
  
บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ี 211 หมูท่ี 3 ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
ทะเบียนเลขท่ี 0107548000170 

 
 
ที่  คก 005/2566 
  
 วันที่ 24 กุมภาพันธ 2566 
      
เร่ือง แจงกําหนดการใชสทิธิตาม ใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของ บริษัท มัลติแบกซ จํากดั 

(มหาชน) คร้ังที ่2 (MBAX-W2)  
เรียน กรรมการและผูจัดการตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 
      
 ตามที่ บริษัท มัลติแบกซ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ไดออกและจัดสรรใบสําคญัแสดงสทิธทิี่จะ
ซ้ือหุนสามัญของบริษัท มัลติแบกซ จํากดั (มหาชน) คร้ังที่ 2 (MBAX-W2) (“ใบสาํคัญแสดงสิทธฯิ”) ใหแก
ผูถือหุนเดิมจํานวนทั้งสิ้น 63,937,154 หนวย โดยมีกําหนดการใชสิทธิดังน้ี 
 

คร้ังที่ 1 วันที่ 15 มีนาคม 2566 
คร้ังที่ 2 วันที่ 15 กันยายน 2566 
คร้ังที่ 3 วันที่ 15 มีนาคม 2567 
คร้ังที ่4 และคร้ังสุดทาย วันที่ 15 กันยายน 2567 

 
 บริษัทขอแจงกําหนดวันใชสทิธิและระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสทิธิของใบสําคัญแสดง
สิทธฯิ คร้ังที่ 1 ในวันที ่15 มีนาคม 2566 ตลอดจนขอกาํหนดอื่นๆ ทีเ่กี่ยวของ ดังน้ี 
 

1. ระยะเวลาการแจงความจาํนงในการใชสิทธ ิ
วันที่ 8 – 10 มีนาคม 2566 และวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2566  
ระหวางเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. 

 
2. วันกําหนดการใชสิทธ ิ

วันที่ 15 มีนาคม 2566 
 

3. อัตราการใชสิทธิและราคาในการใชสิทธิทีจ่ะซื้อหุนสามัญ 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธทิี่จะซ้ือหุนสามัญได 1 หุน ในราคาหุนละ 3.00 บาท  
 

4. ข้ันตอนการใชสิทธิ 
ผูถือใบสําคญัแสดงสิทธทิี่ประสงคจะขอใชสิทธิซ้ือหุนสามัญจะตองย่ืนเอกสารประกอบการแจง 

ความจํานงการใชสิทธดิังตอไปน้ีใหแกบริษัทภายในกาํหนดระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธ ิ
4.1 แบบแสดงความจํานงการใชสิทธทิี่จะซ้ือหุนสามัญ ที่ไดกรอกขอความถกูตอง ครบถวน  

และชัดแจน และลงลายมือชื่อของผูถือใบสาํคญัแสดงสิทธ ิ
 ผูถือใบสําคญัแสดงสิทธทิี่ประสงคจะขอใชสิทธิซ้ือหุนสามัญสามารถตดิตอขอรับแบบ 

แสดงความจํานงการใชสิทธไิด ณ สถานที่ตดิตอในการใชสิทธิตามขอ 6 ในระหวางระยะเวลาแจงความ
จํานงในการใชสิทธิแตละคร้ัง หรือสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตของบริษัทที ่www.multibax.com 

 4.2 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธติามแบบที่ตลาดหลกัทรัพยกาํหนด 
ซ่ึงผูถือใบสําคญัแสดงสทิธลิงลายมือชือ่ผูโอนดานหลัง ตามจํานวนที่ระบุในแบบแสดงความจํานงการใช
สิทธ ิ

  ในกรณีที่ใบสําคญัแสดงสทิธิอยูในระบบไรใบหุน (Scripless) ผูถือใบสาํคญัแสดงสิทธทิี่
ตองการใชสิทธิจะตองแจงบริษัทหลักทรัพยที่ทาํหนาทีเ่ปนนายหนาซ้ือขายหลกัทรัพย (Broker) ของตน 
และกรอกแบบคาํขอเพ่ือใหออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิตามทีต่ลาดหลกัทรัพย
กําหนด โดยบริษัทหลกัทรัพยดังกลาวจะดําเนินการแจงนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิเพ่ือขอใหออก
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธ ิ เพ่ือนําไปใชเปนหลักฐานประกอบการใชสิทธิซ้ือหุน
สามัญกับบริษัทเพ่ือดาํเนินการใชสทิธติามที่ระบุไวขางตน 

 4.3 เอกสารการชาํระเงินคาจองซ้ือหุน ตามขอ 5 
 4.4 เอกสารการแสดงตนของผูถอืใบสาํคัญแสดงสิทธิ ไดแก 

http://www.multibax.com/


ก) บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย : สําเนาบตัรประชาชน หรือสําเนาบตัรขาราชการ หรือ
สําเนาบตัรพนักงานรัฐวสิาหกิจที่ยังไมหมดอายุ และเอกสารการเปลี่ยน ชือ่/ชื่อสกลุ 
(กรณีที่ ชื่อ/ชื่อสกลุ ไมตรงกับใบสําคญัแสดงสทิธ ิหรือใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธิ) 
พรอมลงนามรับรองสาํเนาถกูตอง 
 

ข) บุคคลธรรมดาตางดาว : สําเนาใบตางดาว หรือสาํเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม
หมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถกูตอง 
 

ค) นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย : สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของ
นิติบุคคลที่ออกโดยสวนราชการที่มีอํานาจ อายุไมเกิน 6 เดอืน หรือภายในเวลาที่
นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธกิําหนด พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดย
ผูแทนของนิติบคุคล และประทับตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถามี) พรอมแนบเอกสาร
หลกัฐานของผูแทนนิติบคุคลผูมีอาํนาจลงนามกระทาํการแทนนิติบุคคลตามขอ 4.4 
ก) หรือ ข)  
 

ง) นิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศ : สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
จัดตั้งนิติบุคคล หรือสําเนาหนังสือรับรองทีอ่อกโดยหนวยงานที่มีอํานาจของประเทศ
ที่นิติบคุคลน้ันจัดตั้งข้ึน มีอายุไมเกิน 6 เดือน พรอมแนบเอกสารหลักฐานของผูแทน
ของนิติบคุคลที่ลงนามกระทาํการแทนนิติบคุคล ขอ 4.4 ก) หรือ ข) ทั้งน้ีเอกสาร
ทั้งหมดตองไดรับการลงนามโดยเจาหนาที่โนตารีพับลคิ (Notary public) หรือ
รับรองโดยสถานทูตไทย หรือสถานกงสลุไทยในประเทศทีเ่อกสารไดจัดทําหรือ
รับรองความถูกตอง 
 

จ) คัสโตเดียน (Custodian) : สําเนาเอกสารรับรองการจดทะเบียนรับรองโดยเจาหนาที่
โนตารีพับลคิ (Notary public) ของประเทศที่ออกเอกสารน้ัน พรอมหนังสอื
แตงตั้งคสัโตเดียน และเอกสารหลักฐานของผูลงนามกระทําการแทนนิติบคุคลตาม 
ขอ 4.4 ก) หรือ ข) 

5. วิธีการชําระเงิน 
ผูถือใบสําคญัแสดงสิทธทิี่ประสงคจะใชสิทธิซ้ือหุนสามัญจะตองชาํระเงินใหแกบริษัทตาม 

จํานวนที่ระบใุนแบบแสดงความจํานงการใชสทิธิซ้ือหุนสามัญภายในวันกาํหนดใชสทิธิ โดยวธิีใดวธิีหน่ึง 
ดังน้ี 
 

ก) การโอนเงินเขาบญัชีธนาคารของบริษัท 
 ชื่อบญัช ี“บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน)” 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) สาขาลาดพราว 
 บัญชีเลขที่  129 3 16433 9 
 และนําสงหลักฐานการโอนเงินใหบริษัทพรอมกับแบบแสดงความจํานงการใชสิทธทิี่จะ

ซ้ือหุนสามัญ 
 

ข) การชาํระดวยเชค็ แคชเชียรเชค็ หรือ ดราฟท 
 ชําระดวยเช็ค แคชเชียรเชค็ หรือ ดราฟท โดยขีดครอมสั่งจายในนาม   

“บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน)”  
โดยเชค็ แคชเชียรเชค็ หรือ ดราฟทดังกลาวจะตองสามารถเรียกเก็บเงินไดในเขต
กรุงเทพมหานคร ภายใน 2 (สอง) วันทําการนับจากวันแจงความจํานงการใชสิทธิในแต
ละคร้ัง และสงมอบแกบริษัทพรอมกบัใบแจงความจํานงในการใชสทิธิซ้ือหุนสามัญ 
 
การใชสิทธิซ้ือหุนสามัญดังกลาวจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทสามารถเรียกเกบ็เงินจํานวน
ตามเชค็ แคชเชียรเชค็ หรือ ดราฟท ดังกลาวไดแลวเทาน้ัน หากบริษัทเรียกเก็บเงิน
ไมไดตามจํานวนที่ระบุไวในใบแจงความจํานงการใชสทิธิ ใหถือวาผูถือใบสาํคญัแสดง
สิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริษัทตกลงใหถอืเปนการยกเลกิการขอใชสิทธิในคร้ังน้ัน 
แตทั้งน้ีไมเปนการตัดสิทธิของผูถือใบสาํคญัแสดงสิทธทิี่จะใชสิทธิซ้ือหุนสามัญในคร้ัง
ตอไป เวนแตเปนการยกเลิกการใชสิทธิในคร้ังสุดทาย ใหถอืวาผูถอืใบสําคัญแสดง
สิทธหิมดสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญตามใบสาํคญัแสดงสิทธดิังกลาวอีกตอไป 
 
 

 



6. สถานที่ติดตอในการใชสิทธ ิ
 
 บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน) 

เลขที ่456 ซอยโชคชัยจงจําเริญ ถนนพระราม 3 (ซอย 53)  
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท (662) 683-3300         
โทรสาร  (662) 683-3800 

7. เง่ือนไขอ่ืนๆ 
 

จํานวนหนวยของใบสาํคญัแสดงสิทธิที่ขอใชสิทธิซ้ือหุนสามัญจะตองเปนจํานวนเต็มเทาน้ัน 
และผูถือใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตองเปนผูรับผิดชอบคาอากรแสดมปหรือภาษีอื่นใด (ถามี) ตามบทบญัญัติ
แหงประมวลรัษฏากร หรือขอบังคับหรือกฏหมายตางๆ ที่ใชบังคับในการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญตามใบสําคญั
แสดงสิทธ ิ

 นอกเหนือจากเง่ือนไขและขอกําหนดขางตนแลว ผูถือใบสําคัญแสดงสทิธิทีป่ระสงคจะใชสิทธิ
ซ้ือหุนสามัญ สามารถศึกษาขอกาํหนดและเง่ือนไขอืน่ๆ ของการใชสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญตามใบสําคญั
แสดงสิทธเพ่ิมเติมไดจากเอกสาร “ขอกําหนดวาดวยสทิธิและหนาที่ของผูออกใบสําคญัแสดงสิทธิและผูถอื
ใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของ บริษัท มัลตแิบกซ จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 2 (MBAX-W2)” ที่
เว็บไซตของบริษัทที่ www.multibax.com  
 
 
    ขอแสดงความนับถอื 
      
      
 
 

                                                    ลงชื่อ _______________________ 
          ( นายสุรชัย  อศัวแกวมงคล ) 
 ตําแหนง กรรมการผูจัดการ 
 ผูมีอํานาจในการรายงานสารสนเทศ 
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