร๊ำฟท์ ที่สำมำรถเรียกเ ก็บได้ในเขต
กรุงเทพมหำนคร ภำยใน 1 วนัท ำกำรนบัจำกวนัท่ีแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิในแต่ละ
ครัง้ โดยเช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็ค หรอืดรำ๊ฟ ตอ้งลงวนัท่ีก่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิใน
ครัง้นัน้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำร และขีดครอ่มเฉพำะสั่งจ่ำย “บญัชีจองซือ้หุน้สำมญั
เพิ่มทุน บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท” โดยให้ระบุช่ือ-นำมสกุล และเบอรโ์ทรศัพท์ที่
สำมำรถติดตอ่ไดไ้วด้ำ้นหลงัดว้ย หรอื  

3)  ช ำระโดยวิธีกำรอื่นตำมแตท่ี่บรษัิท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ 
(ถำ้มี) จะเป็นผูก้  ำหนดและแจง้ใหท้รำบตอ่ไป 

ทัง้นี ้กำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัดงักลำ่วจะสมบรูณก็์ต่อเมื่อบริษัท และ/หรือตวัแทนรบัแจง้
ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) เรยีกเก็บเงินดงักลำ่วไดแ้ลว้เทำ่นัน้ หำกบริษัท และ/หรือ 
ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) เรียกเก็บเงินไม่ไดด้ว้ยเหตผุลใดๆ ที่มิได้
เกิดจำกควำมผิดของบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจ้งควำมจ ำนงในกำรใชส้ิท ธิ (ถ้ำมี)  
บรษัิทจะถือวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิแสดงเจตนำยกเลกิกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ
ในครัง้นัน้ โดยบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) จะจดัส่ง
ใบส ำคญัแสดงสทิธิพรอ้มกบัเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรอืดรำ๊ฟทท์ี่เรียกเก็บเงินไม่ไดค้ืนใหแ้ก่ผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิในครัง้นัน้ ๆ แตท่ัง้นี ้ไม่
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ถือเป็นกำรตดัสิทธิที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุในครัง้ต่อไป 
เวน้แตเ่ป็นกำรใชส้ทิธิในครัง้สดุทำ้ย บรษัิทจะถือวำ่ใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้ ๆ สิน้สภำพลง
โดยไมม่ีกำรใชส้ทิธิซึง่บรษัิท และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) จะ
ไมร่บัผิดชอบตอ่ดอกเบีย้ และ/หรอืคำ่เสยีหำยอื่นใด ไมว่ำ่กรณีใด ๆ  

ง) ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่ำอำกรแสตมป์หรือภำษีอื่นใด  (ถำ้มี) 
ตำมบทบญัญตัิแหง่ประมวลรษัฎำกรหรือขอ้บงัคบัหรือกฎหมำยต่ำง ๆ ที่ใชบ้งัคบัในกำร
ใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

จ) หลกัฐำนประกอบกำรใชส้ทิธิ 

1)   บคุคลธรรมดำสญัชำติไทย :  ส  ำเนำบตัรประชำชน หรือส ำเนำบตัรขำ้รำชกำร 
หรือส ำเนำบตัรพนกังำนรฐัวิสำหกิจที่ยงัไม่หมดอำยุ (ในกรณีมีกำรเปลี่ยนช่ือ/
ช่ือสกลุ ซึง่ท ำใหช่ื้อ/ช่ือสกลุ ไมต่รงกบัใบส ำคญัแสดงสทิธิ ใหแ้นบเอกสำรที่ออก
โดยหนว่ยงำนรำชกำร เช่น ใบแจง้เปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล เป็นตน้) พรอ้มลงลำยมือ
ช่ือรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง (กรณีผูใ้ชส้ิทธิเป็นผูเ้ยำว ์จะตอ้งแนบหนงัสือยินยอม
ของ บิดำหรือมำรดำ หรือผูป้กครอง (แลว้แต่กรณี) ส  ำเนำบตัรประชำชนของ
บิดำหรอืมำรดำหรอืผูป้กครอง  และส ำเนำทะเบียนบำ้นที่ผูเ้ยำวอ์ำศยัอยู่พรอ้ม
ลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง) 

2)   บคุคลธรรมดำต่ำงดำ้ว :   ส  ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง พรอ้ม
ลงลำยมือช่ือรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

3)   นิติบคุคลสญัชำติไทย : ส  ำเนำหนงัสือรบัรองบริษัท ที่กระทรวงพำณิชยอ์อกให้
ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิในครัง้นั้น ๆ พรอ้มรับรองส ำเนำ
ถกูตอ้งโดยกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจที่มีช่ือปรำกฏอยู่ในหนงัสือรบัรองบริษัทนัน้ และ
เอกสำรหลกัฐำนของกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือช่ือตำม 1) หรือ 2) พรอ้มลง
ลำยมือช่ือรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

4)   นิติบุคคลต่ำงดำ้ว  : ส  ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนจัดตัง้นิติบุคคล และ/หรือ 
หนงัสอืรบัรองนิติบคุคล พรอ้มลงลำยมือช่ือรบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยกรรมกำรผู้
มีอ  ำนำจ และเอกสำรหลกัฐำนของกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือช่ือตำม 1) 
หรอื 2) พรอ้มลงลำยมือช่ือรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง และรบัรองโดย Notary public 
ของประเทศที่ออกเอกสำรนัน้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิในครัง้
นัน้ ๆ 

5)   คัสโตเดียน (Custodian) : ส  ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียน พร้อมหนังสือ
แตง่ตัง้คสัโตเดียน และเอกสำรหลกัฐำนของผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือช่ือตำม 1) หรอื 
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2) พรอ้มลงลำยมือช่ือรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง และรบัรองโดย Notary public ของ
ประเทศที่ออกเอกสำรนัน้ไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิในครัง้นัน้ ๆ 

ทัง้นี ้หำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิไมส่ง่มอบหลกัฐำนประกอบกำรใชส้ทิธิตำมที่กลำ่วขำ้งตน้ บริษัท 
และ/หรือ ตัวแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ  (ถำ้มี) ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำผูถื้อใบส ำคัญ
แสดงสทิธิไมป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิในครัง้นัน้ ๆ อยำ่งไรก็ตำม บริษัท และ/หรือ 
ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) สำมำรถใชด้ลุพินิจในกำรพิจำรณำใหผู้ถื้อใบส ำคญั
แสดงสทิธิใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิไดต้ำมควำมเหมำะสม 

5.4.2 จ ำนวนหนว่ยของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ขอใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุจะตอ้งเป็นจ ำนวนเต็มเท่ำนัน้ 
โดยอตัรำกำรใชส้ทิธิเทำ่กบัใบส ำคญัแสดงสทิธิหนึง่หนว่ยตอ่หุน้สำมญั 1 หุน้ เวน้แตก่รณีมีกำรปรบั
อตัรำกำรใชส้ทิธิตำมเง่ือนไขกำรปรบัสทิธิตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6 

5.4.3 จ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกใหเ้มื่อมีกำรใชส้ิทธิจะค ำนวณโดยกำรน ำจ ำนวนเงินในกำรใชส้ิทธิ  ซึ่งผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิไดช้ ำระตำมที่กลำ่วขำ้งตน้ หำรดว้ยรำคำกำรใชส้ิทธิในขณะที่มีกำรใชส้ิทธินัน้ 
โดยบริษัทจะออกหุน้สำมญัเป็นจ ำนวนเต็ม ไม่เกินจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิคูณดว้ย
อตัรำกำรใชส้ทิธิ หำกมีกำรปรบัรำคำกำรใชส้ทิธิ และ/หรอือตัรำกำรใชส้ทิธิแลว้ท ำใหม้ีเศษเหลืออยู่
จำกกำรค ำนวณดงักลำ่ว บรษัิท และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) จะไม่น ำ
เศษดงักลำ่วมำคิดค ำนวณและจะช ำระเงินที่เหลือจำกกำรใชส้ิทธิดงักลำ่วเป็นเช็คระบช่ืุอขีดครอ่ม
เฉพำะคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 14 วนันบัจำกวนั
ก ำหนดกำรใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้โดยไมม่ีดอกเบีย้ไมว่ำ่ในกรณีใด ๆ 

ในกรณีที่ตอ้งมีกำรเปลี่ยนแปลงอตัรำกำรใชส้ิทธิตำมเกณฑก์ำรปรบัรำคำกำรใชส้ิทธิ และ /หรือ
อตัรำกำรใชส้ิทธิตำมที่ระบใุนเง่ือนไขกำรปรบัสิทธิ และมีเศษของจ ำนวนหุน้สำมญัที่จะไดร้บัจำก
กำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ ใหต้ดัเศษของหุน้ทิง้ 

5.4.4 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งใชส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัไม่ต ่ำกว่ำ 100 หุน้สำมญั โดยจ ำนวน
หนว่ยของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ขอใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัจะตอ้งเป็นจ ำนวนเต็มเท่ำนัน้ อย่ำงไรก็ตำม 
ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ มีสิทธิในกำรซือ้หุ้นต ่ำกว่ำ 100 หุน้สำมญั จะตอ้งใชส้ิทธิในกำร
ซือ้หุน้สำมญัในครัง้เดียวทัง้จ ำนวน ยกเวน้ในกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ยนี ้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะ
สำมำรถใชส้ทิธิในกำรซือ้หุน้สำมญัโดยไมม่ีกำรก ำหนดจ ำนวนหุน้สำมญัขัน้ต ่ำ 

5.4.5 หำกบรษัิท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) ไดร้บัเอกสำรแจง้ควำมจ ำนง
ในกำรใชส้ทิธิตำมขอ้ 5.4.1 จ) ไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้ง หรือจ ำนวนเงินที่บริษัทไดร้บัช ำระไม่ครบ
ตำมจ ำนวนที่ระบไุวใ้นแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญั หรือบริษัทตรวจสอบไดว้่ำ
ขอ้ควำมที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญันัน้ไม่
ครบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้ง หรอืติดอำกรแสตมป์ (ถำ้มี) ไมค่รบถว้นถกูตอ้งตำมบทบญัญตัิแหง่ประมวล
รษัฎำกร ขอ้บงัคับ หรือกฎหมำยต่ำง ๆ ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิจะตอ้งท ำกำรแก้ไขใหถู้กตอ้ง
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ภำยในระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้ หำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ท ำ
กำรแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภำยในระยะเวลำดงักลำ่ว บริษัท และ/หรือตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สทิธิ (ถำ้มี) จะถือวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัในครัง้นัน้ 
ๆ และบรษัิท และ/หรือตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) จะจดัสง่เงินที่ไดร้บัโดยไม่มี
ดอกเบีย้ และใบส ำคญัแสดงสิทธิคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ ภำยใน  14 วนันบัจำกวัน
ก ำหนดกำรใชส้ทิธิในครัง้นัน้ ๆ ตำมวิธีกำรและเง่ือนไขที่ก ำหนดโดยบริษัท และ/หรือตวัแทนรบัแจง้
ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) ทัง้นี ้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิ
ซือ้หุน้สำมญัใหมไ่ดใ้นวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิครัง้ต่อไป เวน้แต่กำรใชส้ิทธิครัง้นัน้จะเป็นกำรใชส้ิทธิ
ครัง้สุดท้ำย ให้ถือว่ำใบส ำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ บริษัทจะไม่
รบัผิดชอบตอ่ดอกเบีย้ และ/หรอืคำ่เสยีหำยอื่นใด ไมว่ำ่กรณีใด ๆ 

5.4.6 ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิช ำระเงินในกำรใชส้ทิธิไมค่รบถว้น บรษัิท และ/หรอืตวัแทนรบัแจง้
ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) มีสิทธิที่จะด ำเนินกำรประกำรใดประกำรหนึ่งดงัต่อไปนี ้ ตำมที่
บรษัิท และ/หรอืตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) จะเห็นสมควร 

ก) ใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิช ำระเงินเพิ่มเติมตำมจ ำนวนที่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิใหค้รบถว้น
ภำยในระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในครัง้นั้น  หำกบริษัท และ/หรือ 
ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) ไมไ่ดร้บัเงินครบตำมจ ำนวนในกำรใชส้ิทธิ
ภำยในระยะเวลำดังกล่ำว บริษัท และ/หรือตัวแทนรบัแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ  
(ถำ้มี) จะถือวำ่กำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิในครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไมม่กีำรใชส้ทิธิ 
หรอื 

ข)  ถือว่ำจ ำนวนหุน้สำมญัที่จองซือ้มีจ ำนวนเท่ำกับจ ำนวนเงินที่ไดร้บัจำกกำรใชส้ิทธิตำม
รำคำกำรใชส้ทิธิในขณะนัน้ หรอื 

ค)  ถือวำ่กำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิในครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไมม่ีกำรใชส้ทิธิ 

ทัง้นี ้ ในกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย บริษัทจะด ำเนินกำรตำมขอ้ ข) ขำ้งตน้ และกำรกระท ำใด ๆ ของ
บรษัิท และ/หรอืตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) ใหถื้อวำ่เป็นท่ีสดุ  

ในกรณีตำมขอ้ ก) และ ค) บรษัิท และ/หรอืตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) จะสง่เงิน
ที่ไดร้บัไวค้ืนเป็นเช็คระบช่ืุอขีดครอ่มเฉพำะและใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ
โดยจะถือว่ำไม่มีกำรใช้สิทธิดังกล่ำว โดยจะส่งคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิในครัง้นัน้ ๆ โดยไมม่ีดอกเบีย้ 

ในกรณีตำมขอ้ ข) บรษัิท และ/หรอืตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) จะถือว่ำมีกำรใช้
สทิธิเพียงบำงสว่น และบริษัท และ/หรือตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี)  จะสง่มอบ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิส่วนที่เหลือคืนใหก้บัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
ทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิในครัง้นัน้ ๆ พรอ้มเงินสว่นที่
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เหลอื (ถำ้มี) โดยไมม่ีดอกเบีย้โดยช ำระเป็นเช็ค ดร๊ำฟท ์ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือค ำสั่งจ่ำยเงินของ
ธนำคำร ซึง่ขีดครอ่มสั่งจ่ำยเฉพำะช่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ อย่ำงไรก็ดี ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงั
ไมม่ีกำรใชส้ทิธิดงักลำ่ว ยงัมีผลตอ่ไปจนถึงวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย เวน้แตเ่ป็นกำรใชส้ิทธิ
ครัง้สดุทำ้ย 

5.4.7  ในกรณีที่บริษัท และ/หรือตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ  (ถำ้มี) ไม่สำมำรถคืนเงินสว่นที่
ไมไ่ดใ้ชส้ิทธิใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดภ้ำยในระยะเวลำ 14 วนันบัแต่วนัครบก ำหนดกำรใช้
สิทธิในครัง้นัน้ ๆ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะได้รบัดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 7.5 ต่อปี โดยค ำนวณ
จำกเงินสว่นท่ีไมไ่ดใ้ชส้ทิธินบัแตว่นัท่ีพน้ก ำหนด 14 วนัดงักลำ่วจนถึงวนัที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ไดร้บัคืน 

อย่ำงไรก็ดี หำกบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ  (ถำ้มี) ไดท้ ำกำรสง่เช็ค 
ดร๊ำฟท์ ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือค ำสั่งจ่ำยเงินของธนำคำร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะช่ือผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบใุนหนงัสือแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้
สทิธิโดยถกูตอ้งแลว้ ใหถื้อวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิไดร้บัเงินคืนโดยชอบและผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สทิธิ ไมม่ีสทิธิเรยีกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรอืคำ่เสยีหำยใด ๆ อีกตอ่ไป 

5.4.8  เมื่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ประสงคจ์ะใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ ไดป้ฏิบตัิตำมเง่ือนไขกำรแจง้
ควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ กลำ่วคือ ไดส้ง่มอบทัง้ใบส ำคญัแสดงสิทธิ แบบแสดง
ควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญั พรอ้มทัง้หลกัฐำนประกอบกำรใชส้ิทธิตำมขอ้ 5.4.1 จ) และ
ช ำระเงินค่ำจองซือ้หุน้สำมญัถกูตอ้งและครบถว้นสมบรูณ์ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไม่สำมำรถ
เพิกถอนกำรใชส้ทิธิได ้เวน้แตจ่ะไดร้บัควำมยินยอมเป็นหนงัสือจำกบริษัท และ/หรือตวัแทนรบัแจง้
ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) 

5.4.9  เมื่อพน้ก ำหนดวนัก ำหนดใช้สิทธิครัง้สุดทำ้ยแลว้ แต่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิยงัมิไดป้ฏิบัติตำม
เง่ือนไขของกำรใชส้ทิธิที่บรษัิท และ/หรือตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) ก ำหนดไว้
อย่ำงครบถ้วน ให้ถือว่ำใบส ำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ  และผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิจะใชส้ทิธิใด ๆ ไมไ่ดอ้ีก 

5.4.10 ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิสง่มอบใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นจ ำนวนมำกกว่ำจ ำนวนที่ประสงค์
จะใชส้ทิธิ บรษัิท และ/หรอืตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) จะสง่ใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ใบใหม่โดยมีจ ำนวนของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ลดลงใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำว หำก
ใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้อยูใ่นระบบใบหุน้ โดยทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 14 วนันบัจำกวนัครบ
ก ำหนดกำรใชส้ทิธินัน้ ๆ และจะท ำกำรยกเลกิใบส ำคญัแสดงสทิธิใบเก่ำ 

5.4.11 บรษัิทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุช ำระแลว้ของบรษัิทตอ่กระทรวงพำณิชยต์ำมจ ำนวนหุน้
สำมญัที่ออกใหม่ส  ำหรบักำรใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ภำยใน 14 วนั นบัตัง้แต่วนัที่บริษัทไดร้บัช ำระค่ำ
หุน้ตำมจ ำนวนที่มีกำรใชส้ทิธิแตล่ะครัง้ และบรษัิทจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัท
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จดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ไดใ้ชส้ทิธินัน้เขำ้เป็นผูถื้อหุน้สำมญัของบรษัิทในสมดุทะเบียน
ผูถื้อหุน้ตำมจ ำนวนหุน้สำมญัที่ค  ำนวณไดจ้ำกกำรใชส้ทิธิในครัง้นัน้ 

ทัง้นี ้บรษัิทจะด ำเนินกำรยื่นค ำขอใหร้บัหุน้สำมญัเพิ่มทนุที่ออกเนื่องจำกกำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้ำซือ้ขำยในตลำดหลักทรัพย์ภำยใน 30 วันนับแต่วัน
ก ำหนดกำรใชส้ทิธิแตล่ะครัง้ 

หุน้สำมญัใหมท่ี่ออกเนื่องจำกกำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสถำนะเท่ำเทียมกบั
หุ้นสำมัญของบริษัทที่ได้ออกไปก่อนหน้ำแลว้ทุกประกำร  นับตั้งแต่วันที่มีกำรจดแจ้งช่ือของ 
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือผูร้บัสิทธิแทนเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทและจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแลว้
เนื่องจำกกำรออกหุน้สำมญัใหม่ จำกกำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ 

5.4.12  ในกรณีที่หุ้นสำมัญที่ส  ำรองไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิไม่เพียงพอ  บริษัทจะด ำเนินกำรชดใช้
ค่ำเสียหำยที่เกิดขึน้ใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไม่สำมำรถใชส้ิทธิได้ตำมขอ้ 7 อย่ำงไรก็ตำม 
บรษัิทจะไมช่ดใชค้ำ่เสยีหำยใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไม่สำมำรถใชส้ิทธิได้ ถึงแมว้่ำจะมีหุน้
สำมญัเพียงพอ ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นบคุคลตำ่งดำ้วหรอืนิติบคุคลต่ำงประเทศที่ไม่
สำมำรถใชส้ทิธิได ้เพรำะถกูจ ำกดัสทิธิตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ท่ีระบใุนขอ้บงัคบัของบรษัิท 

5.4.13  นำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

 บรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
93 ถนนรชัดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400  
โทรศพัท ์  : 0-2009-9000 
โทรสำร  : 0-2009-9991 
Website  : http://www.set.or.th/tsd 
E-mail  : TSDCallCenter@set.or.th 

นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะรบัผิดชอบกำรปิดสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่งใน
สมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยช่ือเต็ม สญัชำติ และที่อยู่ของผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิและรำยละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งตำมที่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยก์ ำหนด ในกรณี
ขอ้มลูไมต่รงกนั บรษัิทจะถือวำ่สมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นขอ้มลูที่ถูกตอ้ง 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิมีหนำ้ที่ในกำรแจง้กำรเปลี่ยนแปลงหรือขอ้ผิดพลำดในรำยละเอียดในกำร
ลงบนัทึกในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ และนำยทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะ
เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขขอ้ผิดพลำดดงักลำ่ว  

 

 

http://www.set.or.th/tsd
mailto:TSDCallCenter@set.or.th


ขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสทิธิและหนำ้ทีข่องผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธิและผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญัของ บรษิัท เจเอเอส แอสเซ็ท จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที ่2 

- 20 - 

5.4.14  วิธีกำรสง่มอบใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

บริษัทจะด ำเนินกำรส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิให้แก่บุคคลตำมรำยช่ือผู้ที่ได้รับกำรจัดสรร
ใบส ำคญัแสดงสทิธิและบรษัิทจะด ำเนินกำรออกและสง่มอบใบส ำคญัแสดงสิทธิ ตำมรำยละเอียด 
ดงันี ้

1) กรณีที่ผูไ้ดร้บักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิไมม่ีบญัชีขำยหลกัทรพัยก์บับริษัทหลกัทรพัย์
หรอืศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ 

ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์จะสง่มอบใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมจ ำนวนที่ไดร้บัจดัสรรใหแ้ก่ผูท้ี่
ไดร้บักำรจดัสรรทำงไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบั ตำมช่ือที่อยู่ที่ระบใุนสมดุทะเบียนผูถื้อ
หุน้ภำยใน 15 วันท ำกำร นับแต่วันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้ผูท้ี่ ไดร้บักำร
จัดสรรจะไม่สำมำรถขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรรในครั้งนี ้ในตลำด
หลกัทรพัยไ์ด ้จนกว่ำจะไดร้บัใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่งอำจไดร้บัภำยหลงัจำกที่ใบส ำคญั
แสดงสทิธิของบรษัิทเริม่ซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัย ์

2) กรณีที่ผู้ที่ ได้รับกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื ้อขำยหลักทรัพย์กับบริษัท
หลกัทรพัย ์

 ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ จะน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิฝำกไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝำก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผูฝ้ำก” และศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอด
บญัชีจ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทนัน้ฝำกหลกัทรพัยอ์ยู่ ในขณะเดียวกันบริษัท
หลกัทรพัยน์ัน้ก็จะบนัทกึยอดบญัชีจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ผูไ้ดร้บัจดัสรรฝำกไว ้และ
ออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่ไดร้บักำรจัดสรรภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัจำกวนัที่
ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ ในกรณีนีผู้ท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรจะสำมำรถขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ในตลำดหลกัทรพัยไ์ดท้นัทีที่ตลำดหลกัทรพัยอ์นมุตัิใหท้  ำกำรซือ้ขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ในตลำดหลกัทรพัย ์

 ทัง้นี ้ช่ือของผูถื้อหุน้ท่ีไดร้บักำรจดัสรรจะตอ้งตรงกบัช่ือเจำ้ของบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่ผู้
ที่ไดร้บักำรจัดสรรประสงคท์ี่จะฝำกใบส ำคัญแสดงสิทธิไว ้มิฉะนัน้แลว้ บริษัทขอสงวน
สทิธิที่จะด ำเนินกำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธิใหแ้ก่ผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรตำม 1) แทน 

3) กรณีที่ผูไ้ดร้บักำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซือ้ขำยหลกัทรพัยก์ับศูนยร์บัฝำก
หลกัทรพัย ์สมำชิกเลขที่ 600 

 บรษัิทจะน ำใบส ำคญัแสดงสทิธิฝำกไวศ้นูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์และศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย์
จะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมจ ำนวนที่ไดร้บักำรจัดสรรไวใ้นบญัชี
ของบญัชีผูอ้อกหลกัทรพัยส์มำชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูท้ี่ไดร้บักำร
จดัสรรภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัจำกวนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ เมื่อผูถื้อหุน้ที่ไดร้บักำร
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จดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิตอ้งกำรขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อหุน้ดงักลำ่วจะตอ้งถอน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิออกจำกบัญชีเลขที่  600 ดังกล่ำว โดยต้องติดต่อผ่ำนบริษัท
หลกัทรพัยท์ั่วไป ซึง่อำจจะมีคำ่ธรรมเนียมในกำรด ำเนินกำรตำมที่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์
และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ ก ำหนด ดังนั้นในกรณีนี ้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรรจะ
สำมำรถขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิในตลำดหลกัทรพัยไ์ดท้นัทีที่ตลำดหลกัทรพัยอ์นญุำตให้
ท ำกำรซือ้ขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิของบริษัทไดใ้นตลำดหลกัทรพัย ์และผูถื้อหุน้ที่ไดร้บั
กำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิไดด้  ำเนินกำรถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิออกจำกบญัชีเลขที่ 
600 ดงักลำ่วแลว้ 

5.4.15 กำรสง่มอบหุน้สำมญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจำกกำรใชส้ทิธิของใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

ในกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัของบรษัิทตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญั สำมำรถเลือกใหบ้ริษัทด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดงัตอ่ไปนี ้

1) ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้สำมญั โดย
ใหอ้อกใบหุน้ในนำมของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะสง่มอบใบหุน้
ตำมจ ำนวนท่ีใชส้ทิธิแก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรบั ตำมช่ือ
ที่อยู่ที่ระบุไวใ้นสมุดทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ภำยใน 15 วนัท ำกำรนับจำกวนัครบ
ก ำหนดกำรใชส้ทิธิแตล่ะครัง้ ในกรณีนี ้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญั จะ
ไมส่ำมำรถขำยหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชส้ทิธิในตลำดหลกัทรพัยไ์ดจ้นกวำ่จะไดร้บัใบหุน้ 
ซึง่อำจจะไดร้บัภำยหลงัจำกที่หุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชส้ิทธิไดร้บัอนุญำตใหเ้ขำ้ท ำกำร
ซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัย ์

2) ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บักำรจัดสรรหุน้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้สำมญั 
แตป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิำรของศนูยฝ์ำกหลกัทรพัย ์โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิประสงคท์ี่จะ
ฝำกหุน้สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิไวใ้นบญัชีของบริษัทหลกัทรพัย ์ซึ่งผูถื้อใบส ำคัญ
แสดงสทิธิมีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยอ์ยู ่ในกรณีนี ้ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์จะด ำเนินกำรน ำ
หุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชส้ทิธิฝำกไวก้บั “บรษัิทศนูยฝ์ำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
เพื่อผู้ฝำก“และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวนหุ้นสำมัญที่บริษัท
หลกัทรพัยน์ัน้ฝำกหุน้สำมญัอยู ่ในขณะเดียวกนับรษัิทหลกัทรพัยน์ัน้ก็จะบนัทึกยอดบญัชี
จ ำนวนหุน้สำมญัที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัฝำกไวแ้ละออกหลกัฐำน
กำรฝำกใหแ้ก่ผูใ้ชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัจำกวนัครบก ำหนดกำรใชส้ิทธิ
ในแต่ละครัง้ ในกรณีนี ้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บักำรจัดสรรหุน้สำมญัจะสำมำรถ
ขำยหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชส้ทิธิในตลำดหลกัทรพัยไ์ดท้นัทีที่ตลำดหลกัทรพัยอ์นญุำต
ใหหุ้น้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชส้ทิธิท ำกำรซือ้ขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัย์ 
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ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญั เลือกใหบ้ริษัทด ำเนินกำรตำมขอ้ 
2) ช่ือของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ จะตอ้งตรงกบัช่ือเจำ้ของบญัชีซือ้
ขำยหลกัทรพัยท์ี่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิประสงคท์ี่จะฝำกหุน้สำมญัไวใ้นบญัชีหลกัทรพัย์
ดงักล่ำว มิฉะนัน้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรออกใบหุน้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สทิธิที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ตำมขอ้ 1) แทน 

3) ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้หุน้สำมัญไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่
ประสงคจ์ะใชบ้รกิำรของศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิประสงคท์ี่จะ
ฝำกหุน้สำมญัไวใ้นบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้บริษัทจะ
ด ำเนินกำรน ำหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชส้ทิธิฝำกไวก้บัศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์และศนูยร์บั
ฝำกหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนหุน้สำมญั ตำมจ ำนวนที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สทิธิไดร้บักำรจดัสรรไวใ้นบญัชีผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐำนกำร
ฝำกใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บักำรจัดสรรหุน้ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัจำกวนั
ครบก ำหนดกำรใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ เมื่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บักำรจัดสรรหุน้
ตอ้งกำรขำยหุน้ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ตอ้งถอนหุน้ออกจำกบญัชี
เลขที่ 600 ดงักลำ่ว โดยตอ้งติดต่อผ่ำนบริษัทหลกัทรพัยท์ั่วไป ซึ่งอำจจะมีค่ำธรรมเนียม
ในกำรด ำเนินกำรตำมที่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์และ/หรือบริษัทหลกัทรพัยน์ัน้ ๆ ก ำหนด 
ดงันัน้ ในกรณีนี ้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้จะสำมำรถขำยหุน้ที่ไดร้บั
กำรจดัสรรในตลำดหลกัทรพัยไ์ดท้นัทีที่ตลำดหลกัทรพัยอ์นญุำตใหหุ้น้ของบริษัทท ำกำร
ซือ้ขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บักำร
จดัสรรหุน้ไดด้  ำเนินกำรถอนหุน้ออกจำกบญัชีเลขที่ 600 ดงักลำ่วแลว้ 

6.   เงือ่นไขกำรปรับสิทธิ 

เพื่อรกัษำผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกว่ำเดิม บริษัทจะด ำเนินกำรปรบั
รำคำกำรใชส้ิทธิ และ/หรืออตัรำกำรใชส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุน ตลอดอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
เมื่อเกิดเหตกุำรณใ์ดเหตกุำรณห์นึง่ดงัตอ่ไปนี ้

6.1 เมื่อบริษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไวข้องหุน้ของบริษัท อนัเป็นผลมำจำกกำรรวมหุน้ที่ออกแลว้ของ
บรษัิทหรอืกำรแบง่แยกหุน้ท่ีออกแลว้ของบรษัิท โดยกำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธิและอตัรำกำรใชส้ทิธิจะ
มีผลบงัคบัทนัทีนบัตัง้แต่มลูค่ำที่ตรำไวใ้หม่มีผลบงัคบัใชต้ำมระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย  

(1) รำคำกำรใชส้ทิธิ จะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
Price 1  = Price 0 x Par 1 

                   Par 0 
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(2) อตัรำกำรใชส้ทิธิ จะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
Ratio 1  = Ratio 0 x Par 0 

                    Par 1 
โดยที ่ Price 1 คือ รำคำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

 Price 0 คือ รำคำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

 Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

 Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

 Par 1 คือ มลูคำ่ที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัหลงักำรเปลีย่นแปลง 

 Par 0  คือ มลูคำ่ที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

6.2 เมื่อบรษัิทเสนอขำยหุน้สำมญัออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ (Rights Offering) และ/หรือ
ประชำชนทั่วไป และ/หรือบคุคลในวงจ ำกัด โดย “รำคำสทุธิต่อหุน้ของหุน้สำมญัที่ออกใหม่” ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 
90 ของ “รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษัท” ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใชส้ิทธิและอตัรำกำรใช้
สทิธิจะมีผลบงัคบัทนัทีนบัตัง้แตว่นัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไมไ่ดร้บัสทิธิในกำรซือ้หุน้สำมญัที่ออกใหม ่(วนัแรก
ที่ตลำดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมำย XR) ส  ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) 
และ/หรือวันแรกของกำรเสนอขำยหุน้สำมัญที่ออกใหม่ใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจ ำกัด 
(แลว้แตก่รณี)  

ในกำรนี ้

"รำคำสทุธิตอ่หุน้ของหุน้สำมญัที่ออกใหม่"  ค ำนวณไดจ้ำกจ ำนวนเงินทัง้หมดที่บริษัทจะไดร้บัจำกกำรเสนอ
ขำยหุน้สำมญั หกัดว้ยค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรเสนอขำยหลกัทรพัยท์ี่ออกนัน้ (ถำ้มี) หำรดว้ยจ ำนวนหุน้
สำมญัที่ออกใหมท่ัง้หมด 

อนึ่ง ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหุน้สำมญัที่ออกใหม่พรอ้มกนัมำกกว่ำ 1 รำคำกำรเสนอขำย ภำยใตเ้ง่ือนไขที่
จะตอ้งซือ้หุน้ดงักลำ่วดว้ยกนั ใหน้ ำรำคำเสนอขำยทกุรำคำมำค ำนวณรำคำสทุธิต่อหุน้ของหุน้สำมญัที่ออก
ใหม ่แตใ่นกรณีที่กำรเสนอขำยดงักลำ่วไมอ่ยูภ่ำยในเง่ือนไขที่ตอ้งซือ้ดว้ยกนั ใหน้ ำเฉพำะรำคำเสนอขำยที่ต  ่ำ
กวำ่รอ้ยละ 90 ของ "รำคำตลำดตอ่หุน้ของหุน้สำมญัของบรษัิท" มำค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงเทำ่นัน้ 

"รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมัญของบริษัท"  ไดก้ ำหนดไวเ้ท่ำกับมูลค่ำกำรซือ้ขำยหุน้สำมัญของบริษัท
ทัง้หมดหำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัของบริษัทที่มีกำรซือ้ขำยทัง้หมดในตลำดหลกัทรพัยใ์นระหว่ำงระยะเวลำ 
15 วนัท ำกำรติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ 

“วนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัที่ออกใหม่ (วนั
แรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขึน้เครื่องหมำย XR) ส  ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights 
Offering) และ/หรือวันแรกของกำรเสนอขำยหุน้สำมัญที่ออกใหม่ส  ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่
ประชำชนทั่วไป และ/หรอืกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั แลว้แตก่รณี 
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ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษัท” เนื่องจำกหุน้สำมญัไม่มีกำรซือ้ขำยใน
ช่วงเวลำดงักลำ่ว บริษัทจะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำยุติธรรมของหุน้สำมญัของบริษัทเพื่อใชใ้นกำรค ำนวณ
แทน 

“รำคำยตุิธรรม” หมำยถึง รำคำที่ประเมินโดยที่ปรกึษำทำงกำรเงินท่ีส ำนกังำน ก.ล.ต. ใหค้วำมเห็นชอบ 

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

 MP x (A + B) 

(2) อตัรำกำรใชส้ทิธิ จะเปลีย่นแปลงตำมสตูรค ำนวณดงันี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP (A + B)] 

 (A x MP) + BX 

โดยที ่ Price 1 คือ รำคำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Price 0  คือ รำคำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
MP คือ รำคำตลำดตอ่หุน้ของหุน้สำมญัของบรษัิท 

A คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัที่ออกใหม่กรณีกำรเสนอขำยหุน้
สำมญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือวนัก่อนวนัแรกของกำรเสนอขำยหุน้สำมญัที่
ออกใหมก่รณีกำรเสนอหุน้สำมญัใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขำย
หุน้สำมญัใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั แลว้แตก่รณี 

B คือ จ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกใหมเ่พื่อเสนอขำยตอ่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรอืเสนอขำย
ตอ่ประชำชนทั่วไป และ/หรอืเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั แลว้แตก่รณี 

BX คือ จ ำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิน้ หลังหักค่ำใช้จ่ำยที่ เ กิดขึ ้นจำกกำรออก
หลกัทรพัยน์ัน้ (ถำ้มี) ทัง้จำกกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือเสนอขำย
ประชำชนทั่วไป และ/หรอืเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั 

6.3 เมื่อบรษัิทเสนอขำยหลกัทรพัยอ์อกใหมใ่ด ๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือเสนอขำยประชำชนทั่วไป และ/หรือ
บคุคลในวงจ ำกดัโดยที่หลกัทรพัยน์ัน้มีสทิธิที่จะแปลงสภำพ/เปลีย่นเป็นหุน้สำมญัได ้หรอืใหส้ทิธิในกำรซือ้หุน้
สำมญั (“หลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภำพ”) เช่น หุน้กูแ้ปลงสภำพ หรือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุน้สำมญั โดยที่ “รำคำสทุธิตอ่หุน้ของหุน้สำมญัที่จะออกใหมเ่พื่อรองรบัสทิธิ” ดงักลำ่วต ่ำกวำ่รอ้ยละ 90 ของ 
“รำคำตลำดตอ่หุน้ของหุน้สำมญัของบรษัิท” 
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กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใชส้ิทธิ และอตัรำกำรใชส้ิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะ
ไมไ่ดร้บัสทิธิในกำรซือ้หลกัทรพัยอ์อกใหมใ่ด ๆ ที่มีสิทธิแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สำมญั หรือใหส้ิทธิในกำร
ซือ้หุน้สำมญั ส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) และ/หรือวนัแรกของกำร
เสนอขำยหลกัทรพัยอ์อกใหมใ่ด ๆ ที่มีสทิธิที่จะแปลงสภำพ/เปลีย่นเป็นหุน้สำมญัได้ หรือใหส้ิทธิในกำรซือ้หุน้
สำมัญ กรณีเสนอขำยให้กับประชำชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกัด 
(แลว้แตก่รณี) 

“รำคำสทุธิตอ่หุน้ของหุน้สำมญัที่ออกใหมเ่พื่อรองรบัสทิธิ” ค ำนวณไดจ้ำกจ ำนวนเงินท่ีบรษัิทจะไดร้บัจำกกำร
ขำยหลกัทรพัยท์ี่ใหส้ิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สำมัญ หรือใหส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมัญ หักดว้ย
คำ่ใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรออกหลกัทรพัยน์ัน้ (ถำ้มี) รวมกบัเงินท่ีจะไดร้บัจำกกำรแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุน้
สำมญั หรอืใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญันัน้ หำรดว้ยจ ำนวนหุน้ทัง้สิน้ท่ีตอ้งออกใหมเ่พื่อรองรบักำรใชส้ทิธินัน้ 

อนึง่ ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหุน้สำมญัที่ออกใหม่พรอ้มกนัมำกกว่ำ 1 รำคำกำรเสนอขำย ภำยใตเ้ง่ือนไขที่
จะตอ้งซือ้หุน้ดงักลำ่วดว้ยกนั ใหน้ ำรำคำเสนอขำยทกุรำคำมำค ำนวณรำคำสทุธิต่อหุน้ของหุน้สำมญัที่ออก
ใหม ่แตใ่นกรณีที่กำรเสนอขำยดงักลำ่วไมอ่ยูภ่ำยในเง่ือนไขที่ตอ้งซือ้ดว้ยกนั ใหน้ ำเฉพำะรำคำเสนอขำยที่ต  ่ำ
กวำ่รอ้ยละ 90 ของ "รำคำตลำดตอ่หุน้ของหุน้สำมญัของบรษัิท" มำค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงเทำ่นัน้  

"รำคำตลำดตอ่หุน้ของหุน้สำมญัของบรษัิท" มีควำมหมำยเช่นเดียวกบัรำยละเอียดในขอ้ 6.2 ขำ้งตน้ 

“วนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไมไ่ดร้บัสทิธิในกำรซือ้หลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ใด ๆ 
ที่ใหส้ทิธิแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สำมญั หรือใหส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญั ส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำย
หลกัทรพัยด์งักลำ่วใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) และ/หรือวนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรพัยท์ี่ออก
ใหมใ่ด ๆ ที่ใหส้ทิธิแปลงสภำพ/เปลีย่นเป็นหุน้สำมญัได ้หรอืใหส้ทิธิในกำรซือ้หุน้สำมญัส ำหรบักรณีที่เป็นกำร
เสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป และ/หรอืกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั แลว้แตก่รณี 

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

 [MP x (A + B)] 

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

 [(A x MP) + BX] 

 โดยที่  Price 1 คือ รำคำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง  
Price 0 คือ รำคำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คือ   อตัรำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
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MP คือ   รำคำตลำดตอ่หุน้ของหุน้สำมญัของบรษัิท 
A คือ จ ำนวนหุน้สำมญัที่ไดเ้รยีกช ำระเต็มมลูคำ่แลว้ ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้

ถือหุ้นเพื่อสิทธิในกำรซื ้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภำพ/
เปลี่ยนเป็นหุน้สำมญัได ้หรือใหส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญั กรณีเสนอขำยใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้เดิม และ/หรือวนัก่อนวนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ที่มี
สิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญัได ้หรือใหส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญั 
กรณีเสนอขำยต่อประชำชนทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขำยให้แก่บุคคลใน
วงจ ำกดั แลว้แตก่รณี 

B คือ จ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกใหม่เพื่อรองรบักำรใชส้ิทธิของหลกัทรพัยใ์ด ๆ ที่มี
สิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สำมญัได ้หรือใหส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญั
ตำมที่เสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือเสนอขำยต่อประชำชนทั่วไป และ/
หรอืเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั 

BX คือ จ ำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิน้ หลังหักค่ำใช้จ่ำยที่ เ กิดขึ ้นจำกกำรออก
หลกัทรพัยใ์ด ๆ ที่ใหส้ิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สำมญัได ้หรือใหส้ิทธิ
ในกำรซือ้หุน้สำมญั ส ำหรบักำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือเสนอขำย
ประชำชนทั่วไป และ/หรอืเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั รวมกบัเงินท่ีจะไดร้บั
จำกกำรใชส้ิทธิแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สำมญัได ้หรือใหส้ิทธิในกำรซือ้หุน้
สำมญั 

6.4 เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลทัง้หมดหรือบำงส่วนเป็นหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำกำรใชส้ิทธิ และอตัรำกำรใชส้ิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไม่มี
สทิธิรบัหุน้ปันผล (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรพัยข์ึน้เครือ่งหมำย XD) 

(1)  รำคำกำรใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

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

(3) อตัรำกำรใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x (A + B) 

 A 

โดยที่  Price 1 คือ รำคำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง  
Price 0 คือ รำคำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ   อตัรำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คือ   อตัรำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
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A คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุน้ เพื่อสทิธิในกำรรบัหุน้ปันผล 

B คือ จ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกใหมใ่นรูปแบบของหุน้สำมญัปันผล 

6.5  เมื่อบรษัิทมีกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกวำ่อตัรำรอ้ยละ 70 ของก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินรวมบรษัิท (ที่ไดม้ี
กำรตรวจสอบแลว้) หลงัจำกหกัขำดทนุสะสม ส ำรองตำมกฎหมำย สว่นของผูถื้อหุน้สว่นนอ้ยและภำษีเงินได้
จำกผลกำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำบญัชีใด ๆ ในระหว่ำงอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ กำรเปลี่ยนแปลง
รำคำกำรใชส้ทิธิและอตัรำกำรใชส้ทิธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกที่ผูซ้ือ้หุ้นสำมญัจะไมม่ีสทิธิรบัเงินปันผล 
(วนัแรกที่ตลำดหลกัทรพัยข์ึน้เครือ่งหมำย XD)  

อตัรำรอ้ยละของเงินปันผลที่จ่ำยใหก้บัผูถื้อหุน้ ค ำนวณโดยน ำเงินปันผลที่จ่ำยออกจรงิจำกผลกำรด ำเนินงำน
ในแตล่ะรอบระยะบญัชี หำรดว้ยก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินรวมของบริษัท (ที่ไดม้ีกำรตรวจสอบแล้ว) หลงัจำก
หกัขำดทนุสะสม ส ำรองตำมกฎหมำย ส่วนของผูถื้อหุน้สว่นนอ้ยและภำษีเงินได ้ของผลกำรด ำเนินงำนของ
รอบระยะเวลำบญัชีปีเดียวกนั โดยที่เงินปันผลที่จ่ำยออกจรงิดงักลำ่วใหร้วมถึงเงินปันผลที่จ่ำยระหวำ่งกำลใน
แตล่ะรอบบญัชีดงักลำ่วดว้ย ดงันัน้ ในกรณีที่บรษัิทมีกำรจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลในแตล่ะรอบปีบญัชีจะยงั
ไมม่ีกำรปรบัสทิธิ แตจ่ะน ำเงินปันผลระหวำ่งกำลดงักลำ่วไปรวมพิจำรณำตำมเง่ือนไขขำ้งตน้จำกงบกำรเงิน
รวมประจ ำปีของบรษัิท (ที่ไดม้ีกำรตรวจสอบแลว้) หลงัจำกหกัขำดทนุสะสม ส ำรองตำมกฎหมำย สว่นของผู้
ถือหุน้สว่นนอ้ยและภำษีเงินได ้

"รำคำตลำดตอ่หุน้ของหุน้สำมญัของบรษัิท" มีควำมหมำยเช่นเดียวกบัรำยละเอียดในขอ้ 6.2 ขำ้งตน้ 

“วันที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมัญจะไม่ไดร้บัสิทธิในเงินปันผล (วันแรกที่ตลำด
หลกัทรพัยข์ึน้เครือ่งหมำย XD)  

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

 MP 

(2) อตัรำกำรใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x MP 

 [MP - (D - R)] 

โดยที่  Price 1 คือ รำคำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง  
 Price 0 คือ   รำคำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
 Ratio 1 คือ   อตัรำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
 Ratio 0 คือ   อตัรำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
 MP คือ   รำคำตลำดตอ่หุน้ของหุน้สำมญัของบรษัิท 
 D คือ   เงินปันผลตอ่หุน้ท่ีจ่ำยจรงิแก่ผูถื้อหุน้ 
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 R คือ  เงินปันผลต่อหุน้ที่จ่ำยในอตัรำรอ้ยละ 70 ของก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงิน
รวมบริษัท (ที่ไดม้ีกำรตรวจสอบแลว้) หลงัจำกหกัขำดทนุสะสมและส ำรอง
ตำมกฎหมำย หำรดว้ยจ ำนวนหุน้ทัง้หมดที่มีสทิธิไดร้บัเงินปันผล 

6.6 ในกรณีที่มีเหตกุำรณอ์ื่นอนัท ำใหผ้ลตอบแทนใด ๆ ที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ เสยีสิทธิและประโยชนอ์นัพึงได ้ 
ซึง่เป็นเหตกุำรณท์ี่ไมไ่ดก้ ำหนดอยูใ่นขอ้ 6.1 ถึงขอ้ 6.5 ดงักลำ่วขำ้งตน้ ใหเ้ป็นดลุยพินิจของบรษัิทวำ่จะมีกำร
พิจำรณำเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธิ และ/หรอือตัรำกำรใชส้ทิธิ (และ/หรอืปรบัจ ำนวนหนว่ยใบส ำคญัแสดง
สทิธิแทนอตัรำกำรใชส้ทิธิ) ใหมอ่ยำ่งเป็นธรรม โดยไม่ท ำใหส้ิทธิของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกว่ำเดิม 
โดยใหถื้อว่ำผลกำรพิจำรณำนัน้เป็นที่สดุ และใหบ้ริษัทแจง้ใหส้  ำนกังำน ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรพัย ์และนำย
ทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสทิธิทรำบถึงรำยละเอียดดงักลำ่วทนัทีที่มีเหตใุหต้อ้งด ำเนินกำรเปลีย่นแปลงสทิธิ
ดงักลำ่ว หรอืก่อนวนัท่ีรำคำใชส้ทิธิใหมแ่ละอตัรำกำรใชส้ทิธิมีผลบงัคบัใช ้

6.7 กำรค ำนวณกำรเปลี่ยนรำคำกำรใชส้ิทธิและอตัรำกำรใชส้ิทธิตำมขอ้ 6.1 ถึงขอ้ 6.6 เป็นอิสระต่อกนั และจะ
ค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงตำมล ำดับเหตุกำรณ์ก่อนหลงั ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ เกิดขึน้พรอ้มกันให้
ค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงเรยีงล ำดบัดงันี ้คือ ขอ้ 6.1 ขอ้ 6.5 ขอ้ 6.4 ขอ้ 6.2 ขอ้ 6.3 และขอ้ 6.6 โดยในแต่ละ
ล ำดบัครัง้ที่มีกำรค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงใหค้งสภำพของรำคำกำรใชส้ิทธิและอตัรำกำรใชส้ิทธิเ ป็นทศนิยม 
5 ต ำแหนง่ 

6.8 กำรค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิตำมขอ้ 6.1 ถึงขอ้ 6.6 จะไม่มีกำร
เปลี่ยนแปลงซึ่งท ำใหร้ำคำกำรใชส้ิทธิใหม่สงูขึน้ และ/หรืออตัรำกำรใชส้ิทธิลดลง เวน้แต่กรณีที่เป็นกำรรวม
หุน้ตำมที่ระบใุนขอ้ 6.1 ส  ำหรบักำรค ำนวณจ ำนวนเงินจำกกำรใชส้ิทธิ จะค ำนวณจำกรำคำกำรใชส้ิทธิใหม่
หลงักำรเปลีย่นแปลง (ทศนิยม 5 ต ำแหนง่) คณูกบัจ ำนวนหุน้สำมญั (จ ำนวนหุน้สำมญัค ำนวณไดจ้ำก อตัรำ
กำรใชส้ิทธิใหม่ คูณกบัจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่แสดงควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิ เมื่อค ำนวณไดจ้ ำนวนหุน้
ออกมำเป็นเศษหุน้ใหต้ดัเศษของหุน้นัน้ทิง้) ในกรณีจ ำนวนเงินที่ค  ำนวณไดจ้ำกกำรใชส้ิทธิมีเศษของบำทให้
ตดัเศษของบำททิง้ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใชส้ิทธิจนเป็นผลท ำใหร้ำคำกำรใชส้ิทธิใหม่ที่ค  ำนวณตำมสตูรมี
รำคำต ่ำกวำ่มลูคำ่ที่ตรำไวข้องหุน้สำมญั (Par Value) ของบรษัิทนัน้ บรษัิทขอสงวนสทิธิที่จะปรบัรำคำกำรใช้
สทิธิใหมเ่พียงเทำ่กบัมลูคำ่ที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัเทำ่นัน้ ส  ำหรบัอตัรำกำรใชส้ทิธิใหม่ใหใ้ชอ้ตัรำกำรใชส้ิทธิที่
ค  ำนวณไดต้ำมขอ้ 6.1 ถึงขอ้ 6.6 เช่นเดิม 

6.9 บรษัิทอำจท ำกำรปรบัรำคำกำรใชส้ทิธิควบคูก่บักำรออกใบส ำคัญแสดงสทิธิใหมท่ดแทนกำรปรบัอตัรำกำรใช้
สิทธิก็ได ้ทัง้นี ้หำกบริษัทตอ้งออกหุน้รองรบัเพิ่มเติม บริษัทตอ้งยื่นมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ที่อนุมตัิใหอ้อกหุน้
เพิ่มเติมเพื่อรองรบักำรปรบัสิทธินัน้อย่ำงเพียงพอต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. ก่อนกำรปรบัสิทธิ จึงจะถือว่ำบริษัท
ไดร้บัอนญุำตใหเ้สนอขำยหุน้รองรบัดงักลำ่ว 

6.10 กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรืออัตรำกำรใช้สิทธิตำมขอ้ 6.1 ถึงขอ้ 6.6 และ/หรือกำรออก
ใบส ำคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนกำรปรบัอตัรำกำรใชส้ิทธิตำมขอ้ 6.9 บริษัทจะด ำเนินกำรแจง้รำยละเอียด
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เก่ียวกบักำรปรบัอตัรำและรำคำกำรใชส้ิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิทนัทีหรือก่อนวนัที่อตัรำหรือรำคำใชส้ิทธิ
แปลงสภำพมีผลบงัคบัผำ่นระบบเผยแพรข่อ้มลูผำ่นสือ่อิเล็กทรอนิกสข์องตลำดหลกัทรพัยฯ์ หรือระบบอื่นใด
ตำมที่ตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด และแจ้งต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. ภำยใน 15 วันนบัแต่วนัที่กำรปรบัสิทธิมีผล
บงัคบัใช ้ และจดัส่งขอ้ก ำหนดสิทธิที่แกไ้ขเพิ่มเติมใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่
ไดร้บักำรรอ้งขอเป็นหนงัสอืจำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ และจะจดัใหม้ีกำรเก็บรกัษำส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิที่
แกไ้ขเพิ่มเติม ณ ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัท และ/หรือส ำนกังำนใหญ่ของตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สทิธิ (ถำ้มี) เพื่อใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถขอตรวจสอบส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิที่แกไ้ขเพิ่มเติมไดใ้น
วนัและเวลำท ำกำรของสถำนที่ดงักลำ่ว  

7.   ค่ำเสียหำยกรณีที่บริษัทไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นรองรับกำรใช้สิทธิ 

บรษัิทจะชดใชค้ำ่เสยีหำยใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตำมรำยละเอียดดงันี  ้

7.1 บริษัทจะชดใชค้่ำเสียหำยใหเ้ฉพำะผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ที่มำแจง้ควำม
จ ำนงที่จะใชส้ทิธิในวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิแตล่ะครัง้ และบรษัิทไมส่ำมำรถจดัใหม้ีหุ้นสำมญัเพื่อรองรบักำรใช้
สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิไดอ้ยำ่งครบถว้น โดยค่ำเสียหำยที่บริษัทจะชดใชใ้หแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ดงักลำ่ว สำมำรถค ำนวณไดต้ำมที่ก ำหนดในขอ้ 7.3 ยกเวน้กรณีที่บริษัทไม่สำมำรถออกหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิไดเ้นื่องจำกขอ้จ ำกดัเรื่องสดัสว่นกำรถือหุน้ของคนที่มิไดม้ีสญัชำติไทยตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 
12 ขำ้งลำ่งนี ้ในกรณีนีบ้รษัิทไมม่ีหนำ้ที่ตอ้งชดใชค้ำ่เสยีหำยใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

7.2 กำรชดใชค้่ำเสียหำยตำมขอ้ 7.1 บริษัทจะช ำระใหเ้ป็นเช็คระบุช่ือขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะ และจะจดัสง่ทำง
ไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบัภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สทิธิมำแจง้ควำมจ ำนงที่จะใชส้ิทธิ ในกรณีที่บริษัทไม่สำมำรถช ำระเงินค่ำเสียหำยใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิไดภ้ำยในระยะเวลำดงักล่ำว ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไดร้บัดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 7.5 ต่อปี โดย
ค ำนวณนบัแตว่นัท่ีพน้ก ำหนด 14 วนัดงักลำ่วจนถึงวนัท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิไดร้บัเงินคำ่เสยีหำย 

อยำ่งไรก็ดี ไมว่ำ่ในกรณีใด ๆ หำกบรษัิทไดท้ ำกำรสง่เช็ค ดร๊ำฟท ์ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือค ำสั่งจ่ำยเงินของ
ธนำคำร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะช่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุใน
หนงัสอืแสดงควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิโดยถกูตอ้งแลว้ ใหถื้อว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บัเงินค่ำเสียหำย
คืนแลว้โดยชอบและไมม่ีสทิธิเรยีกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรอืคำ่เสยีหำยใด ๆ อีกตอ่ไป 

7.3 กำรค ำนวณคำ่เสยีหำยที่บรษัิทจะชดใชใ้หแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตำมขอ้ 7.1 มีสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

ค่ำเสียหำยต่อใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย เท่ำกับ   B x [MP – EP] 

โดยที่  B คือ จ ำนวนหุน้สำมัญที่ไม่สำมำรถจัดใหม้ี และ/หรือเพิ่มขึน้ได ้ตำมอตัรำกำรใช้สิทธิที่
เปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ตอ่ 1 หนว่ย 

 MP  คือ  รำคำปิดของหุ้นสำมัญของบริษัทในวันก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ซึ่งผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิมำแสดงควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธิ 
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 EP  คือ รำคำกำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือรำคำกำรใชส้ิทธิที่มีกำรปรบัรำคำตำม
เง่ือนไขกำรปรบัสทิธิ (หำกมี) 

 

7.4 หำกบรษัิทไดท้ ำกำรชดใชค้ำ่เสยีหำยตำมขอ้ 7 นีแ้ลว้ ใหถื้อเป็นสิน้สดุ 

8.   สิทธิและสภำพของหุ้นรองรับ 

หุน้สำมญัออกใหม่ตำมกำรใชส้ิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสภำพเท่ำเทียมกับหุน้สำมญัของ
บรษัิทท่ีออกไปก่อนหนำ้นีท้กุประกำร ซึง่รวมทัง้สิทธิในกำรรบัเงินปันผลหรือผลประโยชนอ์ื่นใดที่บริษัทใหแ้ก่  
ผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้นบัแต่วนัที่กระทรวงพำณิชยร์บัจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแลว้ และนำยทะเบียนผูถื้อหุน้ของ
บริษัทไดจ้ดแจ้งช่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผูถื้อหุน้ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัท หำกบริษัทได้
ประกำศวนัก ำหนดใหส้ิทธิในเงินปันผลหรือผลประโยชนอ์ื่นใดแก่ผูถื้อหุน้ก่อนวนัที่กระทรวงพำณิชยร์บัจด
ทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแลว้ และก่อนวนัที่นำยทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัทไดจ้ดแจ้งช่ือของผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สทิธิเป็นผูถื้อหุน้ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบรษัิท ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักลำ่วจะไม่มีสิทธิไดร้บัเงินปัน
ผลหรือผลประโยชนอ์ื่นนัน้ และในกรณีที่มีหุน้สำมัญรองรบักำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ
ภำยหลงักำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัครัง้สดุทำ้ย บรษัิทจะด ำเนินกำรลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทตอ่ไป 

9.  ข้อจ ำกัดกำรโอนหุ้น 

 หุน้ของบรษัิทโอนไดโ้ดยไมม่ีขอ้จ ำกดั เวน้แตก่ำรโอนหุน้นัน้จะเป็นเหตใุหผู้ท้ี่ไม่มีสญัชำติไทยถือหุน้ในบริษัท
เกินกว่ำรอ้ยละ 49 ของจ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้นี ้ตำมที่ระบใุนขอ้บงัคบัของบริษัท หรือตำม
สดัสว่นอื่นที่อำจมีกำรแกไ้ขในขอ้บงัคบัของบรษัิทในอนำคต 

10. สถำนภำพของผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิที่อยูร่ะหว่ำงกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ 

 สถำนะของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่ำงวนัที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิได้
แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิโดยถูกตอ้งสมบูรณ์แลว้นัน้ จนถึงวันก่อนวันที่กระทรวงพำณิชยจ์ะรับจด
ทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแลว้อันเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ จะมีสถำนภำพและสิทธิ
เช่นเดียวกบัในส ำคญัแสดงสทิธิที่ยงัไมไ่ดแ้จง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ และสถำนภำพดงักลำ่วนีจ้ะสิน้สดุลง
ในวนัที่กระทรวงพำณิชยไ์ดร้บัจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแลว้อนัเนื่องมำจำกกำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดง
สทิธิดงักลำ่วแลว้ 

 ในกรณีที่บรษัิทมีกำรปรบัรำคำกำรใชส้ทิธิ และ/หรอือตัรำกำรใชส้ทิธิในช่วงที่บริษัทยงัไม่ไดน้  ำหุน้สำมญัเพิ่ม
ทนุท่ีเกิดขึน้จำกกำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิเขำ้จดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชย ์ผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สทิธิที่ไดท้  ำกำรใชส้ทิธิแลว้จะไดร้บักำรปรบัสทิธิยอ้นหลงั โดยบริษัทจะด ำเนินกำรออกหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหม่
เพิ่มเติมใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยเร็วที่สดุตำมจ ำนวนที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีสิทธิจะไดร้บัหำก
รำคำกำรใชส้ทิธิ และ/หรอือตัรำกำรใชส้ิทธิ (แลว้แต่กรณี) ที่ไดป้รบัใหม่นัน้มีผลบงัคบัใช ้อย่ำงไรก็ตำม ผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิอำจไดร้บัหุน้สำมญัสว่นเพิ่มชำ้กวำ่หุน้สำมญัที่ไดร้บัก่อนหนำ้นีแ้ลว้ ทัง้นีไ้มเ่กิน 45 วนันบั
จำกวนัท่ีมีกำรปรบัสทิธิ 



ขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสทิธิและหนำ้ทีข่องผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธิและผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญัของ บรษิัท เจเอเอส แอสเซ็ท จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที ่2 

- 31 - 

11. ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขำย 

 บริษัทจะน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยภ์ำยใน 30 วนั
นบัแตว่นัออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

12. ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ และข้อจ ำกัดกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 บรษัิทไมม่ีขอ้จ ำกดัในกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ เวน้แตเ่ป็นกรณีกำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย ซึง่บรษัิทจะปิดสมดุ
ทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ 21 วนั ก่อนวนัใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย และตลำดหลกัทรพัยจ์ะท ำกำรขึน้เครือ่งหมำย
หำ้มกำรซือ้ขำยชั่วครำว (SP) เพื่อหำ้มกำรซือ้ขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ลว่งหนำ้ 2 วนัท ำกำรก่อนวนัปิดสมดุ
ทะเบียน หรอืเป็นกรณีปิดสมดุทะเบียนเพื่อก ำหนดสิทธิของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะเขำ้รว่มประชุมผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ  โดยบริษัทจะปิดสมดุทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นระยะเวลำไม่เกิน 21 วนัก่อนกำร
ประชมุ อยำ่งไรก็ตำม บรษัิทมีขอ้จ ำกดักำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ และมีขอ้จ ำกดัอนัสืบเนื่องมำจำก
ขอ้บงัคบัของบรษัิทวำ่ดว้ยเรือ่งอตัรำสว่นกำรถือหุน้ของคนตำ่งดำ้ว โดยมีรำยละเอียดดงันี  ้

(ก) บรษัิทจะไมอ่อกหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เป็นคนต่ำงดำ้ว ซึ่งได้ด  ำเนินกำร
ใชส้ิทธิตำมเง่ือนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิตำมขอ้ 5.4 หำกกำรใชส้ิทธิดงักลำ่วจะท ำให้
สดัสว่นกำรถือหุน้ของคนต่ำงดำ้วมีจ ำนวนเกินกว่ำรอ้ยละ 49 ของจ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยไดท้ัง้หมด 
ตำมที่ระบใุนขอ้บงัคบัของบรษัิท หรอืตำมสดัสว่นอื่นที่อำจมีกำรแกไ้ขขอ้บงัคบัในอนำคต 

(ข) หำกขอ้จ ำกดัตำมขอ้ (ก) ขำ้งตน้มีผลท ำใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่เป็นคนตำ่งดำ้วที่ไดด้  ำเนินกำร
ใชส้ิทธิตำมเง่ือนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิตำมขอ้ 5.4 และตำมหลกักำร “มำก่อนไดก้่อน” 
(First-Come First-Served) ไมส่ำมำรถใชส้ทิธิไดต้ำมจ ำนวนที่ระบใุนใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธิ
ซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุไมว่ำ่ทัง้หมดหรอืบำงสว่น บรษัิท และ/หรือตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สทิธิ (ถำ้มี) ขอสงวนสทิธิในกำรสง่เงินที่เหลือในสว่นที่ไม่สำมำรถใชส้ิทธิไดค้ืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสทิธิที่เป็นคนต่ำงดำ้วดงักลำ่ว ภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิ ทัง้นี ้ตำมวิธีกำร
และเง่ือนไขที่ก ำหนดโดยบรษัิท และ/หรอืตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) โดยบริษัท
จะไมร่บัผิดชอบตอ่ดอกเบีย้ และ/หรอืคำ่เสยีหำยอื่นใดไมว่ำ่ในกรณีใด ๆ 

(ค) ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เป็นคนต่ำงดำ้วจะไม่ไดร้บักำรชดเชยหรือชดใชไ้ม่ว่ำในรูปแบบใดจำก
บริษัท และ/หรือตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) ในกรณีที่ไม่สำมำรถใชส้ิทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธิไดโ้ดยมีสำเหตมุำจำกขอ้จ ำกดัเรือ่งอตัรำสว่นกำรถือหุน้ของคนตำ่งดำ้วตำมขอ้ 
(ก) ขำ้งตน้  

13. กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิ 

13.1 กำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิในเรื่องที่เป็นประโยชนต์่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิอย่ำงชัดแจง้ หรือ
เรื่องที่ตอ้งด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยหรือหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมำยอื่นที่เก่ียวขอ้ง กฎ ระเบียบ หรือขอ้บงัคบั หรือค ำสั่งที่มีผลบงัคบัทั่วไปหรือ



ขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสทิธิและหนำ้ทีข่องผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธิและผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญัของ บรษิัท เจเอเอส แอสเซ็ท จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที ่2 

- 32 - 

ประกำศ หรอืขอ้บงัคบัของส ำนกังำน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือกรณีกำรปรบัสิทธิตำมขอ้ 6 หรือเรื่องที่ไม่ท ำให้
สิทธิประโยชนข์องผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดอ้ยลง หรือเรื่องกำรแกไ้ขขอ้ผิดพลำดที่เห็นไดโ้ดยชัดแจง้ ให้
บรษัิทกระท ำไดโ้ดยไมต่อ้งไดร้บัควำมยินยอมจำกที่ประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิก่อน  

13.2 กำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธินอกจำกกรณีตำมขอ้ 13.1 ตอ้งไดร้บัควำมยินยอมจำกบริษัทและที่
ประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมวิธีกำรท่ีระบไุวใ้นขอ้ 14.6  

13.3 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิไม่ว่ำกรณีใด ๆ ตอ้งไม่ขัดหรือแยง้กับขอ้ก ำหนดตำมประกำศ ทจ. 
34/2551 หรือประกำศอื่นใดที่ใชบ้งัคบักับกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของ
บรษัิท และเป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตลอดจนกฎหมำยอื่นที่เก่ียวขอ้ง เวน้
แตจ่ะไดร้บักำรผอ่นผนั  

13.4 บริษัท และ/หรือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่สำมำรถเสนอใหแ้กไ้ขขอ้ก ำหนดสิทธิในเรื่องกำรขยำยอำยุของ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ อตัรำกำรใชส้ทิธิ และรำคำกำรใชส้ทิธิ เวน้แตเ่ป็นกรณีกำรปรบัสทิธิตำมขอ้ 6  

13.5 บรษัิทจะด ำเนินกำรแจง้ตอ่ตลำดหลกัทรพัย ์ส ำนกังำน ก.ล.ต. และนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ ใหท้รำบ
ถึงรำยละเอียดกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิตำมที่กล่ำวในข้อ 13.1 หรือ 13.2 และจะจัดส่ง
ขอ้ก ำหนดสิทธิที่มีกำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวต่อตลำดหลกัทรพัย ์ส  ำนกังำน ก.ล.ต. และนำยทะเบียน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ ภำยใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีกำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิมีผลบงัคบั และบริษัทจะ
ด ำเนินกำรแจง้ต่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทกุรำยใหท้รำบถึงรำยละเอียดกำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก ำหนด
สทิธิตำมที่กลำ่วในขอ้ 13.1 หรอื 13.2 ผำ่นทำงสือ่อิเลก็ทรอนิกสข์องตลำดหลกัทรพัยท์นัทีหรอืก่อน 9 โมงเชำ้
ของวนัทีส่ทิธิมีผลบงัคบัใช ้และจะจดัสง่ขอ้ก ำหนดสทิธิที่มีกำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงดงักลำ่วใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่ไดร้บักำรรอ้งขอเป็นหนงัสือจำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้บริษัทจะ
จดัใหม้ีกำรเก็บรกัษำส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิที่แกไ้ขเปลี่ยนแปลง ณ ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัท และส ำนกังำน
ใหญ่ของตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) เพื่อใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถขอตรวจสอบ
ส ำเนำขอ้ก ำหนดสทิธิที่แกไ้ขเปลีย่นแปลงไดใ้นวนัและเวลำท ำกำรของสถำนที่ดงักลำ่ว 

14. กำรประชุมผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 กำรเรยีก และ/หรอืกำรประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ ใหเ้ป็นไปตำมวิธีกำรดงัตอ่ไปนี  ้

14.1 บรษัิทมีสทิธิเรยีกประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดไ้ม่ว่ำในเวลำใด ๆ ตำมที่เห็นสมควร แต่บริษัทตอ้งจดัใหม้ี
กำรประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิเพื่อขอมติในกำรด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งโดยเร็วภำยใน 30 วนันบัแต่
วนัเกิดเหตกุำรณด์งัตอ่ไปนี ้

(ก) เมื่อมีเหตุกำรณส์ ำคญัที่อำจกระทบต่อสิทธิของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิอย่ำงเป็นนยัส ำคญั  หรือ
กระทบตอ่ควำมสำมำรถของบรษัิทในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมขอ้ก ำหนดสทิธิ หรอื 
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(ข) เมื่อบริษัทหรือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิรวมกนัไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 25 ของ
จ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิไดม้ีกำรใชส้ิทธิ ประสงคจ์ะเสนอขอแกไ้ขเปลี่ยนแปลง
ขอ้ก ำหนดสิทธิตำมขอ้ 13  ทัง้นี ้บริษัท และ/หรือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอขอ
แกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิในเรื่องอตัรำกำรใชส้ิทธิ รำคำกำรใชส้ิทธิ และอำยขุองใบส ำคญั
แสดงสทิธิ 

ในกรณีที่บริษัทไม่ด ำเนินกำรเรียกประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสทิธิที่ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิรวมกนัไมน่อ้ยกวำ่รอ้ยละ 25 ของจ ำนวนหนว่ยของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงั
มิไดม้ีกำรใชส้ทิธิ ณ ขณะนัน้ สำมำรถด ำเนินกำรเรยีกประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิแทนบรษัิทได้ 

ในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษัทหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยจำกบริษัท รวมถึงที่ปรึกษำกฎหมำย
ของบริษัทมีสิทธิที่จะเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ เพื่อแสดงควำมคิดเห็นหรือใหค้  ำอธิบำยใน 
ที่ประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิได ้

บริษัทจะปิดสมดุทะเบียนเพื่อก ำหนดสิทธิของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำรเขำ้รว่มประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในกำรประชมุดงักลำ่วเป็นระยะเวลำไมเ่กิน 21 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ โดยผูถื้อ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมจะตอ้งมีรำยช่ือเป็นผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุด
ทะเบียนดงักลำ่ว  

14.2 หนงัสอืเชิญประชมุ 

ในกำรเรยีกประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุมเนื่องจำกบริษัทหรือผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สทิธิรอ้งขอ ใหบ้รษัิทสง่หนงัสอืเชิญประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ (ระบสุถำนท่ีที่จะใชป้ระชุมโดยตอ้งอยู่ใน
ทอ้งที่อนัเป็นท่ีตัง้ส  ำนกังำนใหญ่ของบรษัิทหรอืจงัหวดัใกลเ้คยีงหรอืกรุงเทพมหำนคร วนัและเวลำที่จะประชมุ 
ผูท้ี่ขอใหเ้รยีกประชมุ รวมทัง้เรือ่งที่จะพิจำรณำในที่ประชุม) ทำงไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิทุกรำย ภำยใน 7 วนัหลงัจำกปิดสมดุทะเบียน และแจง้ใหน้ำยทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบ 
รวมทัง้แจง้ขอ้มลูผำ่นระบบเผยแพรข่อ้มลูผำ่นสือ่อิเลก็ทรอนิกสข์องตลำดหลกัทรพัยฯ์ หรือระบบอื่นใดตำมที่
ตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด เป็นระยะเวลำไมน่อ้ยกวำ่ 7 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ  

14.3 กำรมอบฉนัทะ 

ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิอำจแต่งตัง้ผูร้บัมอบฉันทะใหเ้ขำ้ร่วมประชุม และ /หรือออกเสียงลงคะแนนในที่
ประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิครำวใด ๆ ก็ได ้โดยผูร้บัมอบฉนัทะดงักลำ่วจะตอ้งยื่นหนงัสือมอบฉนัทะ (ซึ่ง
ท ำตำมแบบที่บรษัิท และ/หรอืนำยทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิก ำหนด และไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิพรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุมแลว้) ต่อประธำนที่ประชุมหรือบคุคลที่ประธำนที่ประชุมมอบหมำย
ก่อนเริม่กำรประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
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14.4 องคป์ระชมุ 

ที่ประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งมีผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิและผูร้บัมอบฉันทะจำกผูถื้อใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ (ถ้ำมี) ซึ่งถือใบส ำคัญแสดงสิทธิรวมกันเป็นจ ำนวนผูม้ำประชุมไม่นอ้ยกว่ำ 25 รำย และเป็น
จ ำนวนไมน่อ้ยกวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนหนว่ยใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ยงัไมไ่ดใ้ชส้ทิธิ เขำ้รว่มประชมุจึงจะครบเป็น
องคป์ระชมุ 

ในกรณีที่ไดม้ีกำรเรยีกประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิครัง้ใด เมื่อลว่งเวลำนดัไปแลว้ถึงหนึง่ชั่วโมง แตจ่ ำนวน
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิซึง่มำเขำ้รว่มประชมุไมค่รบองคป์ระชมุ ใหถื้อวำ่กำรประชมุเป็นอนัระงบัไป ในกรณีที่
กำรประชมุดงักลำ่วจดัขึน้โดยบรษัิท บรษัิทจะจดัใหม้ีกำรประชมุใหมภ่ำยในระยะเวลำไมน่อ้ยกวำ่ 7 วนัแตไ่ม่
เกิน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีก ำหนดเป็นวนัประชมุครำวก่อนโดยปฏิบตัิตำมขอ้ 14.2  ซึง่ในกำรประชุมครัง้หลงันีไ้ม่
บงัคบัวำ่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ ในกรณีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผูร้อ้งขอใหเ้รียกประชุมจะไม่มีกำรเรียก
ประชมุใหม ่

14.5 ประธำนท่ีประชมุ 

ใหป้ระธำนกรรมกำร หรือรองประธำนกรรมกำร หรือประธำนกรรมกำรตรวจสอบ หรือกรรมกำรรำยใดรำย
หนึง่ของบรษัิท หรอืบคุคลที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิคดัเลอืก (เรยีงตำมล ำดบัในกรณีที่บคุคลก่อนหนำ้ไม่เขำ้
รว่มประชมุ) ท ำหนำ้ที่เป็นประธำนของที่ประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

14.6 มติที่ประชมุ 

มติของที่ประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยใบส ำคญั
แสดงสทิธิทัง้หมดของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืผูร้บัมอบฉนัทะที่เขำ้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และใหม้ติ
นัน้มีผลผกูพนัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิทัง้หมดไมว่ำ่จะไดเ้ขำ้รว่มประชมุหรอืไม่ 

ในกำรออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่
ถืออยู ่โดยใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ยมี 1 เสยีง ในกรณีที่คะแนนเสยีงเห็นดว้ยและคะแนนเสยีงไมเ่ห็นดว้ยมี
จ ำนวนเทำ่กนั  ใหป้ระธำนท่ีประชมุมีสทิธิออกเสยีงชีข้ำดเพิ่มขึน้อีก 1 เสยีง 

บรษัิทจะด ำเนินกำรแจง้มตทิี่ประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิตอ่ตลำดหลกัทรพัยภ์ำยในวนัท ำกำรถดัไปนบัแต่
วนัประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ รวมทัง้แจง้ตอ่ส ำนกังำน ก.ล.ต. และนำยทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
ภำยในระยะเวลำ 15 วนันบัแตว่นัประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

14.7 รำยงำนกำรประชมุ 

บรษัิทจะจดบนัทกึรำยงำนกำรประชมุและจดัท ำรำยงำนกำรประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิภำยในระยะเวลำ
ไมเ่กิน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยใหป้ระธำนที่ประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิใน
ครัง้นัน้ ๆ เป็นผูล้งนำมรบัรองรำยงำนกำรประชุม และจดัเก็บรำยงำนกำรประชุมไวก้บับริษัท ทัง้นี ้บริษัทจะ
จดัสง่รำยงำนกำรประชุมใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเมื่อไดร้บักำรรอ้งขอภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่บริษัท
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ได้รับกำรรอ้งขอเป็นหนังสือจำกผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ  โดยผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิต้องรับผิดชอบ
คำ่ใชจ้่ำยตำมสมควรตำมที่บรษัิทก ำหนด 

14.8 คำ่ใชจ้่ำยในกำรประชมุ 

บรษัิทจะเป็นผูร้บัผิดชอบคำ่ใชจ้่ำยตำมสมควรทัง้หมดที่เกิดขึน้ในกำรจดัประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทกุครัง้ 

15.   ผลบังคับข้อก ำหนดสิทธิและกฎหมำยที่ใช้บังคับ 

ขอ้ก ำหนดสิทธินีจ้ะมีผลใชบ้งัคบัในวนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิไปจนถึงวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย 
โดยขอ้ก ำหนดสทิธินีจ้ะใชบ้งัคบัและตีควำมตำมกฎหมำยไทย  

 

ในกรณีที่มีขอ้ควำมใดในสว่นท่ี 2 ของขอ้ก ำหนดสทิธิขดัหรอืแยง้กบัขอ้ควำมในสว่นท่ี 1 ของขอ้ก ำหนดสทิธินี ้
ใหข้อ้ควำมในสว่นที่ 1 มีผลใชบ้งัคบั และในกรณีที่มีขอ้ควำมใด ๆ ในขอ้ก ำหนดสิทธินีข้ดัหรือแยง้กับกฎหมำยหรือ
ประกำศใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับกับใบส ำคัญแสดงสิทธิ ใหใ้ช้ขอ้ควำมตำมกฎหมำยหรือประกำศดังกล่ำวบังคับกับ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิแทนขอ้ควำมของขอ้ก ำหนดสทิธินี ้ทัง้นี ้เฉพำะในสว่นท่ีขดัหรอืแยง้กนันัน้ 

 
ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสทิธิ 

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
 

โดย       โดย     
       (นำงสำวยวุดี พงษ์อชัฌำ)                           (นำยสพุจน ์สริกิลุภสัสร)์ 

        กรรมกำร                            กรรมกำร 
 

ประทบัตรำบรษิัท 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำทีข่องผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสำมัญ 

ของ บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จ ำกัด (มหำชน) คร้ังที ่3 (“J-W3”) 

ลงวันที ่ 8 มิถุนำยน 2565 

 

 
 

เอกสำรแนบ 7 



ข้อก ำหนดว่ำดว้ยสทิธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสทิธิและผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสทิธิ 
ที่จะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัท เจเอเอส แอสเซท็ จ ำกดั (มหำชน) คร้ังที่ 3 

 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 3 (“ใบส ำคัญ

แสดงสิทธิ” หรอื “J-W3”) ที่เสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุท่ีออกและเสนอขำย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ ออกโดยบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จ ำกดั (มหำชน) (“ผู้ออกใบส ำคัญแสดง

สิทธิ” หรอื “บริษัท”) ตำมมติที่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 เมื่อวนัที่ 8 เมษำยน 2565 โดยที่ประชุมผูถื้อหุน้
ครัง้ดังกล่ำว มีมติอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ ำนวน 250,000,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 
994,160,212 บำท เป็นทนุจดทะเบียน 1,244,160,212 บำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 250,000,000 หุน้ 
มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท และมีมติอนมุตัิกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุจ ำนวนไม่เกิน 190,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำ
ไวหุ้น้ละ 1 บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แตล่ะรำยถืออยู ่รวมทัง้มีมติอนมุตัิกำร
จัดสรรหุน้สำมัญเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 1 บำท เพื่อรองรบักำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ J-W2 ที่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิท ที่จองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุที่ออกและเสนอ
ขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรำยถืออยู่ และกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุจ ำนวนไม่เกิน 
30,000,000 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพื่อรองรบักำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ J-W3 ที่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ของบรษัิทท่ีจองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุท่ีออกและเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ที่
ผูถื้อหุน้แตล่ะรำยถืออยู ่

ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิจะไดร้บัสิทธิตำมที่ไดก้ ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหนำ้ที่ของผูอ้อก
ใบส ำคญัแสดงสทิธิและผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบรษัิท เจเอเอส แอสเซ็ท จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 3 
(“ข้อก ำหนดสิทธิ”) โดยผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งผกูพนัตำมขอ้ก ำหนดสิทธิทุก
ประกำร และใหถื้อวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิไดร้บัทรำบและเขำ้ใจขอ้ก ำหนดตำ่ง ๆ ในขอ้ก ำหนดสิทธิเป็นอย่ำงดีแลว้ 
รวมทัง้ไดใ้หค้วำมเห็นชอบกบักำรแตง่ตัง้นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิและขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ ในสญัญำแต่งตัง้นำย
ทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิดว้ย   

ทัง้นี ้ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิจะจัดใหม้ีกำรเก็บรกัษำขอ้ก ำหนดสิทธิและสญัญำแต่งตัง้นำยทะเบียน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิไว ้ณ ส ำนกังำนใหญ่ของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิและส ำนกังำนใหญ่ของนำยทะเบียนใบส ำคญั
แสดงสทิธิ เพื่อใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิขอตรวจสอบขอ้ก ำหนดสทิธิและสญัญำต่ำง ๆ ดงักลำ่วไดใ้นวนัและเวลำท ำ
กำรของบคุคลดงักลำ่ว (แลว้แตก่รณี) 
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ส่วนที่ 1  
สำระส ำคัญของใบส ำคัญแสดงสิทธิและรำยละเอียดเกี่ยวกบัใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 
ช่ือ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จ ำกัด 

(มหำชน) ครัง้ที่ 3 (“ใบส ำคญัแสดงสทิธิ” หรอื “J-W3”)  

ชนิดของใบส ำคญัแสดงสทิธิ : ระบช่ืุอผูถื้อและสำมำรถโอนเปลีย่นมือได ้

วิธีกำรจดัสรร : บริษัทจะจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้และไดร้บั
จดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุที่ออกและเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัสว่น
กำรถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรำส่วนกำรจัดสรรที่ 6.33334 หุ้น
สำมญัที่ไดร้บัจดัสรร ตอ่ 1 หนว่ยใบส ำคญัแสดงสทิธิ (6.33334 : 1)  

หำกมีเศษจำกกำรค ำนวณตำมอัตรำส่วนกำรจัดสรรดังกล่ำวใหปั้ดเศษ
ดงักลำ่วทิง้ทัง้จ ำนวน และในกรณีที่มีใบส ำคญัแสดงสิทธิคงเหลือภำยหลงั
กำรจัดสรร บริษัทจะด ำเนินกำรยกเลิกใบส ำคญัแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือ
ดงักลำ่วตอ่ไป 

ทัง้นี ้บริษัทไดก้ ำหนดวันก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิจองซือ้หุน้สำมัญ
เพิ่มทนุและใบส ำคญัแสดงสทิธิในวนัท่ี 26 เมษำยน 2565 (Record Date) 

จ ำนวนที่ออก : ไมเ่กิน 30,000,000 หนว่ย   

รำคำเสนอขำยตอ่หนว่ย : หนว่ยละ 0.00 บำท 

อตัรำกำรใชส้ทิธิ : ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสำมัญของบริษัท ได้ 1 หุ้น 
(มลูคำ่หุน้ท่ีตรำไว ้(par value) หุน้ละ 1 บำท) เวน้แต่กรณีมีกำรปรบัอตัรำ
กำรใชส้ิทธิตำมเง่ือนไขกำรปรบัสิทธิตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6 ในกรณีที่มีเศษ
ของหุน้จำกกำรใชส้ทิธิแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสทิธิ ใหปั้ดเศษนัน้ทิง้ 

รำคำกำรใชส้ทิธิ : 9.00 บำทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีกำรปรบัรำคำกำรใชส้ิทธิตำมเง่ือนไขกำร
ปรบัสทิธิตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6 

วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ : วนัท่ี 8 มิถนุำยน 2565 

วนัครบก ำหนดอำยใุบส ำคญั
แสดงสทิธิ 

: วนัที่ใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำยุครบ 4 ปี นบัจำกวันที่ออกใบส ำคญัแสดง
สทิธิ ซึง่จะตรงกบัวนัท่ี 5 มิถนุำยน 2569 

อำยขุองใบส ำคญัแสดงสทิธิ : 4 ปี นบัจำกวนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิในครัง้แรก (8 มิถนุำยน 2565 ถึง 
5 มิถนุำยน 2569) ทัง้นี ้ภำยหลงักำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่
ขยำยอำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิ 

จ ำนวนหุน้สำมญัที่จดัสรรไว้
เพื่อรองรบักำรใชส้ทิธิแปลง

: จ ำนวนหุน้สำมญัที่จัดสรรไวเ้พื่อรองรบัใบส ำคัญแสดงสิทธิ J-W3 จ ำนวน 
30,000,000 หุน้ เมื่อรวมกบัจ ำนวนหุน้สำมญัที่จดัสรรไวเ้พื่อรองรบัใบส ำคญั
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สภำพ แสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบริษัท ครัง้ที่ 2 (“J-W2”) ที่เสนอขำยพรอ้ม
กันในครัง้นีอ้ีก 30,000,000 หุน้ รวมเป็น 60,000,000 หุน้  โดยเมื่อรวมกับ
จ ำนวนหุน้สำมญัที่จดัสรรไวเ้พื่อรองรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิอื่นๆ ทัง้หมดของ
บริษัท จะคิดเป็นรอ้ยละ 7.26 ของจ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
บรษัิท ซึง่ค  ำนวณไดต้ำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้

 วิธีกำรค ำนวณสดัสว่นหุน้รองรบั: 

จ ำนวนหุน้รองรบั J-W2 และ J-W3 ทีเ่สนอขำยในครัง้นี ้+                              
จ ำนวนหุน้รองรบั Warrant ที่เสนอขำยในครัง้อื่น /1 

จ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหนำ่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท /2 

=           60,000,000 + 21,218,947   . 
            929,068,467 + 190,000,000 
 

=     7.26% 

หมำยเหต ุ:  
/1 จ ำนวนหุน้รองรบั Warrant ที่เสนอขำยครัง้อ่ืน ไดแ้ก่ จ  ำนวนหุน้รองรบั J-W1 ที่ยัง
คงเหลือ (Outstanding) จ ำนวน 21,218,947 หุน้ 

 

/2 จ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท ค  ำนวณจำกจ ำนวนหุน้ที่ช  ำระแลว้ก่อน
กำรเพิ่มทุนจ ำนวน 929,068,467 หุน้ รวมกับจ ำนวนหุน้สำมัญเพิ่มทุนที่เสนอขำย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นซึ่งเสนอขำยพรอ้มกันในครั้งนี ้ จ  ำนวน 
190,000,000 หุน้ 

 
ผลกระทบตอ่ผูถื้อหุน้ 

(ณ วนัท่ี 22 กมุภำพนัธ ์2565) 

: 1. กำรลดลงของสัดส่วนกำรถอืหุ้น (Control Dilution) 

 เนื่องจำกเป็นกำรออกและจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ กำรจัดสรร J-W2 และ J-W3 ใหแ้ก่ 
ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทที่จองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุ
ที่ออกและเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วน หำกผูถื้อหุน้
เดิมใชส้ิทธิจองซือ้ตำมสิทธิที่ตนไดร้บัทัง้จ ำนวนและเป็นผูใ้ชส้ิทธิ
แปลงสภำพ J-W2 และ J-W3 จะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิกำรออก
เสยีงของผูถื้อหุน้ (Control Dilution) 

 หำกผูถื้อหุน้เดิมไมใ่ชส้ทิธิจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุตำมสทิธิที่ตนมี
อยูเ่ลย และผูถื้อหุน้อื่นใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุตำมสิทธิที่
มี อ ยู่  แ ล ะ / ห รื อ จ อง ซื ้อ หุ้น สำมัญ เพิ่ มทุ น เ กิ นกว่ ำ สิ ท ธิ 
(Oversubscription) จนมีกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนครบทัง้
จ ำนวน และไม่ไดเ้ป็นผูใ้ชส้ิทธิแปลงสภำพ J-W2 และ J-W3 จะ
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เกิดผลกระทบต่อสิทธิกำรออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทสูงสุด 
(Control Dilution) ซึ่งจะลดลงประมำณรอ้ยละ 21.20 โดยมี
รำยละเอียดกำรค ำนวณ ดงันี ้ 

=     จ ำนวนหุน้เสนอขำย RO  
+ จ ำนวนหุน้รองรบักำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ J-W2 

      + จ ำนวนหุน้รองรบักำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ J-W3 
      จ ำนวนหุน้ที่ช ำระแลว้ + จ ำนวนหุน้ที่เสนอขำย RO  
      + จ ำนวนหุน้รองรบักำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ J-W2 

+ จ ำนวนหุน้รองรบักำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ J-W3 

=              190,000,000 + 30,000,000 + 30,000,000               . 
                929,068,467 + 190,000,000 + 30,000,000 + 30,000,000 

=    รอ้ยละ 21.20 

 

2. กำรลดลงของรำคำหุ้น (Price Dilution) 

กำรออกและเสนอขำย J-W2 และ J-W3 ในครัง้นี ้ไม่มีผลกระทบจำก
กำรลดลงของรำคำหุน้ (Price Dilution) เนื่องจำกรำคำใชส้ิทธิซือ้หุน้
ของ J-W2 และ J-W3 ที่  6.25 บำทต่อหุ้น และ 9.00 บำทต่อหุ้น
ตำมล ำดบั สงูกว่ำรำคำตลำดของหุน้บริษัทในปัจจุบนั ทัง้นี ้รำคำปิด
ของหุ้นบริษัทถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักย้อนหลัง 15 วันท ำกำรก่อนวัน
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท (ตัง้แต่วนัที่ 31 มกรำคม -21 กุมภำพนัธ ์
2565) เทำ่กบั 4.05 บำทตอ่หุน้  

 

3. กำรลดลงของส่วนแบ่งก ำไร (EPS Dilution) 

ภำยหลงักำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ
บรษัิทตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ และกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ J-W2 
และ J-W3 หำกมีกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุและมีกำรใชส้ิทธิแปลง
สภำพ J-W2 และ J-W3 ครบทัง้จ ำนวน จะมีผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก ำไร
ต่อหุน้ (Earnings Per Share Dilution) ซึ่งจะลดลงประมำณรอ้ยละ 
21.20 โดยมีรำยละเอียดกำรค ำนวณ ดงันี ้

      EPS dilution  =  EPS ก่อนกำรออกและเสนอขำย – EPS หลงักำรเสนอขำย 
                                                  EPS ก่อนกำรออกและเสนอขำย 

     =  0.17377– 0.13692 
0.17377 

     =  รอ้ยละ 21.20 
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ระยะเวลำและก ำหนดกำรใช้
สทิธิ 

: วันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้แรกตรงกับวันที่ 30 กันยำยน 2565 และวัน
ก ำหนดกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย คือ วนัที่ใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำยคุรบ 4 ปี
นบัจำกวนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกบัวนัที่ 5 มิถนุำยน 2569 
โดยหำกวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ยไม่ตรงกบัวนัท ำกำร ใหเ้ลื่อนวนั
ก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำยขึน้มำเป็นวันท ำกำรสุดท้ำยก่อนหนำ้วัน
ก ำหนดกำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ยเดิม 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำรซือ้
หุน้รองรบัของบรษัิทไดใ้นทกุวนัท ำกำรสดุทำ้ย ในทกุๆ ไตรมำสของแต่ละปี
ปฏิทิน (กล่ำวคือ วนัท ำกำรสดุทำ้ยของเดือนมีนำคม มิถุนำยน กันยำยน 
ธันวำคม) ตลอดอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ("วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ") 
ในกรณีที่วนัใชส้ทิธิดงักลำ่วไมต่รงกบัวนัท ำกำร ใหเ้ลื่อนวนัใชส้ิทธิดงักลำ่ว
เป็นวนัท ำกำรสดุทำ้ยก่อนหนำ้วนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิครัง้ดงักลำ่ว 

ระยะเวลำกำรแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชส้ทิธิ 

: ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงคท์ี่จะใชส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ
ของบริษัทจะตอ้งแจ้งควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ (“ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ”) ในระหว่ำงเวลำ  
9.00 น. ถึง 16.00 น. ภำยในระยะเวลำ 15 วนัก่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิใน
แต่ละครัง้ รวมถึงกำรแสดงควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ยใหแ้สดง
ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิภำยในระยะเวลำ 15 วนัก่อนวนัก ำหนดใชส้ิทธิ
ครัง้สดุทำ้ย ตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 5 

กำรไมส่ำมำรถยกเลกิกำร
แจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ 

: เมื่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญั
เพิ่มทุนตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิแลว้ จะไม่สำมำรถยกเลิกกำรแจ้งควำม
จ ำนงในกำรใชส้ทิธิดงักลำ่วไดอ้ีกตอ่ไป 

ตลำดรองของใบส ำคญัแสดง
สทิธิ 

: บริษัทจะน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน
ในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ตลำดรองของหุน้สำมญัเพิ่ม
ทนุท่ีเกิดจำกกำรใชส้ทิธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

: บรษัิทจะน ำหุน้สำมญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจำกกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 30 วนันบัจำกวนัใช้
สิทธิแต่ละครัง้ ทัง้นี ้เพื่อใหหุ้น้สำมัญดังกล่ำวสำมำรถท ำกำรซือ้ขำยใน
ตลำดหลกัทรพัยไ์ดเ้ช่นเดียวกบัหุน้สำมญัเดิมของบรษัิท 

เหตใุนกำรตอ้งปรบัรำคำกำร
ใชส้ทิธิ และ/หรอือตัรำกำรใช้
สทิธิ 

: บริษัทจะด ำเนินกำรปรบัรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรืออตัรำกำรใชส้ิทธิตำม
เง่ือนไขกำรปรบัสิทธิตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6 เมื่อมีเหตกุำรณต์ำมที่ก ำหนดไว้
ในขอ้ก ำหนดสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุกำรณ์ที่มีลกัษณะ
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ตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 11 (4)(ข) ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำด
ทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำย
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ที่ออกใหม่ และหุน้ที่ออกใหม่เพื่อรองรับ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ฉบบัลงวนัที่ 15 ธันวำคม 2551 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ข
เพิ่มเติม) 

นำยทะเบยีนใบส ำคญัแสดง
สทิธิ 

: บรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

วตัถปุระสงคข์องกำรออก
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ และ
ประโยชนท์ี่บรษัิทจะพงึไดร้บั
จำกกำรจดัสรรหุน้สำมญั
เพิ่มทนุในครัง้นี ้

: บรษัิทจะน ำเงินทนุท่ีไดจ้ำกกำรแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสทิธิ J-W3 ไปใช้
ในกำรช ำระคืนหนีเ้งินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินที่จะครบก ำหนดช ำระ ในปี 
2568-2569 ซึง่มีจ ำนวนประมำณ 317 ลำ้นบำท ทัง้นี ้ในกำรออกใบส ำคญั
แสดงสทิธิ J-W3 ในครัง้นี ้บรษัิทจะไดร้บัเงินประมำณ 270 ลำ้นบำท หำกผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิทกุรำยใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัครบถว้น 

ประโยชนท์ี่ผูถื้อหุน้จะพงึ
ไดร้บัจำกกำรเพิม่ทนุ 

: กำรเพิ่มทนุของบรษัิทในครัง้นีจ้ะช่วยใหบ้ริษัทมีเงินทนุส ำหรบักำรช ำระคืน
หนีส้ินและเงินกูย้ืม รวมทัง้ท ำใหบ้ริษัทมีโครงสรำ้งทำงกำรเงินที่แข็งแกร่ง
และมั่นคงมำกยิ่งขึน้ และมีควำมพรอ้มทำงดำ้นเงินทุนและสภำพคล่อง
ทำงดำ้นกำรเงินเพื่อรองรบักำรขยำยธุรกิจของบริษัทในอนำคต อันจะ
ก่อใหเ้กิดผลประโยชนแ์ละก ำไรต่อบริษัท ตลอดจนช่วยสรำ้งมูลค่ำเพิ่ม
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยำว 

ผูถื้อหุน้ของบริษัทจะไดร้บัผลประโยชน์จำกกำรที่บริษัทมีโครงสรำ้งทำง
กำรเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคง รวมทั้งมีควำมพรอ้มทำงดำ้นเงินทุนและ
สภำพคล่องทำงด้ำนกำรเงิน อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์และก ำไรต่อ
บรษัิท ตลอดจนช่วยสรำ้งมลูค่ำเพิ่มใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยำว และในกรณี
ที่ผูถื้อหุน้ใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัของบริษัท ผูถื้อหุน้มีสิทธิไดร้บัเงินปันผลตำม
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทที่ก ำหนดใหจ้่ำยเงินปันผลใหก้บัผูถื้อ
หุน้ในอัตรำไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 50 ของก ำไรสุทธิของงบกำรเงินรวมของ
บรษัิทหลงัหกัภำษีเงินได ้
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ส่วนที่ 2 

ข้อก ำหนดสิทธิทั่วไป 

1.   ค ำจ ำกดัควำม 

เว้นแต่จะก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น ค ำและข้อควำมต่ำง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อก ำหนดสิทธินี ้ให้มีควำมหมำย
ดงัตอ่ไปนี ้

"ขอ้ก ำหนดสทิธิ" : หมำยถึง ขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหนำ้ที่ของผูอ้อกใบส ำคญัแสดง
สทิธิและผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฉบบันี ้ซึ่งมีผลบงัคบัตัง้แต่วนัที่ออก
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม (ถำ้มี) 

"ใบส ำคญัแสดงสทิธิ" : หมำยถึง ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบริษัท  เจเอเอส 
แอสเซ็ท จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 3 (“J-W3”) ชนิดระบุช่ือผูถื้อและ
สำมำรถโอนเปลี่ยนมือได้ หรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมี
รำยละเอียดตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ก ำหนดสทิธิ 

"ใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ" : หมำยถึง เอกสำรที่ออกโดยศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เพื่อให้แทน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

"บรษัิท" หรอื "ผูอ้อกใบส ำคญั
แสดงสทิธิ" 

: หมำยถึง บรษัิท เจเอเอส แอสเซ็ท จ ำกดั (มหำชน) 

“ประกำศ ทจ. 34/2551” : หมำยถึง ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง
กำรขออนญุำตและกำรอนญุำตใหเ้สนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรบัใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธนัวำคม 2551 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม)  

"วนัท ำกำร" : หมำยถึง วนัท ำกำรของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

"ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ" : หมำยถึง ผูท้รงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิแตล่ะหนว่ยตำมขอ้ 3.3 

"สมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญั 
แสดงสทิธิ" หรอื "สมดุทะเบียน" 

: หมำยถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทำงทะเบียนซึ่งบันทึก
รำยละเอียดเก่ียวกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ที่เก็บรกัษำโดยนำยทะเบียน 

"สทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิ" : หมำยถึง สิทธิทัง้ปวงในใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัด
เฉพำะสิทธิในกำรซือ้หุน้รองรบั สิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ  สิทธิในกำร
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ไดร้บัคำ่เสยีหำยในกรณีหุน้รองรบัไมเ่พียงพอ 

"หุน้รองรบั" : หมำยถึง หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จ ำกัด 
(มหำชน) จ ำนวน 30,000,000 หุน้ ที่จดัสรรไวเ้พื่อรองรบักำรใชส้ทิธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ รวมทัง้หุน้สำมญัเพิ่มทนุท่ีจะออกเพิ่มเติมในกรณี
มีกำรปรบัสทิธิภำยใตข้อ้ก ำหนดสทิธิ 

“หุน้” : หมำยถึง หุน้สำมญัของบรษัิท เจเอเอส แอสเซ็ท จ ำกดั (มหำชน) 

“ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงใน
กำรใชส้ทิธิ” 

: หมำยถึง ระยะเวลำที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิซึง่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิใน
กำรซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบริษัท สำมำรถแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิไดต้ำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 5.3  

"วนัออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ" : หมำยถึง วนัท่ี 8 มิถนุำยน 2565 

"วนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิ" : ใหม้ีควำมหมำยตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 5.1 ของขอ้ก ำหนดสทิธิ 

“ส ำนกังำน ก.ล.ต.” : หมำยถึง ส  ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรพัย ์

"นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดง
สทิธิ" หรอื “นำยทะเบียน” 

: หมำยถึง บรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  
เลขที่ 93 ถนนรชัดำภิเษก แขวงดนิแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพมหำนคร 10400   
โทรศพัท ์0-2009-9000   โทรสำร  0-2009-9991 
และ/หรอื นิติบคุคลใด ๆ ที่ไดร้บักำรแตง่ตัง้ใหเ้ป็นนำยทะเบียน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิรำยใหมท่ี่รบัโอนสทิธิและหนำ้ที่ของนำยทะเบยีน
เก่ียวกบักำรเป็นนำยทะเบยีนใบส ำคญัแสดงสทิธินี ้

“ตลำดหลกัทรพัย”์ : หมำยถึง ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

"ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย"์ : หมำยถึง บรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

“ระบบเผยแพรข่อ้มลูผำ่นสือ่
อิเลก็ทรอนิกสข์องตลำด
หลกัทรพัยฯ์” 

: หมำยถึง ระบบเปิดเผยสำรสนเทศของบริษัทจดทะเบียนผ่ำนสื่อ
อิเลก็ทรอนิกสข์องตลำดหลกัทรพัย ์

2.   รำยกำรทั่วไป 

ใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ออกและเสนอขำยตำมประกำศ ทจ. 34/2551  

 



ขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสทิธิและหนำ้ทีข่องผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธิและผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญัของ บรษิัท เจเอเอส แอสเซ็ท จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที ่3 

- 9 - 

 

3.   ใบส ำคัญแสดงสิทธิ สมุดทะเบียนผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิ และผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

3.1 นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิมีหนำ้ที่ที่จะตอ้งออกใบส ำคัญแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ    
ทุกรำย ส ำหรบัใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ฝำกไวก้ับศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ
จะตอ้งระบช่ืุอ “ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย”์ เป็นผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิแทนในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สทิธิ นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะออกใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมแบบที่
นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิก ำหนดใหแ้ก่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์

3.2  นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิมีหนำ้ที่ตำมสญัญำแต่งตัง้นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะตอ้งจดัท ำ
และเก็บรกัษำสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไวจ้นกว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธิทัง้หมดจะมีกำรใชส้ิทธิซือ้
หุน้รองรบัของบรษัิทหรอืจนกวำ่ครบก ำหนดอำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิ (แลว้แตก่รณี) 

3.3 ผูท้รงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

3.3.1 ผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิกรณีทั่วไป สิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตกไดแ้ก่บคุคลหรือนิติ
บคุคลที่ปรำกฏช่ือเป็นเจำ้ของใบส ำคญัแสดงสิทธิในจ ำนวนดงักลำ่วที่ระบอุยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิในขณะนั้น ๆ หรือในวันก่อนวันแรกของกำรปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ (วนัก่อนวนัแรกที่ขึน้เครื่องหมำย SP) เวน้แต่จะไดม้ีกำรโอนใบส ำคญัแสดง
สทิธิซึง่สำมำรถใชย้นักบัผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิไดต้ำมขอ้ 4.1.1 เกิดขึน้แลว้ในวนัก่อนวนัปิดสมดุ
ทะเบียนที่เก่ียวขอ้งขำ้งตน้ซึง่สทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิจะตกไดแ้ก่ผูร้บัโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

3.3.2 ผูท้รงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิกรณีที่ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยเ์ป็นผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิแทน  
สทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิจะตกไดแ้ก่บคุคลหรอืนิติบคุคลที่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บั
แจง้เป็นหนงัสอืจำกศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยว์่ำเป็นผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิในจ ำนวนตำมที่
ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยไ์ดแ้จง้ตอ่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ โดยจ ำนวนดงักลำ่วจะตอ้งไมเ่กิน
กว่ำจ ำนวนรวมของใบส ำคญัแสดงสิทธิในช่ือของศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยท์ี่ระบอุยู่ในสมดุทะเบียน  
ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิในขณะนัน้ ๆ หรือในวนัก่อนวนัแรกของกำรปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ  

3.4 เมื่อศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยแ์จง้ตอ่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ  นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิมีหนำ้ที่
ที่จะตอ้งออกใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ฝำกไวก้ับศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย์
และลงทะเบียนใหผู้ท้รงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิรำยดงักลำ่วเป็นผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิในสมดุทะเบียนผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมจ ำนวนที่ไดร้บัแจง้จำกศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ ทัง้นี ้เมื่อไดม้ีกำรออกใบส ำคญั
แสดงสิทธิและลงทะเบียนดงักล่ำวแลว้ นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะแกไ้ขจ ำนวนรวมของใบส ำคญั
แสดงสิทธิที่ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไวใ้นช่ือของศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์โดยหกั
จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดแ้ยกไปลงทะเบียนไวใ้นช่ือของผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิออก ส่วน
จ ำนวนรวมของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ปรำกฏในใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ออกใหแ้ก่
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ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยน์ัน้ หำกนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ไดท้  ำกำรแกไ้ข (ไม่ว่ำดว้ยเหตุใดก็ตำม)  
ให้ถือว่ำมีจ ำนวนลดลงตำมจ ำนวนของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้แยกไปออกใบส ำคัญแสดงสิทธิและ
ลงทะเบียนไวใ้นช่ือของผูท้รงสทิธิในใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่ว 

4.   กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

4.1 กำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่มิไดฝ้ำกไวก้บัศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งันี  ้

4.1.1 แบบกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิระหวำ่งผูโ้อนและผูร้บัโอน กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะสมบรูณ์
เมื่อผูโ้อนใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งเป็นผูท้ี่สมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิระบช่ืุอเป็นเจำ้ของ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิในจ ำนวนที่จะท ำกำรโอน หรือผูร้บัโอนคนสดุทำ้ยโดยมีกำรสลกัหลงัแสดงกำร
โอนตอ่เนื่องครบถว้นจำกผูท้ี่ปรำกฏช่ือดงักลำ่ว (แลว้แต่กรณี) ไดส้ง่มอบใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่
ผูร้บัโอนโดยลงลำยมือช่ือสลกัหลงัแสดงกำรโอนใหไ้วด้ว้ย 

ผลกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิระหว่ำงผูร้บัโอนกบับริษัท กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะใชย้นักับ
บริษัทไดก็้ต่อเมื่อนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บัค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดง
สิทธิพรอ้มทัง้ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ผูร้บัโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิไดล้งลำยมือช่ือเป็นผูร้บัโอนใน
ดำ้นหลงัของใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้ครบถว้นแลว้ 

ผลของกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิระหวำ่งผูร้บัโอนกบับคุคลภำยนอก  กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะ
ใชย้นักบับคุคลภำยนอกไดก็้ต่อเมื่อนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิไดล้งทะเบียนกำรโอนใบส ำคญั
แสดงสทิธิในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิเรยีบรอ้ยแลว้ 

4.1.2 กำรขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะตอ้งกระท ำ ณ ส ำนกังำนใหญ่ของนำยทะเบียน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิในวนัและเวลำท ำกำรของนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ และจะตอ้งท ำตำม
แบบและวิธีกำรที่นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิก ำหนด โดยผูข้อลงทะเบียนจะตอ้งส่งมอบ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ลงลำยมือช่ือครบถว้นตำมหลกัเกณฑใ์นขอ้ 4.1.1 พรอ้มทัง้หลกัฐำนอื่น ๆ ที่
ยืนยนัถึงควำมถกูตอ้งและควำมสมบรูณข์องกำรโอนและกำรรบัโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมที่นำย
ทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิก ำหนดใหแ้ก่นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ  และให้นำยทะเบียน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิออกใบรบัค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูข้อลงทะเบียนนัน้ 

4.1.3 นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ พรอ้มทัง้รบัรองกำรโอนไวใ้นใบส ำคญัแสดงสทิธิภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่
นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิไดร้บัค ำขอลงทะเบียนและเอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้งในกรณีที่ไม่
ตอ้งออกใบส ำคญัแสดงสิทธิใหใ้หม่ หรือภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่นำยทะเบียนใบส ำคญั
แสดงสทิธิไดร้บัค ำขอลงทะเบียนและเอกสำรหลกัฐำนที่เก่ียวขอ้งในกรณีที่ตอ้งออกใบส ำคญัแสดง
สทิธิใหใ้หม ่
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4.1.4 นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รบัด ำเนินกำรตำมค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญั
แสดงสิทธิ หำกนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิเห็นว่ำกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธินัน้จะขัดต่อ
กฎหมำยหรือขดัต่อขอ้จ ำกดักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ถำ้มี) โดยนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดง
สทิธิจะแจง้ใหผู้ข้อลงทะเบียนทรำบภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ไดร้บัค ำขอลงทะเบียนและเอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.2 ส ำหรบักำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ฝำกไว้กับศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นไปตำมขอ้บังคับของตลำด
หลกัทรพัย ์ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์และหนว่ยงำนก ำกบัดแูลอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.   วิธีกำรใช้สิทธิและเงือ่นไขกำรใช้สิทธิ 

5.1 วนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิ 

วนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิครัง้แรกตรงกบัวนัที่ 30 กนัยำยน 2565 และวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ยคือวนัที่
ใบส ำคญัแสดงสทิธิมีอำยคุรบ 4 ปีนบัจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 5 มิถนุำยน 2569 โดย
หำกวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ยไมต่รงกบัวนัท ำกำร ใหเ้ลือ่นวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ยขึน้มำเป็น
วนัท ำกำรสดุทำ้ยก่อนหนำ้วนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ยเดิม  

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิในกำรซือ้หุน้รองรบัของบรษัิทไดใ้นวนัท ำกำร
สดุทำ้ยของทุก ๆ ไตรมำสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่ำวคือ วันท ำกำรสุดทำ้ยของเดือน มีนำคม มิถุนำยน 
กนัยำยน ธนัวำคม) ตลอดอำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิ ("วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ") ในกรณีที่วนัใชส้ทิธิดงักลำ่วไม่
ตรงกบัวนัท ำกำร ใหเ้ลือ่นวนัใชส้ทิธิดงักลำ่วเป็นวนัท ำกำรสดุทำ้ยก่อนหนำ้วนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิครัง้ดงักลำ่ว 

ทัง้นี ้บรษัิทจะไมเ่รยีกใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิใชส้ทิธิ นอกเหนือจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิที่ระบไุวข้ำ้งตน้ 

5.2 กำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ 

ในกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษัท ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุน
ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทัง้หมดหรือบำงสว่นก็ได ้ส  ำหรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ไดใ้ช้
สิทธิภำยในวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย บริษัทจะถือว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิ
ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่วและใหถื้อวำ่ใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้ ๆ สิน้สภำพโดยไมม่ีกำรใชส้ทิธิ 

5.3 ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ 

5.3.1 ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัแตล่ะครัง้ (ยกเวน้กำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย)  

 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงคท์ี่จะใชส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษัทจะตอ้งแจง้
ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตำมวิธีกำรและขัน้ตอนกำรใช้
สิทธิตำมขอ้ 5.4 (“ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ”) ในระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภำยใน
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ระยะเวลำ 15 วนัก่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิในแต่ละครัง้ (“ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สทิธิ”) 

 ทัง้นี ้บริษัทจะไม่ปิดสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อ
ก ำหนดสิทธิของผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิในกำรที่จะใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษัท  และ
บรษัิทจะแจง้ขำ่วและรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัก ำหนดวนัใชส้ทิธิ ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนง
ในกำรใชส้ิทธิ อตัรำกำรใชส้ิทธิ รำคำกำรใชส้ิทธิ รำยละเอียดบญัชีธนำคำรเพื่อกำรจองซือ้และใช้
สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ บคุคลที่บริษัทจะแต่งตัง้ใหเ้ป็นตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สทิธิ (ถำ้มี) และสถำนท่ีใชส้ทิธิ ผำ่นระบบเผยแพรข่อ้มลูผำ่นสือ่อิเลก็ทรอนิกสข์องตลำดหลกัทรพัย์
ฯ หรอืระบบอื่นใดตำมที่ตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด เพื่อแจง้ใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบลว่งหนำ้
ไมน่อ้ยกวำ่ 5 วนัท ำกำรก่อนวนัเริม่ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิแตล่ะครัง้ 

5.3.2 ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัครัง้สดุทำ้ย 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงตำมวิธีกำรและขัน้ตอนกำรใชส้ิทธิตำมขอ้ 5.4 ใน
ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภำยในระยะเวลำ 15 วนัก่อนวนัก ำหนดใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย 
(“ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย”) 

ทัง้นี ้บรษัิทจะแจง้ขำ่วและรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัก ำหนดวนัใชส้ิทธิ ระยะเวลำกำรแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย อตัรำกำรใชส้ิทธิ รำคำกำรใชส้ิทธิ รำยละเอียดบญัชีธนำคำรเพื่อ
กำรจองซือ้และใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ บคุคลที่บรษัิทจะแตง่ตัง้ใหเ้ป็นตวัแทนรบัแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) และสถำนที่ใชส้ิทธิ ผ่ำนระบบเผยแพรข่อ้มลูผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกสข์อง
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ หรือระบบอื่นใดตำมที่ตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด เพื่อแจง้ใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 14 วนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้
สดุทำ้ย พรอ้มทัง้สง่จดหมำยลงทะเบียนถึงผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ตำมรำยช่ือที่ปรำกฏในสมุด
ทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้สดุทำ้ย 
โดยบริษัทจะปิดสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิครัง้
สุดทำ้ยเป็นเวลำ 21 วันก่อนวันก ำหนดใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย และตลำดหลักทรัพย์จะท ำกำรขึน้
เครื่องหมำยหำ้มกำรซือ้ขำยชั่วครำว (SP) เพื่อหำ้มกำรซือ้ขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ลว่งหนำ้ 2 วนั
ท ำกำรก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนและจนถึงวนัท่ีใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย 

ในกรณีที่วนัเริ่มปิดสมดุทะเบียนผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ใช่
วนัท ำกำรของตลำดหลกัทรพัย ์ใหเ้ลื่อนวนัเริ่มปิดสมดุทะเบียนเป็นวนัท ำกำรสดุทำ้ยก่อนหนำ้วนั
เริม่ปิดสมดุทะเบียนเดิมดงักลำ่ว ทัง้นี ้ใบส ำคญัแสดงสทิธิจะพกักำรซือ้ขำยจนถึงวนัก ำหนดใชส้ิทธิ
ครัง้สดุทำ้ย 
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5.4 วิธีกำรใชส้ทิธิและขัน้ตอนกำรใชส้ทิธิ  

5.4.1 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถขอรบัใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุไดท้ี่บริษัท 
และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) หรือดำวนโ์หลดจำกเว็บไซตข์องบริษัท 
(https://www. jasasset.co.th) โดยสำมำรถแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุไดท้ี่
บรษัิท และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) ตำมระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนง
ในกำรใชส้ทิธิตำมที่ระบใุนขอ้ 5.3 ขำ้งตน้ 

ที่อยูบ่รษัิท : 
บรษัิท เจเอเอส แอสเซ็ท จ ำกดั (มหำชน) 
187 อำคำรเจมำรท์ ชัน้ 8 ถนนรำมค ำแหง แขวงรำษฎรพ์ฒันำ 
เขตสะพำนสงู กรุงเทพมหำนคร 10240 
โทรศพัท ์ 0-2308-9000 
 

ในกรณีที่ใบส ำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบใบหุ้น (Script) ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้
ใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นหลกัฐำนในกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิไดท้นัที 
 

ในกรณีที่ใบส ำคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไรใ้บหลกัทรพัย์ (Scripless) ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่
ตอ้งกำรใชส้ทิธิตอ้งแจง้ควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมที่ตลำด
หลกัทรพัยก์ ำหนด ดงันี ้

 ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีบัญชีซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องตนอยู่ในบัญชี “บริษัท 
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผู้ฝำก” ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่
ตอ้งกำรใชส้ิทธิตอ้งแจง้ควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ตำมที่ตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนำยหน้ำซื ้อขำย
หลกัทรพัย ์(Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรพัยด์งักล่ำวจะด ำเนินกำรแจง้กบัศนูยร์บั
ฝำกหลกัทรพัยเ์พื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจำกบญัชี “บริษัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผูฝ้ำก” โดยศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะด ำเนินกำรออกใบแทน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลกัฐำนประกอบกำรใช้สิทธิซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุนของ
บรษัิท 

 ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิไมม่ีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัย ์โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิอยู่
กบัศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยใ์น “บญัชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย์” ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่
ตอ้งกำรใชส้ิทธิ ตอ้งแจง้ควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ตำมที่ตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด โดยยื่นต่อศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยเ์พื่อขอถอนใบส ำคัญ
แสดงสิทธิจำก “บญัชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย”์ โดยศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะด ำเนินกำร
ออกใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิ เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐำนประกอบกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่ม
ทนุของบรษัิท 
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ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ (ทัง้ที่ถือเป็นใบส ำคญัแสดงสทิธิและในระบบไรใ้บหลกัทรพัย ์(Scripless)) 
ที่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุน จะตอ้งปฏิบตัิตำมเง่ือนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิ โดยตอ้งด ำเนินกำรและส่งเอกสำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิภำยในระยะเวลำกำรแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ ดงันี ้

ก) แบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนที่ไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้งชดัเจน 
และครบถว้นทุกรำยกำร พรอ้มลงนำมโดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิและส่งใหแ้ก่บริ ษัท 
และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) ในช่วงระยะเวลำกำรแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชส้ทิธิ 

ข) ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมแบบที่ตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด 
ซึ่งผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิลงลำยมือช่ือผูโ้อนดำ้นหลงั ตำมจ ำนวนที่ระบใุนแบบแสดง
ควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธิ และหนงัสอืมอบอ ำนำจใหผู้อ้ื่นมำรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิฉบบัใหม่
ส  ำหรบัใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ยงัไมไ่ดใ้ชส้ทิธิ (ถำ้มี) และสง่ใหแ้ก่ บริษัท และ/หรือ ตวัแทน
รบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) 

ค) ช ำระเงินตำมจ ำนวนที่ระบใุนใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ และส่ง
หลกัฐำนกำรช ำระเงินใหแ้ก่บรษัิท และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้
มี) โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ประสงคจ์ะใชส้ทิธิซือ้หุน้ จะตอ้ง  

1)  โอนเงินเขำ้บญัชีเงินฝำกประเภทออมทรพัย ์ธนำคำร กรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน)  
สำขำถนนพฒันำกำร ช่ือบญัชี “บญัชีจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุน บมจ.เจเอเอส แอส
เซ็ท ” เลขที่บญัชี 168-1-54710-5 โดยใหแ้นบหลกัฐำนกำรโอนเงินที่ธนำคำรออกให ้
พรอ้มระบช่ืุอ-นำมสกลุ และเบอรโ์ทรศพัทท์ี่สำมำรถติดตอ่ไวด้ว้ย หรอื  

2)   ช ำระเป็นเ ช็คบุคคล แคชเ ชียร์เ ช็ค  ดร๊ำฟท์ ที่สำมำรถเรียกเ ก็บได้ในเขต
กรุงเทพมหำนคร ภำยใน 1 วนัท ำกำรนบัจำกวนัท่ีแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิในแต่ละ
ครัง้ โดยเช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็ค หรอืดรำ๊ฟ ตอ้งลงวนัท่ีก่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิใน
ครัง้นัน้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำร และขีดครอ่มเฉพำะสั่งจ่ำย “บญัชีจองซือ้หุน้สำมญั
เพิ่มทุน บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท” โดยให้ระบุช่ือ-นำมสกุล และเบอรโ์ทรศัพท์ที่
สำมำรถติดตอ่ไดไ้วด้ำ้นหลงัดว้ย หรอื  

3)  ช ำระโดยวิธีกำรอื่นตำมแตท่ี่บรษัิท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ 
(ถำ้มี) จะเป็นผูก้  ำหนดและแจง้ใหท้รำบตอ่ไป 

ทัง้นี ้กำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัดงักลำ่วจะสมบรูณก็์ต่อเมื่อบริษัท และ/หรือตวัแทนรบัแจง้
ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) เรยีกเก็บเงินดงักลำ่วไดแ้ลว้เทำ่นัน้ หำกบริษัท และ/หรือ 
ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) เรียกเก็บเงินไม่ไดด้ว้ยเหตผุลใดๆ ที่มิได้
เกิดจำกควำมผิดของบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจ้งควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถ้ำมี)  
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บรษัิทจะถือวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิแสดงเจตนำยกเลกิกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ
ในครัง้นัน้ โดยบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) จะจดัส่ง
ใบส ำคญัแสดงสทิธิพรอ้มกบัเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรอืดรำ๊ฟทท์ี่เรียกเก็บเงินไม่ไดค้ืนใหแ้ก่ผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิในครัง้นัน้ ๆ แตท่ัง้นี ้ไม่
ถือเป็นกำรตดัสิทธิที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุในครัง้ต่อไป 
เวน้แตเ่ป็นกำรใชส้ทิธิในครัง้สดุทำ้ย บรษัิทจะถือวำ่ใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้ ๆ สิน้สภำพลง
โดยไมม่ีกำรใชส้ทิธิซึง่บรษัิท และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) จะ
ไมร่บัผิดชอบตอ่ดอกเบีย้ และ/หรอืคำ่เสยีหำยอื่นใด ไมว่ำ่กรณีใด ๆ  

ง) ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่ำอำกรแสตมป์หรือภำษีอื่นใด  (ถำ้มี) 
ตำมบทบญัญตัิแหง่ประมวลรษัฎำกรหรือขอ้บงัคบัหรือกฎหมำยต่ำง ๆ ที่ใชบ้งัคบัในกำร
ใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

จ) หลกัฐำนประกอบกำรใชส้ทิธิ 

1)   บคุคลธรรมดำสญัชำติไทย :  ส  ำเนำบตัรประชำชน หรือส ำเนำบตัรขำ้รำชกำร 
หรือส ำเนำบตัรพนกังำนรฐัวิสำหกิจที่ยงัไม่หมดอำยุ (ในกรณีมีกำรเปลี่ยนช่ือ/
ช่ือสกลุ ซึง่ท ำใหช่ื้อ/ช่ือสกลุ ไมต่รงกบัใบส ำคญัแสดงสทิธิ ใหแ้นบเอกสำรที่ออก
โดยหนว่ยงำนรำชกำร เช่น ใบแจง้เปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล เป็นตน้) พรอ้มลงลำยมือ
ช่ือรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง (กรณีผูใ้ชส้ิทธิเป็นผูเ้ยำว ์จะตอ้งแนบหนงัสือยินยอม
ของ บิดำหรือมำรดำ หรือผูป้กครอง (แลว้แต่กรณี) ส  ำเนำบตัรประชำชนของ
บิดำหรอืมำรดำหรอืผูป้กครอง  และส ำเนำทะเบียนบำ้นที่ผูเ้ยำวอ์ำศยัอยู่พรอ้ม
ลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง) 

2)   บคุคลธรรมดำต่ำงดำ้ว :   ส  ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง พรอ้ม
ลงลำยมือช่ือรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

3)   นิติบคุคลสญัชำติไทย : ส  ำเนำหนงัสือรบัรองบริษัท ที่กระทรวงพำณิชยอ์อกให้
ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิในครัง้นั้น ๆ พรอ้มรับรองส ำเนำ
ถกูตอ้งโดยกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจที่มีช่ือปรำกฏอยู่ในหนงัสือรบัรองบริษัทนัน้ และ
เอกสำรหลกัฐำนของกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือช่ือตำม 1) หรือ 2) พรอ้มลง
ลำยมือช่ือรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

4)   นิติบุคคลต่ำงดำ้ว  : ส  ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนจัดตัง้นิติบุคคล และ/หรือ 
หนงัสอืรบัรองนิติบคุคล พรอ้มลงลำยมือช่ือรบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยกรรมกำรผู้
มีอ  ำนำจ และเอกสำรหลกัฐำนของกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือช่ือตำม  1) 
หรอื 2) พรอ้มลงลำยมือช่ือรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง และรบัรองโดย Notary public 
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ของประเทศที่ออกเอกสำรนัน้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิในครัง้
นัน้ ๆ 

5)   คัสโตเดียน (Custodian) : ส  ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียน พร้อมหนังสือ
แตง่ตัง้คสัโตเดียน และเอกสำรหลกัฐำนของผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือช่ือตำม 1) หรอื 
2) พรอ้มลงลำยมือช่ือรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง และรบัรองโดย Notary public ของ
ประเทศที่ออกเอกสำรนัน้ไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิในครัง้นัน้ ๆ 

ทัง้นี ้หำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิไมส่ง่มอบหลกัฐำนประกอบกำรใช้สทิธิตำมที่กลำ่วขำ้งตน้ บริษัท 
และ/หรือ ตัวแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ  (ถำ้มี) ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำผูถื้อใบส ำคัญ
แสดงสทิธิไมป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิในครัง้นัน้ ๆ อยำ่งไรก็ตำม บริษัท และ/หรือ 
ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) สำมำรถใชด้ลุพินิจในกำรพิจำรณำใหผู้ถื้อใบส ำคญั
แสดงสทิธิใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิไดต้ำมควำมเหมำะสม 

5.4.2 จ ำนวนหนว่ยของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ขอใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุจะตอ้งเป็นจ ำนวนเต็มเท่ำนัน้ 
โดยอตัรำกำรใชส้ทิธิเทำ่กบัใบส ำคญัแสดงสทิธิหนึง่หนว่ยตอ่หุน้สำมญั 1 หุน้ เวน้แตก่รณีมีกำรปรบั
อตัรำกำรใชส้ทิธิตำมเง่ือนไขกำรปรบัสทิธิตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6 

5.4.3 จ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกใหเ้มื่อมีกำรใชส้ิทธิจะค ำนวณโดยกำรน ำจ ำนวนเงินในกำรใชส้ิทธิ  ซึ่งผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิไดช้ ำระตำมที่กลำ่วขำ้งตน้ หำรดว้ยรำคำกำรใชส้ิทธิในขณะที่มีกำรใชส้ิทธินัน้ 
โดยบริษัทจะออกหุน้สำมญัเป็นจ ำนวนเต็ม ไม่เกินจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิคูณดว้ย
อตัรำกำรใชส้ทิธิ หำกมีกำรปรบัรำคำกำรใชส้ทิธิ และ/หรอือตัรำกำรใชส้ทิธิแลว้ท ำใหม้ีเศษเหลืออยู่
จำกกำรค ำนวณดงักลำ่ว บรษัิท และ/หรอื ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) จะไม่น ำ
เศษดงักลำ่วมำคิดค ำนวณและจะช ำระเงินที่เหลือจำกกำรใชส้ิทธิดงักลำ่วเป็นเช็คระบช่ืุอขีดครอ่ม
เฉพำะคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 14 วนันบัจำกวนั
ก ำหนดกำรใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้โดยไมม่ีดอกเบีย้ไมว่ำ่ในกรณีใด ๆ 

ในกรณีที่ตอ้งมีกำรเปลี่ยนแปลงอตัรำกำรใชส้ิทธิตำมเกณฑก์ำรปรบัรำคำกำรใชส้ิทธิ และ/หรือ
อตัรำกำรใชส้ิทธิตำมที่ระบใุนเง่ือนไขกำรปรบัสิทธิ และมีเศษของจ ำนวนหุน้สำมญัที่จะไดร้บัจำก
กำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ ใหต้ดัเศษของหุน้ทิง้ 

5.4.4 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งใชส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัไม่ต ่ำกว่ำ 100 หุน้สำมญั โดยจ ำนวน
หนว่ยของใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ขอใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัจะตอ้งเป็นจ ำนวนเต็มเท่ำนัน้ อย่ำงไรก็ตำม 
ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ มีสิทธิในกำรซือ้หุน้ต ่ำกว่ำ 100 หุน้สำมญั จะตอ้งใชส้ิทธิในกำร
ซือ้หุน้สำมญัในครัง้เดียวทัง้จ ำนวน ยกเวน้ในกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ยนี ้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะ
สำมำรถใชส้ทิธิในกำรซือ้หุน้สำมญัโดยไมม่ีกำรก ำหนดจ ำนวนหุน้สำมญัขัน้ต ่ำ 

5.4.5 หำกบรษัิท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) ไดร้บัเอกสำรแจง้ควำมจ ำนง
ในกำรใชส้ทิธิตำมขอ้ 5.4.1 จ) ไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้ง หรือจ ำนวนเงินที่บริษัทไดร้บัช ำระไม่ครบ
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ตำมจ ำนวนที่ระบไุวใ้นแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญั หรือบริษัทตรวจสอบไดว้่ำ
ขอ้ควำมที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญันัน้ไม่
ครบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้ง หรอืติดอำกรแสตมป์ (ถำ้มี) ไมค่รบถว้นถกูตอ้งตำมบทบญัญตัิแหง่ประมวล
รษัฎำกร ขอ้บงัคับ หรือกฎหมำยต่ำง ๆ ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิจะตอ้งท ำกำรแก้ไขใหถู้กตอ้ง
ภำยในระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้ หำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ท ำ
กำรแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภำยในระยะเวลำดงักลำ่ว บริษัท และ/หรือตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สทิธิ (ถำ้มี) จะถือวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัในครัง้นัน้ 
ๆ และบรษัิท และ/หรือตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) จะจดัสง่เงินที่ไดร้บัโดยไม่มี
ดอกเบีย้ และใบส ำคญัแสดงสิทธิคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ ภำยใน  14 วนันบัจำกวัน
ก ำหนดกำรใชส้ทิธิในครัง้นัน้ ๆ ตำมวิธีกำรและเง่ือนไขที่ก ำหนดโดยบริษัท และ/หรือตวัแทนรบัแจง้
ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) ทัง้นี ้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิ
ซือ้หุน้สำมญัใหมไ่ดใ้นวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิครัง้ต่อไป เวน้แต่กำรใชส้ิทธิครัง้นัน้จะเป็นกำรใชส้ิทธิ
ครัง้สุดท้ำย ให้ถือว่ำใบส ำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ บริษัทจะไม่
รบัผิดชอบตอ่ดอกเบีย้ และ/หรอืคำ่เสยีหำยอื่นใด ไมว่ำ่กรณีใด ๆ 

5.4.6 ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิช ำระเงินในกำรใชส้ทิธิไมค่รบถว้น บรษัิท และ/หรอืตวัแทนรบัแจง้
ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) มีสิทธิที่จะด ำเนินกำรประกำรใดประกำรหนึ่งดงัต่อไปนี ้ ตำมที่
บรษัิท และ/หรอืตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) จะเห็นสมควร 

ก) ใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิช ำระเงินเพิ่มเติมตำมจ ำนวนที่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิใหค้รบถว้น
ภำยในระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในครัง้นั้น  หำกบริษัท และ/หรือ 
ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) ไมไ่ดร้บัเงินครบตำมจ ำนวนในกำรใชส้ิทธิ
ภำยในระยะเวลำดังกล่ำว บริษัท และ/หรือตัวแทนรบัแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ  
(ถำ้มี) จะถือวำ่กำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิในครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไมม่กีำรใชส้ทิธิ 
หรอื 

ข)  ถือว่ำจ ำนวนหุน้สำมญัที่จองซือ้มีจ ำนวนเท่ำกับจ ำนวนเงินที่ไดร้บัจำกกำรใชส้ิทธิตำม
รำคำกำรใชส้ทิธิในขณะนัน้ หรอื 

ค)  ถือวำ่กำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิในครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไมม่ีกำรใชส้ทิธิ 

ทัง้นี ้ ในกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย บริษัทจะด ำเนินกำรตำมขอ้ ข) ขำ้งตน้ และกำรกระท ำใด ๆ ของ
บรษัิท และ/หรอืตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) ใหถื้อวำ่เป็นท่ีสดุ  

ในกรณีตำมขอ้ ก) และ ค) บรษัิท และ/หรอืตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) จะสง่เงิน
ที่ไดร้บัไวค้ืนเป็นเช็คระบช่ืุอขีดครอ่มเฉพำะและใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ
โดยจะถือว่ำไม่มีกำรใช้สิทธิดังกล่ำว โดยจะส่งคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิในครัง้นัน้ ๆ โดยไมม่ีดอกเบีย้ 
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ในกรณีตำมขอ้ ข) บรษัิท และ/หรอืตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) จะถือว่ำมีกำรใช้
สทิธิเพียงบำงสว่น และบริษัท และ/หรือตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) จะสง่มอบ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิส่วนที่เหลือคืนใหก้บัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
ทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิในครัง้นัน้ ๆ พรอ้มเงินสว่นที่
เหลอื (ถำ้มี) โดยไมม่ีดอกเบีย้โดยช ำระเป็นเช็ค ดร๊ำฟท ์ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือค ำสั่งจ่ำยเงินของ
ธนำคำร ซึง่ขีดครอ่มสั่งจ่ำยเฉพำะช่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ อย่ำงไรก็ดี ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงั
ไมม่ีกำรใชส้ทิธิดงักลำ่ว ยงัมีผลตอ่ไปจนถึงวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย เวน้แตเ่ป็นกำรใชส้ิทธิ
ครัง้สดุทำ้ย 

5.4.7  ในกรณีที่บริษัท และ/หรือตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ  (ถำ้มี) ไม่สำมำรถคืนเงินสว่นที่
ไมไ่ดใ้ชส้ิทธิใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดภ้ำยในระยะเวลำ 14 วนันบัแต่วนัครบก ำหนดกำรใช้
สิทธิในครัง้นัน้ ๆ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไดร้บัดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 7.5 ต่อปี โดยค ำนวณ
จำกเงินสว่นท่ีไมไ่ดใ้ชส้ทิธินบัแตว่นัท่ีพน้ก ำหนด 14 วนัดงักลำ่วจนถึงวนัที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ไดร้บัคืน 

อย่ำงไรก็ดี หำกบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ  (ถำ้มี) ไดท้ ำกำรสง่เช็ค 
ดร๊ำฟท์ ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือค ำสั่งจ่ำยเงินของธนำคำร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะช่ือผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบใุนหนงัสือแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้
สทิธิโดยถกูตอ้งแลว้ ใหถื้อวำ่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิไดร้บัเงินคืนโดยชอบและผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สทิธิ ไมม่ีสทิธิเรยีกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรอืคำ่เสยีหำยใด ๆ อีกตอ่ไป 

5.4.8  เมื่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ประสงคจ์ะใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ ไดป้ฏิบตัิตำมเง่ือนไขกำรแจง้
ควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ กลำ่วคือ ไดส้ง่มอบทัง้ใบส ำคญัแสดงสิทธิ แบบแสดง
ควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญั พรอ้มทัง้หลกัฐำนประกอบกำรใชส้ิทธิตำมขอ้ 5.4.1 จ) และ
ช ำระเงินค่ำจองซือ้หุน้สำมญัถกูตอ้งและครบถว้นสมบรูณ์ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไม่สำมำรถ
เพิกถอนกำรใชส้ทิธิได ้เวน้แตจ่ะไดร้บัควำมยินยอมเป็นหนงัสือจำกบริษัท และ/หรือตวัแทนรบัแจง้
ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) 

5.4.9  เมื่อพน้ก ำหนดวนัก ำหนดใช้สิทธิครัง้สุดทำ้ยแลว้ แต่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิยงัมิไดป้ฏิบัติตำม
เง่ือนไขของกำรใชส้ทิธิที่บรษัิท และ/หรือตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) ก ำหนดไว้
อย่ำงครบถ้วน ให้ถือว่ำใบส ำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ  และผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิจะใชส้ทิธิใด ๆ ไมไ่ดอ้ีก 

5.4.10 ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิสง่มอบใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นจ ำนวนมำกกว่ำจ ำนวนที่ประสงค์
จะใชส้ทิธิ บรษัิท และ/หรอืตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) จะสง่ใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ใบใหม่โดยมีจ ำนวนของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ลดลงใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำว หำก
ใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้อยูใ่นระบบใบหุน้ โดยทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 14 วนันบัจำกวนัครบ
ก ำหนดกำรใชส้ทิธินัน้ ๆ และจะท ำกำรยกเลกิใบส ำคญัแสดงสทิธิใบเก่ำ 
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5.4.11 บรษัิทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุช ำระแลว้ของบรษัิทตอ่กระทรวงพำณิชยต์ำมจ ำนวนหุน้
สำมญัที่ออกใหม่ส  ำหรบักำรใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ภำยใน 14 วนั นบัตัง้แต่วนัที่บริษัทไดร้บัช ำระค่ำ
หุน้ตำมจ ำนวนที่มีกำรใชส้ทิธิแตล่ะครัง้ และบรษัิทจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัท
จดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ไดใ้ชส้ทิธินัน้เขำ้เป็นผูถื้อหุน้สำมญัของบรษัิทในสมดุทะเบียน
ผูถื้อหุน้ตำมจ ำนวนหุน้สำมญัที่ค  ำนวณไดจ้ำกกำรใชส้ทิธิในครัง้นัน้ 

ทัง้นี ้บรษัิทจะด ำเนินกำรยื่นค ำขอใหร้บัหุน้สำมญัเพิ่มทนุที่ออกเนื่องจำกกำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้ำซือ้ขำยในตลำดหลักทรัพย์ภำยใน 30 วันนับแต่วัน
ก ำหนดกำรใชส้ทิธิแตล่ะครัง้ 

หุน้สำมญัใหมท่ี่ออกเนื่องจำกกำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสถำนะเท่ำเทียมกบั
หุ้นสำมัญของบริษัทที่ได้ออกไปก่อนหน้ำแลว้ทุกประกำร  นับตั้งแต่วันที่มีกำรจดแจ้งช่ือของ 
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือผูร้บัสิทธิแทนเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทและจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแลว้
เนื่องจำกกำรออกหุน้สำมญัใหม่ จำกกำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ 

5.4.12  ในกรณีที่หุ้นสำมัญที่ส  ำรองไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิไม่เพียงพอ  บริษัทจะด ำเนินกำรชดใช้
ค่ำเสียหำยที่เกิดขึน้ใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไม่สำมำรถใชส้ิทธิไดต้ำมขอ้ 7 อย่ำงไรก็ตำม 
บรษัิทจะไมช่ดใชค้ำ่เสยีหำยใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไม่สำมำรถใชส้ิทธิได้ ถึงแมว้่ำจะมีหุน้
สำมญัเพียงพอ ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นบคุคลตำ่งดำ้วหรอืนิติบคุคลต่ำงประเทศที่ไม่
สำมำรถใชส้ทิธิได ้เพรำะถกูจ ำกดัสทิธิตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ท่ีระบใุนขอ้บงัคบัของบรษัิท 

5.4.13  นำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

 บรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
93 ถนนรชัดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400  
โทรศพัท ์  : 0-2009-9000 
โทรสำร  : 0-2009-9991 
Website  : http://www.set.or.th/tsd 
E-mail  : TSDCallCenter@set.or.th 

นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะรบัผิดชอบกำรปิดสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่งใน
สมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยช่ือเต็ม สญัชำติ และที่อยู่ของผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิและรำยละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งตำมที่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยก์ ำหนด ในกรณี
ขอ้มลูไมต่รงกนั บรษัิทจะถือวำ่สมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิเป็นขอ้มลูที่ถกูตอ้ง 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิมีหนำ้ที่ในกำรแจง้กำรเปลี่ยนแปลงหรือขอ้ผิดพลำดในรำยละเอียดในกำร
ลงบนัทึกในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ และนำยทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะ
เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขขอ้ผิดพลำดดงักลำ่ว  

http://www.set.or.th/tsd
mailto:TSDCallCenter@set.or.th
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5.4.14  วิธีกำรสง่มอบใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

บริษัทจะด ำเนินกำรส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิให้แก่บุคคลตำมรำยช่ือผู้ที่ได้รับกำรจัดสรร
ใบส ำคญัแสดงสทิธิและบรษัิทจะด ำเนินกำรออกและสง่มอบใบส ำคญัแสดงสิทธิ ตำมรำยละเอียด 
ดงันี ้

1) กรณีที่ผูไ้ดร้บักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิไมม่ีบญัชีขำยหลกัทรพัยก์บับริษัทหลกัทรพัย์
หรอืศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ 

ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์จะสง่มอบใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมจ ำนวนที่ไดร้บัจดัสรรใหแ้ก่ผูท้ี่
ไดร้บักำรจดัสรรทำงไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบั ตำมช่ือที่อยู่ที่ระบใุนสมดุทะเบียนผูถื้อ
หุน้ภำยใน 15 วันท ำกำร นับแต่วันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้ผูท้ี่ ไดร้บักำร
จัดสรรจะไม่สำมำรถขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับกำรจัดสรรในครั้งนี ้ในตลำด
หลกัทรพัยไ์ด ้จนกว่ำจะไดร้บัใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่งอำจไดร้บัภำยหลงัจำกที่ใบส ำคญั
แสดงสทิธิของบรษัิทเริม่ซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัย ์

2) กรณีที่ผู้ที่ ได้รับกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื ้อขำยหลักทรัพย์กับบริษัท
หลกัทรพัย ์

 ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ จะน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิฝำกไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝำก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผูฝ้ำก” และศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอด
บญัชีจ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทนัน้ฝำกหลกัทรพัยอ์ยู่ ในขณะเดียวกันบริษัท
หลกัทรพัยน์ัน้ก็จะบนัทกึยอดบญัชีจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ผูไ้ดร้บัจดัสรรฝำกไว ้และ
ออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่ไดร้บักำรจัดสรรภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัจำกวนัที่
ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ ในกรณีนีผู้ท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรจะสำมำรถขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ในตลำดหลกัทรพัยไ์ดท้นัทีที่ตลำดหลกัทรพัยอ์นมุตัิใหท้  ำกำรซือ้ขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ในตลำดหลกัทรพัย ์

 ทัง้นี ้ช่ือของผูถื้อหุน้ท่ีไดร้บักำรจดัสรรจะตอ้งตรงกบัช่ือเจำ้ของบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่ผู้
ที่ไดร้บักำรจัดสรรประสงคท์ี่จะฝำกใบส ำคัญแสดงสิทธิไว ้มิฉะนัน้แลว้ บริษัทขอสงวน
สทิธิที่จะด ำเนินกำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธิใหแ้ก่ผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรตำม 1) แทน 

3) กรณีที่ผูไ้ดร้บักำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซือ้ขำยหลกัทรพัยก์ับศูนยร์บัฝำก
หลกัทรพัย ์สมำชิกเลขที่ 600 

 บรษัิทจะน ำใบส ำคญัแสดงสทิธิฝำกไวศ้นูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์และศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย์
จะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมจ ำนวนที่ไดร้บักำรจัดสรรไวใ้นบญัชี
ของบญัชีผูอ้อกหลกัทรพัยส์มำชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูท้ี่ไดร้บักำร
จดัสรรภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัจำกวนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ เมื่อผูถื้อหุน้ที่ไดร้บักำร
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จดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิตอ้งกำรขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อหุน้ดงักลำ่วจะตอ้งถอน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิออกจำกบัญชีเลขที่  600 ดังกล่ำว โดยต้องติดต่อผ่ำนบริษัท
หลกัทรพัยท์ั่วไป ซึง่อำจจะมีคำ่ธรรมเนียมในกำรด ำเนินกำรตำมที่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์
และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ ก ำหนด ดังนั้นในกรณีนี ้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรรจะ
สำมำรถขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิในตลำดหลกัทรพัยไ์ดท้นัทีที่ตลำดหลกัทรพัยอ์นญุำตให้
ท ำกำรซือ้ขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิของบริษัทไดใ้นตลำดหลกัทรพัย ์และผูถื้อหุน้ที่ไดร้บั
กำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิไดด้  ำเนินกำรถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิออกจำกบญัชีเลขที่ 
600 ดงักลำ่วแลว้ 

5.4.15 กำรสง่มอบหุน้สำมญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจำกกำรใชส้ทิธิของใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

ในกำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัของบรษัิทตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญั สำมำรถเลือกใหบ้ริษัทด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดงัตอ่ไปนี ้

1) ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้สำมญั โดย
ใหอ้อกใบหุน้ในนำมของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะสง่มอบใบหุน้
ตำมจ ำนวนท่ีใชส้ทิธิแก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรบั ตำมช่ือ
ที่อยู่ที่ระบุไวใ้นสมุดทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ภำยใน 15 วนัท ำกำรนับจำกวนัครบ
ก ำหนดกำรใชส้ทิธิแตล่ะครัง้ ในกรณีนี ้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญั จะ
ไมส่ำมำรถขำยหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชส้ทิธิในตลำดหลกัทรพัยไ์ดจ้นกวำ่จะไดร้บัใบหุน้ 
ซึง่อำจจะไดร้บัภำยหลงัจำกที่หุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชส้ิทธิไดร้บัอนุญำตใหเ้ขำ้ท ำกำร
ซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัย ์

2) ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บักำรจัดสรรหุน้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้สำมญั 
แตป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิำรของศนูยฝ์ำกหลกัทรพัย ์โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิประสงคท์ี่จะ
ฝำกหุน้สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิไวใ้นบญัชีของบริษัทหลกัทรพัย ์ซึ่งผูถื้อใบส ำคัญ
แสดงสทิธิมีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยอ์ยู ่ในกรณีนี ้ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์จะด ำเนินกำรน ำ
หุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชส้ทิธิฝำกไวก้บั “บรษัิทศนูยฝ์ำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
เพื่อผู้ฝำก“และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวนหุ้นสำมัญที่บริษัท
หลกัทรพัยน์ัน้ฝำกหุน้สำมญัอยู ่ในขณะเดียวกนับรษัิทหลกัทรพัยน์ัน้ก็จะบนัทึกยอดบญัชี
จ ำนวนหุน้สำมญัที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิใชส้ิทธิซือ้หุน้สำมญัฝำกไวแ้ละออกหลกัฐำน
กำรฝำกใหแ้ก่ผูใ้ชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัจำกวนัครบก ำหนดกำรใชส้ิทธิ
ในแต่ละครัง้ ในกรณีนี ้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บักำรจัดสรรหุน้สำมญัจะสำมำรถ
ขำยหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชส้ทิธิในตลำดหลกัทรพัยไ์ดท้นัทีที่ตลำดหลกัทรพัยอ์นญุำต
ใหหุ้น้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชส้ทิธิท ำกำรซือ้ขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัย์ 
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ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญั เลือกใหบ้ริษัทด ำเนินกำรตำมขอ้ 
2) ช่ือของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ จะตอ้งตรงกบัช่ือเจำ้ของบญัชีซือ้
ขำยหลกัทรพัยท์ี่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิประสงคท์ี่จะฝำกหุน้สำมญัไวใ้นบญัชีหลกัทรพัย์
ดงักล่ำว มิฉะนัน้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรออกใบหุน้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สทิธิที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ตำมขอ้ 1) แทน 

3) ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้หุน้สำมัญไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่
ประสงคจ์ะใชบ้รกิำรของศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิประสงคท์ี่จะ
ฝำกหุน้สำมญัไวใ้นบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้บริษัทจะ
ด ำเนินกำรน ำหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชส้ทิธิฝำกไวก้บัศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์และศนูยร์บั
ฝำกหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนหุน้สำมญั ตำมจ ำนวนที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สทิธิไดร้บักำรจดัสรรไวใ้นบญัชีผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐำนกำร
ฝำกใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บักำรจัดสรรหุน้ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัจำกวนั
ครบก ำหนดกำรใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ เมื่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บักำรจัดสรรหุน้
ตอ้งกำรขำยหุน้ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้ตอ้งถอนหุน้ออกจำกบญัชี
เลขที่ 600 ดงักลำ่ว โดยตอ้งติดต่อผ่ำนบริษัทหลกัทรพัยท์ั่วไป ซึ่งอำจจะมีค่ำธรรมเนียม
ในกำรด ำเนินกำรตำมที่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์และ/หรือบริษัทหลกัทรพัยน์ัน้ ๆ ก ำหนด 
ดงันัน้ ในกรณีนี ้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้จะสำมำรถขำยหุน้ที่ไดร้บั
กำรจดัสรรในตลำดหลกัทรพัยไ์ดท้นัทีที่ตลำดหลกัทรพัยอ์นญุำตใหหุ้น้ของบริษัทท ำกำร
ซือ้ขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บักำร
จดัสรรหุน้ไดด้  ำเนินกำรถอนหุน้ออกจำกบญัชีเลขที่ 600 ดงักลำ่วแลว้ 

6.   เงือ่นไขกำรปรับสิทธิ 

เพื่อรกัษำผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกว่ำเดิม บริษัทจะด ำเนินกำรปรบั
รำคำกำรใชส้ิทธิ และ/หรืออตัรำกำรใชส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุน ตลอดอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
เมื่อเกิดเหตกุำรณใ์ดเหตกุำรณห์นึง่ดงัตอ่ไปนี ้

6.1 เมื่อบริษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไวข้องหุน้ของบริษัท อนัเป็นผลมำจำกกำรรวมหุน้ที่ออกแลว้ของ
บรษัิทหรอืกำรแบง่แยกหุน้ท่ีออกแลว้ของบรษัิท โดยกำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธิและอตัรำกำรใชส้ทิธิจะ
มีผลบงัคบัทนัทีนบัตัง้แต่มลูค่ำที่ตรำไวใ้หม่มีผลบงัคบัใชต้ำมระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย  

(1) รำคำกำรใชส้ทิธิ จะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
Price 1  = Price 0 x Par 1 

                   Par 0 
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(2) อตัรำกำรใชส้ทิธิ จะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
Ratio 1  = Ratio 0 x Par 0 

                    Par 1 
โดยที ่ Price 1 คือ รำคำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

 Price 0 คือ รำคำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

 Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

 Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

 Par 1 คือ มลูคำ่ที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัหลงักำรเปลีย่นแปลง 

 Par 0  คือ มลูคำ่ที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

6.2 เมื่อบรษัิทเสนอขำยหุน้สำมญัออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ (Rights Offering) และ/หรือ
ประชำชนทั่วไป และ/หรือบคุคลในวงจ ำกัด โดย “รำคำสทุธิต่อหุน้ของหุน้สำมญัที่ออกใหม่” ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 
90 ของ “รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษัท” ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใชส้ิทธิและอตัรำกำรใช้
สทิธิจะมีผลบงัคบัทนัทีนบัตัง้แตว่นัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไมไ่ดร้บัสทิธิในกำรซือ้หุน้สำมญัที่ออกใหม ่(วนัแรก
ที่ตลำดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมำย XR) ส  ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) 
และ/หรือวันแรกของกำรเสนอขำยหุน้สำมัญที่ออกใหม่ใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจ ำกัด 
(แลว้แตก่รณี)  

ในกำรนี ้

"รำคำสทุธิตอ่หุน้ของหุน้สำมญัที่ออกใหม่"  ค ำนวณไดจ้ำกจ ำนวนเงินทัง้หมดที่บริษัทจะไดร้บัจำกกำรเสนอ
ขำยหุน้สำมญั หกัดว้ยค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรเสนอขำยหลกัทรพัยท์ี่ออกนัน้ (ถำ้มี) หำรดว้ยจ ำนวนหุน้
สำมญัที่ออกใหมท่ัง้หมด 

อนึ่ง ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหุน้สำมญัที่ออกใหม่พรอ้มกนัมำกกว่ำ 1 รำคำกำรเสนอขำย ภำยใตเ้ง่ือนไขที่
จะตอ้งซือ้หุน้ดงักลำ่วดว้ยกนั ใหน้ ำรำคำเสนอขำยทกุรำคำมำค ำนวณรำคำสทุธิต่อหุน้ของหุน้สำมญัที่ ออก
ใหม ่แตใ่นกรณีที่กำรเสนอขำยดงักลำ่วไมอ่ยูภ่ำยในเง่ือนไขที่ตอ้งซือ้ดว้ยกนั ใหน้ ำเฉพำะรำคำเสนอขำยที่ต  ่ำ
กวำ่รอ้ยละ 90 ของ "รำคำตลำดตอ่หุน้ของหุน้สำมญัของบรษัิท" มำค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงเทำ่นัน้ 

"รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมัญของบริษัท"  ไดก้ ำหนดไวเ้ท่ำกับมูลค่ ำกำรซือ้ขำยหุน้สำมัญของบริษัท
ทัง้หมดหำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัของบริษัทที่มีกำรซือ้ขำยทัง้หมดในตลำดหลกัทรพัยใ์นระหว่ำงระยะเวลำ 
15 วนัท ำกำรติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ 

“วนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัที่ออกใหม่ (วนั
แรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขึน้เครื่องหมำย XR) ส  ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights 
Offering) และ/หรือวันแรกของกำรเสนอขำยหุน้สำมัญที่ออกใหม่ส  ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่
ประชำชนทั่วไป และ/หรอืกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั แลว้แตก่รณี 
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ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษัท” เนื่องจำกหุน้สำมญัไม่มีกำรซือ้ขำยใน
ช่วงเวลำดงักลำ่ว บริษัทจะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำยุติธรรมของหุน้สำมญัของบริษัทเพื่อใชใ้นกำรค ำนวณ
แทน 

“รำคำยตุิธรรม” หมำยถึง รำคำที่ประเมินโดยที่ปรกึษำทำงกำรเงินท่ีส ำนกังำน ก.ล.ต. ใหค้วำมเห็นชอบ 

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

 MP x (A + B) 

(2) อตัรำกำรใชส้ทิธิ จะเปลีย่นแปลงตำมสตูรค ำนวณดงันี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP (A + B)] 

 (A x MP) + BX 

โดยที ่ Price 1 คือ รำคำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Price 0  คือ รำคำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คือ อตัรำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
MP คือ รำคำตลำดตอ่หุน้ของหุน้สำมญัของบรษัิท 

A คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนวันปิดสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัที่ออกใหม่กรณีกำรเสนอขำยหุน้
สำมญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือวนัก่อนวนัแรกของกำรเสนอขำยหุน้สำมญัที่
ออกใหมก่รณีกำรเสนอหุน้สำมญัใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขำย
หุน้สำมญัใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั แลว้แตก่รณี 

B คือ จ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกใหมเ่พื่อเสนอขำยตอ่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรอืเสนอขำย
ตอ่ประชำชนทั่วไป และ/หรอืเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั แลว้แตก่รณี 

BX คือ จ ำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิน้ หลังหักค่ำใช้จ่ำยที่ เ กิ ดขึ ้นจำกกำรออก
หลกัทรพัยน์ัน้ (ถำ้มี) ทัง้จำกกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือเสนอขำย
ประชำชนทั่วไป และ/หรอืเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั 

6.3 เมื่อบรษัิทเสนอขำยหลกัทรพัยอ์อกใหมใ่ด ๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือเสนอขำยประชำชนทั่วไป และ/หรือ
บคุคลในวงจ ำกดัโดยที่หลกัทรพัยน์ัน้มีสทิธิที่จะแปลงสภำพ/เปลีย่นเป็นหุน้สำมญัได ้หรอืใหส้ทิธิในกำรซือ้หุน้
สำมญั (“หลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภำพ”) เช่น หุน้กูแ้ปลงสภำพ หรือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุน้สำมญั โดยที่ “รำคำสทุธิตอ่หุน้ของหุน้สำมญัที่จะออกใหมเ่พื่อรองรบัสทิธิ” ดงักลำ่วต ่ำกวำ่รอ้ยละ 90 ของ 
“รำคำตลำดตอ่หุน้ของหุน้สำมญัของบรษัิท” 
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กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใชส้ิทธิ และอตัรำกำรใชส้ิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะ
ไมไ่ดร้บัสทิธิในกำรซือ้หลกัทรพัยอ์อกใหมใ่ด ๆ ที่มีสิทธิแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สำมญั หรือใหส้ิทธิในกำร
ซือ้หุน้สำมญั ส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) และ/หรือวนัแรกของกำร
เสนอขำยหลกัทรพัยอ์อกใหมใ่ด ๆ ที่มีสทิธิที่จะแปลงสภำพ/เปลีย่นเป็นหุน้สำมญัได้ หรือใหส้ิทธิในกำรซือ้หุน้
สำมัญ กรณีเสนอขำยให้กับประชำชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกัด 
(แลว้แตก่รณี) 

“รำคำสทุธิตอ่หุน้ของหุน้สำมญัที่ออกใหมเ่พื่อรองรบัสทิธิ” ค ำนวณไดจ้ำกจ ำนวนเงินท่ีบรษัิทจะไดร้บัจำกกำร
ขำยหลกัทรพัยท์ี่ใหส้ิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สำมัญ หรือใหส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมัญ หักดว้ย
คำ่ใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรออกหลกัทรพัยน์ัน้ (ถำ้มี) รวมกบัเงินท่ีจะไดร้บัจำกกำรแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุน้
สำมญั หรอืใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญันัน้ หำรดว้ยจ ำนวนหุน้ทัง้สิน้ท่ีตอ้งออกใหมเ่พื่อรองรบักำรใชส้ิทธินัน้ 

อนึง่ ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหุน้สำมญัที่ออกใหม่พรอ้มกนัมำกกว่ำ 1 รำคำกำรเสนอขำย ภำยใตเ้ง่ือนไขที่
จะตอ้งซือ้หุน้ดงักลำ่วดว้ยกนั ใหน้ ำรำคำเสนอขำยทกุรำคำมำค ำนวณรำคำสทุธิต่อหุน้ของหุน้สำมญัที่ออก
ใหม ่แตใ่นกรณีที่กำรเสนอขำยดงักลำ่วไมอ่ยูภ่ำยในเง่ือนไขที่ตอ้งซือ้ดว้ยกนั ใหน้ ำเฉพำะรำคำเสนอขำยที่ต  ่ำ
กวำ่รอ้ยละ 90 ของ "รำคำตลำดตอ่หุน้ของหุน้สำมญัของบรษัิท" มำค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงเทำ่นัน้  

"รำคำตลำดตอ่หุน้ของหุน้สำมญัของบรษัิท" มีควำมหมำยเช่นเดียวกบัรำยละเอียดในขอ้ 6.2 ขำ้งตน้ 

“วนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไมไ่ดร้บัสทิธิในกำรซือ้หลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ใด ๆ 
ที่ใหส้ทิธิแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สำมญั หรือใหส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญั ส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำย
หลกัทรพัยด์งักลำ่วใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) และ/หรือวนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรพัยท์ี่ออก
ใหมใ่ด ๆ ที่ใหส้ทิธิแปลงสภำพ/เปลีย่นเป็นหุน้สำมญัได ้หรอืใหส้ทิธิในกำรซือ้หุน้สำมญัส ำหรบักรณีที่เป็นกำร
เสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป และ/หรอืกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั แลว้แตก่รณี 

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

 [MP x (A + B)] 

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

 [(A x MP) + BX] 

 โดยที่  Price 1 คือ รำคำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง  
Price 0 คือ รำคำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คือ   อตัรำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
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MP คือ   รำคำตลำดตอ่หุน้ของหุน้สำมญัของบรษัิท 
A คือ จ ำนวนหุน้สำมญัที่ไดเ้รยีกช ำระเต็มมลูคำ่แลว้ ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้

ถือหุ้นเพื่อสิทธิในกำรซื ้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภำพ/
เปลี่ยนเป็นหุน้สำมญัได ้หรือใหส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญั กรณีเสนอขำยใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้เดิม และ/หรือวนัก่อนวนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ที่มี
สิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญัได ้หรือใหส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญั 
กรณีเสนอขำยต่อประชำชนทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขำยให้แก่บุคคลใน
วงจ ำกดั แลว้แตก่รณี 

B คือ จ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกใหม่เพื่อรองรบักำรใชส้ิทธิของหลกัทรพัยใ์ด ๆ ที่มี
สิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สำมญัได ้หรือใหส้ิทธิในกำรซือ้หุน้สำมญั
ตำมที่เสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือเสนอขำยต่อประชำชนทั่วไป และ/
หรอืเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั 

BX คือ จ ำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิน้ หลังหักค่ำใช้จ่ำยที่ เ กิดขึ ้นจำกกำรออก
หลกัทรพัยใ์ด ๆ ที่ใหส้ิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สำมญัได ้หรือใหส้ิทธิ
ในกำรซือ้หุน้สำมญั ส ำหรบักำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือเสนอขำย
ประชำชนทั่วไป และ/หรอืเสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั รวมกบัเงินท่ีจะไดร้บั
จำกกำรใชส้ิทธิแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สำมญัได ้หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุน้
สำมญั 

6.4 เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลทัง้หมดหรือบำงส่วนเป็นหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำกำรใชส้ิทธิ และอตัรำกำรใชส้ิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไม่มี
สทิธิรบัหุน้ปันผล (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรพัยข์ึน้เครือ่งหมำย XD) 

(1)  รำคำกำรใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

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

(3) อตัรำกำรใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x (A + B) 

 A 

โดยที่  Price 1 คือ รำคำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง  
Price 0 คือ รำคำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ   อตัรำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คือ   อตัรำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
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A คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุน้ เพื่อสทิธิในกำรรบัหุน้ปันผล 

B คือ จ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกใหมใ่นรูปแบบของหุน้สำมญัปันผล 

6.5  เมื่อบรษัิทมีกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกวำ่อตัรำรอ้ยละ 70 ของก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินรวมบรษัิท (ที่ไดม้ี
กำรตรวจสอบแลว้) หลงัจำกหกัขำดทนุสะสม ส ำรองตำมกฎหมำย สว่นของผูถื้อหุน้สว่นนอ้ยและภำษีเงินได้
จำกผลกำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำบญัชีใด ๆ ในระหว่ำงอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ กำรเปลี่ยนแปลง
รำคำกำรใชส้ทิธิและอตัรำกำรใชส้ทิธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไมม่ีสทิธิรบัเงินปันผล 
(วนัแรกที่ตลำดหลกัทรพัยข์ึน้เครือ่งหมำย XD)  

อตัรำรอ้ยละของเงินปันผลที่จ่ำยใหก้บัผูถื้อหุน้ ค ำนวณโดยน ำเงินปันผลที่จ่ำยออกจรงิจำกผลกำรด ำเนินงำน
ในแตล่ะรอบระยะบญัชี หำรดว้ยก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินรวมของบริษัท (ที่ไดม้ีกำรตรวจสอบแลว้) หลงัจำก
หกัขำดทนุสะสม ส ำรองตำมกฎหมำย ส่วนของผูถื้อหุน้สว่นนอ้ยและภำษีเงินได ้ของผลกำรด ำเนินงำนของ
รอบระยะเวลำบญัชีปีเดียวกนั โดยที่เงินปันผลที่จ่ำยออกจรงิดงักลำ่วใหร้วมถึงเงินปันผลที่จ่ำยระหวำ่งกำลใน
แตล่ะรอบบญัชีดงักลำ่วดว้ย ดงันัน้ ในกรณีที่บรษัิทมีกำรจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลในแตล่ะรอบปีบญัชีจะยงั
ไมม่ีกำรปรบัสทิธิ แตจ่ะน ำเงินปันผลระหวำ่งกำลดงักลำ่วไปรวมพิจำรณำตำมเง่ือนไขขำ้งตน้จำกงบกำรเงิน
รวมประจ ำปีของบรษัิท (ที่ไดม้ีกำรตรวจสอบแลว้) หลงัจำกหกัขำดทนุสะสม ส ำรองตำมกฎหมำย สว่นของผู้
ถือหุน้สว่นนอ้ยและภำษีเงินได ้

"รำคำตลำดตอ่หุน้ของหุน้สำมญัของบรษัิท" มีควำมหมำยเช่นเดียวกบัรำยละเอียดในขอ้ 6.2 ขำ้งตน้ 

“วันที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมัญจะไม่ไดร้บัสิทธิในเงินปันผล (วันแรกที่ตลำด
หลกัทรพัยข์ึน้เครือ่งหมำย XD)  

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

 MP 

(2) อตัรำกำรใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x MP 

 [MP - (D - R)] 

โดยที่  Price 1 คือ รำคำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง  
 Price 0 คือ   รำคำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
 Ratio 1 คือ   อตัรำกำรใชส้ทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
 Ratio 0 คือ   อตัรำกำรใชส้ทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
 MP คือ   รำคำตลำดตอ่หุน้ของหุน้สำมญัของบรษัิท 
 D คือ   เงินปันผลตอ่หุน้ท่ีจ่ำยจรงิแก่ผูถื้อหุน้ 
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 R คือ เงินปันผลต่อหุน้ที่จ่ำยในอตัรำรอ้ยละ 70 ของก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงิน
รวมบริษัท (ที่ไดม้ีกำรตรวจสอบแลว้) หลงัจำกหกัขำดทนุสะสมและส ำรอง
ตำมกฎหมำย หำรดว้ยจ ำนวนหุน้ทัง้หมดที่มีสทิธิไดร้บัเงินปันผล 

6.6 ในกรณีที่มีเหตกุำรณอ์ื่นอนัท ำใหผ้ลตอบแทนใด ๆ ที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ เสยีสิทธิและประโยชนอ์นัพึงได ้ 
ซึง่เป็นเหตกุำรณท์ี่ไมไ่ดก้ ำหนดอยูใ่นขอ้ 6.1 ถึงขอ้ 6.5 ดงักลำ่วขำ้งตน้ ใหเ้ป็นดลุยพินิจของบรษัิทวำ่จะมีกำร
พิจำรณำเปลีย่นแปลงรำคำกำรใชส้ทิธิ และ/หรอือตัรำกำรใชส้ทิธิ (และ/หรอืปรบัจ ำนวนหนว่ยใบส ำคญัแสดง
สทิธิแทนอตัรำกำรใชส้ทิธิ) ใหมอ่ยำ่งเป็นธรรม โดยไม่ท ำใหส้ิทธิของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกว่ำเดิม 
โดยใหถื้อว่ำผลกำรพิจำรณำนัน้เป็นที่สดุ และใหบ้ริษัทแจง้ใหส้  ำนกังำน ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรพัย ์และนำย
ทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสทิธิทรำบถึงรำยละเอียดดงักลำ่วทนัทีที่มีเหตใุหต้อ้งด ำเนินกำรเปลีย่นแปลงสทิธิ
ดงักลำ่ว หรอืก่อนวนัท่ีรำคำใชส้ทิธิใหมแ่ละอตัรำกำรใชส้ทิธิมีผลบงัคบัใช ้

6.7 กำรค ำนวณกำรเปลี่ยนรำคำกำรใชส้ิทธิและอตัรำกำรใชส้ิทธิตำมขอ้ 6.1 ถึงขอ้ 6.6 เป็นอิสระต่อกนั และจะ
ค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงตำมล ำดับเหตุกำรณ์ก่อนหลงั ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ เกิดขึน้พรอ้มกันให้
ค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงเรยีงล ำดบัดงันี ้คือ ขอ้ 6.1 ขอ้ 6.5 ขอ้ 6.4 ขอ้ 6.2 ขอ้ 6.3 และขอ้ 6.6 โดยในแต่ละ
ล ำดบัครัง้ที่มีกำรค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงใหค้งสภำพของรำคำกำรใชส้ิทธิและอตัรำกำรใชส้ิทธิเป็นทศนิยม 
5 ต ำแหนง่ 

6.8 กำรค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิตำมขอ้ 6.1 ถึงขอ้ 6.6 จะไม่มีกำร
เปลี่ยนแปลงซึ่งท ำใหร้ำคำกำรใชส้ิทธิใหม่สงูขึน้ และ/หรืออตัรำกำรใชส้ิทธิลดลง เวน้แต่กรณีที่เป็นกำรรวม
หุน้ตำมที่ระบใุนขอ้ 6.1 ส  ำหรบักำรค ำนวณจ ำนวนเงินจำกกำรใชส้ิทธิ จะค ำนวณจำกรำคำกำรใชส้ิทธิใหม่
หลงักำรเปลีย่นแปลง (ทศนิยม 5 ต ำแหนง่) คณูกบัจ ำนวนหุน้สำมญั (จ ำนวนหุน้สำมญัค ำนวณไดจ้ำก อตัรำ
กำรใชส้ิทธิใหม่ คูณกบัจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่แสดงควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิ เมื่อค ำนวณไดจ้ ำนวนหุน้
ออกมำเป็นเศษหุน้ใหต้ดัเศษของหุน้นัน้ทิง้) ในกรณีจ ำนวนเงินที่ค  ำนวณไดจ้ำกกำรใช้สิทธิมีเศษของบำทให้
ตดัเศษของบำททิง้ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใชส้ิทธิจนเป็นผลท ำใหร้ำคำกำรใชส้ิทธิใหม่ที่ค  ำนวณตำมสตูรมี
รำคำต ่ำกวำ่มลูคำ่ที่ตรำไวข้องหุน้สำมญั (Par Value) ของบรษัิทนัน้ บรษัิทขอสงวนสทิธิที่จะปรบัรำคำกำรใช้
สทิธิใหมเ่พียงเทำ่กบัมลูคำ่ที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัเทำ่นัน้ ส  ำหรบัอตัรำกำรใชส้ทิธิใหม่ใหใ้ชอ้ตัรำกำรใชส้ิทธิที่
ค  ำนวณไดต้ำมขอ้ 6.1 ถึงขอ้ 6.6 เช่นเดิม 

6.9 บรษัิทอำจท ำกำรปรบัรำคำกำรใชส้ทิธิควบคูก่บักำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธิใหมท่ดแทนกำรปรบัอตัรำกำรใช้
สิทธิก็ได ้ทัง้นี ้หำกบริษัทตอ้งออกหุน้รองรบัเพิ่มเติม บริษัทตอ้งยื่นมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ที่อนุมตัิใหอ้อกหุน้
เพิ่มเติมเพื่อรองรบักำรปรบัสิทธินัน้อย่ำงเพียงพอต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ก่อนกำรปรบัสิทธิ จึงจะถือว่ำบริษัท
ไดร้บัอนญุำตใหเ้สนอขำยหุน้รองรบัดงักลำ่ว 

6.10 กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรืออัตรำกำรใช้สิทธิตำมขอ้ 6.1 ถึงขอ้ 6.6 และ/หรือกำรออก
ใบส ำคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนกำรปรบัอตัรำกำรใชส้ิทธิตำมขอ้ 6.9 บริษัทจะด ำเนินกำรแจง้รำยละเอียด
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เก่ียวกบักำรปรบัอตัรำและรำคำกำรใชส้ิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิทนัทีหรือก่อนวนัที่อตัรำหรือรำคำใชส้ิทธิ
แปลงสภำพมีผลบงัคบัผำ่นระบบเผยแพรข่อ้มลูผำ่นสือ่อิเล็กทรอนิกสข์องตลำดหลกัทรพัยฯ์ หรือระบบอื่นใด
ตำมที่ตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด และแจ้งต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. ภำยใน 15 วันนบัแต่วนัที่กำรปรบัสิทธิมีผล
บงัคบัใช ้ และจดัส่งขอ้ก ำหนดสิทธิที่แกไ้ขเพิ่มเติมใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่
ไดร้บักำรรอ้งขอเป็นหนงัสอืจำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ และจะจดัใหม้ีกำรเก็บรกัษำส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิที่
แกไ้ขเพิ่มเติม ณ ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัท และ/หรือส ำนกังำนใหญ่ของตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สทิธิ (ถำ้มี) เพื่อใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถขอตรวจสอบส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิที่แกไ้ขเพิ่มเติมไดใ้น
วนัและเวลำท ำกำรของสถำนที่ดงักลำ่ว  

7.   ค่ำเสียหำยกรณีที่บริษัทไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นรองรับกำรใช้สิทธิ 

บรษัิทจะชดใชค้ำ่เสยีหำยใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตำมรำยละเอียดดงันี  ้

7.1 บริษัทจะชดใชค้่ำเสียหำยใหเ้ฉพำะผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ที่มำแจง้ควำม
จ ำนงที่จะใชส้ทิธิในวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธิแตล่ะครัง้ และบรษัิทไมส่ำมำรถจดัใหม้ีหุน้สำมญัเพื่อรองรบักำรใช้
สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิไดอ้ยำ่งครบถว้น โดยค่ำเสียหำยที่บริษัทจะชดใชใ้หแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ดงักลำ่ว สำมำรถค ำนวณไดต้ำมที่ก ำหนดในขอ้ 7.3 ยกเวน้กรณีที่บริษัทไม่สำมำรถออกหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิไดเ้นื่องจำกขอ้จ ำกดัเรือ่งสดัสว่นกำรถือหุน้ของคนที่มิไดม้ีสญัชำติไทยตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 
12 ขำ้งลำ่งนี ้ในกรณีนีบ้รษัิทไมม่ีหนำ้ที่ตอ้งชดใชค้ำ่เสยีหำยใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

7.2 กำรชดใชค้่ำเสียหำยตำมขอ้ 7.1 บริษัทจะช ำระใหเ้ป็นเช็คระบุช่ือขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะ และจะจดัสง่ทำง
ไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบัภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สทิธิมำแจง้ควำมจ ำนงที่จะใชส้ิทธิ ในกรณีที่บริษัทไม่สำมำรถช ำระเงินค่ำเสียหำยใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิไดภ้ำยในระยะเวลำดงักล่ำว ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไดร้บัดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 7.5 ต่อปี โดย
ค ำนวณนบัแตว่นัท่ีพน้ก ำหนด 14 วนัดงักลำ่วจนถึงวนัท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิไดร้บัเงินคำ่เสยีหำย 

อยำ่งไรก็ดี ไมว่ำ่ในกรณีใด ๆ หำกบรษัิทไดท้ ำกำรสง่เช็ค ดร๊ำฟท ์ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือค ำสั่งจ่ำยเงินของ
ธนำคำร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะช่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุใน
หนงัสอืแสดงควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิโดยถกูตอ้งแลว้ ใหถื้อว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บัเงินค่ำเสียหำย
คืนแลว้โดยชอบและไมม่ีสทิธิเรยีกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรอืคำ่เสยีหำยใด ๆ อีกตอ่ไป 

7.3 กำรค ำนวณคำ่เสยีหำยที่บรษัิทจะชดใชใ้หแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ ตำมขอ้ 7.1 มีสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

ค่ำเสียหำยต่อใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย เท่ำกับ   B x [MP – EP] 

โดยที่  B คือ จ ำนวนหุน้สำมัญที่ไม่สำมำรถจัดใหม้ี และ/หรือเพิ่มขึน้ได ้ตำมอตัรำกำรใช้สิทธิที่
เปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ตอ่ 1 หนว่ย 

 MP  คือ รำคำปิดของหุ้นสำมัญของบริษัทในวันก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้ง  ซึ่งผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิมำแสดงควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธิ 
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 EP  คือ รำคำกำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือรำคำกำรใชส้ิทธิที่มีกำรปรบัรำคำตำม
เง่ือนไขกำรปรบัสทิธิ (หำกมี) 

 

7.4 หำกบรษัิทไดท้ ำกำรชดใชค้ำ่เสยีหำยตำมขอ้ 7 นีแ้ลว้ ใหถื้อเป็นสิน้สดุ 

8.   สิทธิและสภำพของหุ้นรองรับ 

หุน้สำมญัออกใหม่ตำมกำรใชส้ิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสภำพเท่ำเทียมกับหุน้สำมญัของ
บรษัิทท่ีออกไปก่อนหนำ้นีท้กุประกำร ซึง่รวมทัง้สิทธิในกำรรบัเงินปันผลหรือผลประโยชนอ์ื่นใดที่บริษัทใหแ้ก่  
ผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้นบัแต่วนัที่กระทรวงพำณิชยร์บัจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแลว้ และนำยทะเบียนผูถื้อหุน้ของ
บริษัทไดจ้ดแจ้งช่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผูถื้อหุน้ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัท หำกบริษัทได้
ประกำศวนัก ำหนดใหส้ิทธิในเงินปันผลหรือผลประโยชนอ์ื่นใดแก่ผูถื้อหุน้ก่อนวนัที่กระทรวงพำณิชยร์บัจด
ทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแลว้ และก่อนวนัที่นำยทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัทไดจ้ดแจง้ช่ือของผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สทิธิเป็นผูถื้อหุน้ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบรษัิท ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักลำ่วจะไม่มีสิทธิไดร้บัเงินปัน
ผลหรือผลประโยชนอ์ื่นนัน้ และในกรณีที่มีหุน้สำมัญรองรบักำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ
ภำยหลงักำรใชส้ทิธิซือ้หุน้สำมญัครัง้สดุทำ้ย บรษัิทจะด ำเนินกำรลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทตอ่ไป 

9.  ข้อจ ำกัดกำรโอนหุ้น 

 หุน้ของบรษัิทโอนไดโ้ดยไมม่ีขอ้จ ำกดั เวน้แตก่ำรโอนหุน้นัน้จะเป็นเหตใุหผู้ท้ี่ไม่มีสญัชำติไทยถือหุน้ในบริษัท
เกินกว่ำรอ้ยละ 49 ของจ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้นี ้ตำมที่ระบใุนขอ้บงัคบัของบริษัท หรือตำม
สดัสว่นอื่นที่อำจมีกำรแกไ้ขในขอ้บงัคบัของบรษัิทในอนำคต 

10. สถำนภำพของผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิที่อยูร่ะหว่ำงกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ 

 สถำนะของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่ำงวันที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิได้
แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิโดยถูกตอ้งสมบูรณ์แลว้นัน้ จนถึงวันก่อนวันที่กระทรวงพำณิชยจ์ะรับจด
ทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแลว้อันเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ จะมีสถำนภำพและสิทธิ
เช่นเดียวกบัในส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัไมไ่ดแ้จง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ และสถำนภำพดงักลำ่วนีจ้ะสิน้สดุลง
ในวนัที่กระทรวงพำณิชยไ์ดร้บัจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแลว้อนัเนื่องมำจำกกำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดง
สทิธิดงักลำ่วแลว้ 

 ในกรณีที่บรษัิทมีกำรปรบัรำคำกำรใชส้ทิธิ และ/หรอือตัรำกำรใชส้ทิธิในช่วงที่บริษัทยงัไม่ไดน้  ำหุน้สำมญัเพิ่ม
ทนุท่ีเกิดขึน้จำกกำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิเขำ้จดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชย ์ผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สทิธิที่ไดท้  ำกำรใชส้ทิธิแลว้จะไดร้บักำรปรบัสทิธิยอ้นหลงั โดยบริษัทจะด ำเนินกำรออกหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหม่
เพิ่มเติมใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยเร็วที่สดุตำมจ ำนวนที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีสิทธิจะไดร้บัหำก
รำคำกำรใชส้ทิธิ และ/หรอือตัรำกำรใชส้ิทธิ (แลว้แต่กรณี) ที่ไดป้รบัใหม่นัน้มีผลบงัคบัใช ้อย่ำงไรก็ตำม ผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิอำจไดร้บัหุน้สำมญัสว่นเพิ่มชำ้กวำ่หุน้สำมญัที่ไดร้บัก่อนหนำ้นีแ้ลว้ ทัง้นีไ้มเ่กิน 45 วนันบั
จำกวนัท่ีมีกำรปรบัสทิธิ 
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11. ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขำย 

 บริษัทจะน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยภ์ำยใน 30 วนั
นบัแตว่นัออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

12. ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ และข้อจ ำกัดกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 บรษัิทไมม่ีขอ้จ ำกดัในกำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิ เวน้แตเ่ป็นกรณีกำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย ซึง่บรษัิทจะปิดสมดุ
ทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ 21 วนั ก่อนวนัใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย และตลำดหลกัทรพัยจ์ะท ำกำรขึน้เครือ่งหมำย
หำ้มกำรซือ้ขำยชั่วครำว (SP) เพื่อหำ้มกำรซือ้ขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ลว่งหนำ้ 2 วนัท ำกำรก่อนวนัปิดสมดุ
ทะเบียน หรอืเป็นกรณีปิดสมดุทะเบียนเพื่อก ำหนดสิทธิของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะเขำ้รว่มประชุมผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ  โดยบริษัทจะปิดสมดุทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นระยะเวลำไม่เกิน 21 วนัก่อนกำร
ประชมุ อยำ่งไรก็ตำม บรษัิทมีขอ้จ ำกดักำรใชส้ทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ และมีขอ้จ ำกดัอนัสืบเนื่องมำจำก
ขอ้บงัคบัของบรษัิทวำ่ดว้ยเรือ่งอตัรำสว่นกำรถือหุน้ของคนตำ่งดำ้ว โดยมีรำยละเอียดดงันี  ้

(ก) บรษัิทจะไมอ่อกหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เป็นคนต่ำงดำ้ว ซึ่งไดด้  ำเนินกำร
ใชส้ิทธิตำมเง่ือนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิตำมขอ้ 5.4 หำกกำรใชส้ิทธิดงักลำ่วจะท ำให้
สดัสว่นกำรถือหุน้ของคนต่ำงดำ้วมีจ ำนวนเกินกว่ำรอ้ยละ 49 ของจ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยไดท้ัง้หมด 
ตำมที่ระบใุนขอ้บงัคบัของบรษัิท หรอืตำมสดัสว่นอื่นที่อำจมีกำรแกไ้ขขอ้บงัคบัในอนำคต 

(ข) หำกขอ้จ ำกดัตำมขอ้ (ก) ขำ้งตน้มีผลท ำใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิที่เป็นคนตำ่งดำ้วที่ไดด้  ำเนินกำร
ใชส้ิทธิตำมเง่ือนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ิทธิตำมขอ้ 5.4 และตำมหลกักำร “มำก่อนไดก้่อน” 
(First-Come First-Served) ไมส่ำมำรถใชส้ทิธิไดต้ำมจ ำนวนที่ระบใุนใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชส้ทิธิ
ซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุไมว่ำ่ทัง้หมดหรอืบำงสว่น บรษัิท และ/หรือตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สทิธิ (ถำ้มี) ขอสงวนสทิธิในกำรสง่เงินที่เหลือในสว่นที่ไม่สำมำรถใชส้ิทธิไดค้ืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสทิธิที่เป็นคนต่ำงดำ้วดงักลำ่ว ภำยใน 14 วนันบัจำกวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิ ทัง้นี ้ตำมวิธีกำร
และเง่ือนไขที่ก ำหนดโดยบรษัิท และ/หรอืตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) โดยบริษัท
จะไมร่บัผิดชอบตอ่ดอกเบีย้ และ/หรอืคำ่เสยีหำยอื่นใดไมว่ำ่ในกรณีใด ๆ 

(ค) ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เป็นคนต่ำงดำ้วจะไม่ไดร้บักำรชดเชยหรือชดใชไ้ม่ว่ำในรูปแบบใดจำก
บริษัท และ/หรือตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ (ถำ้มี) ในกรณีที่ไม่สำมำรถใชส้ิทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธิไดโ้ดยมีสำเหตมุำจำกขอ้จ ำกดัเรือ่งอตัรำสว่นกำรถือหุน้ของคนตำ่งดำ้วตำมขอ้ 
(ก) ขำ้งตน้  

13. กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิ 

13.1 กำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิในเรื่องที่เป็นประโยชนต์่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิอย่ำงชัดแจง้ หรือ
เรื่องที่ตอ้งด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยหรือหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมำยอื่นที่เก่ียวขอ้ง กฎ ระเบียบ หรือขอ้บงัคบั หรือค ำสั่งที่มีผลบงัคบัทั่วไปหรือ
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ประกำศ หรอืขอ้บงัคบัของส ำนกังำน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือกรณีกำรปรบัสิทธิตำมขอ้ 6 หรือเรื่องที่ไม่ท ำให้
สิทธิประโยชนข์องผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดอ้ยลง หรือเรื่องกำรแกไ้ขขอ้ผิดพลำดที่เห็นไดโ้ดยชัดแจง้ ให้
บรษัิทกระท ำไดโ้ดยไมต่อ้งไดร้บัควำมยินยอมจำกที่ประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิก่อน  

13.2 กำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธินอกจำกกรณีตำมขอ้ 13.1 ตอ้งไดร้บัควำมยินยอมจำกบริษัทและที่
ประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิตำมวิธีกำรท่ีระบไุวใ้นขอ้ 14.6  

13.3 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิไม่ว่ำกรณีใด ๆ ตอ้งไม่ขัดหรือแยง้กับขอ้ก ำหนดตำมประกำศ ทจ. 
34/2551 หรือประกำศอื่นใดที่ใชบ้งัคบักับกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของ
บรษัิท และเป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตลอดจนกฎหมำยอื่นที่เก่ียวขอ้ง เวน้
แตจ่ะไดร้บักำรผอ่นผนั  

13.4 บริษัท และ/หรือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่สำมำรถเสนอใหแ้กไ้ขขอ้ก ำหนดสิทธิในเรื่องกำรขยำยอำยุของ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ อตัรำกำรใชส้ทิธิ และรำคำกำรใชส้ทิธิ เวน้แตเ่ป็นกรณีกำรปรบัสทิธิตำมขอ้ 6  

13.5 บรษัิทจะด ำเนินกำรแจง้ตอ่ตลำดหลกัทรพัย ์ส ำนกังำน ก.ล.ต. และนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ ใหท้รำบ
ถึงรำยละเอียดกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิตำมที่กล่ำวในข้อ 13.1 หรือ 13.2 และจะจัดส่ง
ขอ้ก ำหนดสิทธิที่มีกำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวต่อตลำดหลกัทรพัย ์ส  ำนกังำน ก.ล.ต. และนำยทะเบียน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ ภำยใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีกำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิมีผลบงัคบั และบริษัทจะ
ด ำเนินกำรแจง้ต่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทกุรำยใหท้รำบถึงรำยละเอียดกำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ก ำหนด
สทิธิตำมที่กลำ่วในขอ้ 13.1 หรอื 13.2 ผำ่นทำงสือ่อิเลก็ทรอนิกสข์องตลำดหลกัทรพัยท์นัทีหรอืก่อน 9 โมงเชำ้
ของวนัที่สทิธิมีผลบงัคบัใช ้และจะจดัสง่ขอ้ก ำหนดสทิธิที่มีกำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงดงักลำ่วใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่ไดร้บักำรรอ้งขอเป็นหนงัสือจำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้บริษัทจะ
จดัใหม้ีกำรเก็บรกัษำส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิที่แกไ้ขเปลี่ยนแปลง ณ ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัท และส ำนกังำน
ใหญ่ของตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิ (ถำ้มี) เพื่อใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถขอตรวจสอบ
ส ำเนำขอ้ก ำหนดสทิธิที่แกไ้ขเปลีย่นแปลงไดใ้นวนัและเวลำท ำกำรของสถำนที่ดงักลำ่ว 

14. กำรประชุมผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 กำรเรยีก และ/หรอืกำรประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ ใหเ้ป็นไปตำมวิธีกำรดงัตอ่ไปนี  ้

14.1 บรษัิทมีสทิธิเรยีกประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดไ้ม่ว่ำในเวลำใด ๆ ตำมที่เห็นสมควร แต่บริษัทตอ้งจดัใหม้ี
กำรประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิเพื่อขอมติในกำรด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งโดยเร็วภำยใน 30 วนันบัแต่
วนัเกิดเหตกุำรณด์งัตอ่ไปนี ้

(ก) เมื่อมีเหตุกำรณส์ ำคญัที่อำจกระทบต่อสิทธิของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิอย่ำงเป็นนยัส ำคญั  หรือ
กระทบตอ่ควำมสำมำรถของบรษัิทในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมขอ้ก ำหนดสทิธิ หรอื 
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(ข) เมื่อบริษัทหรือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิรวมกนัไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 25 ของ
จ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิไดม้ีกำรใชส้ิทธิ ประสงคจ์ะเสนอขอแกไ้ขเปลี่ยนแปลง
ขอ้ก ำหนดสิทธิตำมขอ้ 13  ทัง้นี ้บริษัท และ/หรือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอขอ
แกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิในเรื่องอตัรำกำรใชส้ิทธิ รำคำกำรใชส้ิทธิ และอำยขุองใบส ำคญั
แสดงสทิธิ 

ในกรณีที่บริษัทไม่ด ำเนินกำรเรียกประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสทิธิที่ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิรวมกนัไมน่อ้ยกวำ่รอ้ยละ 25 ของจ ำนวนหนว่ยของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงั
มิไดม้ีกำรใชส้ทิธิ ณ ขณะนัน้ สำมำรถด ำเนินกำรเรยีกประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิแทนบรษัิทได้ 

ในกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษัทหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยจำกบริษัท รวมถึงที่ปรึกษำกฎหมำย
ของบริษัทมีสิทธิที่จะเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ เพื่อแสดงควำมคิดเห็นหรือใหค้  ำอธิบำยใน 
ที่ประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิได ้

บริษัทจะปิดสมดุทะเบียนเพื่อก ำหนดสิทธิของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำรเขำ้รว่มประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในกำรประชมุดงักลำ่วเป็นระยะเวลำไมเ่กิน 21 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ โดยผูถื้อ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมจะตอ้งมีรำยช่ือเป็นผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุด
ทะเบียนดงักลำ่ว  

14.2 หนงัสอืเชิญประชมุ 

ในกำรเรยีกประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุมเนื่องจำกบริษัทหรือผูถื้อใบส ำคัญแสดง
สทิธิรอ้งขอ ใหบ้รษัิทสง่หนงัสอืเชิญประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ (ระบสุถำนท่ีที่จะใชป้ระชุมโดยตอ้งอยู่ใน
ทอ้งที่อนัเป็นท่ีตัง้ส  ำนกังำนใหญ่ของบรษัิทหรอืจงัหวดัใกลเ้คยีงหรอืกรุงเทพมหำนคร วนัและเวลำที่จะประชมุ 
ผูท้ี่ขอใหเ้รยีกประชมุ รวมทัง้เรือ่งที่จะพิจำรณำในที่ประชุม) ทำงไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิทุกรำย ภำยใน 7 วนัหลงัจำกปิดสมดุทะเบียน และแจง้ใหน้ำยทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบ 
รวมทัง้แจง้ขอ้มลูผำ่นระบบเผยแพรข่อ้มลูผำ่นสือ่อิเลก็ทรอนิกสข์องตลำดหลกัทรพัยฯ์ หรือระบบอื่นใดตำมที่
ตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด เป็นระยะเวลำไมน่อ้ยกวำ่ 7 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ  

14.3 กำรมอบฉนัทะ 

ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิอำจแต่งตัง้ผูร้บัมอบฉันทะใหเ้ขำ้ร่วมประชุม และ /หรือออกเสียงลงคะแนนในที่
ประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิครำวใด ๆ ก็ได ้โดยผูร้บัมอบฉนัทะดงักลำ่วจะตอ้งยื่นหนงัสือมอบฉนัทะ (ซึ่ง
ท ำตำมแบบที่บรษัิท และ/หรอืนำยทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิก ำหนด และไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิพรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุมแลว้) ต่อประธำนที่ประชุมหรือบคุคลที่ประธำนที่ประชุมมอบหมำย
ก่อนเริม่กำรประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
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14.4 องคป์ระชมุ 

ที่ประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งมีผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิและผูร้บัมอบฉันทะจำกผูถื้อใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ (ถ้ำมี) ซึ่งถือใบส ำคัญแสดงสิทธิรวมกันเป็นจ ำนวนผูม้ำประชุมไม่นอ้ยกว่ำ 25 รำย และเป็น
จ ำนวนไมน่อ้ยกวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนหนว่ยใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ยงัไมไ่ดใ้ชส้ทิธิ เขำ้รว่มประชมุจึงจะครบเป็น
องคป์ระชมุ 

ในกรณีที่ไดม้ีกำรเรยีกประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิครัง้ใด เมื่อลว่งเวลำนดัไปแลว้ถึงหนึง่ชั่วโมง แตจ่ ำนวน
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิซึง่มำเขำ้รว่มประชมุไมค่รบองคป์ระชมุ ใหถื้อวำ่กำรประชมุเป็นอนัระงบัไป ในกรณีที่
กำรประชมุดงักลำ่วจดัขึน้โดยบรษัิท บรษัิทจะจดัใหม้ีกำรประชมุใหมภ่ำยในระยะเวลำไมน่อ้ยกวำ่ 7 วนัแตไ่ม่
เกิน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีก ำหนดเป็นวนัประชมุครำวก่อนโดยปฏิบตัิตำมขอ้ 14.2  ซึง่ในกำรประชุมครัง้หลงันีไ้ม่
บงัคบัวำ่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ ในกรณีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผูร้อ้งขอใหเ้รียกประชุมจะไม่มีกำรเรียก
ประชมุใหม ่

14.5 ประธำนท่ีประชมุ 

ใหป้ระธำนกรรมกำร หรือรองประธำนกรรมกำร หรือประธำนกรรมกำรตรวจสอบ หรือกรรมกำรรำยใดรำย
หนึง่ของบรษัิท หรอืบคุคลที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิคดัเลอืก (เรยีงตำมล ำดบัในกรณีที่บคุคลก่อนหนำ้ไม่เขำ้
รว่มประชมุ) ท ำหนำ้ที่เป็นประธำนของที่ประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

14.6 มติที่ประชมุ 

มติของที่ประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยใบส ำคญั
แสดงสทิธิทัง้หมดของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิหรอืผูร้บัมอบฉนัทะที่เขำ้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และใหม้ติ
นัน้มีผลผกูพนัผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิทัง้หมดไมว่ำ่จะไดเ้ขำ้รว่มประชมุหรอืไม่ 

ในกำรออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่
ถืออยู ่โดยใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ยมี 1 เสยีง ในกรณีที่คะแนนเสยีงเห็นดว้ยและคะแนนเสยีงไมเ่ห็นดว้ยมี
จ ำนวนเทำ่กนั  ใหป้ระธำนท่ีประชมุมีสทิธิออกเสยีงชีข้ำดเพิ่มขึน้อีก 1 เสยีง 

บรษัิทจะด ำเนินกำรแจง้มตทิี่ประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิตอ่ตลำดหลกัทรพัยภ์ำยในวนัท ำกำรถดัไปนบัแต่
วนัประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ รวมทัง้แจง้ตอ่ส ำนกังำน ก.ล.ต. และนำยทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ 
ภำยในระยะเวลำ 15 วนันบัแตว่นัประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

14.7 รำยงำนกำรประชมุ 

บรษัิทจะจดบนัทกึรำยงำนกำรประชมุและจดัท ำรำยงำนกำรประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสทิธิภำยในระยะเวลำ
ไมเ่กิน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยใหป้ระธำนที่ประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิใน
ครัง้นัน้ ๆ เป็นผูล้งนำมรบัรองรำยงำนกำรประชุม และจดัเก็บรำยงำนกำรประชุมไวก้บับริษัท ทัง้นี ้บริษัทจะ
จดัสง่รำยงำนกำรประชุมใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเมื่อไดร้บักำรรอ้งขอภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่บริษัท



ขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสทิธิและหนำ้ทีข่องผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธิและผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญัของ บรษิัท เจเอเอส แอสเซ็ท จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที ่3 

- 35 - 

ได้รับกำรรอ้งขอเป็นหนังสือจำกผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ  โดยผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิต้องรับผิดชอบ
คำ่ใชจ้่ำยตำมสมควรตำมที่บรษัิทก ำหนด 

14.8 คำ่ใชจ้่ำยในกำรประชมุ 

บรษัิทจะเป็นผูร้บัผิดชอบคำ่ใชจ้่ำยตำมสมควรทัง้หมดที่เกิดขึน้ในกำรจดัประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทกุครัง้ 

15.   ผลบังคับข้อก ำหนดสิทธิและกฎหมำยที่ใช้บังคับ 

ขอ้ก ำหนดสิทธินีจ้ะมีผลใชบ้งัคบัในวนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิไปจนถึงวนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย 
โดยขอ้ก ำหนดสทิธินีจ้ะใชบ้งัคบัและตีควำมตำมกฎหมำยไทย  

 

ในกรณีที่มีขอ้ควำมใดในสว่นท่ี 2 ของขอ้ก ำหนดสทิธิขดัหรอืแยง้กบัขอ้ควำมในสว่นท่ี 1 ของขอ้ก ำหนดสทิธินี ้
ใหข้อ้ควำมในสว่นที่ 1 มีผลใชบ้งัคบั และในกรณีที่มีขอ้ควำมใด ๆ ในขอ้ก ำหนดสิทธินีข้ดัหรือแยง้กับกฎหมำยหรือ
ประกำศใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับกับใบส ำคัญแสดงสิทธิ ใหใ้ช้ขอ้ควำมตำมกฎหมำยหรือประกำศดังกล่ำวบังคับกับ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิแทนขอ้ควำมของขอ้ก ำหนดสทิธินี ้ทัง้นี ้เฉพำะในสว่นท่ีขดัหรอืแยง้กนันัน้ 

 
ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสทิธิ 

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
 

โดย       โดย     
       (นำงสำวยวุดี พงษ์อชัฌำ)                           (นำยสพุจน ์สริกิลุภสัสร)์ 

        กรรมกำร                            กรรมกำร 
 

ประทบัตรำบรษิัท 
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