- สรุปข้อสนเทศ -

ล ักษณะ เงือ
่ นไข และสาระสาค ัญ
้ หุน
ใบสาค ัญแสดงสิทธิทจ
ี่ ะซือ
้ สาม ัญเพิม
่ ทุนของบริษ ัท เอทีพ ี 30 จาก ัด (มหาชน) รุน
่ ที่ 1 (“ATP30-W1”)
จานวนใบสาค ัญแสดงสิทธิ

123,749,504 หุ ้น

้ ท
ิ ธิ
จานวนหุน
้ ทีร่ องร ับการใชส

123,749,504 หุ ้น

การจ ัดสรรใบสาค ัญแสดงสิทธิ

บริษัท เอทีพ ี 30 จากัด (มหาชน) โดยจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิให ้แก่ผู ้ถือ
หุ ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนหุ ้นสามัญเดิม
่ ผู ้
4 หุ ้น : 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทได ้กาหนดวันกาหนดรายชือ
ิ ธิรั บ ใบส าคั ญ แสดงสิท ธิท ี่จ ะซือ
้ หุ ้นสามั ญ เพิม
ถือ หุ ้นที่ม ีส ท
่ ทุน ของบริษั ท
่ ผู ้ถือหุ ้น
(Record Date) ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 และให ้รวบรวมรายชือ
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตห
ิ ลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 โดยวิธป
ี ิ ดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ ้น ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560
ในการคานวณสิทธิของผู ้ถือหุ ้นแต่ละรายทีจ
่ ะได ้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดง
สิทธิดังกล่าว หากมีเศษของใบสาคัญแสดงสิทธิทไี่ ม่เต็มจานวน 1 หน่วยจาก
การคานวณให ้ปั ดเศษใบสาคัญแสดงสิทธิสว่ นทีเ่ หลือทิง้ ทัง้ จานวน

ผูถ
้ อ
ื ใบสาค ัญแสดงสิทธิรายใหญ่

ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

จานวนใบสาค ัญ
แสดงสิทธิ

่
ชือ
1.

2.

3.

กลุม
่ ครอบครัวพานิชชีวะ
1.1 นาย ชาติชาย พานิชชีวะ
1.2 นาง สมหะทัย พานิชชีวะ
1.3 นาย พาทิศ พานิชชีวะ
1.4 นาย สาริศ พานิชชีวะ
1.5 ด.ญ. อาภาพิศ พานิชชีวะ
1.6 นาง จรูญลักษณ์ พานิชชีวะ
รวม

16,065,000
1,890,000
1,890,000
1,890,000
1,890,000
2,531,250
26,156,250

12.98
1.53
1.53
1.53
1.53
2.04
21.14

รวม

12,656,250
12,390,721
145,000
25,191,971

10.23
10.01
0.12
20.36

11,025,000
155,625
40,250
39,515
11,260,390
7,372,549
3,150,000

8.91
0.13
0.03
0.03
9.10
5.96
2.55

2,578,125
225,000
2,803,125
2,006,740

2.08
0.18
2.26
1.62

1,946,700
58,500
2,005,200

1.57
0.05
1.62

กลุม
่ ครอบครัวเตชากูล
2.1 นาย ปิ ยะ เตชากูล
2.2 นาง สายสุทธิ์ เตชากูล
2.3 น.ส. อรวรรณ เตชากูล
กลุม
่ ครอบครัวกรมดิษฐ์
3.1 นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์
3.2 น.ส.วิภาวี กรมดิษฐ์
3.3 นางนิตยา กรมดิษฐ์
3.4 น.ส.วิชยา กรมดิษฐ์
รวม

4.
5.
6.

บริษัท กรมดิษฐ์ คอร์ป จากัด
ั จงไพศาลศิลป์
นาย พงษ์ ชย
ครอบครัวตุงคะเศรณี
6.1 นายบัณฑิต ตุงคะเศรณี
6.2 พ.อ.จิระเดช ตุงคะเศรณี
รวม

7.
8.

บริษัท ไทยเอ็นวีดอ
ี าร์ จากัด
ครอบครัวจารุภราดา
8.1 น.ส. จิตติมา จารุภราดา
8.2 นายพรชัย จารุภราดา
รวม

9.

ครอบครัวสุนทรัช
9.1 นายพันเลิศ สุนทรัช
9.2 นางศรินทิพย์ สุนทรัช

ิ ชินวิทยากุล
10. นาย พิชต

ร้อยละของใบสาค ัญแสดงสิทธิ
ทีย
่ น
ื่ จดทะเบียนในครงนี
ั้ ้

รวม

รวม 10 ลาด ับแรก
11. ผู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอน
ื่
้
รวมทงสิ
ั้ น

1,500,000
478,125
1,978,125
1,800,000
83,724,350
40,025,154
123,749,504

1.21
0.39
1.60
1.45
67.66
32.34
100.00

หน ้า 1

้ ท
ิ ธิตามใบสาค ัญแสดงสิทธิ
การใชส
1.
วันกาหนดการใช ้สิทธิ
ื้ หุ ้นสามัญเพิม
้ 4 ครัง้ ตลอดอายุ
ผู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช ้สิทธิซ อ
่ ทุนของบริษัทตามใบสาคัญแสดงสิทธิได ้ทัง้ สิน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยสรุปดังนี้
ครงที
ั้ ่
1
2
3
4

้ ท
ิ ธิ
ว ันใชส
วันที่ 29 ธันวาคม 2560
วันที่ 29 มิถน
ุ ายน 2561
วันที่ 28 ธันวาคม 2561
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562

ทัง้ นีก
้ าหนดการใช ้สิทธิครัง้ สุดท ้ายกาหนดให ้ตรงกับวันทีใ่ บสาคัญแสดงสิทธิมอ
ี ายุครบ 2 ปี นับแต่วันทีอ
่ อกใบสาคัญแสดง
สิทธิ คือวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 (ในกรณีท วี่ ันก าหนดการใช ้สิทธิตรงกับวันหยุดทาการ ให ้เลือ
่ นวันกาหนดการใช ้สิทธิดังกล่าว
เป็ นวันทาการสุดท ้ายก่อนหน ้าวันกาหนดการใช ้สิทธิครัง้ ดังกล่าว)
ื้ หุ ้นสามัญ
การใช ้สิทธิซอ
ื้ หุ ้นสามัญเพิม
ื้ หุ ้นสามัญเพิม
ในการใช ้สิทธิซอ
่ ทุนของบริษัทแต่ละครัง้ ผู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช ้สิทธิซอ
่ ทุนทัง้ หมด
หรือบางส่วนของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทต
ี่ นเองถืออยูไ่ ด ้ แต่จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทป
ี่ ระสงค์จะใช ้สิทธิต ้องเป็ นจานวนเต็ม
2.

้ ท
ิ ธิตามใบสาค ัญแสดงสิทธิ
วิธก
ี ารใชส
1.
ระยะเวลาการแจ ้งความจานงในการใช ้สิทธิ
้ หุ ้นสามัญเพิม
การแจ ้งความจานงในการใช ้สิทธิการซือ
่ ทุนในแต่ละครัง้ (ยกเว ้นการใช ้สิทธิครัง้ สุดท ้าย)
้ หุ ้นสามัญเพิม
ื้
ผู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิซงึ่ ประสงค์ทจ
ี่ ะใช ้สิทธิในการซือ
่ ทุนของบริษัท จะต ้องแจ ้งความจานงในการใช ้สิทธิซ อ
หุ ้นสามัญ เพิม
่ ทุน ตามใบสาคัญ แสดงสิท ธิร ะหว่า งเวลา 09.00 – 15.30 น.ของทุก วัน ทาการของบริษั ท ภายในระยะเวลา
5 วันทาการก่อนวันกาหนดการใช ้สิทธิในแต่ละครัง้ (“ระยะเวลาการแจ ้งความจานงในการใช ้สิทธิ”) ในกรณีทวี่ ันกาหนดการใช ้สิทธิ
ครัง้ สุดท ้ายตรงกับวันหยุดทาการ ให ้เลื่อนวันกาหนดการใช ้สิทธิครัง้ สุดท ้ายดังกล่าว เป็ นวันทาการสุดท ้ายก่อนหน ้าวันกาหนด
การใช ้สิทธิครัง้ สุดท ้ายดังกล่าว
้ หุ ้นสามัญครัง้ สุดท ้าย
การแจ ้งความจานงในการใช ้สิทธิการซือ
้ หุ ้นสามัญเพิม
ื้
ผู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิซงึ่ ประสงค์ทจ
ี่ ะใช ้สิทธิในการซือ
่ ทุนของบริษัท จะต ้องแจ ้งความจานงในการใช ้สิทธิซอ
หุ ้นสามัญเพิม
่ ทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. ของทุกวันทาการของบริษัทภายในระยะเวลา 15 วัน
ก่อนวันครบกาหนดการใช ้สิทธิครัง้ สุดท ้าย (“ระยะเวลาการแจ ้งความจานงในการใช ้สิทธิครัง้ สุดท ้าย”) ในกรณีทวี่ ันกาหนด การใช ้สิทธิ
ครัง้ สุดท ้ายตรงกับวันหยุดทาการ ให ้เลือ
่ นวันกาหนดการใช ้สิทธิครัง้ สุดท ้ายดังกล่าว เป็ นวันทาการสุดท ้ายก่อนหน ้าวันกาหนด
การใช ้สิทธิครัง้ สุดท ้ายดังกล่าว
การแจ ้งข่าวเกีย
่ วกับการใช ้สิทธิ ระยะเวลาการใช ้สิทธิ และระยะเวลาการแจ ้งความจานงในการใช ้สิทธิ บริษัทจะแจ ้งรายละเอียด
ดังกล่าวอย่างน ้อย 5 วันทาการก่อ นวันเริม
่ ระยะเวลาการแจ ้งความจานงในการใช ้สิท ธิในแต่ละครัง้ ในระบบเผยแพร่ข ้อมูลของ
่ ทีป
ตลาดหลักทรัพย์ สาหรับการใช ้สิทธิครัง้ สุดท ้าย บริษัทจะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิตามรายชือ
่ รากฏ
ในสมุดทะเบียนผู ้ถือ ใบสาคัญแสดงสิท ธิ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพัก การโอนใบสาคัญแสดงสิท ธิครัง้ สุดท ้าย 21 วันก่อนวันครบ
้ ขาย (SP) ล่วงหน ้า 3 วันทาการก่อน
กาหนดการใช ้สิทธิครัง้ สุดท ้าย และตลาดหลักทรัพย์จะทาการขึน
้ เครือ
่ งหมายห ้ามการซือ
วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ สุดท ้าย
2.

ื้ หุ ้นสามัญเพิม
ผู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถขอรับใบแจ ้งความจานงในการใช ้สิทธิซอ
่ ทุนได ้
ทีบ
่ ริษัทในระหว่างระยะเวลาแจ ้งความจานงในการใช ้สิทธิ หรือระยะเวลาแจ ้งความจานงในการใช ้สิทธิครัง้ สุดท ้าย
ื้ หุ ้นสามัญ
2.1
ในกรณีทใี่ บสาคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร ้ใบหุ ้น (Scriptless) ผู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทต
ี่ ้องการใช ้สิทธิซอ
เพิม
่ ทุนต ้องแจ ้งความจานงและกรอกแบบคาขอ เพือ
่ ขอถอนใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือเพือ
่ ให ้ออกใบแทนใบส าคัญ
้ ขายหลักทรัพย์
แสดงสิทธิ ตามทีต
่ ลาดหลักทรั พย์ก าหนดโดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ท ี่ท าหน ้าที่เป็ นนายหน ้าซือ
(Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว จะดาเนินการแจ ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพือ
่ ขอถอนใบส าคัญ
ื้ หุ ้นสามัญเพิม
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ นาไปใช ้เป็ นหลักฐานประกอบการใช ้สิทธิซอ
่ ทุนกับบริษัท
เพือ
่ ดาเนินการใช ้สิทธิตามทีร่ ะบุไว ้ข ้างต ้น
2.2

ื้ หุ ้นสามัญเพิม
ผู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ทีป
่ ระสงค์จะใช ้สิทธิซอ
่ ทุนจะต ้องปฏิบัตต
ิ าม
เงือ
่ นไขการแจ ้งความจานงในการใช ้สิทธิ โดยดาเนินการและส่งเอกสาร ดังต่อไปนีใ้ ห ้แก่บริษัทตามสถานทีข
่ ้างต ้น
ื้ หุ ้นสามัญเพิม
(ก) ใบแจ ้งความจานงในการใช ้สิทธิซอ
่ ทุนทีไ่ ด ้กรอกข ้อความถูกต ้อง ชัดเจน และครบถ ้วนทุกรายการ
(ข) ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิท ธิ ตามแบบทีต
่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด ซึง่ ผู ้ถือใบสาคัญ
่ ผู ้โอนด ้านหลัง ตามจ านวนทีร่ ะบุอ ยู่ในใบแจ ้งความจ านงการใช ้สิท ธิ และหนั งสือ
แสดงสิท ธิลงลายมือ ชือ
มอบอานาจให ้ผู ้อืน
่ มารับใบสาคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่ สาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิทย
ี่ ังมิได ้ใช ้สิทธิ (ถ ้ามี)
ื้ หุ ้นสามัญเพิม
(ค) ชาระเงินตามจานวนในการใช ้สิทธิ ตามทีร่ ะบุในใบแจ ้งความจานงการใช ้สิทธิซอ
่ ทุน โดยผู ้ถือ
ื้ หุ ้นสามัญเพิม
ใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิท ธิ ทีป
่ ระสงค์จะใช ้สิทธิซอ
่ ทุนจะต ้องชาระ
เป็ น เงิน สด เช็ ค ดร๊า ฟท์ ตั๋ ว แลกเงิน ธนาคาร หรือ ค าสั่ ง จ่ า ยเงิน ธนาคาร ที่ส ามารถเรีย กเก็ บ ได ้ในเขต
กรุง เทพมหานคร ภายใน 2 วั น ท าการ นั บจากวั น ทีใ่ นการใช ้สิท ธิแ ต่ล ะครั ง้ โดยขีด คร่อ มเฉพาะสั่ ง จ่ า ย
้ หุน
“บ ัญชีจองซือ
้ สาม ัญของบริษ ัท เอทีพ ี 30 จาก ัด (มหาชน)” (“Account for Subscription for
Ordinary Shares of ATP 30 Public Company Limited”) ประเภทบ ัญชี เงินฝากสะสมทร ัพย์
เลขทีบ
่ ัญชี 542-2-18366-7 ธนาคารกสิกรไทย สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุร ี ทัง้ นี้
ื้ หุ ้นสามัญเพิม
การใช ้สิท ธิซ อ
่ ทุนดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ ต่อ เมือ
่ บริษัทได ้เรียกเก็ บเงินจานวนดังกล่าวได ้แล ้ว
เท่านัน
้ หากเรียกเก็บเงินไม่ได ้ด ้วยเหตุผลใดๆ ทีม
่ ไิ ด ้เกิดจากบริษัทให ้ถือว่าผู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิแสดง
เจตนายกเลิก และบริษัทตกลงให ้ถือเป็ นการยกเลิกการขอใช ้สิทธิในครัง้ นั น
้
แต่ทัง้ นี้ไม่เป็ นการตัดสิทธิ
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ื้ หุ ้นสามัญเพิม
ทีจ
่ ะใช ้สิทธิซอ
่ ทุนในครัง้ ต่อไป เว ้นแต่เป็ นการยกเลิกการใช ้สิทธิในครัง้ สุดท ้ายให ้ถือว่าหมด
้ หุ ้นสามัญเพิม
สิทธิทจ
ี่ ะซือ
่ ทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป
ผู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิจะเป็ นผู ้รับภาระค่าอากรแสตมป์ ทีเ่ กิดขึน
้ อันเนื่องมาจาก
้ หุ ้นสามัญเพิม
การใช ้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิเพือ
่ ซือ
่ ทุนของบริษัท
้
หลักฐานประกอบการจองซือ
1.
บุคคลสัญชาติไทย
:
2.
บุคคลต่างด ้าว
:
3.
นิตบ
ิ ค
ุ คลในประเทศ
:

4.

นิตบ
ิ ค
ุ คลต่างประเทศ

:

5.

คัสโตเดียน (Custodian):

สาเนาบัตรประชาชนพร ้อมรับรองสาเนาถูกต ้อง
สาเนาหนังสือเดินทางพร ้อมรับรองสาเนาถูกต ้อง
สาเนาหนังสือรับรองซึง่ ออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่
เกีย
่ วข ้องอายุไม่เกิน 6 เดือน พร ้อมรับรองสาเนาถูกต ้องโดยกรรมการ
ื่ ปรากฏอยู่ในหนั งสือรั บรองบริษั ทนั ้นและเอกสาร
ผู ้มีอ านาจที่ม ีช อ
่ ตาม 1. หรือ 2. พร ้อมรั บรอง
หลั กฐานของผู ้มีอ านาจลงลายมือชือ
สาเนาถูกต ้อง
สาเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ซึง่ ออก
โดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่ วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องอายุไม่เกิน 6 เดือน
พร ้อมรั บ รองส าเนาถูก ต ้อง และเอกสารหลั ก ฐานของผู ้มีอ านาจ
่ ตาม 1. หรือ 2. พร ้อมรับรองสาเนาถูกต ้อง
ลงลายมือชือ
สาเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ของประเทศ
ทีอ
่ อกเอกสารนัน
้ ไม่เกิน 1 ปี พร ้อมหนั งสือแต่งตัง้ คัสโตเดียน และ
่ ตาม 1. หรือ 2. พร ้อม
เอกสารหลักฐานของผู ้มีอานาจลงลายมือชือ
รับรองสาเนาถูกต ้อง

2.3

ื้ หุ ้นสามัญเพิม
จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิทข
ี่ อใช ้สิทธิซอ
่ ทุนจะต ้องเป็ น
จานวนเต็มเท่านั น
้ โดยอัตราการใช ้สิท ธิเท่ากับใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิท ธิ 1 หน่ วยต่อ
หุ ้นสามัญ 1 หุ ้นเว ้นแต่มก
ี ารปรับสิทธิ

2.4

จานวนหุ ้นสามัญทีอ
่ อกเมือ
่ มีการใช ้สิทธิจะคานวณโดยการนาจานวนเงินในการใช ้สิทธิ ซึง่ ผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ
หรือ ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิได ้ชาระตามทีก
่ ล่าวข ้างต ้น หารด ้วยราคาใช ้สิทธิในขณะทีม
่ ก
ี ารใช ้สิท ธินัน
้ โดย
บริษัทจะออกหุ ้นสามัญเพิม
่ ทุนเป็ นจานวนเต็มไม่เกินจานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญ
แสดงสิท ธิคูณ ด ้วยอั ต ราการใช ้สิท ธิ หากมีก ารปรั บ ราคาใช ้สิท ธิ และ/หรือ อั ต ราการใช ้สิท ธิแ ล ้วท าให ้มีเ ศษ
เหลืออยู่จากการคานวณดังกล่าว บริษัทจะไม่นาเศษดังกล่าวมาคิดคานวณและจะจั ดส่งเงินทีเ่ หลือจากการใช ้สิทธิ
ดังกล่าวคืนให ้แก่ผู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยทางไปรษณียล
์ งทะเบียนภายใน
14 วัน นับจากวันกาหนดการใช ้สิทธิในแต่ละครัง้ โดยไม่มด
ี อกเบีย
้

2.5

หากบริษัทได ้รับหลักฐานใบส าคัญแสดงสิทธิหรือ ใบแทนใบสาคัญแสดงสิท ธิหรือจ านวนเงินทีบ
่ ริษัท ได ้รับชาระ
ื้ หุ ้นสามัญ เพิม
ไม่ครบตามจ านวนที่ระบุไ ว ้ในใบแจ ้งความจ านงในการใช ้สิท ธิซ อ
่ ทุน หรือ บริษัทตรวจสอบได ้ว่า
ื้
ข ้อความทีผ
่ ู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ กรอกลงในใบแจ ้งความจานงในการใช ้สิทธิซอ
หุ ้นสามัญเพิม
่ ทุนนั น
้ ไม่ครบถ ้วนหรือไม่ถูก ต ้อง ผู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือ ใบแทนใบสาคัญแสดงสิท ธิต ้องท า
การแก ้ไขให ้ถูก ต ้องภายในระยะเวลาการแจ ้งความจ านงใช ้สิท ธิในแต่ละครัง้ หากผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิท ธิหรือ
ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่ทาการแก ้ไขให ้ถูกต ้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ ้งความจานง
้ สภาพลงโดยไม่มก
ในการใช ้สิทธิในครัง้ นั น
้ สิน
ี ารใช ้สิทธิ และบริษัทจะจัดส่งเงินทีไ่ ด ้รับ และใบสาคัญแสดงสิท ธิ
คืนให ้แก่ผู ้ถือ ใบส าคัญแสดงสิท ธิภ ายใน 14 วันนั บจากวัน ก าหนดการใช ้สิท ธิในแต่ละครัง้ โดยไม่มด
ี อกเบีย
้ ให ้
ไม่วา่ กรณีใด ๆ
ในกรณีทผ
ี่ ู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ชาระจานวนเงินในการใช ้สิทธิไม่ครบถ ้วน บริษัทมี
สิทธิทจ
ี่ ะดาเนินการประการใดประการหนึง่ ต่อไปนี้ ตามทีผ
่ ู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ
เลือกไว ้ในใบแจ ้งความจานงในการใช ้สิทธิ ได ้แก่
้ สภาพลง โดยไม่มก
(ก)
ถือว่าการแจ ้งความจานงในการใช ้สิทธินัน
้ สิน
ี ารใช ้สิทธิ หรือ
้ มีจานวนเท่ากับจานวนทีจ
(ข)
ถือว่าจานวนหุ ้นสามัญทีจ
่ องซือ
่ ะได ้รับตามจานวนเงินในการใช ้สิท ธิ ซึง่ บริษัท
ได ้รับชาระไว ้จริงตามราคาใช ้สิทธิในขณะนัน
้ หรือ
(ค)
ให ้ผู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ชาระเงินเพิม
่ เติมตามจานวนทีป
่ ระสงค์จะใช ้สิทธิให ้
ครบถ ้วนภายในระยะเวลาแจ ้งความจานงในการใช ้สิทธิในครัง้ นัน
้ หากบริษัทไม่ได ้รับเงินครบถ ้วนตามจานวน
้ สภาพ
ในการใช ้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ ้งความจานงในการใช ้สิทธิในครัง้ นั น
้ สิน
ลง โดยไม่มก
ี ารใช ้สิทธิ
ในกรณีตาม (ก) และ (ค) บริษัทจะส่งเงินทีไ่ ด ้รับไว ้และใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึง่
บริษัทถือว่าไม่มก
ี ารใช ้สิทธิดังกล่าว คืนให ้แก่ผู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิทาง
ไปรษณียล
์ งทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันถัดจากวันกาหนดการใช ้สิทธิ โดยไม่มด
ี อกเบีย
้
ในกรณีตาม (ข) บริษัทจะส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิส่วนทีเ่ หลือในกรณีท ี่
บริษัทถือว่ามีการใช ้สิทธิเพียงบางส่วนคืนให ้แก่ผู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิทาง
ไปรษณี ย ์ลงทะเบียนภายใน 14 วั นนั บจากวั นถั ดจากวั นก าหนดการใช ้สิทธิ โดยไม่ ม ีดอกเบี้ย อย่ างไรก็ ด ี
ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิทย
ี่ ังไม่มก
ี ารใช ้สิทธิดังกล่าว ยังมีผลใช ้ต่อไปจนถึงวัน
กาหนดการใช ้สิทธิครัง้ สุดท ้าย
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2.6

ื้ หุ ้นสามัญเพิม
เมือ
่ มีผู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิทป
ี่ ระสงค์จะใช ้สิทธิซอ
่ ทุนได ้ปฏิบัต ิ
ื้ หุ ้นสามัญเพิม
ตามเงือ
่ นไขการแจ ้งความจานงในการใช ้สิทธิซอ
่ ทุน กล่าวคือ ได ้ส่งมอบทัง้ ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือ
ื้ หุ ้นสามั ญ เพิม
้ หุ ้น
ใบแทนใบส าคั ญแสดงสิท ธิ ใบแจ ้งความจ านงในการใช ้สิท ธิซ อ
่ ทุน และช าระเงินค่าจองซือ
สามัญเพิม
่ ทุนถูกต ้องและครบถ ้วนสมบูรณ์ ผู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถ
เพิกถอนการใช ้สิทธิได ้เว ้นแต่จะได ้รับความยินยอมจากบริษัท

2.7

เมือ
่ พ ้นวันกาหนดการใช ้สิทธิครัง้ สุดท ้ายแล ้ว แต่ผู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ยังมิได ้
ปฏิบัตต
ิ ามเงือ
่ นไขของการใช ้สิทธิทก
ี่ าหนดไว ้อย่างครบถ ้วนให ้ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดง
้ สภาพลง โดยไม่มก
สิทธินัน
้ ๆ สิน
ี ารใช ้สิทธิ และผู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิจะใช ้สิทธิ
ไม่ได ้อีกเมือ
่ พ ้นกาหนดการใช ้สิทธิครัง้ สุดท ้าย

2.8

ในกรณีทบ
ี่ ริษัทไม่สามารถคืนเงินส่วนทีไ่ ม่ได ้ใช ้สิทธิให ้กับผู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิได ้
ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันถัดจากวันกาหนดการใช ้สิทธิในครัง้ นั น
้ ๆ ผู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิทธิจะได ้รับอัตราดอกเบีย
้ ร ้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากเงินส่วนทีไ่ ม่ได ้รับการใช ้สิทธินับตัง้ แต่
วันทีพ
่ ้นกาหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันทีผ
่ ู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได ้รับคืนเงินส่วนทีไ่ ม่ได ้ใช ้สิทธิ อย่างไรก็ด ี
่ ผู ้
หากบริษัทได ้ทาการส่งเช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคาสั่งจ่ายเงินธนาคาร ซึง่ ขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชือ
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณียล
์ งทะเบียนตามทีอ
่ ยู่ทรี่ ะบุในใบแจ ้งความจานงในการใช ้สิทธิโดยถูกต ้องแล ้วโดย
ิ ธิเรียกร ้องดอกเบีย
ชอบ ผู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะไม่มส
ี ท
้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

2.9

ในกรณีทผ
ี่ ู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ใช ้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิเพียงบางส่วน บริษัทจะออกใบสาคัญแสดงสิทธิใบ
ใหม่ทรี่ ะบุจานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิทย
ี่ ังไม่ได ้ใช ้สิทธิให ้แก่ผู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนั บ
แต่วันใช ้สิทธิในแต่ละครัง้ ยกเว ้นในการใช ้สิทธิครัง้ สุดท ้ายจะไม่มก
ี ารออกใบสาคัญแสดงสิทธิใด ๆ อีก

2.10

ในกรณีทผ
ี่ ู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นจานวนมากกว่า
จานวนทีป
่ ระสงค์จะใช ้สิทธิ บริษัทจะส่งใบสาคัญแสดงสิทธิใบใหม่ โดยมีจานวนของใบสาคัญแสดงสิทธิทล
ี่ ดลง
ให ้แก่ผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากใบส าคัญแสดงสิทธินัน
้ อยู่ในระบบใบหุ ้น โดยทางไปรษณียล
์ งทะเบียน
ภายใน 14 วันนับจากวันใช ้สิทธินัน
้ ๆ และจะทาการยกเลิกใบสาคัญแสดงสิทธิใบเก่า

2.11

บริษัทจะยืน
่ ขอจดทะเบียนเปลีย
่ นแปลงทุนชาระแล ้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจานวนหุ ้นสามัญทีอ
่ อกใหม่
สาหรับการใช ้สิทธิในแต่ละครัง้ ภายใน 14 วันนั บตัง้ แต่วันทีบ
่ ริษัทได ้รับชาระค่าหุ ้นตามจานวนทีม
่ ก
ี ารใช ้สิทธิแต่ละครัง้
และบริษั ทจะดาเนินการจดทะเบียนผู ้ถือ ใบส าคัญ แสดงสิท ธิท ไี่ ด ้ใช ้สิท ธินัน
้ เข ้าเป็ นผู ้ถือ หุ ้นสามัญของบริษั ท
ในสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ ้นตามจานวนหุ ้นสามัญทีค
่ านวณได ้จากการใช ้สิทธิในครัง้ นัน
้

2.12

ในกรณีหุ ้นสามัญทีส
่ ารองไว ้เพือ
่ รองรับการใช ้สิทธิทไี่ ม่เพียงพอบริษัทจะดาเนินการชดใช ้ค่าเสียหายทีเ่ กิดขึน
้ ให ้แก่
ผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท ไ
ี่ ม่สามารถใช ้สิทธิได ้ อย่างไรก็ ตาม บริษัทจะไม่ชดใช ้ค่าเสียหายให ้แก่ผู ้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิทไี่ ม่สามารถใช ้สิทธิได ้ ถึงแม ้ว่าจะมีหุ ้นสามัญไม่เพียงพอก็ตาม (เช่น ผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิต่างด ้าว
ทีไ่ ม่สามารถใช ้สิทธิเพราะถูกจากัดสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ ้นทีร่ ะบุไว ้ในข ้อบังคับของบริษัท)

2.13

(ก) ผู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทเี่ ป็ นบุคคลทีม
่ ใิ ช่สัญชาติไทยตามข ้อบังคับบริษัท ข ้อ 14 จะสามารถใช ้สิท ธิตาม
้ หุ ้นสามัญเพิม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ เพือ
่ ซือ
่ ทุนของบริษัทไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนได ้ภายใต ้เงือ
่ นไขว่า เมือ
่ ได ้ใช ้
สิท ธิตามใบส าคัญแสดงสิท ธิในวันก าหนดการใช ้สิท ธิในครัง้ นั น
้ ๆ แล ้วต ้องไม่ท าให ้การถือ หุ ้นโดยบุคคลทีม
่ ใิ ช่
สัญชาติไทยทัง้ หมดขัดต่อ ข ้อบังคับบริษัท หรือ กฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องในเรือ
่ งสัดส่วนการถือ หุ ้นของบุคคลทีม
่ ใิ ช่
สัญชาติไทย ซึง่ ณ วันออกใบสาคัญแสดงสิทธิอยูท
่ รี่ ้อยละ 49 ของจานวนหุ ้นทีจ
่ าหน่ายได ้แล ้วทัง้ หมดของบริษัท
(ข) อย่างไรก็ ด ี หากข ้อจ ากัดการถือหุ ้นของบุคคลทีม
่ ใิ ช่สัญชาติไทยตาม (ก) ข ้างต ้นมีผลท าให ้ผู ้ถือ ใบส าคัญ
แสดงสิทธิทเี่ ป็ นบุคคลทีม
่ ใิ ช่สัญชาติไทย ซึง่ ได ้ใช ้สิทธิตามวิธก
ี ารดังกล่าวมาครบถ ้วน ไม่สามารถใช ้สิทธิได ้เต็ม
จานวนทีร่ ะบุในหนังสือแสดงความจานงในการใช ้สิทธิ บริษัทจะอนุญาตให ้ดาเนินการใช ้สิทธิได ้เพียงส่วนทีไ่ ม่ขัด
ต่อข ้อจากัดการถือหุ ้นข ้างต ้นภายใต ้หลักการผู ้แสดงความจานงก่อนจะสามารถใช ้สิทธิได ้ก่อน (First Come, First
Served) และบริษัท จะคืนใบส าคัญแสดงสิทธิและเงินส่วนทีไ่ ม่ได ้ใช ้สิทธิโดยไม่มด
ี อกเบีย
้ ให ้แก่ผู ้ถือ ใบส าคัญ
แสดงสิทธิทเี่ ป็ นบุคคลทีม
่ ใิ ช่สัญชาติไทยดังกล่าว ทางไปรษณียล
์ งทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันใช ้สิทธิในครัง้ นัน
้ ๆ
หากในวันกาหนดการใช ้สิทธิครัง้ สุดท ้าย ผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิทเี่ ป็ นบุคคลทีม
่ ใิ ช่สัญชาติไทยไม่สามารถใช ้สิทธิ
เนื่องจากข ้อจากัดเรือ
่ งสัดส่วนการถือหุ ้นของผู ้ถือหุ ้นทีเ่ ป็ นบุคคลทีม
่ ใิ ช่สัญชาติไทยให ้ถือว่าใบสาคัญแสดงสิท ธิ
ิ ธิเ รียกร ้อง
ดัง กล่า วหมดอายุล ง โดยผู ้ถือ ใบส าคัญ แสดงสิท ธิท ี่เ ป็ นบุค คลที่มใิ ช่สั ญชาติไทยดัง กล่าว ไม่ม ีส ท
ค่า เสีย หายหรือ ค่า ชดใช ้ใดๆ จากบริษั ทและบริษั ทจะไม่ ม ีก ารช าระค่า เสีย หายหรือ ค่า ชดเชยใดๆ ให ้แก่ผู ้ถือ
้
ใบสาคัญแสดงสิทธิจากการดังกล่าวทัง้ สิน

2.14

ื่ ทีจ
่ เดียวกันกับชือ
่ ทีป
การออกและส่งมอบหุ ้นสามัญออกใหม่ชอ
่ ะระบุในหุ ้นสามัญออกใหม่จะใช ้ชือ
่ รากฏอยู่ในแบบ
แสดงความจานงการใช ้สิทธิ โดยบริษัทจะจัดส่งใบหุ ้นไปยังผู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามทีอ
่ ยู่ทไี่ ด ้ระบุไว ้ในแบบ
แสดงความจานงการใช ้สิทธิโดยทางไปรษณียล
์ งทะเบียนตอบรับภายใน 15 วัน นับจากวันกาหนดการใช ้สิทธิแต่ละครัง้
อย่างไรก็ตามบริษัทอาจตกลงกับผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิล่วงหน ้า ให ้บริษัทเก็ บใบหุ ้นสามัญ ใบสาคัญแสดงสิท ธิ
ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ เช็ค และเอกสารอืน
่ ๆ ไว ้ทีบ
่ ริษัทเพือ
่ ให ้ผู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือตัวแทนมารับไป
ด ้วยตัวเองก็ได ้ โดยจะต ้องดาเนินการตามทีบ
่ ริษัทกาหนด บริษัทอาจจะออกใบหุ ้นในระบบใบหุ ้น (Script) และ
ระบบไร ้ใบหุ ้น (Scriptless) หากบริษัทจะออกหุ ้นสามัญโดยระบบไร ้ใบหุ ้น บริษั ทจะดาเนินการเมือ
่ ผู ้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิได ้แจ ้งให ้บริษัททราบว่า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ยอมรับเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ให ้กับผู ้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิแล ้ว โดยบริษัทจะส่งใบหุ ้นสามัญหรือใบสาคัญแสดงสิทธิเข ้าฝากไว ้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู ้ถือ
ื่ และบัญชีของบริษัทสมาชิกของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยถูกต ้องในแบบแสดง
ใบสาคัญแสดงสิทธิต ้องระบุชอ
ื้ หุ ้นสามัญเพิม
ความจานงการใช ้สิทธิซอ
่ ทุน และบริษัทจะส่งมอบหุ ้นสามัญ หรือใบสาคัญแสดงสิทธิผ่านบัญชีฝาก
หลักทรัพย์ภายใน 7 วันทาการนับจากวันกาหนดการใช ้สิทธิแต่ละครัง้

หน ้า 4

3.

การแก ้ไขขัน
้ ตอนการใช ้สิทธิ
ในกรณีทต
ี่ ลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลัก ทรัพย์ ตลอดจนหน่ วยงานใดทีเ่ กีย
่ วข ้องได ้ออกประกาศ ระเบียบ
หรือวิธก
ี ารปฏิบัตก
ิ ารใด ๆ ทีม
่ ผ
ี ลทาให ้บริษัทต ้องแก ้ไขรายละเอียดขัน
้ ตอนในการใช ้สิทธิตามข ้อ 2.6 ให ้บริษัทสามารถทา
การแก ้ไขขัน
้ ตอนการใช ้สิท ธิให ้สอดคล ้องกับประกาศ ระเบียบ หรือวิธ ีปฏิบัตด
ิ ังกล่าวได ้ และต ้องแจ ้งให ้ผู ้ถือ ใบส าคัญ
ั ช ้า
แสดงสิทธิ นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และสานักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชก

้ ท
้ ท
ิ ธิและอ ัตราการใชส
ิ ธิ
การเปลีย
่ นแปลงราคาการใชส
1.
บริษัทต ้องดาเนินการปรั บราคาใช ้สิท ธิและอัตราการใช ้สิท ธิ ตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิท ธิ เมือ
่ เกิด เหตุก ารณ์ใ ด
เหตุการณ์หนึง่ ดังต่อไปนี้ทัง้ นี้มวี ัตถุประสงค์เพือ
่ รักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ให ้ด ้อยไป
กว่าเดิม
(ก)
เมือ
่ บริษัทเปลีย
่ นแปลงมูลค่าทีต
่ ราไว ้ของหุ ้นสามัญของบริษัท อันเป็ นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ ้นสามัญ
ทีไ่ ด ้ออกแล ้วของบริษัท
บริษัทจะปรับราคาการใช ้สิทธิอันเป็ นผลมาจากการรวม หรือการแบ่งแยกหุ ้นสามัญทีอ
่ อกแล ้วของบริษัท โดยจะมี
ผลบังคับทันที นั บตัง้ แต่วันทีม
่ ก
ี ารเปลีย
่ นแปลงมูลค่าทีต
่ ราไว ้ของหุ ้นสามัญของบริษัท เพื่อให ้ผู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ได ้รับหุ ้นตามจานวนทีค
่ านวณได ้ตามสูตรและประเภทเช่นเดียวกับหุ ้นสามัญของ
บริษัททีอ
่ อกภายหลังจากการเปลีย
่ นแปลงดังกล่าว

1.

ราคาใช ้สิทธิจะเปลีย
่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้

Pr ice1  Pr ice0 
2.

อัตราการใช ้สิทธิจะเปลีย
่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้

Ratio1  Ratio0 
โดยที่

(ข)

[ Par1]
[ Par0]

Price0
Price1
Ratio0
Ratio1
Par0
Par1

[ Par0]
[ Par1]

คือ ราคาใช ้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย
่ นแปลง
คือ ราคาใช ้สิทธิใหม่หลังการเปลีย
่ นแปลง
คือ อัตราการใช ้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย
่ นแปลง
คือ อัตราการใช ้สิทธิใหม่หลังการเปลีย
่ นแปลง
คือ มูลค่าทีต
่ ราไว ้ของหุ ้นสามัญก่อนการเปลีย
่ นแปลง
คือ มูลค่าทีต
่ ราไว ้ของหุ ้นสามัญหลังการเปลีย
่ นแปลง

เมือ
่ บริษัทเสนอขายหุ ้นสามัญแก่ผู ้ถือหุ ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจากัด ในราคาเฉลีย
่
ต่อหุ ้นของหุ ้นสามัญทีอ
่ อกใหม่ทค
ี่ านวณได ้ ต่ากว่าร ้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ ้นสามัญของบริษัท”
้ หุ ้นสามัญเพิม
การเปลีย
่ นแปลงราคาการใช ้สิทธิและอัตราการใช ้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตัง้ แต่วันแรกทีผ
่ ู ้ซือ
่ ทุนจะ
้ หุ ้นสามัญทีอ
ไม่ได ้รับสิทธิในการจองซือ
่ อกใหม่ (วันแรกทีต
่ ลาดหลักทรัพย์ขน
ึ้ เครือ
่ งหมาย XR) สาหรับกรณีทเี่ ป็ นการ
เสนอขายให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นเดิม (Rights Issue)(วันแรกทีข
่ น
ึ้ เครือ
่ งหมาย XR) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ ้นสามัญ
ทีอ
่ อกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจากัด แล ้วแต่กรณี
้ ทีบ
“ราคาเฉลีย
่ ของหุ ้นสามัญทีอ
่ อกใหม่”คานวณได ้จาก จานวนเงินทัง้ สิน
่ ริษัทจะได ้รับจากการเสนอขายหุ ้น หักด ้วย
้ ทีอ
ค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดจากการเสนอขายหลักทรัพย์ทอ
ี่ อกนัน
้ (ถ ้ามี)หารด ้วยจานวนหุ ้นสามัญทัง้ สิน
่ อกใหม่ในครัง้ นัน
้
“ราคาตลาดของหุ ้นสามัญของบริษัท ” ได ้กาหนดไว ้เท่ากับ “ราคาตลาดถัวเฉลีย
่ ถ่วงน้ าหนั กต่อหุ ้นของหุ ้นสามัญ
้ ขาย
ของบริษัท” โดยที่ “ราคาตลาดถัวเฉลีย
่ ถ่วงน้ าหนั กต่อ หุ ้นของหุ ้นสามัญของบริษัท ” หมายถึง มูลค่าการซือ
้ ขายทัง้ หมดในระหว่างระยะเวลา
หุ ้นสามัญทัง้ หมดของบริษัท หารด ้วยจานวนหุ ้นสามัญของบริษัททีท
่ าการซือ
้ ขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันทีใ่ ช ้ในการคานวณ
15 วันทาการ (วันทีเ่ ปิ ดทาการซือ
้ ขายในช่วง
ในกรณีทไี่ ม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ ้นสามัญของบริษัท” เนือ
่ งจากหุ ้นสามัญของบริษัทไม่มก
ี ารซือ
ระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะทาการกาหนดราคายุตธิ รรมเพือ
่ ใช ้ในการคานวณแทน
้ หุ ้นสามัญเพิม
้ หุ ้นสามัญทีอ
“วันทีใ่ ช ้ในการคานวณ” หมายถึง วันแรกทีผ
่ ู ้ซือ
่ ทุนจะไม่ได ้รับสิทธิในการจองซือ
่ อกใหม่
สาหรับกรณีทเี่ ป็ นการเสนอขายให ้กับผู ้หุ ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ ้นสามัญทีอ
่ อกใหม่
แก่ประชาชนทั่วไป สาหรับกรณีทเี่ ป็ นการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีทเี่ ป็ นการเสนอขายให ้แก่
บุค คลในวงจากั ด (แล ้วแต่ก รณี ) อนึ่ง ในกรณี ท ี่มก
ี ารเสนอขายหุ ้นสามัญ พร ้อมกัน มากกว่า 1 ราคาเสนอขาย
้ ด ้วยกัน ให ้ใช ้ราคาเสนอขายทุกราคามาคานวณราคาสุทธิต่อหุ ้นสามัญทีอ
ภายใต ้เงื่อนไขทีจ
่ ะต ้องจองซือ
่ อกใหม่
้ ด ้วยกัน ให ้นาเฉพาะราคาเสนอขายทีต
แต่ในกรณีทก
ี่ ารเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายใต ้เงือ
่ นไขทีจ
่ ะต ้องจองซือ
่ ่ากว่า
ร ้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ ้นสามัญของบริษัท” มาคานวณการเปลีย
่ นแปลงเท่านัน
้
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ราคาใช ้สิทธิจะเปลีย
่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้

Pr ice1  Pr ice0 
1.

อัตราการใช ้สิทธิจะเปลีย
่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้

Ratio1  Ratio0 
โดยที่

Price0
Price1
Ratio0
Ratio1
MP
A

B

BX

(ค)

[( A  MP)  BX ]
[ MP( A  B)]
[ MP( A  B)]
[( A  MP)  BX ]

คือ ราคาใช ้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย
่ นแปลง
คือ ราคาใช ้สิทธิใหม่หลังการเปลีย
่ นแปลง
คือ อัตราการใช ้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย
่ นแปลง
คือ อัตราการใช ้สิทธิใหม่หลังการเปลีย
่ นแปลง
คือ “ราคาตลาดของหุ ้นสามัญของบริษัท”
คือ จานวนหุ ้นสามัญทีไ่ ด ้เรียกชาระเต็มมูลค่าแล ้ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียน
้ หุ ้นสามัญทีอ
ผู ้ถือหุ ้น เพือ
่ สิทธิในการจองซือ
่ อกใหม่ กรณีเสนอขายหุ ้นสามัญ
ให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นเดิม และ/หรือ วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ ้นสามัญที่
ออกใหม่ กรณี เสนอขายหุ ้นสามั ญให ้แก่ประชาชนทั่ วไป และ/หรือ กรณี
เสนอขายหุ ้นสามัญให ้แก่บค
ุ คลในวงจากัด แล ้วแต่กรณี
คือ จานวนหุ ้นสามัญทีอ
่ อกใหม่ ทัง้ ทีเ่ สนอขายให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นเดิม และ/หรือ
เสนอขายให ้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจากัด
คือ จานวนเงินทีไ่ ด ้รับภายหลังจากการหักค่าใช ้จ่าย (ถ ้ามี) จากการออกหุ ้น
สามัญทีอ
่ อกใหม่ทเี่ สนอขายให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให ้แก่
ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให ้แก่บค
ุ คลในวงจากัด

เมือ
่ บริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจากัด
ื้ หุ ้นสามัญ (เช่น
โดยหลักทรัพย์นัน
้ ให ้สิทธิแก่ผู ้ถือหลักทรัพย์ในการใช ้สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุ ้นสามัญ หรือใช ้สิทธิซอ
้ หุ ้นสามัญ) โดยราคาเฉลีย
หุ ้นกู ้แปลงสภาพ หรือใบสาคัญแสดงสิทธิทจ
ี่ ะซือ
่ ต่อหุ ้นของหุ ้นสามัญทีจ
่ ะออกใหม่เพือ
่ รองรับ
สิทธิดังกล่าว ต่ากว่าร ้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ ้นสามัญของบริษัท”
้ หุ ้นสามัญจะไม่ได ้รับ
การเปลีย
่ นแปลงราคาใช ้สิท ธิและอัตราการใช ้สิทธิ จะมีผลบังคับทันที ตัง้ แต่วันแรกทีผ
่ ู ้ซือ
้ หลักทรัพย์ทอ
การใช ้สิทธิในการจองซือ
ี่ อกใหม่ใด ๆ ทีใ่ ห ้สิทธิทจ
ี่ ะแปลงสภาพ/เปลีย
่ นเป็ นหุ ้นสามัญ (วันแรกที่
ตลาดหลักทรัพย์ขน
ึ้ เครือ
่ งหมาย XW) สาหรับกรณีทเี่ ป็ นการเสนอขายให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ
วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ทอ
ี่ อกใหม่ใด ๆ ทีใ่ ห ้สิทธิทจ
ี่ ะแปลงสภาพ/เปลีย
่ นเป็ นหุ ้นสามัญแก่ประชาชน
ทั่วไป และ/หรือ ทีเ่ ป็ นการเสนอขายให ้แก่บค
ุ คลในวงจากัด (แล ้วแต่กรณี)
ิ ธิใน
“ราคาเฉลีย
่ ต่อหุ ้นของหุ ้นสามัญทีอ
่ อกใหม่” คานวณได ้จากจานวนเงินทีไ่ ด ้รับจากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ทีม
่ ส
ี ท
ื้ หุ ้นสามั ญเพิม
การแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ ้นสามั ญ รวมกับเงินที่ได ้รับจากการใช ้สิทธิซ อ
่ ทุนนั ้น ถ ้ามีการใช ้สิทธิ
้ ทีต
ทัง้ หมด หารด ้วยจานวนหุ ้นทัง้ สิน
่ ้องออกใหม่ เพือ
่ รองรับการใช ้สิทธินัน
้
“ราคาตลาดของหุ ้นสามัญของบริษัท”และฐานของมูลค่าทีต
่ ราไว ้ ซึง่ จะใช ้เปรียบเทียบให ้ใช ้ และมีความหมาย
เช่นเดียวกับ รายละเอียดในข ้อ (ข) ข ้างต ้น
้ หุ ้นสามัญจะไม่ได ้รับสิทธิในการจองซือ
้ หลักทรัพย์ทอ
“วันทีใ่ ช ้ในการคานวณ” หมายถึง วันแรกทีผ
่ ู ้ซือ
ี่ อกใหม่ใดๆ
ทีใ่ ห ้สิทธิทจ
ี่ ะแปลงสภาพ/เปลีย
่ นเป็ นหุ ้นสามัญ สาหรับกรณีทเี่ ป็ นการเสนอขายสาหรับกรณีทเี่ ป็ นการเสนอขาย
ให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ทอ
ี่ อกใหม่ใดๆ ทีใ่ ห ้สิทธิทจ
ี่ ะ
แปลงสภาพ/เปลี่ย นเป็ นหุ ้นสามัญ แก่ประชาชนทั่ว ไป ส าหรับ กรณี ท ี่เ ป็ นการเสนอขายหลั ก ทรั พ ย์ดั ง กล่า วต่อ
ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ทีเ่ ป็ นการเสนอขายให ้แก่บค
ุ คลในวงจากัด (แล ้วแต่กรณี)
1.

ราคาใช ้สิทธิจะเปลีย
่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้

Pr ice1  Pr ice0 
2.

[( A  MP)  BX ]
[ MP( A  B)]

อัตราการใช ้สิทธิจะเปลีย
่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้

Ratio1  Ratio0 
โดยที่

[ MP( A  B)]
[( A  MP)  BX ]

Price0
Price1
Ratio0
Ratio1

คือ ราคาใช ้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย
่ นแปลง

MP

คือ “ราคาตลาดของหุ ้นสามัญของบริษัท”

คือ ราคาใช ้สิทธิใหม่หลังการเปลีย
่ นแปลง
คือ อัตราการใช ้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย
่ นแปลง
คือ อัตราการใช ้สิทธิใหม่หลังการเปลีย
่ นแปลง
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A

B

BX

(ง)

คือ จานวนหุ ้นสามัญทีไ่ ด ้เรียกชาระเต็มมูลค่าแล ้ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียน
ผู ถ
้ ื อหุ น
้ เพื่ อการจองซื้ อหลั กทรั พย์ ท ี่ ออกใหม่ ท ี่ ม ี ส ิทธิ ท ี่ จะแปลงสภาพ/
เปลีย
่ นเป็ นหุ ้นสามัญได ้ กรณีเสนอขายให ้ผู ้ถือหุ ้นเดิม และ/หรือ ก่อนวันแรก
ิ ธิแปลงสภาพ/
ของระยะเวลาการเสนอขายหลักทรัพย์ท อ
ี่ อกใหม่ใด ๆ ทีม
่ ส
ี ท
เปลี่ย นเป็ นหุ ้นสามั ญ ได ้ต่อ ประชาชนทั่ ว ไป และ/หรือ บุค คลในวงจ ากั ด
แล ้วแต่กรณี
คือ จานวนหุ ้นสามัญทีอ
่ อกใหม่ เพือ
่ รองรับการใช ้สิทธิของหลักทรัพย์ใด ๆ
ซึง่ สามารถแปลงสภาพ/เปลีย
่ นเป็ นหุ ้นสามัญทีจ
่ ะเสนอขายให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นเดิม
และ/หรือ เสนอขายให ้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให ้แก่บุคคล
ในวงจากัดแล ้วแต่กรณี
คือ จานวนเงินทีบ
่ ริษัท จะได ้รับภายหลังจากการหัก ค่าใช ้จ่าย (ถ ้ามี) จาก
ิ ธิในการแปลงสภาพ/เปลีย
การออกหลักทรัพย์ใด ๆ ทีม
่ ส
ี ท
่ นเป็ นหุ ้นสามัญที่
เสนอขายให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให ้แก่ประชาชนทั่วไป และ/
ื้ หุ ้น
หรือ เสนอขายให ้แก่บค
ุ คลในวงจากัด รวมกับเงินทีไ่ ด ้รับจากการใช ้สิทธิซอ
สามัญเพิม
่ ทุน

เมือ
่ บริษัทจ่ายปั นผลทัง้ หมดหรือบางส่วนเป็ นหุ ้นสามัญให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นของบริษัท
้ หุ ้นสามัญเพิม
ิ ธิใน
การเปลีย
่ นแปลงราคาใช ้สิทธิและอัตราการใช ้สิทธิจะมีผลบังคัทันที ตัง้ แต่วันแรกทีผ
่ ู ้ซือ
่ ทุนไม่มส
ี ท
การรับหุ ้นปั นผล (วันแรกทีต
่ ลาดหลักทรัพย์ขน
ึ้ เครือ
่ งหมาย XD)
1.
ราคาการใช ้สิทธิจะเปลีย
่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้

Pr ice1  Pr ice0 
2.

[ A]
[ A  B]

อัตราการใช ้สิทธิจะเปลีย
่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้

Ratio1  Ratio0 
โดยที่

[ A  B]
[ A]

Price0
Price1
Ratio0
Ratio1

คือ ราคาใช ้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย
่ นแปลง

A

คือ จานวนหุ ้นสามัญทีไ่ ด ้เรียกชาระเต็มมูลค่าแล ้ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียน
ผู ้ถือหุ ้นสามัญเพือ
่ สิทธิการรับหุ ้นปั นผล
คือ จานวนหุ ้นสามัญทีอ
่ อกใหม่ในรูปแบบของหุ ้นสามัญปั นผล

B

คือ ราคาใช ้สิทธิใหม่หลังการเปลีย
่ นแปลง
คือ อัตราการใช ้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย
่ นแปลง
คือ อัตราการใช ้สิทธิใหม่หลังการเปลีย
่ นแปลง

(จ) เมือ
่ บริษัทจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร ้อยละ 80 ของกาไรสุทธิหลังหักสารองตามกฎหมายและสารองอืน
่ ๆ ตาม
ข ้อบังคั บของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจ การ ส าหรับ การดาเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ระหว่างอายุ
ใบสาคัญแสดงสิทธิทอ
ี่ อกในครัง้ นี้
การคานวณอัตราร ้อยละของเงินปั นผลทีจ
่ ่ายให ้กับผู ้ถือหุ ้น ให ้คานวณโดยนาเงินปั นผลทีจ
่ ่ายออกจริงในรอบระยะเวลา
บัญชีในแต่ละปี ดังกล่าว หารด ้วยกาไรสุทธิหลัง หักสารองตามกฎหมายและสารองอืน
่ ๆ ตามข ้อบังคับของบริษัท
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ของรอบระยะเวลาบัญชีนัน
้ โดยเงินปั นผลทีจ
่ ่ายออกจริงให ้หมายรวมถึงเงินปั นผล
ระหว่างกาลในแต่ละรอบบัญชีนัน
้ ด ้วย การเปลีย
่ นแปลงราคาใช ้สิทธิและอัตราการใช ้สิทธิจะมีผลบังคับใช ้ตัง้ แต่วัน
้ หุ ้นสามัญไม่มส
ิ ธิในการรับเงินปั นผลนัน
แรกทีผ
่ ู ้ซือ
ี ท
้ (วันแรกทีต
่ ลาดหลักทรัพย์ขน
ึ้ เครือ
่ งหมาย XD)
“ราคาตลาดของหุ ้นสามัญของบริษัท ” และฐานของมูลค่าทีต
่ ราไว ้ ซึง่ จะใช ้เปรียบเทียบให ้ใช ้ และมีความหมาย
เช่นเดียวกับ รายละเอียดในข ้อ (ข) ข ้างต ้น
้ หุ ้นสามัญเพิม
“วันทีใ่ ช ้ในการคานวณ” หมายถึง วันแรกทีผ
่ ู ้ซือ
่ ทุนจะไม่ได ้รับสิทธิในเงินปั นผล
1.

ราคาใช ้สิทธิจะเปลีย
่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้

Pr ice1  Pr ice0 
2.

[ MP  ( D  R)]
[ MP]

อัตราการใช ้สิทธิจะเปลีย
่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้

Ratio1  Ratio0 
โดยที่

[ MP]
[ MP  ( D  R)]

Price0
Price1
Ratio0
Ratio1

คือ ราคาใช ้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย
่ นแปลง

MP

คือ “ราคาตลาดของหุ ้นสามัญของบริษัท”

คือ ราคาใช ้สิทธิใหม่หลังการเปลีย
่ นแปลง
คือ อัตราการใช ้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย
่ นแปลง
คือ อัตราการใช ้สิทธิใหม่หลังการเปลีย
่ นแปลง
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D
R

(ฉ)

2.

คือ เงินปั นผลต่อหุ ้นทีจ
่ ่ายจริงแก่ผู ้ถือหุ ้น
คือ เงินปั นผลต่อหุ ้น ทีจ
่ ะจ่ายในอัตราร ้อยละ 80 โดยคานวณจากกาไรสุทธิ
หลังหักส ารองตามกฎหมายและสารองอืน
่ ๆ ตามข ้อบังคับของบริษัท หาร
ิ ธิได ้รับเงินปั นผล
ด ้วยจานวนหุ ้นทัง้ หมดทีม
่ ส
ี ท

ในกรณีทม
ี่ เี หตุการณ์ใดๆ อันทาให ้ผู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ เสียสิทธิและผลประโยชน์ใดๆ
อันพึงได ้ โดยทีเ่ หตุการณ์ใด ๆ นัน
้ ไม่ได ้อยูใ่ นข ้อ (ก) ถึง (จ)
ให ้บริษัท และทีป
่ รึกษาทางการเงินร่วมกันพิจารณา เพือ
่ กาหนดการเปลีย
่ นแปลงราคาใช ้สิทธิ และ/หรือ อัตราการ
ใช ้สิท ธิใ หม่ อ ย่ า งเป็ นธรรม และไม่ ท าให ้ผู ถ้ ือ ใบส าคั ญ แสดงสิท ธิ หรือ ใบแทนใบส าคั ญ แสดงสิท ธิไ ด ร้ ั บ
ผลประโยชน์ด ้อยไปจากเดิม โดยให ้ถือ ว่าผลการพิจารณานั น
้ เป็ นทีส
่ ุด และให ้บริษัทแจ ้งให ส
้ านั ก งาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและนายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวทันทีนับ
จากวันทีเ่ กิดเหตุการณ์ทต
ี่ ้องดาเนินการเปลีย
่ นแปลงการใช ้สิทธิดังกล่าว

การคานวณการเปลี่ยนแปลงราคาใช ้สิท ธิและอัตราการใช ้สิท ธิตามข ้อ (ก) ถึง (ฉ) เป็ นอิส ระต่อ กันและจะคานวณการ
เปลีย
่ นแปลงตามลาดับเหตุก ารณ์ต่างๆ ก่อ นหลังเปรียบเทียบกับ "ราคาตลาดของหุ ้นสามัญของบริษัท ” สาหรับกรณีท ี่
เหตุการณ์ตา่ ง ๆ เกิดขึน
้ พร ้อมกัน ให ้คานวณการเปลีย
่ นแปลงเรียงตามลาดับ ดังนี้ คือ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) และ (ฉ) โดย
ในแต่ละลาดับครัง้ ทีค
่ านวณการเปลีย
่ นแปลง ให ้คงสภาพของราคาใช ้สิทธิเป็ นทศนิยม 3 ตาแหน่ง และอัตราการใช ้สิทธิเป็ น
ทศนิยม 3 ตาแหน่ง
“ราคาตลาดของหุ ้นสามัญของบริษัท” ซึง่ จะใช ้เปรียบเทียบให ้ใช ้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข ้อ (ข) ข ้างต ้น

3.

การคานวณการเปลีย
่ นแปลงราคาการใช ้สิทธิและอัตราการใช ้สิทธิตามข ้อ (ก) ถึง (ฉ) จะไม่มก
ี ารเปลีย
่ นแปลง ซึง่ ทาให ้
ราคาการใช ้สิทธิใหม่สงู ขึน
้ และ/หรือ อัตราการใช ้สิทธิลดลง เว ้นแต่กรณีการรวมหุ ้น ในกรณีทห
ี่ ุ ้นสามัญทีเ่ กิดจากการใช ้สิทธิ
ตามจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิของการแสดงความจ านงการใช ้สิทธิในแต่ละครัง้ (ทศนิยม
3 ตาแหน่งของอัตราการใช ้สิทธิใหม่หลังการเปลีย
่ นแปลง) คานวณออกมาเป็ นเศษของหุ ้นให ้ตัดเศษของหุ ้นนั น
้ ทิง้ และ
หากราคาการใช ้สิทธิหลังการเปลีย
่ นแปลง (ทศนิยม 3 ตาแหน่ง) คูณกับจานวนหุ ้นสามัญ ในการแสดงความจานงการใช ้สิทธิ
ในรอบนัน
้ คานวณได ้เป็ นเศษของบาทให ้ตัดเศษตัง้ แต่ทศนิยมตาแหน่งที่ 3 ทิง้

4.

ในกรณีท ม
ี่ ก
ี ารเปลีย
่ นแปลงราคาใช ้สิทธิจนเป็ นผลทาให ้ราคาใช ้สิทธิใหม่มรี าคาต่ากว่ามูลค่าทีต
่ ราไว ้ของหุ ้นสามัญของ
บริษัท (Par Value) ก็ให ้ใช ้ราคาใช ้สิทธิใหม่ดังกล่าว เว ้นแต่จะเป็ นกรณีท ก
ี่ ฎหมายห ้ามมิให ้บริษัทออกหุ ้นใหม่ต่ากว่ามูลค่า
ทีต
่ ราไว ้ บริษัทขอสงวนสิทธิทจ
ี่ ะปรับราคาใช ้สิทธิใหม่เท่ากับมูลค่าทีต
่ ราไว ้ของหุ ้นสามัญ สาหรับอัตราการใช ้สิทธิใหม่ให ้
ใช ้อัตราการใช ้สิทธิทค
ี่ านวณได ้ตามข ้อ (ก) ถึง (ฉ) เช่นเดิม

5.

สถานภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิทอ
ี่ ยู่ระหว่างวันทีผ
่ ู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงความจานงใช ้สิทธิ และ วันก่อนทีก
่ ระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิม
่ ทุนชาระแล ้ว อันเนื่องมาจากการ
ใช ้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสาคัญแสดงสิทธิหรือ
้ สุดลงในวันทีก
ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ทีย
่ ังไม่ได ้แสดงความจานงใช ้สิทธิ และสถานภาพจะสิน
่ ระทรวงพาณิชย์ได ้รับ
จดทะเบียนเพิม
่ ทุนชาระแล ้ว อันเนือ
่ งมาจากการใช ้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิข ้างต ้นแล ้ว
ในกรณีบริษัทมีการปรับราคาใช ้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช ้สิทธิ ในช่วงทีบ
่ ริษัทยังไม่ได ้นาหุ ้นสามัญทีเ่ กิดจากการใช ้สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ เข ้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือ
ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ทีไ่ ด ้ทาการใช ้สิทธิแล ้วจะได ้รับการปรับสิทธิย ้อนหลัง โดยบริษัทจะดาเนินการออกหุ ้นสามัญใหม่
เพิม
่ เติมให ้แก่ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยเร็วทีส
่ ุดตามจานวนทีผ
่ ู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือ
ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ สมควรจะได ้รับ หากราคาทีป
่ รับใหม่นัน
้ มีผลบังคับใช ้โดยหุ ้นสามัญส่วนทีเ่ พิม
่ เติม อาจได ้รับ
ช ้ากว่าหุ ้นสามัญทีไ่ ด ้รับก่อนหน ้านี้แล ้ว แต่ไม่เกิน 45 วันนั บจากวันทีม
่ ก
ี ารปรับสิทธิ บริษัท อาจทาการปรับราคาใช ้สิท ธิ
ควบคู่กับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช ้สิทธิก็ได ้ ทัง้ นี้ หากบริษัทต ้องออกหุ ้นรองรับเพิม
่ เติม
บริษัทต ้องยืน
่ มติท ป
ี่ ระชุมผู ้ถือ หุ ้นทีอ
่ นุ มัตใิ ห ้ออกหุ ้นรองรับการปรับ สิท ธินั น
้ อย่า งเพีย งพอต่อ สานั ก งาน ก.ล.ต. ก่อ น
การปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริษัทได ้รับอนุญาตให ้เสนอขายหุ ้นรองรับ

6.

ิ ธิและได ้รับผลประโยชน์อัน
หุ ้นสามัญทีเ่ กิดจากการใช ้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิจะมีสท
พึงได ้เหมือนหุ ้นสามัญเดิมทีอ
่ อกและเรียกชาระเต็มมูลค่าแล ้วของบริษัททุกประการ เมือ
่ กระทรวงพาณิชย์ได ้รับจดทะเบียน
เพิม
่ ทุนชาระแล ้วของบริษัท

7.

การเปลีย
่ นแปลงราคาการใช ้สิทธิและอัตราการใช ้สิทธิ ตามเงือ
่ นไขทีไ่ ด ้กาหนดไว ้ข ้างต ้น โดยบริษัทจะไม่ทาการเวนคืน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ แต่ผู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเดิมจะได ้รับสิทธิในการเปลีย
่ นแปลงราคาการใช ้สิทธิ และอัตราการใช ้สิทธิ
ทุกประการดังนี้
7.1
บริษัท จะแจ ้งรายละเอียดการเปลีย
่ นแปลงราคาการใช ้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช ้สิท ธิผ่านระบบเผยแพร่ข ้อมูล
ของตลาดหลักทรัพย์ให ้ผู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทราบในทันทีหรือก่อนวันทีอ
่ ัตราหรือราคาใช ้สิทธิมผ
ี ลบังคับใช ้
7.2
บริษัทจะดาเนินการแจ ้งผลการเปลีย
่ นแปลง โดยแจ ้งถึงรายละเอียดวิธก
ี ารคานวณและเหตุผลทีต
่ ้องมีการเปลีย
่ นแปลง
ดังกล่าว ให ้สานักงาน ก.ล.ต.เพือ
่ แจ ้งราคาการใช ้สิทธิและอัตราการใช ้สิทธิทก
ี่ าหนดขึน
้ มาใหม่ รวมทัง้ ข ้อเท็จจริง
โดยย่อ ถึงสาเหตุท ม
ี่ ก
ี ารปรับสิทธิ วิธก
ี ารคานวณและวันทีท
่ ก
ี่ ารปรับสิทธิดังกล่าวมีผลบังคับใช ้ โดยจะแจ ้งทันที
นับตัง้ แต่วันทีเ่ กิดเหตุการณ์
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ข้อจาก ัดในการโอนใบสาค ัญแสดงสิทธิ
1.
การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริษัทไม่มข
ี ้อจากัดการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ เว ้นแต่ การโอนเกิดขึน
้ ในช่วงปิ ดสมุดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ เพือ
่ พัก
การโอนสิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิในกรณีการใช ้สิทธิครัง้ สุดท ้าย ซึง่ บริษัทจะปิ ดสมุดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ เพือ
่
พักการโอนหรือการใช ้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนวันครบกาหนดการใช ้สิทธิครัง้ สุดท ้าย (ในกรณีทวี่ ันใช ้สิทธิ
ครัง้ สุดท ้ายตรงกับวันหยุดทาการ ให ้เลือ
่ นเป็ นวันทาการสุดท ้ายก่อนหน ้าวันกาหนดการใช ้สิทธิครัง้ สุดท ้ายดังกล่าว)
2.

บุคคลทีไ่ ม่ใช่สัญชาติไทย
2.1
บริษัทจะไม่ออกหุ ้นสามัญให ้แก่ผู ้ใช ้สิทธิท ไี่ ม่ใช่สัญชาติไทย ซึง่ ได ้ดาเนินการใช ้สิทธิตามวิธ ีการใช ้สิทธิจนทาให ้
สัดส่วนการถือหุ ้นของคนทีไ่ ม่ใช่สัญชาติไทยมีจานวนเกินกว่าร ้อยละ 49 ตามทีร่ ะบุไว ้ในข ้อบังคับบริษัท ข ้อ 14
หรือตามสัดส่วนทีอ
่ าจมีการแก ้ไขในข ้อบังคับในอนาคต
2.2
หากข ้อจากัดการโอนดังกล่าวข ้างต ้น มีผลทาให ้ผู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิทไี่ ม่ใช่
สัญชาติไทยทีไ่ ด ้ดาเนินการใช ้สิทธิตามวิธก
ี ารใช ้สิทธิ ไม่สามารถใช ้สิทธิได ้ตามจานวนทีร่ ะบุในใบแจ ้งความจานงการ
ื้ หุ ้นสามั ญ ไม่ว่าทั ง้ หมดหรือ บางส่วน ผู ้ถือ ใบส าคั ญแสดงสิท ธิจะสามารถเลือ กให ้บริษัทด าเนินการ
ใช ้สิท ธิซ อ
อย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้
ก) ให ้บริษัทคืนใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ และเงินทีเ่ หลือตามราคาใช ้สิทธิของใบสาคัญ
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ในส่วนทีไ่ ม่สามารถใช ้สิทธิได ้ โดยไม่มด
ี อกเบีย
้ ให ้แก่ผู ้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ทีไ่ ม่ใช่สัญชาติไทยดังกล่าว ทางไปรษณียล
์ งทะเบียนภายใน 14 วัน
นับจากวันใช ้สิทธิในครัง้ นัน
้ ๆ
ข) ให ้บริษัทเป็ นผู ้ถือใบแจ ้งความจานงการใช ้สิทธิ ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ และเงิน
ื้ หุ ้นสามัญทีผ
ตามจานวนการใช ้สิทธิซอ
่ ู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิทม
ี่ ใิ ช่สัญชาติ
ไทยได ้ยืน
่ ความจานงการใช ้สิทธิในส่วนทีย
่ ังไม่ได ้ใช ้สิทธิเอาไว ้ตามลาดับก่อนหลัง เพือ
่ ดาเนินการใช ้สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ในส่วนทีย
่ ังมิได ้มีการใช ้สิทธิดังกล่าวเมือ
่ มีการเข ้า
ถือ หุ ้นตามใบส าคัญแสดงสิท ธิห รือ ใบแทนใบส าคัญ แสดงสิท ธิดั งกล่าวไม่ขั ดต่อ ข ้อจากั ดทัง้ จานวนหรือ
บางส่วน
ทัง้ นี้ ผู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิทม
ี่ ใิ ช่สัญชาติไทย จะต ้องแสดงความจานงที่
ื้ หุ ้นสามัญ
จะให ้บริษัท ดาเนินการตามข ้อ ก) หรือ ข) ข ้างต ้น โดยระบุในใบแจ ้งความจ านงการใช ้สิท ธิซ อ
ณ วันแจ ้งความจานงการใช ้สิทธิในแต่ละครัง้
2.3
บริษัทจะอนุญาตให ้มีการดาเนินการใช ้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ในส่วนทีย
่ ัง
มิได ้รับการใช ้สิท ธิตามข ้อ 2.2 ข) บางส่ว นหรือ ทั ง้ หมดในวัน ใช ้สิท ธิวัน แรกทีส
่ ามารถกระท าได ้โดยไม่ขั ดต่อ
ข ้อจากัด อย่างไรก็ด ี หากมีจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิทรี่ อการใช ้สิทธิ ณ วันใช ้สิทธิ
ดังกล่าวมากกว่าจานวนหุ ้นสามัญทีอ
่ นุญาตให ้ใช ้สิทธิได ้โดยไม่ขัดต่อข ้อจากัดการโอนหุ ้น เรือ
่ งสัดส่วนการถือครอง
หลักทรัพย์ของผู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทม
ี่ ใิ ช่สัญชาติไทย บริษัทจะดาเนินการใช ้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิท ธิ
หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิให ้แก่ผู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทม
ี่ ใิ ช่สัญชาติไทย ตามลาดับการแจ ้งความจานงใน
การใช ้สิทธิทค
ี่ รบถ ้วนสมบูรณ์ตามข ้อกาหนดในการใช ้สิทธิในครัง้ นี้
2.4
ผู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิทม
ี่ ใิ ช่สัญชาติไทยจะไม่ได ้รับการชดเชยไม่ว่ารูปแบบใด
จากบริษั ท ในกรณี ท ี่ไ ม่ส ามารถด าเนิน การใช ้สิท ธิไ ด ้ โดยมีส าเหตุม าจากข ้อจ ากั ด เรื่อ งสั ด ส่ว นการถือ ครอง
หลักทรัพย์ของผู ้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิทม
ี่ ใิ ช่สัญชาติไทย
2.5
หากผู ้ถือ ใบสาคัญแสดงสิท ธิหรือ ใบแทนใบสาคัญแสดงสิท ธิ แสดงความจ านงให ้บริษัทดาเนินตามข ้อ 2.2 ข)
และ ณ วันใช ้สิทธิครัง้ สุดท ้าย ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่สามารถใช ้สิทธิได ้
เนื่อ งจากข ้อจ ากั ด เกีย
่ วกั บ การถือ ครองหุ ้นของใบส าคั ญแสดงสิท ธิห รือ ใบแทนใบส าคัญ แสดงสิท ธิ ให ้ถือ ว่า
ใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลง โดยผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคั ญ แสดงสิท ธิดั ง กล่า วไม่ม ีส ิท ธิเ รีย กร ้องค่า เสีย หายใด ๆ ต่ อ บริษั ท และบริษั ทจะไม่ ด าเนิน การชดใช ้
้
ค่าเสียหายทีเ่ กิดขึน
้ ทัง้ สิน
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