ข้ อกำหนดว่ ำด้ วยสิทธิและหน้ ำที่ของผู้ออกใบสำคัญแแสดงสิทธิและผู้ถอื ใบสำคัญแแสดงสิทธิ
ที่จะซือ้ หุ้นสำมญแบริษญท ซญงโกะ ไดคัำซติง้ (ประเทศไทย) จำกญด (มหำชน) คัรญง้ ที่ 1 (SANKO - W1)
สำหรญบผู้ถอื หุ้นเดิม
ลงวญนที่ 31 ตุลำคัม 2561

ข้ อกำหนดว่ ำด้ วยสิทธิและหน้ ำที่ของผู้ออกใบสำคัญแแสดงสิทธิ
และผู้ถอื ใบสำคัญแแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสำมญแของ
บริษญท ซญงโกะ ไดคัำซติง้ (ประเทศไทย) จำกญด (มหำชน) คัรญง้ ที่ 1
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ซังโกะ ไดคาซติ ้ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 ที่
จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญเดิมของบริ ษัทในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ (“ใบสําคัญแสดง
สิทธิ” หรื อ “SANKO - W1”) ออกโดยบริ ษัท ซังโกะ ไดคาซติ ้ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ตามมติทปี่ ระชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะได้ รับสิทธิตามทีไ่ ด้ กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ โดยผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้ องผูกพันตามข้ อกําหนดสิทธิทกุ ประการ และให้ ถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ รับทราบและ
เข้ าใจข้ อกําหนดต่าง ๆ ในข้ อกําหนดสิทธินี ้เป็ นอย่างดีแล้ ว ทังนี
้ ้ ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิจะจัดให้ มีการเก็บรักษาสําเนา
ข้ อกําหนดสิทธิ ไว้ ณ สํานักงานใหญ่ ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ ขอตรวจสอบสําเนา
ข้ อกําหนดสิทธิและสัญญาต่าง ๆ ได้ ในวันและเวลาทําการของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
คัำจำกญดคัวำม
คําและข้ อความต่าง ๆ ทีใ่ ช้ อยูใ่ นข้ อกําหนดสิทธิ ให้ มีความหมายดังต่อไปนี ้
ข้ อกําหนดสิทธิแห่ง
หมายถึง ข้ อกําหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิและ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ซังโกะ ไดคาซ
ติ ้ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 ที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
สามัญเดิมของบริ ษัทในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ ” หรื อ “SANKO - W1”)
(รวมถึงที่มีการ แก้ ไขเพิ่มเติม)
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
หมายถึง ใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ซังโกะ ไดคาซติ ้ง
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญเดิมของ
บริ ษัท ชนิด ระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลีย่ นมือได้
ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
หมายถึง ใบที่ออกโดยบริ ษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํ ากัด
เพื่อใช้ แทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื อ้ หุ้นสามัญของ บริ ษัท ซังโกะ
ไดคาซติ ้ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1
บริ ษัท หรื อ ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
หมายถึง บริ ษัท ซังโกะ ไดคาซติ ้ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
หมายถึง ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท และให้ รวมถึง
ผู้ถือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท
วันทําการ หรื อ
หมายถึง วันที่บริ ษัทเปิ ดทําการตามปกติ และไม่ใช่วนั เสาร์ หรื ออาทิตย์ หรื อ
วันทําการของบริษัท
วั น อื่ น ใดที่ บ ริ ษั ท ได้ ประกาศโดยแจ้ งผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข องตลาด
หลักทรั พย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ให้ เป็ นวันหยุด
ของบริ ษัท
ประกาศ ทจ.34/2551
หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่ อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
ที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ (รวมทัง้
ที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อใช้ แทนในอนาคต)
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สํานักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
วันกําหนดการใช้ สทิ ธิ

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระยะเวลาการแจ้ งความ
จํานงในการใช้ สทิ ธิ

หมายถึง

สํานักงานคณะกรรมการการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
วันที่ผ้ ถู ื อใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญแสดง
สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทได้ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.2.1 ของ
ข้ อกําหนดสิทธิ
ระยะเวลาที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้ สิทธิในการซื ้อ
หุ้ นสามัญ ของบริ ษั ท สามารถแจ้ งความจํ า นงการใช้ สิ ท ธิ ต าม
ใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.2.2 ของข้ อกําหนดสิทธิ

1.

รำยละเอียดเกี่ยวกญบใบสำคัญแแสดงสิทธิ
บริ ษัทจะออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 หรื อ SANKO - W1 จํานวนไม่เกิน 99,698,321 หน่วย
จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท โดยมีรายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายดังต่อไปนี ้
1.1 ลญกษณะสำคัญแของใบสำคัญแแสดงสิทธิ
ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
: บริ ษัท ซังโกะ ไดคาซติ ้ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ที่อยูผ่ ้ เู สนอขาย
: เลขที่ 3/14 หมู่ 2 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตําบลหนองบัว อําเภอ
บ้ านค่าย จังหวัดระยอง 21120
โทรศัพท์ 033-010-701 ถึง 05
โทรสาร 033-010-707
ประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธิ
: ใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ซังโกะ ไดคาซติ ้ง
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่1 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่
1” หรื อ “SANKO - W1”)
ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ
: ใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสามัญของบริ ษัทชนิดระบุชื่อผู้ถื อ
และโอนเปลีย่ นมือได้
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย : ไม่เกิน 99,698,321 หน่วย (เก้ าสิบเก้ าล้ านหกแสนเก้ าหมื่นแปดพัน
สามร้ อยยี่สบิ เอ็ดหน่วย)
: ไม่เกิน 99,698,321 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท) คิด เป็ นร้ อย
จํานวนหุ้นสามัญที่สาํ รองเพื่อรองรับการใช้
ละ 33.33 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท จํานวน
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
299,094,963 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท)
วิธีการคํานวณสัดส่วนหุ้นรองรับ
= หุ้นรองรั บสําหรั บการออก SANKO-W1 ที่ออกในครัง้ นี/้ หุ้นที่
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท
= 99,698,321/ 299,094,963
= 33.33%
3

วิธีการเสนอขาย

:

เป็ นการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญเดิมของบริ ษัทในอัตราส่วน 3 หุ้น
สามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ (ในกรณี ที่มีเศษ ให้ ปัด
เศษทิ ้ง)
ทัง้ นี บ้ ริ ษั ทกํ าหนดรายชื่ อผู้ถื อหุ้นสามัญของบริ ษั ทที่ มี สิ ทธิ ได้ รั บ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้ นี ้ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561

ราคาเสนอขายต่อหน่วย
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ

:
:

วันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้ สทิ ธิ

:

ราคาการใช้ สทิ ธิ

:

ระยะเวลาและกําหนดการใช้ สทิ ธิ

:

วันสิ ้นสุดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ

:
:
:

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิ

:

วิธีและเงื่อนไขการใช้ สทิ ธิ
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

:
:

หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
2 ปี นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (ตังแต่
้ วนั ที่ 31 ตุลาคม
2561 จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563)
31 ตุลาคม 2561
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ ใหม่ (อาจเปลีย่ นแปลง
ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้ สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 1.00 บาทต่อ หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท) (อาจเปลี่ยนแปลงภายหลังตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้
4 ครัง้ ทังนี
้ ้กําหนดการใช้ สทิ ธิในวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ
2 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 31 ตุลาคม 2561
โดยครัง้ ที่ 1 จะใช้ สทิ ธิในวันที่ 29 เมษายน 2562 ครัง้ ที่ 2 จะใช้ สิทธิ
ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ครั ง้ ที่ 3 จะใช้ สิทธิ ในวันที่ 29 เมษายน
2563 ครัง้ สุดท้ าย จะใช้ สทิ ธิในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 (ในกรณีที่วนั
กําหนดการใช้ สิทธิตรงกับวันหยุดทําการ ให้ เลื่อนวันกําหนดการใช้
สิทธิดงั กล่าว เป็ นวันทําการสุดท้ ายก่อนหน้ าวันกําหนดการใช้ สิทธิ
ครัง้ ดังกล่าว)
30 ตุลาคม 2563
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิ เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรั พย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลักทรั พย์ ที่ห้ ุน
สามัญของบริ ษัทฯ มีการซื ้อขายอยู่)
บริ ษัทจะนําหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่ อ อกและเสนอขายในครั ง้ นี ้ เข้ า จดทะเบี ย นเป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลักทรั พย์ ที่ ห้ ุน
สามัญของบริ ษัทฯ มีการซื ้อขายอยู่)
เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.2
1. หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้
นี ้ จะมีสทิ ธิและสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริ ษัทที่ออกไป
ก่อนหน้ านี ้ทุกประการ
2. นอกจากหุ้นสามัญจํานวน 99,698,321 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้น
ละ 0.50 บาท) ที่ได้ จัดสรรไว้ รองรั บการใช้ สิทธิ ของใบสําคัญ
แสดงสิท ธิ ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิ ม บริ ษั ทอาจจะต้ องเพิ่ม ทุนขึน้ อี ก
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เพื่อรองรั บการเปลี่ยนแปลงในการใช้ สิทธิ เมื่อเกิ ดเหตุการณ์
ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามที่กําหนดไว้
ในข้ อกําหนดสิทธิ
3. ผลกระทบที่ มี ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ นเนื่ อ งจากการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
เนื่องจากเป็ นการออกใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น ดังนัน้ จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้น ณ วันที่
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้ สิทธิซื ้อหุ้น
ครบถ้ วนตามใบสําคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลที่ไม่ใช่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ทังจํ
้ านวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม ดังนี ้
1) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
ในกรณีที่มีการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นครบถ้ วนตามใบสําคัญแสดง สิทธิ
โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมทังจํ
้ านวน จะทําให้ สดั ส่วนการถือ
หุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้ อยละ 25.00 ซึ่งการคํานวณมี
รายละเอียด ดังนี ้
การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น
=.
จํานวนหุ้นรองรับที่ออกในครัง้ นี ้
.
จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ ว + จํานวนหุ้นรองรับที่ออกในครัง้ นี ้
=.
99,698,321 หุ้น
.
299,094,963 หุ้น + 99,698,321 หุ้น
= 25.00 %
2) การลดลงของราคา (Price Dilution)
หากมีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ SANKO-W1
และผู้ ถื อ หุ้น เดิ ม ใช้ สิ ท ธิ ทัง้ จํ า นวนราคาหุ้น ของบริ ษั ท จะได้ รั บ
ผลกระทบด้ านราคาประมาณ ร้ อยละ 4.17 เนื่องจากการใช้ สิทธิ
ตามใบแสดงสิทธิที่ 1 บาทต่อหุ้นเป็ นราคาที่ตํ่ากว่าราคาตลาดก่อน
เสนอขาย (“ราคาตลาด”) ซึง่ เท่ากับที่ 1.20 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็ นราคา
ตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักของหุ้นย้ อนหลัง 15 วันทําการติดต่อกัน
ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 5/ 2561 เมื่อวันที่ 29
สิงหาคม 2561 (ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ถึง 28 สิงหาคม
2561) (ข้ อมูลจาก SET)
3) การลดลงของกําไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution: EPS
Dilution)
ในกรณีที่มีการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นครบถ้ วนตามใบสําคัญแสดงสิทธิทงั ้
จํานวน 99,698,321 หน่วย จะมีผลกระทบต่อกํ าไรต่อหุ้น (EPS
Dilution) ลดลงเท่ากับร้ อยละ 25.00 โดยกํ า ไรสุทธิ ที่ ใช้ ใ นการ
คํานวณ คือ กํ าไรสุทธิ ย้ อนหลัง 4 ไตรมาส (งวดไตรมาส 2/2561
ย้ อ นหลังไป ถึ ง ไตรมาส 2/2560) เท่า กับ 17.07 ล้ า นบาทโดย
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คํานวณจากสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Earnings dilution
= (กําไรต่อหุ้น – กําไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย*
กําไรต่อหุ้น
*กําไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย = .
กําไรสุทธิ
.
(จํานวนหุ้นชําระแล้ ว + จํานวนหุ้นรองรับที่เสนอขาย)
กําไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย = .
17,070,000 บาท
.
299,094,963 หุ้น
= 0.06 บาท
กําไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย = .
17,070,000 บาท
.
299,094,963 หุ้น + 99,698,321 หุ้น
= 0.04 บาท
Earnings dilution
= 0.06 บาท – 0.04 บาท
0.06 บาท
= 25.00 %
1.2 กำรใช้ สิทธิและเงื่อนไขกำรใช้ สิทธิ
1.2.1 วญนกำหนดกำรใช้ สิทธิ
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ 4 ครัง้ ทังนี
้ ้ กําหนดการใช้ สิทธิในวันที่
ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดยครัง้ ที่ 1 จะใช้ สิทธิ
ในวันที่ 29 เมษายน 2562 ครัง้ ที่ 2 จะใช้ สิทธิในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ครัง้ ที่ 3 จะใช้ สิทธิในวันที่ 29 เมษายน 2563 ครัง้
สุดท้ าย จะใช้ สทิ ธิในวันที่ 30 ตุลาคม 2563
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่วนั กําหนดการใช้ สิทธิตรงกับวันหยุดทําการ ให้ เลื่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิดงั กล่าว เป็ นวัน
ทําการสุดท้ ายก่อนหน้ าวันกําหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ ดังกล่าว
1.2.2 ระยะเวลำกำรแจ้ งคัวำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซงึ่ ประสงค์จะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท จะต้ องแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ
ซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทตามวิธีทรี่ ะบุไว้ ในข้ อ 1.2.5 โดยมีระยะเวลาแจ้ งความจํานงใน การใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท
ดังนี ้
กำรแจ้ งคัวำมจำนงในกำรใช้ สิทธิกำรซือ้ หุ้นสำมญแ
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซงึ่ ประสงค์ที่จะใช้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท จะต้ องแจ้ งความจํานงในการ
ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ระหว่างเวลา 10.00 – 15.30 น. ของทุกวันทําการ ภายในระยะเวลา 5 วัน
ก่อนวันกําหนดการใช้ สทิ ธิและภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกําหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย ( “ระยะเวลาการ แจ้ งความ
จํานงในการใช้ สทิ ธิ” ) ในกรณีทวี่ นั กําหนดการใช้ สทิ ธิตรงกับวันหยุดทําการ ให้ เลือ่ นวันกําหนดการใช้ สทิ ธิดงั กล่าว เป็ นวัน
ทําการสุดท้ ายก่อนหน้ าวันกําหนดการใช้ สทิ ธิ ดังกล่าว
ทังนี
้ ้ การแจ้ งข่าวเกี่ยวกับการใช้ สิทธิ ระยะเวลาการใช้ สิทธิ และระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้
สิทธิ บริ ษัทจะแจ้ งรายละเอียดดังกล่าวอย่างน้ อย 5 วันทําการก่อนระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิในผ่านทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ (ระบบ SET Portal) สําหรับการใช้ สิทธิ บริ ษัทจะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามรายชื่ อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือ ใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพัก การโอน
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ใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ สุดท้ าย ภายใน 21 วันก่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิ และตลาดหลักทรัพย์จะทําการขึ ้นเครื่ องหมาย
ห้ ามการซื ้อขาย (SP) ล่วงหน้ า 2 วันทําการของตลาดหลักทรัพย์ก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิใน
กรณีทวี่ นั แรกของการปิ ดสมุดทะเบียนดังกล่าวตรงกับวันหยุดของตลาดหลักทรัพย์ ให้ เลื่อนเป็ นวันทําการก่อนหน้ า และ
ในกรณี ที่วนั กําหนดการใช้ สิทธิ ตรงกับวันหยุด ทําการของบริ ษัท ให้ เลื่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิ ดงั กล่าว เป็ นวันทําการ
สุดท้ ายก่อนหน้ า วันกํ าหนดการใช้ สิทธิ ดัง กล่าว ทัง้ นี ้ ใบสําคัญ แสดงสิทธิ จะถูก พัก การซือ้ ขายตัง้ แต่วัน แรกที่ตลาด
หลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมาย SP จนถึงวันกําหนดการใช้ สทิ ธิ
1.2.3 นำยทะเบียนของใบสำคัญแแสดงสิทธิ
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-009-9000
โทรสาร 02-009-9991
E-mail: SETContactCenter@set.or.th
นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งใน
สมุดทะเบียนจะต้ องประกอบด้ วย ชื่อและนามสกุล สัญชาติและที่อยู่ของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิและรายละเอียดอื่น ๆ ที่
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด จะกําหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกัน จะถือว่าข้ อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นข้ อมูล ที่ถกู ต้ อง ดังนัน้ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีหน้ าที่ในการแจ้ งขอเปลี่ยนแปลง
หรื อแก้ ไขข้ อผิดพลาดใน รายละเอียดในการลงบันทึกสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิตอ่ นายทะเบียนโดยตรง
บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจ้ งการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าว
ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านทางข่าวตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่ชกั ช้ า และแจ้ งให้
สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน รวมทังบริ
้ ษัทจะดําเนินการจัดส่งหนังสือแจ้ งการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวให้ กบั ผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้ วย
1.2.4 สถำนที่ติดต่ อในกำรใช้ สิทธิแปลงสภำพ
บริ ษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด
ฝ่ ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์ 87/2 อาคารซีอาร์ ซี ออลซีซนั่ ส์ เพลส ชัน้ 12
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร10330
โทรศัพท์ (66) 0-2672-5999 ต่อ 2521 และ 2525
โทรสาร (66) 0-2672-5929
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บริ ษัทมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการใช้ สิทธิ บริ ษัทจะแจ้ งรายละเอียดให้ กบั ผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทราบผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ตอ่ ไป
1.2.5 วิธีกำรใช้ สิทธิ
(1) ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจํานง
การใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญได้ ที่บริ ษัท หรื อดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.sankothai.net) ในระหว่างระยะเวลา
แจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ ตามทีร่ ะบุในข้ อ 1.2.2 และนําส่งใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ตาม
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แบบทีต่ ลาดหลักทรัพย์กําหนด ทีร่ ะบุวา่ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธินนมี
ั ้ สิทธิ ตามจํานวนที่ระบุอยู่ใน ใบแจ้ งความจํานงการ
ใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ โดยในกรณีของใบสําคัญแสดงสิทธิที่อยูใ่ นระบบใบหุ้น ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้ ใบสําคัญ
แสดงสิทธิเป็ นหลักฐานในการแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิได้ ทนั ที
ในกรณีทใี่ บสําคัญแสดงสิทธิอยูใ่ นระบบไร้ ใบหุ้น (Scriptless System) ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ ต้ องการ
ใช้ สิทธิ ต้องแจ้ ง ความจํานงและกรอกแบบคําขอให้ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกํ าหนด โดยยื่นต่อบริ ษัทหลักทรั พย์ ที่ทํา หน้ า ที่เป็ นนายหน้ าซือ้ ขายหลักทรั พย์ (Broker)
ของตน และบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าวจะดําเนินการแจ้ งกับบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“TSD”
หรื อ “ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) เพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิสาํ หรับนําไปใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการซื ้อหุ้นที่จะยื่นกับ
บริ ษัท เพื่อดําเนินการใช้ สทิ ธิตอ่ ไป
(2) วิธีการชําระเงิน
(2.1) ชําระเป็ นเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ผา่ นระบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด
(มหาชน) ได้ ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา โดยใช้ แบบฟอร์ มชําระเงินผ่านระบบ Bill
Payment และกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนพร้ อมระบุเลขทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 10 หลัก (ตามที่ปรากฎในใบ
แทนใบสําคัญแสดงสิท ธิ ซึ่ง จัดส่งโดยศูนย์ รั บฝากหลัก ทรั พย์ ) เป็ นรหัสอ้ างอิง 1(Ref.1) และเลขประจํ าตัว
ประชาชน 13 หลักหรื อเลขหนังสือเดินทางของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ เป็ นรหัสอ้ างอิง 2(Ref.2) ทังนี
้ ้ เช็ ค
แคชเชียร์ เช็คหรื อ ดร๊ าฟท์ เท่านัน้ โดยสัง่ จ่ายในนาม “บริ ษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จํากัด เพื่อการจองซื ้อหุ้น ” และ
ต้ องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสํานักบัญชีในเขตเดียวกันทังนี
้ ้ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ SANKO-W1 ซึ่ง ชําระ
เป็ นเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ผา่ นระบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) จะต้ องนําส่ง
เอกสารที่ใช้ ในการยื่นความจํานงการใช้ สทิ ธิตามข้ อ 3.1 –3.4 ให้ แก่ตวั แทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ
(2.2) ชําระโดยการโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เข้ าบัญชี
“บริ ษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จํากัด เพื่อการจองซื ้อหุ้น” ได้ ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ทุกสาขา โดยใช้ แบบฟอร์ มใบชําระเงินผ่านระบบ Bill Payment หรื อ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์การชําระค่าสินค้ าและ
บริ การของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)และกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนพร้ อมระบุเลขทะเบียนผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจัดส่งโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ) เป็ นรหัส
อ้ างอิง 1 (Ref.1) และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักหรื อเลขหนังสือเดินทางของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิท ธิเป็ น
รหัสอ้ างอิง 2 (Ref.2) ทังนี
้ ้ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซงึ่ ชําระโดยการโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารก
ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) จะต้ องนําส่งเอกสารที่ใช้ ในการยื่นความจํานงการใช้ สิทธิตามข้ อ 3.1 – 3.4 ให้ แก่
ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ
ทญง้ นี ้ กำรใช้ สิทธิซือ้ หุ้นสำมญแเพิ่มทุนดญงกล่ ำวจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อตญวแทนรญ บแจ้ งคัวำมจำนงในกำรใช้ สิทธิได้ รญบ
หลญกฐำนประกอบกำรใช้ สิทธิตำมที่กล่ ำวข้ ำงต้ นและเรียกเก็บเงินจำนวนดญงกล่ ำวได้ แล้ วเท่ ำนญน้ หำกตญวแทนรญ บ
แจ้ งคัวำมจำนงในกำรใช้ สิทธิเรียกเก็บเงินไม่ ได้ ด้วยเหตุผลใดๆ ที่มิ ได้ เกิดจำกคัวำมผิดของบริ ษญทฯ และ/หรื อ
ตญวแทนรญบแจ้ งคัวำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ จะถือว่ ำผู้ถอื ใบสำคัญแแสดงสิทธแสดงเจตนำยกเลิกกำรใช้ สิทธิซือ้ หุ้น
สำมญแเพิ่มทุนในคัรญง้ นญน้ ๆ
หมำยเหตุ : ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญจะต้ องเป็ นผู้รับภาระค่าใช้ จ่ายทางภาษี
และ/หรื ออากรแสตมป์ ทัง้ หมด (ถ้ า มี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรั ษฎากรว่า ด้ วยอากรแสตมป์ หรื อข้ อบังคับหรื อ
กฎหมายอื่นทีเ่ กี่ยวข้ อง หรื อบังคับใช้ ในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (ถ้ ามี)
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(3) ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ที่ตนถืออยู่ทงั ้ หมด หรื อบางส่วนก็ ได้ โดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญจะต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ
และจะต้ องปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตามข้ อบังคับหรื อกฎหมายต่าง ๆ ทีใ่ ช้ บงั คับเกี่ยวกับการใช้ สทิ ธิ จองซื ้อหุ้น
สามัญด้ วย โดยดําเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ ให้ แก่บริ ษัทตามสถานที่ทรี่ ะบุใน ข้ อ 1.2.4
(3.1) แบบแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญที่ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องชัดเจน และครบถ้ วน
แล้ วทุกรายการ พร้ อมลงนามโดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
(3.2) ใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ระบุว่าผู้ถือนันมี
้ สิทธิในใบสําคัญ แสดงสิทธิ
ตามจํานวนทีร่ ะบุอยูใ่ นแบบแสดงจํานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ โดย
(ก) จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญจะต้ องเป็ นจํานวนเต็มเท่านัน้ โดยอัตรา
การใช้ สิทธิ เท่ากับใบสําคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหนึ่ง หุ้นสามัญ เว้ นแต่จะมีการปรับสิทธิ
ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 4 และ
(ข) ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้ องใช้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญไม่ตํ่ากว่า 100 หุ้น หรื อทวีคณ
ู ของ
100 หุ้น ยกเว้ นกรณี ที่ใบสําคัญแสดงสิทธิ ดงั กล่าวมีเศษ อย่างไรก็ ตามในกรณี ที่ผ้ ูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีม่ ีสทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญตํ่ากว่า 100 หุ้น จะต้ องใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้น
สามัญในครัง้ เดียวทังจํ
้ านวน
(3.3) หลักฐานการชําระเงิน
(3.4) หลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิ
(ก.) บุคคลสัญชาติไทย :
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรข้ าราชการ/สําเนาบัตรพนักงาน รัฐวิสาหกิจที่
ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรื อนามสกุล ซึ่งทําให้ ชื่อ หรื อนามสกุลไม่ตรงกับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ แนบเอกสารทีอ่ อกโดยหน่วยงาน ราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า
ใบแจ้ งเปลีย่ นชื่อหรื อนามสกุล เป็ นต้ น) พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง
(ข.) บุคคลทีม่ ิใช่สญ
ั ชาติไทย :
สําเนาหนังสือเดินทางทีย่ งั ไม่หมดอายุ พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง
(ค.) นิติบคุ คลในประเทศ :
 สําเนาหนังสือรับรองบริ ษัททีอ่ อกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันใช้ สิทธิ
ในครัง้ นัน้ ๆ พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มี อํานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ ๆ พร้ อม
ประทับตราสําคัญของนิติ บุคคล (ถ้ ามี)
 เอกสารหลักฐานของผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อตาม (ก.) หรื อ (ข.) พร้ อม รับรองสําเนาถูกต้ อง
(ยกเว้ น กรณี ที่ บ ริ ษั ท ศูน ย์ รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จํ า กัด หรื อ บริ ษั ท ผู้ ฝาก
หลักทรัพย์กับบริ ษัท ศูนย์รับ ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นผู้โอน/ผู้รับโอน ไม่
ต้ องส่ง หลักฐานดังกล่าว)
(ง.) นิติบคุ คลต่างประเทศ :
 สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตังบริ
้ ษัท หนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับ และหนังสือรับรองที่
ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันใช้ สทิ ธิ ซึง่ รับรองโดย Notary Public พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
 เอกสารหลักฐานของผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อตาม (ก.) หรื อ (ข.) พร้ อม รับรองสําเนาถูกต้ อง
(จ) คัสโตเดียน (Custodian):
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 สําเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ของประเทศทีอ่ อกเอกสารนัน้ โดย
มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันที่ยื่นใบแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ พร้ อมหนังสือ
แต่งตังคั
้ สโตเดียน หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ ามี)
 เอกสารหลักฐานของผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อตาม (ก.) หรื อ (ข.) พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
ทญง้ นี ้ หำกผู้ถอื ใบสำคัญแแสดงสิทธิ ไม่ ส่งมอบหลญกฐำนประกอบกำรใช้ สิทธิตำมที่กล่ ำว ข้ ำงต้ น บริษญทขอสงวน
สิทธิท่ จี ะถือว่ ำผู้ถอื ใบสำคัญแแสดงสิทธิไม่ ประสงคั์ จะใช้ สทิ ธิตำมใบสำคัญแแสดงสิทธิในคัรญง้ นญน้ ๆ อย่างไรก็ตาม
บริ ษัทสามารถใช้ ดลุ ยพินิจในการพิจารณาให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ตามความ
เหมาะสม
(4) จํานวนหุ้นสามัญที่จะออกเมื่อมีการใช้ สิทธิ จะคํานวณโดยการนําจํานวนเงินในการใช้ สิทธิ ซึ่งผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ชําระตามที่กล่าวข้ างต้ น หารด้ วยราคาการใช้ สิทธิในขณะที่มีการใช้ สิทธิ นนั ้ โดยบริ ษัทจะออกหุ้น
สามัญเป็ นจํานวนเต็มไม่เกินจํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิ คณ
ู ด้ วย อัตราการใช้ สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้
สิทธิและ/หรื ออัตราการใช้ สทิ ธิแล้ ว ทําให้ มีเศษเหลืออยูจ่ ากการคํานวณดังกล่าว บริ ษัทจะไม่นําเศษดังกล่าวมาคิดคํานวณ
และจะชําระเงินที่เหลือจากการใช้ สทิ ธิดงั กล่าวคืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิดงั นี ้
(4.1) กรณีผ้ ใู ช้ สทิ ธิเป็ นลูกค้ าของตัวแทนรับแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิ
ให้ ตัวแทนรั บแจ้ งความจํ านงการใช้ สิทธิ คืนเงิ นค่าที่เหลือจากการใช้ สิทธิ โดยหักบัญชี เงิ นฝาก
ธนาคารของตัวแทนรับแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิโดยอัตโนมัติ (Automated Transfer System (ATS)) เข้ าบัญชี
เงินฝากธนาคารของลูกค้ า หรื อโดยโอนเงินเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ลกู ค้ าแจ้ งไว้ ภายใน 5
วันทํ าการ นับ ตัง้ แต่วันปิ ดการใช้ สิท ธิ ในแต่ละครั ง้ วัน ที่สิน้ สุด ระยะเวลายกเลิกการใช้ สิท ธิ หรื อ วัน ที่ปรากฎ
ข้ อเท็จจริ งที่เป็ นเหตุแห่งการยกเลิกการใช้ สทิ ธิ แล้ วแต่กรณี
(4.2) กรณีผ้ ใู ช้ สทิ ธิเป็ นบุคคลทัว่ ไป ที่มิใช่ลกู ค้ าของตัวแทนรับแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิ
ให้ ตวั แทนรับแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิ คืนเงินค่าที่เหลือจากการใช้ สิทธิ โดยโอนเงินให้ ผ้ ใู ช้ สิทธิ
ผ่านบัญชีธนาคารที่ระบุไว้ ในใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิภายใน 7 วันทําการ หรื อสัง่ จ่ายเช็คในนามผู้จองซื ้อ
หลักทรัพย์ภายใน 10 วันทําการนับตังแต่
้ วนั ปิ ดการใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ วันที่สิ ้นสุดระยะเวลายกเลิกการใช้ สิทธิ
หรื อวันที่ปรากฎข้ อเท็จจริ งที่เป็ นเหตุแห่งการยกเลิกการใช้ สทิ ธิ แล้ วแต่กรณี
กําหนดการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริ ษัทกําหนด โดยไม่มีดอกเบี ้ย และ/ หรื อ
ค่าเสียหายอื่นใด ทังนี
้ ้ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้ สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้ สิทธิและ
อัตราการใช้ สทิ ธิตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจํานวนหุ้นสามั ญที่จะได้ รับจากการใช้ สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ ตดั เศษของหุ้นทิ ้ง
(5) การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทําให้
ราคาการใช้ สิทธิใหม่สงู ขึ ้น และ/หรื อ อัตราการใช้ สิทธิลดลง เว้ นแต่กรณีการรวมหุ้น และจะใช้ ราคาการใช้ สิทธิใหม่หลัง
การเปลีย่ นแปลง (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) คูณกับจํานวนหุ้นสามัญ (จํานวน หุ้นสามัญคํานวณได้ จากอัตราการใช้ สิทธิใหม่
คูณกับจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจํานงการใช้ สิทธิ เมื่อคํานวณได้ จํานวนหุ้นออกมาเป็ นเศษหุ้น ให้ ตดั เศษ
ของหุ้นนันทิ
้ ้ง)
(6) หากบริ ษัทได้ รับเอกสารแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิ ตามข้ อ 1.2.5 (3) ไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ อง หรื อ
ตรวจสอบได้ ว่าข้ อความที่ผ้ ถู ือใบสําคัญ แสดงสิทธิ กรอกลงในใบแจ้ ง ความจํ านงการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญนัน้ ครบถ้ วน
หรื อไม่ถูกต้ อง หรื อปิ ดอากรแสตมป์ (ถ้ า มี) ไม่ครบถ้ วนถูกต้ องตามบทบัญญัติแห่งประมวลรั ษฎากร ข้ อบังคับ หรื อ
กฎหมายต่าง ๆ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้ องทําการแก้ ไขเพื่อให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขภายในระยะเวลาแจ้ งความจํานง
ในการใช้ สทิ ธิในครัง้ นัน้ มิฉะนันแล้
้ ว บริ ษัทจะถือว่าการแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิในครัง้ นันสิ
้ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้
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สิทธิ และบริ ษัทจะจัดส่งใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ และเงินที่ได้ รับไว้ คืนให้ แก่ผ้ ถู ือ ใบสําคัญ
แสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใช้ สทิ ธิ และให้ ถือว่า ใบสําคัญแสดงสิทธินนสิ
ั ้ ้นสภาพลงและหมดสิทธิที่จะ
ซื ้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวอีกต่อไป ซึง่ บริ ษัทจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี ้ย และ/หรื อค่าเสียหายอื่นใดไม่
ว่ากรณีใดก็ตาม
(7) ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ ชําระเงินในการใช้ สทิ ธิไม่ครบถ้ วน หรื อมีการชําระเงินเกินจํานวนใน
การใช้ สทิ ธิ บริ ษัทสงวนสิทธิที่จะดําเนินการประการใดประการหนึง่ ต่อไปนี ้ ตามทีบ่ ริ ษัทเห็นสมควร
(7.1) ถือว่าการแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิมีจํานวนเท่ากับ (ก) จํานวนหุ้นสามัญที่พึงจะได้ รับตามสิทธิ
หรื อ (ข) จํานวนหุ้นสามัญที่พึงได้ รับตามจํานวนเงินในการใช้ สิทธิซึ่งบริ ษัทได้ รับชําระไว้ จริ งตามราคาการใช้ สิทธิ
และอัตราการใช้ สทิ ธิในขณะนัน้ แล้ วแต่จํานวนใดจะน้ อยกว่า หรื อ
(7.2) ให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ ชําระเงินเพิ่มเติมตามจํานวนที่ประสงค์จะใช้ สิทธิ ให้ ครบถ้ วนภายใน
ระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ หากบริ ษัทไม่ได้ รับเงินครบตามจํานวนการใช้ สิทธิภายในระยะเวลา
ดังกล่าวให้ ถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญในครัง้ นันเฉพาะส่
้
วนที่ผ้ ถู ือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ชําระจํานวนเงินในการใช้ สิทธิไม่ครบถ้ วน และให้ ถือว่าใบสําคัญแสดงสิทธินนสิ
ั ้ ้นสภาพลง
และหมดสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ดงั กล่าวอีกต่อไป ซึ่งบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี ้ย
และ/หรื อค่าเสียหายอื่นใดไม่วา่ กรณีใดก็ตาม
ในกรณีตามข้ อ (7.1) หรื อ (7.2) หากมีกรณีต้องส่งเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริ ษัทจะ
ส่งเงินทีไ่ ด้ รับไว้ คืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิดงั นี ้
(7.2.1) กรณีผ้ ใู ช้ สทิ ธิเป็ นลูกค้ าของตัวแทนรับแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิ
ให้ ตวั แทนรับแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิคืนเงินค่าที่เหลือจากการใช้ สทิ ธิ โดยหักบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของตัวแทนรับแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิโดยอัตโนมัติ (Automated Transfer System (ATS)) เข้ า
บัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้ า หรื อโดยโอนเงินเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ลกู ค้ าแจ้ ง
ไว้ ภายใน 5 วันทําการ นับตังแต่
้ วนั ปิ ดการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ วันที่สิ ้นสุดระยะเวลายกเลิกการใช้ สิทธิ หรื อ
วันที่ปรากฎข้ อเท็จจริ งที่เป็ นเหตุแห่งการยกเลิกการใช้ สทิ ธิ แล้ วแต่กรณี
(7.2.2) กรณีผ้ ใู ช้ สทิ ธิเป็ นบุคคลทัว่ ไป ที่มิใช่ลกู ค้ าของตัวแทนรับแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิ
ให้ ตวั แทนรับแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิคืนเงินค่าที่เหลือจากการใช้ สทิ ธิ โดยโอนเงินให้ ผ้ ใู ช้
สิทธิผา่ นบัญชีธนาคารที่ระบุไว้ ในใบแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิภายใน 7 วันทําการ หรื อสัง่ จ่ายเช็คในนาม
ผู้จองซื ้อหลักทรัพย์ภายใน 10 วันทําการนับตัง้ แต่วนั ปิ ดการใช้ สิทธิ ในแต่ละครัง้ วันที่สิ ้นสุดระยะเวลา
ยกเลิกการใช้ สทิ ธิ หรื อวันที่ปรากฎข้ อเท็จจริ งที่เป็ นเหตุแห่งการยกเลิกการใช้ สทิ ธิ แล้ วแต่กรณี ตามวิธีการ
และเงื่อนไขที่บริ ษัทกําหนด โดยไม่มีดอกเบี ้ย และ/หรื อค่าเสียหายอื่นใด อย่างไรก็ดี ไม่วา่ กรณีใดๆ หากได้
มีการส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือ จากการใช้ สทิ ธิหรื อเงินที่ได้ รับไว้ โดยไม่มีการใช้ สิทธิหรื อไม่สามารถใช้ สิทธิ
โดยได้ สง่ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในใบแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิโดยถูกต้ องแล้ ว ให้
ถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ได้ รับเงินคืนแล้ วโดยชอบ และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ไม่มีสิทธิ เรี ยกร้ อง
ดอกเบี ้ยและ/หรื อค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป
(8) เมื่อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการแจ้ งความจํานง
การใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ สง่ มอบทังใบสํ
้ าคัญแสดงสิทธิแบบแสดงความจํานง การใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญ และ
ชําระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญถูกต้ องและครบถ้ วนสมบูรณ์ตามเงื่อนไขแล้ ว ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอน
การใช้ สทิ ธิได้ เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากบริ ษัท
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(9) ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิสง่ มอบใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นจํานวนหน่วยมากกว่าจํานวนหน่วยที่
ประสงค์จะใช้ สทิ ธิ บริ ษัทจะส่งใบสําคัญแสดงสิทธิใบใหม่ที่มีจํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิสว่ นที่เหลือคืนให้ แก่ผ้ ู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันใช้ สทิ ธินนั ้ ๆ และ จะทําการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิใบเก่า
(10) เมื่อพ้ นกําหนดวันใช้ สิทธิแล้ ว แต่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิยงั มิได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของการใช้ สิทธิที่
กําหนดไว้ อย่างครบถ้ วน ให้ ถือว่าใบสําคัญแสดงสิทธินนๆ
ั ้ สิ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะ
ใช้ สทิ ธิไม่ได้ อีก
(11) ในกรณี ที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ เป็ นบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยหรื อไม่ใช่นิติบุคคลในประเทศ จะ
สามารถใช้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ก็ตอ่ เมื่อการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญนันไม่
้ ทําให้ ขดั ต่อข้ อบังคับ
ของบริ ษัทเกี่ยวกับสิทธิการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทีม่ ิใช่สญ
ั ชาติไทย ตามทีร่ ะบุในข้ อ 9 ข้ อจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ
(12) บริ ษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้ วของบริ ษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจํานวนหุ้น
สามัญทีอ่ อกใหม่สาํ หรับการใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ ภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใช้ สิทธิ และบริ ษัทได้ รับชําระค่าหุ้น
ครบตามจํานวนที่มีการใช้ สทิ ธิแล้ ว นอกจากนี ้ บริ ษัทจะดําเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้ ใช้ สิทธินนเข้
ั้ า
เป็ นผู้ถือหุ้นสามัญของบริ ษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นสามัญทีค่ ํานวณได้ จากการใช้ สทิ ธิ
(13) ในกรณี ที่ห้ ุนสามัญที่สํา รองไว้ เพื่อรองรั บการใช้ สิทธิ มีไม่เพียงพอ บริ ษัทจะดํา เนินการชดใช้
ค่าเสียหายทีเ่ กิดขึ ้นให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้ สทิ ธิได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจะไม่ชดใช้ คา่ เสียหายให้ แก่
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้ สิทธิได้ เนื่องจากการถูกจํากัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ระบุไว้ ในข้ อบังคับของ
บริ ษัท ไม่วา่ หุ้นสามัญทีส่ าํ รองไว้ จะมีจํานวนเพียงพอหรื อไม่ก็ตาม เช่น ในกรณีของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ต่างด้ าวที่ไม่
สามารถใช้ สทิ ธิเพราะถูกจํากัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นทีร่ ะบุไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท เป็ นต้ น
(14) ใบสําคัญแสดงสิทธินี ้ไม่มีข้อกําหนดให้ บริ ษัทเรี ยกให้ ใช้ สทิ ธิแปลงสภาพก่อนระยะเวลาทีก่ ําหนด
(15) ให้ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อ กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่ อผูกพันบริ ษัทฯหรื อบุคคลที่ได้ รับ
มอบหมายจากบุคคลดังกล่าวเป็ นผู้พิจารณาข้ อกํ าหนด เงื่ อนไขอื่นและรายละเอียดอื่นๆ หรื อเหตุให้ ต้องออกหุ้นใหม่
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการใช้ สิทธิ ทงด้
ั ้ านราคาและอัตราการใช้ สิทธิตามวิธีการคํานวณที่เหมาะสมเมื่อมีเหตุการณ์
ตามที่ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้ องกําหนด ทังนี
้ ้ หากมีกรณีที่จําเป็ นต้ องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทจะนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎระเบียบต่อไป
2.

กำรจญดสรรและกำรส่ งมอบ
2.1 วิธีกำรจญดสรรใบสำคัญแแสดงสิทธิ
บริ ษัทจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่มีสทิ ธิได้ รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามวันกําหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ (Record Date) วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ในอัตราส่วน 3 หุ้น
สามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า (ในกรณีทมี่ ีเศษให้ ปัดเศษทิ ้ง)
2.2 วิธีกำรส่ งมอบใบสำคัญแแสดงสิทธิ
บริ ษัทจะดํา เนินการแต่งตัง้ ให้ ศูนย์ รับ ฝากหลักทรั พย์ เป็ นนายทะเบียนใบสําคัญ แสดงสิทธิ และบริ ษัทจะ
ดําเนินการส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมทีม่ ีสทิ ธิได้ รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิตามวัน กําหนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นทีม่ ีสทิ ธิได้ รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ (Record Date) 19 ตุลาคม 2561 ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1
หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีทมี่ ีเศษให้ ปัดเศษทิ ้ง) ดังรายละเอียดดังนี ้
2.2.1 ในกรณีท่ ีผ้ ถู อื หุ้นเดิมไม่ มีบญแชีซือ้ ขำยหลญกทรญพย์ กญบบริษญทหลญกทรญพย์ หรือศูนย์ รญบฝำกหลญกทรญพย์
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นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิของบริ ษัท คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะทําการส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิ
ตามจํานวนที่ได้ รับการจัดสรรให้ แก่ผ้ ูที่ได้ รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ณ วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิ ได้ รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ (Record Date) วันที่
19 ตุลาคม 2561 โดยเร็ ว ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ รับจัดสรรในตลาด
หลักทรัพย์ได้ จนกว่าจะได้ รับใบสําคัญแสดงสิทธิและตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ ใบสําคัญแสดงสิทธิ ทําการซื ้อขายได้ ใน
ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอาจได้ รับใบสําคัญแสดงสิทธิ ภายหลังจากใบสําคัญแสดงสิทธิของบริ ษัทได้ รับอนุญาตให้ เข้ าทําการ
ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์
2.2.2 ในกรณีท่ ีผ้ ถู อื หุ้นเดิมมีบญแชีซอื ้ ขำยหลญกทรญพย์ กญบบริษญทหลญกทรญพย์ หรือศูนย์ รญบฝำกหลญกทรญพย์
นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ ของบริ ษัท คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดําเนินการนําใบสําคัญแสดงสิทธิ
ฝากไว้ กบั “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชี
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่บริ ษัทหลักทรัพย์นนฝากใบสํ
ั้
าคัญแสดงสิทธิ อยู่ในขณะเดียวกันบริ ษัทหลักทรัพย์นนก็
ั ้ จะ
บันทึกยอดบัญชีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทผี่ ้ ไู ด้ รับการจัดสรรฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ ทู ไี่ ด้ รับการจัดสรร
โดยเร็ ว ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรจะสามารถขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ ทนั ทีที่
ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ ใบสําคัญแสดงสิทธิของบริ ษัททําการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ ชื่อของผู้ถือหุ้นที่ได้ รับ
การจัดสรรจะต้ องตรงกับชื่อเจ้ าของบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ผ้ ไู ด้ รับการจัดสรรประสงค์ที่จะฝากใบสําคัญแสดงสิทธิไว้ ใน
บัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าว มิฉะนัน้ แล้ ว บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ทู ไี่ ด้ รับ
การจัดสรรตามข้ อ (2.2.1) แทน
2.2.3 ในกรณีท่ ีผ้ ถู อื หุ้นเดิมมีบญแชีซอื ้ ขำยหลญกทรญพย์ กญบศูนย์ รญบฝำกหลญกทรญพย์ สมำชิกเลขที่ 600
นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิของบริ ษัท คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะดําเนินการนําใบสําคัญแสดงสิทธิที่
ได้ รับจัดสรรฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และศูนย์รับ ฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชี จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ตามจํานวนทีไ่ ด้ รับจัดสรรไว้ ในบัญชีผ้ อู อกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้ ผ้ จู องซื ้อโดยเร็ ว หาก
ผู้ถือหุ้นทีไ่ ด้ รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิต้องการขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้ องถอนใบสําคัญแสดง
สิทธิ ออกจากบัญชี ของบริ ษัทผู้ออกหลักทรั พย์ สมาชิก เลขที่ 600 โดยต้ องติดต่อที่ ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ หรื อ บริ ษัท
หลักทรัพย์ ซึง่ อาจจะมีคา่ ธรรมเนียมในการดําเนินการตามอัตราที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรื อตามทีบ่ ริ ษัทหลักทรัพย์
นัน้ ๆ กําหนด ทังนี
้ ้ การถอนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 จะต้ องใช้
ระยะเวลาหนึง่ ในการดําเนินการ ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นทีไ่ ด้ รับการจัดสรรจะสามารถขายใบสําคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์
ได้ ทนั ทีเ่ มื่อตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ ใบสําคัญแสดงสิทธิของบริ ษัททําการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นที่
ได้ รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ดําเนินการถอนใบสําคัญแสดงสิทธิ ออกจากบัญชีผ้ อู อกหลักทรัพย์สามาชิกเลขที่
600 ดังกล่าวแล้ ว
3.

กำรชดใช้ คั่ำเสียหำย กรณีบริษญทไม่ สำมำรถจญดให้ มีห้ ุนสำมญแเพื่อรองรญบกำรใช้ สิทธิ
บริ ษัทจะชดใช้ คา่ เสียหายให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียด ดังนี ้
3.1 การคํานวณค่าเสียหายบริ ษัทจะชดใช้ ค่าเสียหายให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ ต่อเมื่อผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิได้ มาแสดงความจํานงที่จะใช้ สทิ ธิได้ ปฏิบตั ิถกู ต้ องครบถ้ วนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ และบริ ษัทไม่สามารถจัดให้ มีห้ นุ
สามัญเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิได้ อย่างครบถ้ วน โดยค่าเสียหายที่บริ ษัทจะชดใช้ ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญ
แสดงสิทธิข้างต้ น สามารถคํานวณได้ ดงั นี ้
ค่าเสียหายต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย = B X [MP – EP]
โดยที่
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B
คือ จํ า นวนหุ้ นสามั ญ ที่ ไ ม่ ส ามารถจั ด ให้ มี และ/หรื อ เพิ่ ม ขึ น้ ได้ ตามอัต ราการใช้ สิ ท ธิ ที่
เปลีย่ นแปลงเพิ่มขึ ้น ต่อ 1 หน่วย
MP
คือ ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัท ซึ่งคํานวณจากมูลค่าการซื ้อขายหุ้นสามัญของ
บริ ษัททังหมดหารด้
้
วยจํานวนหุ้นสามัญของบริ ษัททีม่ ีการซื ้อขายทังหมดในตลาดหลั
้
กทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 5 วันทํา
การ (วันที่เปิ ดทําการซื ้อขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิในครัง้ นัน้ ซึ่งผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิได้ แจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิ
EP
คือ ราคาการใช้ สิทธิ หรื อ ราคาการใช้ สิทธิ ตามใบสํา คัญ แสดงสิทธิ ที่เ ปลี่ยนแปลงแล้ ว ตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิ
ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ผ้ ูถื อใบสําคัญ แสดงสิทธิ ที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยที่ใช้ สิทธิ จองซื อ้ หุ้นสามัญ แต่ไม่ สามารถจองซือ้ ได้
เนื่องจากอัตราส่วนการถื อหุ้นของคนที่มิใช่ สญ
ั ชาติไทยในขณะนัน้ เกิ นกว่าร้ อยละสี่สิบเก้ า (49%) ของจํ านวนหุ้น ที่
จําหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท ตามทีร่ ะบุไว้ ในข้ อจํากัดการโอนหุ้นสามัญ บริ ษัทจะไม่ชดใช้ ค่าเสียหาย หรื อดําเนินการอื่น
ใดให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ มิใช่สญ
ั ชาติไทย และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่มิใช่ สัญชาติไทยไม่มีสิทธิ เรี ยกร้ อง
ค่าเสียหาย หรื อเรี ยกร้ องให้ บริ ษัทชดใช้ ใด ๆ ทังสิ
้ ้น
3.2 วิธีกำรกำรชดใช้ คั่ำเสียหำย
บริ ษัทจะชําระให้ เป็ นเช็คขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะและจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 30 วัน นับ จากวัน
กําหนดการใช้ สิทธิ ในแต่ละครัง้ ทัง้ นี ้ ไม่ ว่า ในกรณี ใด ๆ หากได้ มีการส่งเช็คคืนเงิน ค่า เสีย หาย ดังกล่าวทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตามทีอ่ ยูท่ รี่ ะบุในแบบจํานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญโดยถูกต้ องแล้ วให้ ถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ รับคืน
เงินค่าเสียหายแล้ วโดยชอบ และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ยหรื อค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป
4.

เงื่อนไขกำรปรญบสิทธิ
บริ ษัทจะดําเนินการปรับราคาการใช้ สิทธิ และอัตราการใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสําคัญแสดง
สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์หนึง่ ดังต่อไปนี ้ ทังนี
้ ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ไม่ให้ น้อยไปกว่าเดิม ดังนี ้
4.1 เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงมูลคั่ ำที่ตรำไว้ ของหุ้นสำมญแของบริ ษญทอญนเป็ นผลมำจำกกำรรวมหุ้นหรื อ
แบ่ งแยกหุ้นสำมญแที่ได้ ออกแล้ วของบริษญทฯ
การเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิจะมีผลบังคับทันที นับตังแต่
้ วนั ทีไ่ ด้ มีการเปลีย่ นแปลงมูลค่า
ทีต่ ราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัท
(ก) ราคาการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Par 1
= Price 0 x Par 1
Par 0
(ข) อัตราการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Ratio 1
= Ratio 0 x Par 0
Par1
โดย
Price 1
คือ
ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
Price 0
คือ
ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
Ratio 1
คือ
อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
Ratio 0
คือ
อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
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Par 1
Par 0

คือ
คือ

มูลค่าทีต่ ราไว้ ของหุ้นสามัญหลังการเปลีย่ นแปลง
มูลค่าทีต่ ราไว้ ของหุ้นสามัญก่อนการเปลีย่ นแปลง

4.2 เมื่อบริ ษญทได้ เสนอขำยหุ้นสำมญแให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิม และ/หรื อประชำชนทญ่ว ไป และ/หรื อบุคัคัลใน
วงจำกญด ในรำคัำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญแที่ออกใหม่ คัำนวณได้ ต่ำกว่ ำร้ อยละ 90 ของรำคัำตลำดต่ อหุ้นของหุ้น
สำมญแของบริษญท
การเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิจะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะ ไม่ได้ รับ
สิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญทีอ่ อกใหม่ (วันแรกทีข่ ึ ้นเครื่ องหมาย XR และ/หรื อ XW) กรณีทเี่ ป็ นการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิม (Right Issues) และ/หรื อวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญทีอ่ อกใหม่ กรณีทเี่ ป็ นการเสนอขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป
และ/หรื อกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจํากัด แล้ วแต่กรณี โดย “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่”
คํานวณได้ จากจํานวนเงินทังสิ
้ ้นทีบ่ ริ ษัทจะได้ รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญหักด้ วยค่าใช้ จ่ายทีเ่ กิดจากการออกหลักทรัพย์
นัน้ (ถ้ ามี) หารด้ วยจํานวนหุ้นสามัญทีอ่ อกใหม่ทงหมด
ั้
“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัท” กําหนดไว้ เท่ากับ “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญ
ของบริ ษัท” โดยที่ “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัท” หมายถึง มูลค่าการซื ้อขายหุ้นสามัญ
ทังหมดของบริ
้
ษัท หารด้ วยจํานวนหุ้นสามัญของบริ ษัททีม่ ีการซื ้อขายทังหมดในตลาดหลั
้
กทรัพย์ในระยะเวลา 7 วันทําการ
(วันที่เปิ ดทําการซื ้อขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันทีใ่ ช้ ในการคํานวณ
“วันที่ใช้ ในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วัน
แรกที่ขึ ้นเครื่ องหมาย XR และ/หรื อ XW) สําหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรื อ วัน
แรกของการเสนอขายหุ้นสามัญทีอ่ อกใหม่สาํ หรับกรณีทเี่ ป็ นการเสนอขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/ หรื อกรณีที่เป็ นการ
เสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด แล้ วแต่กรณี
ในกรณี ที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มี การซื ้อขายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว บริ ษัทจะดําเนินการกําหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ ในการคํานวณแทน
อนึง่ ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญพร้ อมกันมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ภายใต้ เงื่อนไขที่ต้องจองซื ้อ ด้ วยกัน
ให้ ใช้ ราคาเสนอขายทุกราคามาคํานวณราคาสุทธิตอ่ หุ้นของหุ้นสามัญทีอ่ อกใหม่ แต่ในกรณีทกี่ ารเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่
ภายใต้ เงื่อนไขทีจ่ ะต้ องจองซื ้อด้ วยกันให้ นําเฉพาะราคาเสนอขายทีต่ ํ่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญ
ของบริ ษัท มาคํานวณการเปลีย่ นแปลงเท่านัน้
(ก) ราคาการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BY]
[MP (A+ B)]
(ข) อัตราการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x [ MP (A + B )]
(A x MP) + BY]
โดย
Price 1
คือ
ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
Price 0
คือ
ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
Ratio 1
คือ
อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
Ratio 0
คือ
อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
MP
คือ
ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัท
15

A

คือ

B

คือ

BY

คือ

จํานวนหุ้นสามัญที่ได้ เรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้
ถื อหุ้นเพื่ อสิท ธิ ในการจองซือ้ หุ้นสามัญ ที่ออกใหม่ กรณี เ สนอขายหุ้นสามัญ
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อวันก่อนวันแรก ของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออก
ใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญ ให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณีเสนอขาย
หุ้นสามัญให้ แก่ บุคคลในวงจํากัด แล้ วแต่กรณี
จํานวนหุ้นสามัญทีอ่ อกใหม่ทงการเสนอขายให้
ั้
แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ เสนอ
ขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อเสนอขาย ให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด
จํานวนเงินที่ได้ รับหักด้ วยค่าใช้ จา่ ย (ถ้ ามี) จากหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทงการเสนอ
ั้
ขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ เสนอขายให้ แก่ ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อเสนอ
ขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด

4.3 เมื่อบริษญทเสนอขำยหลญกทรญพย์ ออกใหม่ ใด ๆ ให้ แก่ ผ้ ถู อื หุ้นเดิม และ/หรือประชำชนทญ่วไป และ/หรือ
บุคัคัลในวงจำกญด โดยที่หลญกทรญพย์ นญน้ ให้ สิทธิแก่ ผ้ ถู อื หลญกทรญพย์ ในกำรใช้ สิทธิแปลงสภำพ หรื อเปลี่ยนเป็ นหุ้น
สำมญแ หรือให้ สิทธิในกำรซือ้ หุ้นสำมญแ (เช่ นหุ้นกู้แปลงสภำพ หรือใบสำคัญแแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสำมญแ) โดยที่
รำคัำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญแที่ออกใหม่ เพื่อรองรญบสิทธิ ดญงกล่ ำวต่ำกว่ ำร้ อยละ 90 ของรำคัำตลำดต่ อหุ้นของ
หุ้นสำมญแของบริษญท
การเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิจะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกทีผ่ ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญไม่ได้ รับสิทธิ
การจองซื ้อหลักทรัพย์ทอี่ อกใหม่ใด ๆ ข้ างต้ นทีใ่ ห้ สทิ ธิที่จะแปลงสภาพ หรื อเปลีย่ นเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิในการซื ้อหุ้น
สามัญ (วันแรกที่ขึ ้นเครื่ องหมาย XR และ/หรื อ XW) สําหรับกรณี ที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Right Issues)
และ/หรื อวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้ สทิ ธิที่จะแปลงสภาพ หรื อเปลีย่ นเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สทิ ธิ
ในการซือ้ หุ้นสามัญ กรณี ที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่ ประชาชนทั่วไป และ/หรื อกรณี ที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่บุคคลใน
วงจํากัด แล้ วแต่กรณี
“ราคาสุทธิตอ่ หุ้นของหุ้นสามัญทีอ่ อกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” คํานวณได้ จากจํานวนเงินที่บริ ษัทจะได้ รับจากการขาย
หลักทรัพย์ทใี่ ห้ สทิ ธิที่จะแปลงสภาพ หรื อเปลีย่ นเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญ หักด้ วยค่าใช้ จ่ายทีเ่ กิดจาก
การออกหลักทรั พย์นนั ้ (ถ้ ามี) รวมกับเงิ นที่จะได้ รับจากการแปลงสภาพ หรื อเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้น
สามัญนัน้ หารด้ วยจํานวนหุ้นสามัญทังสิ
้ ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธินนั ้
“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัท” ให้ ใช้ และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้ อ 4.2 ข้ างต้ น
(ก) ราคาการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Price 1 = Price 0 x [( A x MP ) + BY
[MP (A+ B)]
(ข) อัตราการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Ratio 1 = Ratio 1 x [MP ( A + B )]
[(A x MP) + BY]
โดยที่
Price 1
Price 0

คือ
คือ

ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
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Ratio 1
Ratio 0
MP
A

คือ
คือ
คือ
คือ

B

คือ

BY

คือ

อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัท
จํานวนหุ้นสามัญทีไ่ ด้ เรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้
ถือหุ้นเพื่อสิทธิ ในการจองซือ้ หลักทรั พย์ ที่ออกใหม่ที่ให้ สิทธิ ที่จะแปลงสภาพ
หรื อ เปลีย่ นเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรื อ วันก่อนวันแรก ของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่
ให้ สิทธิ ที่จะแปลงสภาพ หรื อเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิ ในการซือ้ หุ้น
สามัญ กรณี เสนอขายให้ แก่ ประชาชนทัว่ ไป และ/ หรื อ กรณี เสนอขายให้ แก่
บุคคลในวงจํากัด แล้ วแต่กรณี
จํานวนหุ้นสามัญทีอ่ อกใหม่เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิของ หลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้ สิทธิ
ที่จะแปลงสภาพ หรื อ เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิ ในการซือ้ หุ้นสามัญ
ตามที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม และ/หรื อ เสนอขายให้ แก่ ประชาชนทั่วไป
และ/หรื อ เสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด
จํานวนเงินที่ได้ รับหักด้ วยค่าใช้ จ่าย (ถ้ ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้
สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรื อ เปลีย่ นเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญ
สําหรับการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ เสนอขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป
และ/หรื อเสนอขายให้ แก่บคุ คล ในวงจํากัด รวมกับเงินทีจ่ ะได้ รับจากการใช้ สิทธิ
แปลง สภาพหรื อเปลีย่ นเป็ นหุ้นสามัญ หรื อใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ

4.4 เมื่อบริษญทจ่ ำยปญ นผลทญง้ หมดหรือบำงส่ วนเป็ นหุ้นสำมญแให้ แก่ ผ้ ถู อื หุ้นของบริษญท
การเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิจะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิ
รับหุ้นปั นผล (วันแรกทีข่ ึ ้นเครื่ องหมาย XD)
(ก) ราคาการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Price 1 = Price 0 x A
[A + B]
(ข) อัตราการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x [A + B]
A
โดยที่
Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
A

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

B

คือ

ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
จํานวนหุ้นสามัญทีไ่ ด้ เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือ
หุ้นสามัญเพื่อสิทธิในการรับหุ้นปั นผล
จํานวนหุ้นสามัญทีอ่ อกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปั นผล
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4.5 เมื่อบริษญทจ่ ำยเงินปญ นผลเป็ นเงินเกินกว่ ำอญตรำร้ อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลญงหญกภำษีเงินได้ ของบริษญท
ฯ (ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) สำหรญบกำรดำเนินงำนในรอบระยะเวลำบญแชีใดๆ ระหว่ ำงอำยุใบสำคัญแแสดง
สิทธิท่ อี อกในคัรญง้ นี ้
สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ทังนี
้ ้ การเปลี่ยนแปลง
ราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปั นผล (วันแรกที่
ขึ ้นเครื่ องหมาย XD)
อัตราร้ อยละของเงินปั นผลที่จ่ายให้ กบั ผู้ถือหุ้นคํานวณโดยนําเงินปั นผลทีจ่ ่ายออกจริ งจากผลการดําเนินงานในแต่
ละรอบระยะเวลาบัญชี หารด้ วยกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริ ษัทหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คลและเงินสํารองตาม
กฎหมายของผลการดําเนินงานของรอบระยะบัญชีเดียวกัน โดยที่เงินปั นผลที่จ่ายออกจริ งดังกล่าว ให้ รวมถึงเงินปั นผลที่
จ่ายระหว่างกําลังในแต่ละรอบบัญชีดงั กล่าวด้ วย
(ก) ราคาการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Price 1 = Price 0 x [MP – (D – R)]
MP
(ข) อัตราการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x MP
[MP – (D – R)]
โดยที่
Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
D
R

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัท
เงินปั นผลต่อหุ้นทีจ่ ่ายแก่ผ้ ถู ือหุ้น
เงินปั นผลต่อหุ้นที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 100 โดยคํานวณจากกําไรสุทธิ ตามงบ
การเงิ น เฉพาะของบริ ษั ท หลัง หัก ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุค คลและเงิ น สํ า รองตาม
กฎหมายหารด้ วย จํานวนหุ้นทังหมดที
้
ม่ ีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผล
ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัท
คือ
ราคาตลาดเฉลีย่ ถ่วงนํ ้าหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัท
ราคาตลาดเฉลีย่ ถ่วงนํ ้าหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัท
คือ
มูลค่าการซื ้อขายหุ้นสามัญทังหมดของบริ
้
ษัท หารด้ วย จํานวนหุ้นสามัญของ
บริ ษั ทที่มี การซือ้ ขายทัง้ หมดในตลาดหลักทรั พย์ ในระยะเวลา 7 วันทํา การ
(วันที่เปิ ดทํา การซือ้ ขายของตลาดหลักทรั พย์ ) ติดต่อกันก่อนวัน ที่ใช้ ใน การ
คํานวณ
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วันทีใ่ ช้ ในการคํานวณ
คือ

วันแรกทีผ่ ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิในเงินปั นผล (วันแรกทีข่ ึ ้นเครื่ องหมาย
XD)

ในกรณี ที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มี การซื ้อขายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว บริ ษัทจะดําเนินการกําหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ ในการคํานวณแทน
4.6 ในกรณีท่ มี ีเหตุกำรณ์ ใดๆ อญนทำให้ ผ้ ถู อื ใบสำคัญแแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์ อญนพึงได้ โดย
ที่เหตุกำรณ์ ใด ๆ นญน้ ไม่ ได้ กำหนดอยู่ในข้ อ 4.1 ถึงข้ อ 4.5 บริ ษัทจะพิจารณาเพื่อกําหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการ
ใช้ สิทธิและ/หรื ออัตราการใช้ สิทธิใหม่ (หรื อปรับจํานวนหน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ แทนอัตราการใช้ สิทธิ) อย่างเป็ นธรรม
โดยไม่ทําให้ สทิ ธิของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม ทังนี
้ ้ ให้ ถือว่าผลการพิจารณานันเป็
้ นที่สดุ โดยบริ ษัทจะแจ้ ง
ตลาดหลักทรัพย์และสํานักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีเหตุให้ ต้องดําเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้ สิทธิ
หรื อผลการพิจารณาเป็ นทีส่ ดุ พร้ อมทังปิ
้ ดประกาศข้ อกําหนดสิทธิที่ได้ รับการแก้ ไข ณ ทีท่ ําการสํานักงานใหญ่ และแจ้ งให้
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบตามวิธีการในข้ อ 12.5
4.7 กำรคัำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคัำกำรใช้ สิทธิและอญตรำกำรใช้ สิทธิตำมข้ อ 4.1 ถึงข้ อ 4.6 เป็ นอิสระ
ต่อกัน สําหรับในกรณีที่เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ ้นพร้ อมกันให้ คํานวณการเปลี่ยนแปลงเรี ยงลําดับ ดังนี ้คือ ข้ อ 4.1 → 4.5
→ 4.4 →4.2 → 4.3) → 4.6 โดยในแต่ละลําดับครัง้ ที่คํานวณการเปลี่ยนแปลงให้ คงสภาพของราคาการใช้ สิทธิและ
อัตราการใช้ สทิ ธิเป็ นทศนิยม 3 ตําแหน่ง
บริ ษัทจะดําเนินการแจ้ งผลการเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิตามข้ อ 4.1 ถึงข้ อ 4.6 โดยบอก
ถึงรายละเอียดวิธีการคํานวณและเหตุผลทีต่ ้ องมีการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทราบผ่านทางข่าวตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal) โดยไม่ชกั ช้ าในวันที่เหตุการณ์เกิดขึ ้นหรื อก่อนวันหรื อภายใน 9.00 น.
ของวันที่อตั ราและราคาใช้ สทิ ธิมีผลใช้ บงั คับ และแจ้ งต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับจากวันที่ที่มีผลบังคับใช้
ต่อการเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิ
4.8 บริษญทจะไม่ แก้ ไขเปลี่ยนแปลงรำคัำและอญตรำกำรใช้ สิทธิเว้ นแต่ จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับ
สิทธิ รวมทังจะไม่
้
ขยายอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
4.9 บริ ษญทอำจทำกำรปรญ บรำคัำกำรใช้ สิทธิคัวบคัู่กญบกำรออกใบสำคัญแแสดงสิทธิใหม่ ทดแทนกำรปรญ บ
อญตรำกำรใช้ สิทธิก็ได้ ทังนี
้ ้ หากบริ ษัทต้ องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริ ษัทต้ องยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ อนุมตั ิให้ ออกหุ้น
รองรับการปรับสิทธินนอย่
ั ้ างเพียงพอต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่า บริ ษัทได้ รับอนุญาตให้ เสนอขาย
หุ้นรองรับ
4.10 ในกรณีท่ มี ีกำรเปลี่ยนแปลงรำคัำกำรใช้ สิทธิจนเป็ นผลทำให้ รำคัำกำรใช้ สิทธิใหม่ มีรำคัำต่ ำกว่ ำมูล
คั่ ำที่ตรำไว้ ของหุ้นสำมญแของบริ ษญท (Par Value) บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะปรับราคาใช้ สิทธิใหม่ เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้
ของหุ้นสามัญของบริ ษัท สําหรับอัตราการใช้ สทิ ธิใหม่ให้ ใช้ อตั ราการใช้ สทิ ธิที่คํานวณ ได้ ตามข้ อ 4.1) ถึงข้ อ 4.6) เช่นเดิม
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5.

สถำนภำพของใบสำคัญแแสดงสิทธิท่ ีอยู่ระหว่ ำงวญนที่ผ้ ูถอื ใบสำคัญแแสดงสิทธิแสดงคัวำมจำนงกำรใช้ สทิ ธิ
สถานภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ แสดงความจํานงการใช้ สิทธิ และ
วันก่อนวันทีก่ ระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้ ว อันเนื่องมาจากการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจะมี
สถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่ได้ แสดงความจํานงใช้ สิทธิ และสถานภาพจะสิ ้นสุดลงในวันที่
กระทรวงพาณิชย์ได้ รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้ วอันเนื่องมาจากการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิข้างต้ นแล้ ว
ในกรณีทบี่ ริ ษัทมีการปรับราคาใช้ สทิ ธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สทิ ธิในช่วงทีบ่ ริ ษัทยังไม่ได้ นําหุ้นสามัญที่เกิดขึ ้นจาก
การใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้ ทําการใช้ สิทธิแล้ วจะ
ได้ รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริ ษัทจะดําเนินการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้ แก่ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยเร็ วที่สดุ
ตามจํานวนทีผ่ ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้ รับหากราคาที่ได้ ปรับใหม่นนมี
ั ้ ผลบังคับใช้ โดยหุ้นสามัญส่วนเพิ่มอาจ
ได้ รับช้ ากว่าหุ้นสามัญทีไ่ ด้ รับก่อนหน้ านี ้แล้ ว แต่ไม่เกิน 45 วันนับจากวันทีม่ ีการปรับสิทธิ
6.

สิทธิของหุ้นสำมญแใหม่ ท่ เี กิดจำกกำรใช้ สิทธิของใบสำคัญแแสดงสิทธิ
สิทธิของหุ้นสามัญทีอ่ อกตามการใช้ สทิ ธิของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้ นี ้จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้น
สามัญเดิมของบริ ษัทที่ออกไปก่อนหน้ านี ้แล้ ว รวมทังสิ
้ ทธิในการรับเงินปั นผลหรื อประโยชน์อื่นใดที่บริ ษัทให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ทังนี
้ ้ นับแต่วนั ทีก่ ระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้ วและนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริ ษัทได้ จดแจ้ งชื่อผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัท หากบริ ษัทได้ ประกาศวันกําหนดให้ สิทธิในเงินปั นผล
หรื อผลประโยชน์อื่นใดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นก่อนวันทีก่ ระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้ วและนายทะเบียนหุ้นสามัญ
ของบริ ษัทได้ จดแจ้ งชื่ อผู้ถือ ใบสําคัญ แสดงสิทธิ เป็ นผู้ถือ หุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือ หุ้นของบริ ษัทเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวจะไม่มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผลหรื อผลประโยชน์อื่นนัน้
ทังนี
้ ้ ในกรณีทมี่ กี ารปรับสิทธิ และบริ ษัทต้ องออกหุ้นสามัญรองรับเพิ่มเติม บริ ษัทจะดําเนินการยืน่ มติทปี่ ระชุมผู้
ถือหุ้นทีอ่ นุมตั ิให้ ออกหุ้นสามัญรองรับเพิ่มเติมต่อสํานักงาน ก.ล.ต. โดยเร็ ว
7.

รำยละเอียดเกี่ยวกญบหุ้นออกใหม่ เพื่อรองรญบใบสำคัญแแสดงสิทธิ
ลญกษณะสำคัญแของหุ้น
จํานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสําคัญ : ไม่ เ กิ น 99,698,321 หุ้ น คิ ด เป็ นร้ อยละ 100 ของ
แสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย ครัง้ ที่ 1 (SANKO
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น
- W1) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม ของบริ ษัท
เดิมของบริ ษัทในครัง้ นี ้
: หุ้นละ 0.50 บาท
มูลค่าที่ตราไว้
: 1.00 บาท ต่อหุ้น เว้ นแต่จะมีการปรับราคาการใช้ สิทธิ
ราคาการใช้ สทิ ธิ
ซึง่ เป็ นไปตามเงื่อนไขปรับสิทธิ

เนื่องจากหุ้นสามัญของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลักทรัพย์ที่ห้ นุ
สามัญของบริ ษัทฯ มีการซื ้อขายอยู่) ดังนัน้ หุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจะสามารถ
เข้ าทําการซื ้อขายในตลาดหลักทรั พย์ ได้ ภายหลัง จากที่บริ ษัทดําเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญใหม่ดงั กล่าวต่อตลาด
หลักทรัพย์แล้ ว โดยบริ ษัทจะดําเนินการยื่นขออนุญาตนําหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการใช้ สิทธิ แปลงสภาพของใบสําคัญ
แสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนเป็ น หลักทรัพย์จดทะเบียนต่อ ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วัน นับจากวันสุดท้ ายของระยะเวลา
การใช้ สิทธิ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ห้ นุ สามัญดังกล่าวสามารถทําการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ เช่นเดียวกับ หุ้นสามัญเดิมของ
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บริ ษัทและในกรณีที่บริ ษัทมีห้ นุ สามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้ นี ้ บริ ษัทจะ
นําเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริ ษัทและทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไปตามลําดับ
8.

กำรออกและส่ งมอบหุ้นสำมญแออกใหม่
ในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดง
สิทธิที่ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญสามารถเลือกให้ บริ ษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้ โดยจะต้ องระบุมาในใบแจ้ ง
ความจํานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญด้ วย
(1) ในกรณีทผี่ ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ โดยให้ ออกใบหุ้น ในนาม
ของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนจะส่งมอบใบหุ้นตามจํานวนที่ใช้ สิทธิ
แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อทีอ่ ยูท่ ี่ระบุไว้ ในใบแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้น
สามัญภายใน 15 วันทําการ นับจากวันครบกําหนดการใช้ สทิ ธิ ในกรณีนี ้ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะใช้ สิทธิ
ซื ้อหุ้นสามัญ จะไม่สามารถขายหุ้นสามัญทีเ่ กิดจากการใช้ สทิ ธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ จนกว่าจะได้ รับใบหุ้นและ
ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ ห้ นุ สามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิ ทําการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอาจจะ
ได้ รับใบหุ้นภายหลังจากทีห่ ้ นุ สามัญทีเ่ กิดจากการใช้ สทิ ธิได้ รับอนุญาตให้ ทําการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์
(2) ในกรณีทผี่ ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ แต่ประสงค์ที่ จะฝาก
หุ้นสามัญไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ ซึง่ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ อยู่ กรณีนี ้ผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิต้องระบุชื่อบริ ษัทหลักทรัพย์ เลขทีส่ มาชิก (Broker) และเลขทีบ่ ญ
ั ชี ซื ้อขายหลักทรัพย์ของ
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิให้ ถูกต้ องในใบแจ้ ง ความจํานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ บริ ษัทจะส่งมอบหุ้นสามัญ
ผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ดงั กล่าวภายใน 7 วันทําการ นับจากวันกําหนดการใช้ สิทธิ ในกรณีนี ้ ผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญจะสามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิ ในตลาดหลักทรัพย์ได้
ทันทีทตี่ ลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ ห้ นุ สามัญทีเ่ กิดจากการใช้ สทิ ธิทําการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ ในกรณีทผี่ ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเลือกให้ บริ ษัทดําเนินการตามข้ อ (2) ชื่อของผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับการจัดสรรหุ้น จะต้ องตรงกับชื่อเจ้ าของบัญชี ซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ผ้ ถู ือใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ประสงค์ ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ ในบัญชีหลักทรัพย์ ดงั กล่าว มิฉะนันแล้
้ ว บริ ษัทขอสงวนสิทธิ ที่จะ
ดําเนินการออกใบหุ้นแก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นตามข้ อ (1) แทน
(3) ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้ บริ การของ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือ ใบสําคัญแสดงสิทธิ ประสงค์ ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออก
หลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ในกรณีนี ้ บริ ษัทจะดําเนินการนําหุ้นสามัญทีเ่ กิดจากการใช้ สทิ ธิฝากไว้ กบั ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชี จํานวนหุ้นสามัญตามจํานวนที่ผ้ ถู ือใบสําคัญ
แสดงสิทธิได้ รับการจัดสรรไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝาก
ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นภายใน 7 วันทําการ นับจากวันครบกําหนดการใช้ สทิ ธิ เมื่อ
ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นต้ องการขายหุ้น ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นต้ องถอนหุ้นออกจากบัญชีของบริ ษัทผู้ออก
หลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ดังกล่าว โดยต้ องติดต่อผ่านบริ ษัทหลักทรัพย์ ซึ่งอาจจะ มีค่าธรรมเนียมในการ
ดําเนินการตามที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรื อ ตามที่บริ ษัทหลักทรัพย์นนั ้ กําหนด ดังนัน้ ในกรณีนี ้ ผู้ที่
ได้ รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นทีไ่ ด้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ เมื่อตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้
หุ้นของบริ ษัททําการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นได้ ดําเนินการถอนหุ้นออกจาก
บัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ดังกล่าวแล้ ว
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9.

ข้ อจำกญดกำรโอนใบสำคัญแแสดงสิทธิ
9.1 การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทไม่มีข้อจํากัดในการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท เว้ นแต่การ โอนเกิดขึ ้น
ในช่วงปิ ดสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ เพื่อพัก การโอนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนวันใช้ สิทธิ และตลาด
หลักทรัพย์จะทําการขึ ้นเครื่ องหมาย SP (ห้ ามซื ้อขาย) ล่วงหน้ า 2 วันทําการจนถึงวัน Record Date โดยภายหลังการออก
และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้ บริ ษัทจะยื่นคําขออนุญาตนําใบสําคัญแสดงสิทธิจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลักทรัพย์ที่ห้ นุ สามัญของบริ ษัทฯ มีการซื ้อขายอยู่)โดยเร็ ว และ คาดว่าจะ
สามารถดําเนินการได้ ภายใน 45 วันนับจากวันทีอ่ อกใบสําคัญแสดงสิทธิแล้ วเสร็ จ
9.2 บุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย
9.2.1 บริ ษัทจะไม่ออกหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ใู ช้ สทิ ธิที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย ซึง่ ได้ ดําเนินการใช้ สทิ ธิตามวิธีการใช้ สทิ ธิ
จนทํา ให้ สดั ส่วนการถื อหุ้นของคนที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยมีจํา นวนเกิ นกว่า ร้ อยละ 49 ตามที่ระบุใน
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที่ 8 หรื อตามสัดส่วนทีอ่ าจมีการแก้ ไขในข้ อบังคับของบริ ษัทในอนาคต
9.2.2 หากมีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิและ/หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่รอการใช้ สิทธิ ณ วันใช้ สิทธิ
รวมกันมีมากกว่าจํานวนหุ้นสามัญทีอ่ นุญาตให้ ซื ้อได้ โดยไม่ขดั ต่อข้ อจํากัดการโอนหุ้นเรื่ องสัดส่วน
การถือครองหุ้นของบุคคลทีม่ ิใช่สญ
ั ชาติไทย บริ ษัทจะดําเนินการให้ ผ้ ทู ี่มิใช่สญ
ั ชาติไทยได้ ใช้ สิทธิ
ตามลําดับการแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิที่ครบถ้ วนสมบูรณ์ตามทีก่ ําหนดไว้ ทังนี
้ ้ หากมีผ้ ทู มี่ ิใช่
สัญชาติไทยได้ แจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิที่ครบถ้ วนสมบูรณ์ในลําดับเดียวกัน บริ ษัทสามารถใช้
ดุลพินิจในการพิจารณาดําเนินการให้ ผ้ ทู ี่มิใช่สญ
ั ชาติไทยดังกล่าวใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ได้ ตามความเหมาะสม
9.2.3 หากข้ อจํากัดการโอนดังกล่าวข้ างต้ นมีผลทําให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดง
สิทธิที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยทีไ่ ด้ ดําเนินการใช้ สิทธิตามวิธีการใช้ สิทธิไม่สามารถใช้ สิทธิได้ ตามจํานวนที่
ระบุในใบแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน บริ ษัทจะคืนใบสําคัญ
แสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ในส่วนที่ไม่สามารถใช้ สิทธิ และเงินที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ื อ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยดังกล่าว ภายใน 14 วัน นับจากวันกําหนดการใช้ สิทธิ ตาม
วิธีการและเงื่อนไขทีบ่ ริ ษัทกําหนด โดยไม่มีดอกเบี ้ย และ/หรื อค่าเสียหายอื่นใด
9.2.4 ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยจะไม่ได้ รับการชดเชย ไม่
ว่ารูปแบบใดจากบริ ษัท ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการใช้ สทิ ธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้ อจํากัดเรื่ อง
สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่มิใช่
สัญชาติไทย
9.2.5 ในกรณี ที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่มิใช่ สญ
ั ชาติไทยไม่สามารถใช้
สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ อันเนื่องมาจากข้ อจํากัดการโอนตามที่กล่าวในข้ อ 9.2.1 และให้ ถือ
ว่าใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวหมดอายุลง โดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ มิใช่สญ
ั ชาติไทยดังกล่าว
ไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายใด ๆ ต่อบริ ษัท และบริ ษัทจะไม่ดําเนินการชดใช้ ค่าเสียหายที่เกิดขึ ้น
ทังสิ
้ ้น
10.

ที่มำของกำรกำหนดรำคัำหลญกทรญพย์ ท่ เี สนอขำย
ไม่มีการกําหนดราคาของใบสําคัญแสดงสิทธิ เนื่องจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวเป็ นการออกโดยไม่
คิดมูลค่า
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11.

กำรประชุมผู้ถอื ใบสำคัญแแสดงสิทธิ
ในกรณีทมี่ ีเหตุให้ เกิดผลกระทบต่อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทงในส่
ั ้ วนของราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิที่
ทําให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ เสียผลประโยชน์นอกหนือ จากที่กําหนดไว้ การเรี ยกและ/หรื อการ ประชุมผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิให้ เป็ นไปตามวิธีการดังต่อไปนี ้
11.1 ในการเรี ยกประชุมผู้ถือ ใบสําคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่า จะเป็ นการเรี ยกประชุมโดยบริ ษัทหรื อผู้ถือ ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ให้ บริ ษัทจัดทําหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอให้ เรี ยกประชุม และเรื่ องที่จะ
พิจารณาในทีป่ ระชุม และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สิทธิหรื อใช้ สิทธิไปแล้ ว บางส่วนแต่
ละราย ตามรายชื่ อ และที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนพัก การโอนใบสําคัญ แสดงสิทธิ และแจ้ ง ผ่าน
ระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อกําหนดสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการ
ประชุมในแต่ละครัง้ ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ เป็ นผู้ร้องขอให้ จดั ประชุม จะต้ องมีผ้ ถู ือใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ที่ยงั มิได้ ใช้ สิทธิ ซึ่งถือ ใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของจํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ที่ยงั มิได้ ใช้ สิทธิ เป็ นผู้ร้องขอ โดยทําเป็ นหนังสือที่ระบุเหตุผลอย่างชัดเจนในการขอให้ มีการ
ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และบริ ษัทจะต้ องจัดประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน ระยะเวลา 30
วันนับจากวันทีไ่ ด้ รับหนังสือร้ องขอให้ จดั ประชุม
11.2 ในการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สิทธิหรื อใช้ สิทธิไปแล้ วบางส่วน
ซึ่งมีสิทธิเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงแทน
ตนก็ได้ โดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวจะต้ องจัดทําหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริ ษัทกําหนด และ
ให้ ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรื อผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่ มประชุม
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือ ใบสําคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สิทธิหรื อใช้ สิทธิไปแล้ ว บางส่วนของบริ ษัทในขณะนัน้ โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิ คนใดที่มีส่วนได้ เสียในข้ อ พิจารณาอันใดซึ่ง ที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติ ห้ ามมิให้ ผ้ ถู ื อ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ คนนันออกเสี
้
ยงลงคะแนนในข้ อ พิจารณาข้ อนัน้ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่มีส่วนได้
เสียตามข้ อนี ้ หมายถึง ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่มีความขัดแย้ งทาง ผลประโยชน์ในเรื่ องที่ที่ประชุม
พิจารณาลงมติ
11.3 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่ถื อ อยู่ โดยใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ ห นึ่ง หน่วยมี หนึ่ง เสีย ง ผู้เ ป็ นประธานในที่ ประชุม ไม่มี สิท ธิ อ อกเสีย ง
ลงคะแนน นอกจากสิทธิที่ตนมีในฐานะเป็ นผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อผู้รับมอบฉันทะ
11.4 ในการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จัดขึ ้นโดยบริ ษัท ให้ ประธานกรรมการบริ ษัทหรื อบุคคลที่ได้ รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการบริ ษัททําหน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ ผู้
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นผู้จดั ประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ลงมติเห็นชอบคัดเลือก นอกเหนือไปจากประธานกรรมการหรื อบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมาย โดยที่
ทังสองกรณี
้
ประธานที่ประชุมไม่มีสทิ ธิออกเสียงชี ้ขาด
11.5 องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้ องประกอบด้ วยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้
สิทธิหรื อใช้ สทิ ธิไปแล้ วบางส่วน และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะซึง่ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่า ร้ อย
ละ 25 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สทิ ธิ จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณีที่ไม่ครบเป็ นองค์
ประชุม ให้ ถือว่าการประชุมเป็ นอันระงับไป หากการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธินนเป็
ั ้ นการเรี ยกโดย
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11.6
11.7

11.8
11.9
11.10

11.11

11.12
11.13

12.

มติคณะกรรมการบริ ษัทให้ นดั ประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกินกว่า 14 วัน นับจาก
วันกําหนดประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้ แรก และให้ บริ ษัทดําเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไป
ยังผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทกุ รายและตลาดหลักทรัพย์ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ ข้างต้ น โดย
เรื่ องที่จะพิจารณาและลงมติในที่ประชุมครั ง้ ใหม่จะต้ องเป็ นเรื่ องเดิม ที่อาจพิจารณาได้ โดยชอบในการ
ประชุมครัง้ ก่อนเท่านัน้ ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม กล่าวคือ มีผ้ ถู ือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิมาประชุมเท่าใดถือว่าเป็ นองค์ประชุม ทังนี
้ ้ สําหรับในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ
เป็ นผู้ร้องขอให้ เรี ยกประชุม จะไม่มีการเรี ยกประชุมใหม่
ในกรณีทปี่ รากฏว่าการประชุมครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ ว 45 นาที ยังมีผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิเข้ าร่วม
ประชุมยังไม่ครบเป็ นองค์ประชุมให้ ถือว่าการประชุมเป็ นอันระงับไป
มติที่ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วย
ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สิทธิ และ/หรื อ ใช้ สิทธิไปแล้ วบางส่วน ณ ขณะนัน้ ซึ่งมาประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติใด ๆ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ลงมติไปแล้ วนัน้ ให้ ถือว่ามีผลผูกพันผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิทกุ ราย ไม่วา่ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธินนจะได้
ั้
เข้ าร่วมประชุมด้ วยหรื อไม่ก็ตาม
ภายหลังจากบริ ษัทได้ ดําเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริ ษัทจะแจ้ งมติของที่ประชุมผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางข่าวตลาดหลักทรัพย์โดยเร็ ว
บริ ษัทจะจัด ทํา รายงานการประชุมผู้ถือ ใบสําคัญแสดงสิทธิ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับจากวัน
ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยให้ ประธานที่ประชุมถือใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้ นัน้ ๆ เป็ นผู้ลงนาม
รับรองรายงานการประชุม และจัดเก็บรายงานการประชุมไว้ ที่สํานักงานใหญ่ของบริ ษัท ทังนี
้ ้ รายงานการ
ประชุมดังกล่าวซึ่งลงนามโดยประธานที่ประชุมในแต่ละครัง้ ให้ ถือ ว่าถูกต้ อง และผูกพันผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิทกุ รายไม่วา่ จะได้ เข้ าร่วมประชุมด้ วยหรื อไม่ก็ตาม และในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิร้องขอ
บริ ษัทจะจัดส่งรายงานการประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิรายที่ร้องขอ โดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าวจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทีเ่ กี่ยวกับการจัดส่งรายงานการประชุมนัน้
ในการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริ ษัทหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัท และที่ปรึ กษากฎหมาย
ของบริ ษัทมีสทิ ธิที่จะเข้ าร่วมประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ เพื่อแสดงความคิดเห็นหรื อให้ คําอธิบายใน ที่
ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทจะเป็ นผู้ชําระค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทงหมด
ั้
บริ ษัทจะแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธินบั ตังแต่
้ วนั ที่ประชุมเพื่อ
ลงมติและบริ ษัทจะแจ้ งการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดสิทธิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ สํานักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีม่ ีการแก้ ไขเพิ่มเติมนัน้

กำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแแสดงสิทธิ
12.1 กำรแก้ ไขเพิ่มเติมที่เป็ นประโยชน์ ต่อผู้ถอื ใบสำคัญแแสดงสิทธิหรือไม่ ทำให้ สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแ
แสดงสิทธิด้อยลง
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดสิทธิในเรื่ องทีเ่ ห็นได้ วา่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยชัด แจ้ ง
หรื อในส่วนซึ่งไม่ทําให้ สิทธิ ของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ด้อยลง หรื อเพื่อให้ เป็ นไปตามบทบัญญัติหรื อ
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายอื่นใดทีี่เกี่ยวข้ อง
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หรื อกรณีการปรับสิทธิ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 4 ให้ มีผลใช้ บงั คับโดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
12.2 กำรแก้ ไขเพิ่มเติมที่เป็ นสำระสำคัญแ
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดสิทธินอกเหนือจากกรณีตามข้ อ 12.1 ต้ องได้ รับความยินยอมจากบริ ษัท และ
ทีป่ ระชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
12.3 เงื่อนไขในกำรดำเนินกำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกำหนดสิทธิ
การแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อกําหนดสิทธิไม่วา่ กรณีใด ๆ จะต้ องไม่เป็ นการขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อ
การเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิหรื ออัตราการใช้ สทิ ธิ ยกเว้ นการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ที่ระบุ
ไว้ ในข้ อ 4 และต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง ข้ อกําหนด
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 หรื อ กฎเกณฑ์ใด ๆ ของสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อ
ของตลาดหลักทรัพย์ รวมทังที
้ จ่ ะมีเพิ่มเติมภายหลังทีบ่ ริ ษัทได้ จดั สรรใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้แล้ ว
12.4 กระบวนกำรหรือขญน้ ตอนในกำรจะดำเนินกำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกำหนดสิทธิ
(1) บริ ษัทมีสทิ ธิเรี ยกประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติใดๆ โดยจัดประชุมตามวิธีการทีก่ ําหนด
ไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ ซึ่งมติที่ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธินี ้จะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่
น้ อ ยกว่า กึ่ ง หนึ่ง ของจํ า นวนหน่ ว ยใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ ม าประชุม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง โดย
ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ 1 หน่ ว ย มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง 1 เสี ย ง ทัง้ นี ้ ประธานกรรมการหรื อ ผู้ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากประธานกรรมการบริ ษัทจะเป็ นประธานในทีป่ ระชุม ซึง่ มติโดยชอบของทีป่ ระชุมผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เรี ยกประชุมและดําเนินการประชุมให้ มีผลบังคับใช้ และผูกพันผู้ถือ ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ทุก รายไม่ว่าจะเข้ าร่ วมประชุมหรื อตอบรับหนังสือแทนการเรี ยกประชุมผู้ถือ ใบสําคัญ
แสดงสิทธิหรื อไม่ก็ตาม
(2) ในการลงมติใดๆ บริ ษัทอาจขอความเห็นชอบจากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นหนังสือแทนการเรี ยก
ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ เพื่อลงมติใดๆ ดังกล่าว โดยต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียง ทังนี
้ ้ มติดงั กล่าวมีผล
บังคับใช้ และผูกพันผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทกุ ราย ไม่วา่ จะเข้ าร่วมประชุมหรื อตอบรับหนังสือแทน
การเรี ยกประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อไม่ก็ตาม
12.5 กำรแจ้ งข้ อกำหนดสิทธิท่ แี ก้ ไขเปลี่ยนแปลง
ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ ทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ ข้อมูลของตลาด
หลักทรัพย์โดยทันทีหลัง จากที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงข้ อกําหนดสิทธิ และจะดําเนินการจัดส่ง
ข้ อกําหนดสิทธิที่แก้ ไขเปลี่ยนแปลงให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิเมื่อได้ รับการร้ องขอภายใน 15 วัน นับ
จากวันที่มีการร้ องขอ และจัดส่งนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ และสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15
วันนับแต่วนั ทีม่ ีการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อกําหนด
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