ข้อกำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำทีข่ องผู้ออกและผู้ถอื ใบสำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สำมัญ
ของบริษัท อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน) รุ่นที่ 1 (ANAN-W1) (“ข้อกำหนดสิทธิฯ”)
ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) รุ ่นที่ 1 (ANAN-W1)
(“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ออกโดยบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตามมติท่ีประชุมวิสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ซึ่งอนุมตั ิให้บริษัทฯ ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ จานวนไม่เกิน
833,250,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ที่จองซือ้ และได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอ
ขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยไม่จดั สรรให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ที่จะทาให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ
ในอัตราส่วน 1 หุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ตอ่ ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า นัน้
ทั้งนี ้ ผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิทธิ จะได้รบั สิทธิ ตามที่ ได้กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิ ฯ นี ้ โดยบริษัทฯ และผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ จะต้องผูกพันตามข้อกาหนดสิทธิฯ ทุกประการ และให้ถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้รบั ทราบและ
เข้าใจข้อกาหนดต่าง ๆ ของข้อกาหนดสิทธิฯ นีเ้ ป็ นอย่างดีแล้ว
อนึ่ง บริษัทฯ จะจัดให้มีการเก็บรักษาสาเนาข้อกาหนดสิทธิฯ นีไ้ ว้ ณ สานักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือสานักงาน
ใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดสิทธิฯ นี)้ (ถ้ามี) เพื่อให้ผถู้ ือ ใบสาคัญแสดง
สิทธิ สามารถขอตรวจสอบสาเนาข้อกาหนดสิทธิฯ นีไ้ ด้ในวันและเวลาทาการของบริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจานงใน
การใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี)
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คำจำกัดควำม
คาและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกาหนดสิทธิฯ นี ้ ให้มีความหมายดังต่อไปนี ้
ข้อกำหนดสิทธิฯ

หมายถึง

ข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิ และหน้าที่ของบริษัทฯ และผูถ้ ื อ ใบส าคัญ
แสดงสิทธิฉบับนี ้ รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (หากมี)

ตลำดหลักทรัพย์ฯ

หมายถึง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงใน
กำรใช้สิทธิ

หมายถึง

บุคคลที่บริษัท ฯ แต่งตัง้ ให้เป็ นตัวแทนของบริษัท ฯ ในการรับแจ้ง
ความจานงในการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ

นำยทะเบียนของใบสำคัญ
แสดงสิทธิ

หมายถึง

บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และ/หรือ ผูท้ ่ี
ได้รับ การแต่ ง ตั้ ง โดยชอบให้ท าหน้ า ที่ เ ป็ นนายทะเบี ย นของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิแทน

บริษัทฯ

หมายถึง

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

เอกสารที่ ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด เพื่อใช้แทนใบสาคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

ใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ี จะซือ้ หุ้นสามัญ บริษัท อนันดา ดีเวลลอป
เม้นท์ จากัด (มหาชน) รุ ่นที่ 1 (ANAN-W1) ชนิดระบุช่ือผูถ้ ือและ
สามารถโอนเปลี่ ย นมื อ ได้ และให้ห มายความรวมถึ ง ใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิทธิดว้ ย

ประกำศ ทจ. 34/2551

หมายถึง

ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่องการ
ขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะ
ซือ้ หุน้ ที่ออกใหม่และหุน้ ที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ผู้ถอื ใบสำคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

ผูท้ ่ีปรากฏรายชื่อในทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ เป็ นเจ้าของ
หรือผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ และให้หมายความรวมถึงผูถ้ ือใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิทธิดว้ ย

ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ

หมายถึง

ระยะเวลาที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้ หุน้
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สามารถแจ้งความจานงการใช้สิทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.4.3
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วันกำหนดกำรใช้สิทธิ

หมายถึง

วันที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ ได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.4.1

วันทำกำร

หมายถึง

วันที่ธนาคารพาณิชย์เปิ ดทาการตามปกติในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ง
ไม่ใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยประกาศให้เป็ นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์

ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์

หมายถึง

บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

สมุดทะเบียน

หมายถึง

แหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ ใบสาคัญ
แสดงสิ ท ธิ และผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ เ ก็ บ รัก ษาโดยนาย
ทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ

สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

สิทธิทงั้ ปวงในใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะสิทธิ
ในการซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฯ สิทธิในการเข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือ ใบสาคัญแสดงสิทธิ และ
สิทธิในการได้รบั ค่าเสียหายในกรณีหนุ้ รองรับไม่เพียงพอ

หุน้ รองรับ

หมายถึง

หุน้ สามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ฯ ไม่เกิน 833,250,000 หุน้ มูลค่า
หุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิ รวมทัง้ หุน้ สามัญที่บริษัทฯ อาจต้องออกใหม่เพิ่มเติมใน
กรณีมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิฯ นี ้

สำนักงำน ก.ล.ต.

หมายถึง

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1.

รำยละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ
1.1

ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ อ อกใบส ำคั ญ แสดง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
สิทธิ
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
(มหาชน) รุน่ ที่ 1 (ANAN-W1)
ชนิดของใบสำคัญแสดง ระบุช่ือผูถ้ ือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
สิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดง ไม่เกิน 833,250,000 หน่วย
สิ ท ธิ ท่ี อ อกและเสนอ
ขำย
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จ ำนวนหุ้ น ที่ จั ด สรรไว้
เพื่อรองรั บกำรใช้ สิท ธิ
ต ำ ม ใ บส ำ คั ญ แ สด ง
สิทธิ
วิธีกำรเสนอขำย /
อัตรำกำรจัดสรร

ไม่เกิน 833,250,000 หุน้ (มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท) คิดเป็ นร้อยละ 20
ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ฯ ภายหลังการเสนอขายหุน้
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนจานวน 833,250,000 หุน้
บริษัทฯ จะดาเนินการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ซึ่ง
ได้รับ การจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ที่ อ อกและเสนอขายให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ตาม
สัด ส่ ว นการถื อ หุ้น โดยไม่ จัด สรรให้กับ ผู้ถื อ หุ้น ที่ จ ะท ำให้บ ริษั ท มี ห น้ำ ที่ ต ำม
กฎหมำยต่ำงประเทศ ในอัตราส่วน 1 หุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสาคัญแสดง
สิทธิ 1 หน่วย

ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีมีเศษของใบสาคัญแสดงสิทธิ เหลือจากการคานวณดังกล่าวให้ตดั
เศษทิง้ ทัง้ จานวน ใบสาคัญแสดงสิทธิท่เี หลือจากการจัดสรรทัง้ หมด บริษัทฯ จะทา
การยกเลิกใบสาคัญแสดงสิทธิ ส่วนที่เหลือจานวนดังกล่าว ซึ่งจะทาให้คงเหลือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิในจานวนเท่าที่จดั สรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้ลงตัว
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย หน่วยละ 0.00 บาท
อั ต รำกำรใช้ สิ ท ธิ ข อง ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้ หุน้ สามัญบริษัทฯ ได้ 1 หุน้ เว้นแต่กรณีมี
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
การปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนด
สิทธิฯ
ในกรณีท่มี ีเศษของหุน้ หรือใบสาคัญแสดงสิทธิจากการคานวณ (หากมี) ให้ปัดเศษ
นัน้ ทิง้
รำคำกำรใช้สิทธิ
1.65 บาทต่อหุน้ เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิฯ
วันทีอ่ อกใบสำคัญแสดง 15 ธันวาคม 2564
สิทธิ
อำยุของใบสำคัญแสดง 2 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ (วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 15
สิทธิ
ธันวาคม 2564 และวันที่ครบกาหนดใบสาคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 14 ธันวาคม
2566 ซึ่งใบสาคัญแสดงสิทธิจะพ้นสภาพจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวัน
ถัดไป) โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ และไม่มีขอ้ กาหนด
เรียกให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนครบกาหนด
ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ แรกเมื่อครบ
กาหนด 6 เดือน นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ (ซึง่ ตรงกับวันที่ 14 มิถนุ ายน
2565)
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ ถัดไปในวัน
ท าการสุด ท้า ยของทุก ไตรมาส นับ จากวัน ที่ อ อกใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ (โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 1.4.1 วันกาหนดการใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน)
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ทัง้ นี ้ วันกาหนดการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย คือ วันที่ใบสาคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี
นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ (ซึง่ ตรงกับวันที่ 14 ธันวาคม 2566)
หากวันกาหนดการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ ใดไม่ตรงกับวันทาการ ให้
เลื่อนวันกาหนดการใช้สิ ทธิ เ ป็ นวันท าการก่อนหน้า จากวันก าหนดการใช้สิ ท ธิ
ดังกล่าว
ร ะ ย ะ เ ว ล ำ ก ำ ร แ จ้ ง ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิซง่ึ ประสงค์จะใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญของบริษัท ฯ จะต้องแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้ ความจานงในการใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญในภายในระยะเวลา 5 วันทาการก่อนวัน
สิทธิ
กาหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ภายในช่วงเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.
สาหรับวันกาหนดการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิซง่ึ ประสงค์จะใช้
สิทธิซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจานงในการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญไม่
น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย
สถำนที่ติดต่อในกำรใช้ บริษัท อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน)
สิทธิ
ในกรณี มี การแต่งตั้งตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิ ทธิ และ/หรือมี การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงสถานที่ ท่ี ติดต่อในการใช้สิ ทธิ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถื อใบส าคัญแสดง
สิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
วันใช้สิทธิครั้งแรก
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ แรกเมื่อครบ
กาหนด 6 เดือน นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 14 มิถนุ ายน
2565
วั น ก ำหนดกำรใช้ สิ ท ธิ 14 ธันวาคม 2566
ครั้งสุดท้ำย
กำรไม่ ส ำมำรถยกเลิ ก เมื่ อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญตาม
กำรแจ้ ง ควำมจำนงใน ใบสาคัญแสดงสิทธิ แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
กำรใช้สิทธิ
ดังกล่าวได้
ตลำดรองของใบสำคัญ บริษั ท ฯ จะยื่ นค าขอเพื่ อน าใบส าคัญแสดงสิ ทธิ เข้าจดทะเบี ยนเป็ นหลักทรัพย์
แสดงสิทธิ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลำดรองของหุ้นสำมัญ บริษัทฯ จะนาหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่ เ กิ ด จำกกำรใช้ สิ ท ธิ นีเ้ ข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
แปลงสภำพ
ผลกระทบต่อผู้ถอื หุน้
โปรดพิจารณาข้อ 1.16 ของข้อกาหนดสิทธิฯ ฉบับนี ้
เหตุให้ต้องออกหุน้ ใหม่
เพือ่ รองรับกำร
เปลี่ยนแปลงกำรใช้
สิทธิ

บริษัทฯ จะดาเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไข
ในการปรับสิทธิ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนด
สิ ท ธิ แ ละเงื่ อ นไขของใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ซ่ึง เป็ น เหตุก ารณ์ท่ี มี ลัก ษณะตามที่
ก าหนดไว้ใ นข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน ที่ ทจ.
34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่ี
จะซือ้ หุน้ ที่ออกใหม่ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี ้
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นำยทะเบียนของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
เงือ่ นไขอื่น ๆ

1. เมื่อบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญของบริษัทฯ อัน
เป็ นผลมาจากการรวมหุน้ หรือแบ่งแยกหุน้ ของบริษัทฯ
2. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิม และ/หรือ ประชาชน
ทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจากัด โดย “ราคาเฉลี่ยต่อหุน้ ของหุน้ สามัญที่ออก
ใหม่” ต่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษัทฯ
3. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และ/หรือ
เสนอขายประชาชน ทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจากัดโดยที่หลักทรัพย์นนั้ มี
สิทธิท่จี ะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซือ้ หุน้
สามัญ เช่น หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ หรือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญ โดย
ที่ “ราคาเฉลี่ยต่อหุน้ ของหุน้ สามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ ” ดังกล่าว
ต่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษัทฯ”
4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายปั นผลทัง้ หมดหรือบางส่วนเป็ นหุน้ สามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้
ถือหุน้ ของบริษัทฯ
5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกาไรสุทธิ
ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ
6. ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใด ๆ อันทาให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดง
สิทธิเสียสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิจะได้รบั เมื่อมีการใช้สิทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิดอ้ ยไปกว่าเดิม
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ
ในข้อ 1.5
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ หรือผูท้ ่ีได้รบั การแต่งตัง้ ให้ทาหน้าที่เป็ นนายทะเบียนของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิแทน
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผูม้ ีอานาจกระทาการแทนบริษัทฯ หรือบุคคล
ที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ กรรมการผูม้ ีอานาจกระทาการแทนบริษัทฯ มอบหมาย
มีอานาจในการกาหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จาเป็ น และ/
หรือเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้ทกุ ประการภายใต้
เงื่ อนไขของกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง และภายใต้กรอบของการอนุมัติ ของที่ ประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
(ก) จัดเตรียมข้อกาหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิทธิ รวมทัง้ กาหนด
รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ เป็ นต้น
(ข) ให้ข ้อมูล ติ ดต่อ จัดท า ลงนาม ส่ งมอบ ยื่ น เอกสารต่าง ๆ ที่ จ าเป็ นหรือ
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การออกและจั ด สรรใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ต่ อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน หรือ
บุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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วัตถุประสงค์ของกำร
ออกใบสำคัญแสดง
สิทธิ และประโยชน์ที่
บริษัทฯ จะพึงได้รับ
จำกกำรจัดสรรหุน้ เพิม่
ทุนในครั้งนี้
1.2

(ค) การนาใบสาคัญแสดงสิทธิและหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
(ง) แต่งตั้งผู้รับมอบอานาจช่วง ให้มีอานาจดาเนินการต่าง ๆ อันจาเป็ นและ
สมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้
การออกและการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ สาเร็จลุล่วงทุกประการ
(จ) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ และมีอานาจดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของ
นายทะเบียน เพื่อให้การดาเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
บริษัทฯ มีแผนที่จะนาเงินที่ได้รบั การใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ เพิ่มทุนดั งกล่าว เพื่อใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงานของบริษัทฯ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดง
สิทธิ
1.2.1

นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ มีหน้าที่ท่ีจะต้องออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้แ ก่ผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ทุก ราย โดยในส่วนของใบสาคัญ แสดงสิทธิ ท่ี ฝากไว้กับศูน ย์รับ ฝาก
หลัก ทรัพ ย์ จะระบุช่ื อ ศูน ย์รับ ฝากหลัก ทรัพ ย์เ ป็ น ผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ แ ทนในสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธินนั้ นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิจะออกใบสาคัญ
แสดงสิทธิ หรือออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามแบบที่นายทะเบียนของใบสาคัญแสดง
สิทธิกาหนดให้แก่ศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์

1.2.2

นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตัง้ นายทะเบียนของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ท่ีจะต้องจัดทาและเก็ บ รักษาสมุด ทะเบียนผู้ ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ไ ว้จ นกว่า
ใบสาคัญแสดงสิทธิทงั้ หมดจะมีการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ หรือจนกว่าครบกาหนด
อายุใบสาคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี)

1.2.3

ผูท้ รงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิ
-

ผูท้ รงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิ กรณีท่วั ไป
สิ ทธิ ในใบส าคัญแสดงสิ ทธิ จะตกได้แก่ บุคคลหรือนิ ติ บุคคลที่ ปรากฏชื่ อเป็ นเจ้าของ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จานวนดังกล่ าวที่ ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ใน
ขณะนัน้ ๆ หรือในวันก่อนวันแรกของการปิ ดสมุดทะเบียนในกรณีท่ีมีการปิ ดสมุดทะเบียน
พักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่จะได้มีการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งสามารถใช้
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ยันกับผู้ออกใบส าคัญแสดงสิ ทธิ ไ ด้ตามข้อ 1.3 เกิ ดขึน้ แล้วในวันปิ ดสมุดทะเบี ยนที่
เกี่ยวข้องข้างต้น ซึง่ สิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่ผรู้ บั โอนใบสาคัญแสดงสิทธิ
-

ผูท้ รงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิ กรณีท่ีศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์เป็ นผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิทธิแทน
สิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนของใบสาคัญ
แสดงสิทธิได้รบั แจ้งเป็ นหนังสือจากศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ว่าเป็ นผูท้ รงสิทธิในใบสาคัญ
แสดงสิทธิจานวนดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ โดย
จานวนดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่าจานวนรวมของใบสาคัญแสดงสิทธิในชื่อของศูนย์รบั
ฝากหลักทรัพย์ท่ีระบุอยู่ในสมุดทะเบียนในขณะนัน้ ๆ หรือในวันก่อนวันแรกของการปิ ด
สมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณีท่มี ีการปิ ดสมุดทะเบียน

1.2.4

1.3

เมื่อศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อนายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ นายทะเบียนของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ มีหน้าที่ท่ีจะต้องออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้แ ก่ผูท้ รงสิทธิ ในใบสาคัญ
แสดงสิทธิท่ีฝากไว้กบั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และลงทะเบียนให้ผทู้ รงสิทธิในใบสาคัญแสดง
สิทธิรายดังกล่าวเป็ นผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ตาม
จานวนที่ได้รบั แจ้งจากศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ เมื่อได้มีการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ และ
ลงทะเบี ย นดัง กล่ า วแล้ว นายทะเบี ย นของใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ จ ะแก้ไ ขจ านวนรวมของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิไว้ในชื่อของศูนย์รบั
ฝากหลักทรัพย์ โดยหักจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ีได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผูท้ รง
สิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิ ออก ส่วนจานวนรวมของใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ีออกให้แก่ศนู ย์รบั
ฝากหลักทรัพย์นนั้ หากนายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ได้ทาการแก้ไข (ไม่วา่ ด้วยเหตุ
ใดก็ ต าม) ให้ถื อ ว่ า มี จ านวนลดลงตามจ านวนของใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ท่ี ไ ด้แ ยกไปออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนไว้ในชื่อของผูท้ รงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว

กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
1.3.1

การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีมิได้ฝากไว้กบั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังนี ้
-

การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิระหว่างผูโ้ อนและผูร้ บั โอน การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิจะ
สมบูรณ์เมื่อผูโ้ อนใบสาคัญแสดงสิทธิซ่ึงเป็ นผูท้ ่ีสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ระบุช่ือเป็ นเจ้าของใบสาคัญแสดงสิทธิในจานวนที่จะทาการโอน หรือผูร้ บั โอนคนสุดท้าย
โดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผูท้ ่ีปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่
กรณี) ได้ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผรู้ บั โอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการ
โอนไว้ดว้ ย
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1.3.2

-

ผลการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ ระหว่างผู้รับโอนกับบริษัทฯ การโอนใบสาคัญแสดง
สิทธิ จะใช้ยันกับบริษัทฯ ได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้รบั คาขอ
ลงทะเบียนการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิพร้อมทัง้ ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ี ผรู้ บั โอนใบสาคัญ
แสดงสิทธิได้ลงลายมือชื่อเป็ นผูร้ บั โอนในด้านหลังของใบสาคัญแสดงสิ ทธินนั้ ครบถ้วน
แล้ว

-

ผลของการโอนใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ร ะหว่ า งผู้รับ โอนกั บ บุ ค คลภายนอก การโอน
ใบสาคัญแสดงสิทธิจะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนของใบสาคัญ
แสดงสิทธิได้ลงทะเบียนการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิทธิเรียบร้อยแล้ว

-

การขอลงทะเบียนการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องกระทา ณ สานักงานใหญ่ของนาย
ทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ ในวันและเวลาทาการของนายทะเบียนของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ และจะต้องทาตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ
กาหนด โดยผูข้ อลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีลงลายมือชื่ อครบถ้วน
ตามหลัก เกณฑ์ข ้า งต้น พร้อ มทั้ง หลัก ฐานอื่ น ๆ ที่ ยื น ยัน ถึ ง ความถูก ต้อ งและความ
สมบูรณ์ของการโอนและการรับ โอนใบสาคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิพร้อมทัง้ หลักฐานอื่น ๆ ตามที่นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิกาหนด

-

นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิจะลงทะเบียนการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ ในสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ พร้อมทัง้ รับรองการโอนไว้ในใบสาคัญแสดงสิทธิภายใน
7 วันทาการนับแต่วนั ที่นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิได้รบั คาขอลงทะเบียนและ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนในกรณีท่ีไม่ตอ้ งออกใบสาคัญแสดงสิทธิให้ใหม่ หรือ
ภายใน 15 วัน ท าการนั บ แต่ วัน ที่ น ายทะเบี ย นของใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ไ ด้รับ ค าขอ
ลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนในกรณีท่ีตอ้ งออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
ใหม่

-

นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รบั ดาเนินการตามคาขอลงทะเบียน
การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ หากนายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ เห็นว่าการโอน
ใบสาคัญแสดงสิทธินนั้ จะขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อข้อจากัดการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ
(ถ้ามี) โดยนายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิจะแจ้งให้ผขู้ อลงทะเบียนทราบภายใน 7
วันทาการนับแต่วันที่นายทะเบี ยนของใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้รบั คาขอลงทะเบียนและ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

สาหรับการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีฝากไว้กบั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ให้เป็ นไปตามข้อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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1.4

กำรใช้สิทธิและเงือ่ นไขกำรใช้สิทธิซอื้ หุน้ สำมัญเพิม่ ทุน
1.4.1

วันกาหนดการใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ แรกเมื่อครบกาหนด 6
เดือน นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ และสามารถใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิใน
ครัง้ ถัดไปในวันทาการสุดท้ายของทุกไตรมาส นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
กำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ

วันทีใ่ ช้สิทธิ

วันใช้สิทธิครัง้ ที่ 1

14 มิถนุ ายน 2565

วันใช้สิทธิครัง้ ที่ 2

30 กันยายน 2565

วันใช้สิทธิครัง้ ที่ 3

30 ธันวาคม 2565
(เลื่อนจากวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เนื่องจากวัน
ดังกล่าวไม่ใช่วนั ทาการ)

วันใช้สิทธิครัง้ ที่ 4

31 มีนาคม 2566

วันใช้สิทธิครัง้ ที่ 5

30 มิถนุ ายน 2566

วันใช้สิทธิครัง้ ที่ 6

29 กันยายน 2566
(เลื่อนจากวันที่ 30 กันยายน 2566 เนื่องจากวัน
ดังกล่าวไม่ใช่วนั ทาการ)

วันใช้สิทธิครัง้ ที่ 7 (ครัง้ สุดท้าย)

14 ธันวาคม 2566

หากวันกาหนดการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ ใด ไม่ตรงกับวันทาการ ให้เลื่อนวัน
กาหนดการใช้สิทธิเป็ นวันทาการก่อนหน้าจากวันกาหนดการใช้สิทธิดงั กล่าว
1.4.2

การใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ในการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซือ้
หุน้ สามัญเพิ่มทุนทัง้ หมดหรือบางส่วนก็ได้ สาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่เหลือและไม่ได้ใช้
สิทธิภายในวันกาหนดการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่ประสงค์จะใช้
สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าว และให้ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธิ นัน้ ๆ สิน้ สภาพโดย
ไม่มีการใช้สิทธิ ทัง้ นี ้ ไม่มีการเรียกให้ใช้สิทธิแปลงสภาพก่อนกาหนด
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1.4.3

ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ซ่ึงประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้ง
ความจานงในการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ ตามวิธีท่ีระบุไว้ในข้อ 1.4.6 โดยจะต้อง
แจ้งความจานงในการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ ภายในระหว่าง 5 วันทาการก่อนวัน
กาหนดการใช้สิทธิ ในแต่ละครัง้ ภายในช่วงเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ยกเว้นสาหรับวัน
กาหนดการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิซ่ึงประสงค์จะใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญ
ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญในระหว่าง 15 วัน ก่อนวัน
กาหนดการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย
หากวันกาหนดการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ใดไม่ตรงกับวันทาการ ให้เลื่อนวัน
กาหนดการใช้สิทธิเป็ นวันทาการก่อนหน้าวันกาหนดการใช้สิทธิดงั กล่าว
ทัง้ นี ้ เมื่อผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจานงในการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิดงั กล่าวได้
บริษัทฯ จะแจ้งข่าวเกี่ยวกับระยะเวลายื่นความจานงในการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคา
การใช้สิทธิ พร้อมทัง้ สถานที่ใช้สิทธิผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดดังกล่าวอย่างน้อย 5 วันทาการก่อนระยะการ
แจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ในแต่ละครัง้ สาหรับการใช้สิทธิ ครัง้ สุดท้าย บริษัทฯ จะส่ง
จดหมายลงทะเบียนถึงผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ จะปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ 21 วัน
ก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทาการขึน้ เครื่องหมาย SP
(ห้ามการซือ้ ขาย) ล่วงหน้า 2 วันทาการก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดง
สิทธิ ในกรณีท่ีวนั ปิ ดสมุดทะเบียนดังกล่าว ตรงกับวันหยุดทาการของบริษัทฯ ให้เลื่อนเป็ นวัน
ทาการก่อนหน้าวัน ปิ ดสมุดทะเบียน ทั้งนี ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ จะพักการซือ้ ขายจนถึงวัน
กาหนดการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย

1.4.4

นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 93 ชัน้ 14 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดงเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2009-9999
โทรสาร: 0-2009-9991
Website:http://www.set.or.th/tsd
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นายทะเบี ย นของใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ จะรับ ผิ ด ชอบต่อ การปิ ด สมุด ทะเบี ย น ซึ่ง ในสมุด
ทะเบียนจะต้องประกอบด้วยชื่อและนามสกุล สัญชาติ และที่อยู่ของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะกาหนด ในกรณีขอ้ มูลไม่
ตรงกัน บริษัทฯ จะถือว่าสมุดทะเบียนเป็ นข้อมูลที่ถกู ต้อง
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ มีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือข้อผิดพลาดในรายละเอียด
ในการลงบันทึกในสมุดทะเบียน และนายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิจะเปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว
บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูล ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต.
ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
1.4.5

สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ
บริษัท อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน)
ฝ่ ายเลขานุการบริษัท
เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชัน้ ที่ 11 ถนนพระราม 4
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: (662) 056-2222 โทรสาร: (662) 056-2332
Website: www.ananda.co.th
ในกรณี ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ และ/หรือ สถานที่ท่ี
ติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัท ฯ จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทราบผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

1.4.6

ขัน้ ตอนการใช้สิทธิ
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญได้ท่ีบริษัทฯ
หรื อ ตัว แทนรับ แจ้ง ความจ านงในการใช้สิ ท ธิ หรื อ ดาวน์โ หลดจากเว็ บ ไซด์ข องบริ ษั ท ฯ
(www.ananda.co.th) โดยสามารถแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนได้ท่ี
บริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิตามระยะเวลาการแจ้งความจานงใน
การใช้สิทธิตามที่ระบุในข้อ 1.4.3 ข้างต้น
ในกรณีท่ีใบสาคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิทธิท่ีตอ้ งการใช้สิทธิ ต้องแจ้งความจานงและกรอกแบบคาขอเพื่อขอถอนใบสาคัญแสดง
สิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด
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(ก)

ในกรณี ท่ี ผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ มี บัญ ชี ซื อ้ ขายหลัก ทรัพ ย์ข องตนอยู่ในบัญชี
“บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” ผูถ้ ื อใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ท่ีตอ้ งการใช้สิท ธิ ตอ้ งแจ้งความจานงและกรอกแบบคาขอเพื่อขอถอน
ใบสาคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ท่ี
เป็ นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าวจะ
ดาเนินการแจ้งกับศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิ จากบัญชี
“บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” โดยศูนย์รบั ฝาก
หลัก ทรัพ ย์จ ะด าเนิ น การออกใบแทนใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ เ พื่ อ ใช้เ ป็ น หลัก ฐาน
ประกอบการใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

(ข)

ในกรณีท่ีผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่มีบญ
ั ชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ โดยใบสาคัญแสดง
สิทธิ อยู่กบั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ใน “บัญชีบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์” ผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ที่ตอ้ งการใช้สิทธิตอ้ งแจ้งความจานงและกรอกแบบคาขอเพื่อขอถอน
ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ต ามที่ ต ลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ก าหนด โดยยื่ น ต่ อ ศูน ย์รับ ฝาก
หลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิ จาก “บัญชีบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์” โดย
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะดาเนินการออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ เพื่อใช้เป็ น
หลักฐานประกอบการใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ( ทั้ง ที่ ถื อ เป็ น ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ แ ละในระบบไร้ใ บหลัก ทรัพ ย์
(Scripless)) ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญ จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการแจ้งความจานง
ในการใช้สิ ท ธิ โดยต้อ งด าเนิ น การและส่ ง เอกสารแจ้ง ความจ านงในการใช้สิ ท ธิ ภ ายใน
ระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ดังนี ้
(ก)

แบบแสดงความจานงการใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน
และครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิและส่งให้แก่
บริษัทฯหรือตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความ
จานงในการใช้สิทธิ

(ข)

ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
กาหนด ซึ่งผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผูโ้ อนด้านหลัง ตามจานวนที่ระบุ
ในแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิ และหนังสือมอบอานาจให้ผอู้ ่นื มารับ ใบสาคัญ
แสดงสิทธิฉบับใหม่สาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิท่ยี งั ไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี) และส่งให้แก่
บริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ

(ค)

ชาระเงินตามจานวนที่ระบุในใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
และส่งหลักฐานการชาระเงินให้แก่ บริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้
สิทธิ โดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ปี ระสงค์จะใช้สิทธิซอื ้ หุน้ จะต้อง (1) โอนเงินเข้า
บัญชีธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ประเภทบัญชี : สะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี :
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“บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์” เลขที่บญ
ั ชี 340-2-67143-3 โดยให้แนบหลักฐาน
การโอนเงินที่ธนาคารออกให้ พร้อมระบุช่ือ -นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถ
ติดต่อไว้ดว้ ย หรือ (2) ชาระเป็ นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ ที่สามารถเรียก
เก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทาการนับจากวันที่แจ้งความจานงการ
ใช้สิทธิ โดยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ ต้องลงวันที่ก่อนกาหนดการใช้สิทธิ
3 วันทาการ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย พร้อมระบุช่ือ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์
ที่สามารถติดต่อไว้ดว้ ย หรือ (3) ชาระโดยวิธีการอื่นตามแต่ท่ีบริษัทฯ และ/หรือ
ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ จะเป็ นผูก้ าหนดและแจ้งให้ทราบต่อไป
ทัง้ นี ้ การใช้สิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ หรือตัวแทน
รับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ เรียกเก็บเงินดังกล่าวได้แล้วเท่านัน้ หากบริษัทฯ
หรือตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิเรียกเก็บเงินไม่ได้ดว้ ยเหตุผลใด ๆ ที่
มิได้เกิดจากความผิดของบริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิท ธิ
บริษัท ฯ จะถื อว่าผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิทธิ แสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิ ซือ้ หุน้
สามัญเพิ่มทุนในครัง้ นัน้ โดยบริษัท ฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
จะจัดส่งใบสาคัญแสดงสิทธิพร้อมกับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ท่ีเรียกเก็บเงิน
ไม่ได้คืนให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วัน นับจากวันกาหนดการใช้สิทธิ
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธินนั้ ๆ สิน้ สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิซ่งึ
บริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ จะไม่รบั ผิดชอบต่อดอกเบีย้
และ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่วา่ กรณีใด ๆ
(ง)

ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรือภาษีอ่ืนใด (ถ้า
มี ) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้
บังคับในการใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ

(จ)

หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ
1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สาเนาบัตรประชาชน หรือสาเนาบัตรข้าราชการ
หรื อ ส าเนาบั ต รพนั ก งานรัฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ยั ง ไม่
หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทา
ให้ช่ือ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้
แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบ
แจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็ นต้น) พร้อมลงลายมือ
ชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
2) บุคคลธรรมดาต่างด้าว
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: ส าเนาใบต่ า งด้า ว หรื อ ส าเนาหนัง สื อ เดิ น ทาง
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง

3) นิติบคุ คลสัญชาติไทย

: (ก) ส าเนาหนั ง สื อ รั บ รองบริ ษั ท ที่ ก ระทรวง
พาณิ ช ย์ อ อกให้ ไ ม่ เ กิ น 6 เดื อ นก่ อ นวั น
กาหนดการใช้สิทธิ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยกรรมการผูม้ ี อานาจที่ มีช่ือปรากฏอยู่ใน
หนั ง สื อ รับ รองบริ ษั ท นั้ น และประทั บ ตรา
สาคัญของนิติบคุ คลนัน้ (ถ้ามี) และ
(ข) สาเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่
กรณี) ของผูม้ ีอานาจลงนามที่ได้ลงลายมือ
ชื่อรับรองสาเนาถูกต้องในเอกสารตามข้อ 3)
(ก) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง

4) นิติบคุ คลต่างด้าว

: (ก) ส าเนาเอกสารการจดทะเบี ย นจั ด ตั้ง นิ ติ
บุค คล และ/หรือ หนัง สื อ รับ รองนิ ติ บุคคล
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดย
กรรมการผูม้ ีอานาจและประทับตราสาคัญ
ของนิติบคุ คลนัน้ (ถ้ามี) และ
(ข) สาเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่
กรณี) ของผูม้ ีอานาจลงนามที่ได้ลงลายมือ
ชื่อรับรองสาเนาถูกต้องในเอกสารตามข้อ 4)
(ก) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
เอกสารตามข้อ 4) (ก) และ 4) (ข) ซึ่ง ผู้มี
อานาจลงนามลงลายมื อ ชื่ อ รับ รองส าเนา
ถูกต้องแล้ว จะต้องได้รบั รองลายมือชื่อโดย
Notary Public และมี อ ายุ ไ ม่ เ กิ น 6 เดื อ น
ก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิ

5) กรณีคสั โตเดียน

: ส าเนาเอกสารการจดทะเบี ย น พร้อ มหนัง สื อ
แต่งตัง้ คัสโตเดียน และเอกสารหลักฐานของผูม้ ี
อานาจลงลายมือชื่อ ตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่
กรณี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
เอกสารตามข้ อ 5) ซึ่ ง ผู้ มี อ านาจลงนามลง
ลายมื อชื่ อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้
รับรองลายมือชื่อโดย Notary Public และมีอายุ
ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิ
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1.4.7

จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ีขอใช้สิทธิ ซือ้ หุ้น
สามัญ จะต้องเป็ นจานวนเต็มเท่านัน้ โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบ
แทนใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้ สามัญ 1 หุน้ เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิ
ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามข้อ 1.5

1.4.8

จานวนหุน้ สามัญที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิจะคานวณโดยการนาจานวนเงินในการใช้สิทธิ ซึง่ ผู้
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้ชาระตามที่กล่าวข้างต้น หารด้วย
ราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินนั้ โดยบริษัทฯ จะออกหุน้ สามัญเป็ นจานวนเต็ม ไม่
เกินจานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ คูณด้วยอัตราการ
ใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิแล้วทาให้มีเศษเหลืออยู่จาก
การค านวณดังกล่ าว บริษั ทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิ ทธิ จะไม่ น าเศษ
ดังกล่าวมาคิดคานวณและจะชาระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดงั กล่าวโดยไม่มีดอกเบีย้ และ
ค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ภายใน 14 วัน
นับจากวันกาหนดการใช้สิทธิ ทั้งนี ้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดโดยบริษัทฯ และ/หรือ
ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิหรื อเงินที่
ได้รบั ไว้โดยไม่มีการใช้สิทธิหรือไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยได้ส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่
อยู่ท่ีระบุไว้ในใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว และให้ถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิทธิได้รบั เงินคืนแล้วโดยชอบและผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/
หรือ ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

1.4.9

ในการใช้สิทธิแต่ละครัง้ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ จะสามารถใช้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญ โดย
ไม่มีการกาหนดจานวนหุน้ สามัญขัน้ ต่า

1.4.10 หากบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ได้รบั เอกสารแจ้งความจานง
ในการใช้สิทธิตามข้อ 1.4.6 (จ) ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือจานวนเงินที่บริษัท ฯ ได้รบั
ชาระไม่ครบตามจานวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญ หรือบริษัท
ฯ ตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ กรอกลงในแบบแสดงความจานงการใช้
สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วน
ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ข้อบังคับ หรือกฎหมายต่าง ๆ ผูถ้ ือ ใบสาคัญ
แสดงสิทธิ จะต้องทาการแก้ไขให้ถกู ต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
หากผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ทาการแก้ไขให้ถกู ต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัท ฯ จะ
ถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญ และบริษัทฯ และ/
หรือตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ จะจัดส่งเงินที่ได้รบั และใบสาคัญแสดงสิทธิ คืน
ให้แก่ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ภายใน 14 วันนับจากวันกาหนดการใช้สิทธิ ตามวิธีการและ
เงื่อนไขที่กาหนดโดยบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ โดยให้ถือว่า
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ใบสาคัญแสดงสิทธินนั้ สิน้ สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อดอกเบีย้
และ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่วา่ กรณีใด ๆ
ในกรณีท่ีผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิชาระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทฯ และ/หรือตัวแทน
รับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ มีสิทธิท่ีจะดาเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี ้ ตามที่
บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิจะเห็นสมควร โดย
ก)

ถือว่าการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิสนิ ้ สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ

ข)

ถือว่าจานวนหุน้ สามัญที่จองซือ้ มีจานวนเท่ากับจานวนเงินที่ได้รบั จากการใช้สิทธิ
ตามราคาการใช้สิทธิ หรือ

ค)

ให้ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ชาระเงินเพิ่มเติมตามจานวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ให้
ครบถ้วนภายในระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ หากบริษัทฯ และ/หรือ
ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ไม่ได้รบั เงินครบตามจานวนในการใช้สิทธิ
ภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ จะ
ถือว่าการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิสิน้ สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และให้ถือ
ว่ า ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ นั้น สิ น้ สภาพลงโดยไม่ มี ก ารใช้สิ ท ธิ บริษั ท ฯ และ/หรื อ
ตัว แทนรับ แจ้ง ความจ านงในการใช้สิ ท ธิ จ ะไม่ รับ ผิ ด ชอบต่อ ดอกเบี ย้ และ/หรือ
ค่าเสียหายอื่นใด ไม่วา่ กรณีใด ๆ

ในกรณีตามข้อ ก) และ ค) บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ จะส่งเงิน
ที่ได้รบั ไว้โดยไม่มีดอกเบีย้ คืนให้แก่ผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยจะถื อว่าไม่มีการใช้สิทธิ
ดังกล่าวหรือไม่สามารถใช้สิทธิได้ ภายใน 14 วันนับจากวันกาหนดการใช้สิทธิ ตามวิธีการและ
เงื่อนไขที่กาหนดโดยบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ อย่างไรก็ดี ไม่
ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือเงินที่ได้รบั ไว้โดยไม่มี
การใช้สิทธิหรือไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยได้ส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่อยู่ท่ีระบุไว้ใน
ใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้วและให้ถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิได้รบั เงิน
คืนแล้วโดยชอบและผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหาย
ใด ๆ อีกต่อไป
ในกรณีตามข้อ ข) บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ จะถือว่ามีการใช้
สิทธิเพียงบางส่วน และให้ถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิสละสิทธิ ในการซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ในส่วนที่เหลือ โดยบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิจะไม่รบั ผิดชอบ
ต่อดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่วา่ กรณีใด ๆ
1.4.11 เมื่อผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญ ได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการแจ้ง
ความจานงการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทัง้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ แบบแสดง
ความจานงการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญ พร้อมทัง้ หลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามข้อ 1.4.6 จ)
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และชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะไม่
สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมเป็ นหนังสือจากบริษัทฯ
1.4.12 เมื่อพ้นกาหนดวันกาหนดใช้สิทธิแล้ว แต่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ยงั มิได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ของการใช้สิทธิท่ีกาหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธิ นนั้ ๆ สิน้ สภาพลงโดย
ไม่มีการใช้สิทธิ และผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิใด ๆ ไม่ได้อีก
1.4.13 บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิช ย์ตาม
จานวนหุน้ สามัญที่ออกใหม่สาหรับการใช้สิทธิ ภายใน 14 วัน นับตัง้ แต่วันที่บริษัทฯ ได้รบั
ชาระค่าหุน้ ตามจานวนที่มีการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ และบริษัทฯ จะดาเนินการให้นายทะเบียน
ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ จดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ไี ด้ใช้สิทธินนั้ เข้าเป็ นผูถ้ ือหุน้ สามัญ
ของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ตามจานวนหุน้ สามัญที่คานวณได้จากการใช้สิทธินนั้
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะดาเนินการยื่นคาขอให้รบั หุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 30 วัน
นับแต่วนั กาหนดการใช้สิทธิ
หุน้ สามัญใหม่ท่ีออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถานะเท่า
เทียมกับหุน้ สามัญของบริษัทฯ ที่ได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทุกประการ นับตัง้ แต่วนั ที่มีการจด
แจ้ง ชื่ อ ของผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ หรือ ผู้รับ สิ ท ธิ แ ทนเป็ น ผู้ถื อ หุ้น ของบริษั ท ฯ และจด
ทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วเนื่องจากการออกหุน้ สามัญใหม่ จากการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิกบั กระทรวงพาณิชย์แล้ว
1.4.14 ในกรณีท่ีหนุ้ สามัญที่สารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะดาเนินการชดใช้
ค่าเสียหายที่เกิดขึน้ ให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ไี ม่สามารถใช้สิทธิได้ตามข้อ 1.8
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีไม่สามารถใช้
สิทธิได้ ถึงแม้ว่าจะมีหนุ้ สามัญเพียงพอ ในกรณีท่ีผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นบุคคลต่างด้าว
หรือนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ เพราะมีลกั ษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้อจากัด
การถือหุน้ ของคนต่างด้าวตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัทฯ
1.5

เงือ่ นไขกำรปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
เพื่ อ รัก ษาผลประโยชน์ต อบแทนของผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ไ ม่ ใ ห้ด ้อ ยไปกว่ า เดิ ม บริษั ท ฯ จะ
ดาเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญตลอดอายุของใบสาคัญแสดง
สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี ้
1.5.1

เมื่อบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญของบริษัทฯ อันเป็ นผลมาจากการ
รวมหุน้ หรือแบ่งแยกหุน้ ของบริษัทฯ โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้
สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนบั ตัง้ แต่วนั ที่ มลู ค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญของบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ
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ได้เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ การปรับสิทธินี ้
ทาเพื่อให้ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้รบั หุน้ จานวนเท่าเดิม เสมือนว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญของบริษัทฯ
(1)

ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Price 1 =

(2)

อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Ratio 1 =
โดยที่

1.5.2

Price 0 x Par 1
Par 0
Ratio 0 x Par 0
Par 1

Price 1

คือ

ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0

คือ

ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1

คือ

อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0

คือ

อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Par 1

คือ

มูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญหลังการเปลี่ยนแปลง

Par 0

คือ

มูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

เมื่อบริษัท ฯ เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้กับผูถ้ ื อหุน้ เดิม และ/หรือประชาชน
ทั่วไป และ/หรือ ต่อบุคคลในวงจากัด โดย “รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่”
ค านวณได้ต่ า กว่ า ร้อ ยละ 90 ของ “รำคำตลำดของหุ้ น สำมั ญ ของบริ ษั ท ฯ” ซึ่ง การ
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงั้ แต่วนั แรกที่ผซู้ ือ้ หุน้
สามัญของบริษัทฯ ไม่ได้รบั สิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์
ฯ ขึน้ เครื่องหมาย XR) สาหรับกรณีท่ีเป็ นการเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม (Right Issue) และ/
หรือวันแรกของการเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลใน
วงจากัด แล้วแต่กรณี
“รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่” คานวณได้จากจานวนเงินทัง้ หมดที่บริษัท ฯ
จะได้รบั จากการเสนอขายหุน้ สามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากการเสนอขายหลักทรัพย์ท่ี
ออกนัน้ (ถ้ามี) หารด้วยจานวนหุน้ สามัญที่ออกใหม่ทงั้ หมด
อนึ่ง ในกรณีท่ีเมื่อมีการเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอ
ขาย ในเงื่อนไขที่จะต้องจองซือ้ หุน้ ดังกล่าวด้วยกัน ให้นาราคาเฉลี่ยทัง้ 2 ราคา และจานวน
หุน้ ที่ออกใหม่ทงั้ หมดมาคานวณราคาสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีท่ีการ
เสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ตอ้ งจองซือ้ ด้วยกัน ให้นาจานวนหุน้ และ
ราคาเสนอขายเฉพาะของหุน้ สามัญที่ออกใหม่ซ่งึ “ราคาสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สามัญที่ออกใหม่”
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ต่ากว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษัทฯ" มาคานวณการเปลี่ยนแปลง
เท่านัน้
"รำคำตลำดของหุน้ สำมัญของบริษัทฯ" ได้กาหนดไว้เท่ากับ ราคาเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้
สามัญของบริษัทฯ ที่มีการซือ้ ขายทัง้ หมดในตลาดหลักทรัพย์ 7 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่
ใช้ในการคานวณ ซึ่งราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก เท่ากับ มูลค่าการซือ้ ขายหุน้ สามัญทัง้ หมด
ของบริษัทฯ หารด้วยจานวนหุน้ สามัญของบริษัทฯ ที่มีการซือ้ ขายทัง้ หมดในตลาดหลักทรัพย์
“วันที่ใช้ในกำรคำนวณ” หมายถึงวันแรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สามัญจะไม่ได้รบั สิทธิในการจองซือ้ หุน้
สามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึน้ เครื่องหมาย XR) สาหรับกรณีท่ีเป็ นการ
เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม (Right Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุน้ สามัญที่ออก
ใหม่สาหรับกรณีท่ีเป็ นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีท่ีเป็ นการเสนอขาย
ให้แก่บคุ คลในวงจากัด แล้วแต่กรณี
ในกรณีท่ีไม่สามารถหา “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท ฯ” เนื่องจากหุน้ สามัญไม่มี
การซือ้ ขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะดาเนินการกาหนดราคายุติธรรมของหุน้ สามัญ
ของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการคานวณแทน
“รำคำยุติธรรม” หมายถึง ราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบ
(1)

ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Price 1 =

(2)

Price 0 x [(A x MP) + BX]
[MP x (A + B)]

อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Ratio 1 =

Ratio 0 x [MP x (A + B)]
[(A x MP) + BX]

โดยที่่
Price 1

คือ

ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0

คือ

ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1

คือ

อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0

คือ

อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP

คือ

ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษัทฯ

A

คือ

จานวนหุน้ สามัญที่ได้เรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิ ด
สมุดทะเบียนหรือวันก่อนวันกาหนดรายชื่อ ผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิทธิใน
การจองซือ้ หุน้ สามัญที่ออกใหม่กรณีเสนอขายหุน้ สามัญให้แก่
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ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม และ/หรือ วัน ก่ อ นวัน แรกของการเสนอขายหุ้น
สามัญ ที่ อ อกใหม่ ก รณี เ สนอขายหุ้น สามั ญ ให้แ ก่ ป ระชาชน
ทั่ ว ไป และ/หรื อ กรณี เ สนอขายหุ้น สามั ญ ให้แ ก่ บุ ค คลใน
วงจากัด แล้วแต่กรณี

1.5.3

B

คือ

จานวนหุน้ สามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายแก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และ/
หรือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แ ก่
บุคคลในวงจากัด

BX

คือ

จานวนเงินที่จะได้รบั ทัง้ สิน้ หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากการ
ออกหลักทรัพย์นนั้ (ถ้ามี) ทัง้ จากการเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุน้
เดิม และ/หรือเสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขาย
ให้แก่บคุ คลในวงจากัด

เมื่ อ บริษั ท ฯ เสนอขายหลัก ทรัพ ย์อ อกใหม่ ใ ด ๆ ให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม และ/หรื อ เสนอขาย
ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจากัดโดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิ ท่ีจะแปลงสภาพ /
เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญได้ หรือให้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญ เช่น หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ หรือใบสาคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญ (“หลักทรัพย์ท่อี อกใหม่ทม่ี ีสิทธิแปลงสภำพ”) โดยที่ “รำคำ
สุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญทีจ่ ะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ดังกล่าวต่ากว่าร้อยละ 90 ของ
“รำคำตลำดของหุน้ สำมัญของบริษัทฯ”
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงั้ แต่วนั แรกที่ผซู้ ื ้อ
หุน้ สามัญจะไม่ได้รบั สิทธิในการซือ้ หลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ น
หุน้ สามัญ หรือให้สิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญ สาหรับกรณีท่ีเป็ นการเสนอขายให้กบั ผูถ้ ือหุน้
เดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิ ท่ีจะ
แปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญได้หรือให้สิทธิ ในการจองซือ้ หุน้ สามัญ กรณีเสนอขาย
ให้กบั ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีท่เี ป็ นการเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด แล้วแต่กรณี
“รำคำสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่เพือ่ รองรับสิทธิ” คานวณได้จากจานวนเงินที่
บริษัทฯ จะได้รบั จากการขายหลักทรัพย์ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ
หรือให้สิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากการออกหลักทรัพย์นนั้ (ถ้า
มี) รวมกับเงินที่จะได้รบั จากการแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ หรือใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญ
นัน้ หารด้วยจานวนหุน้ ทัง้ สิน้ ที่ตอ้ งออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินนั้
อนึ่ง ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ท่ีมีสิทธิแปลงสภาพพร้อมกันมากกว่า 1
ราคาการเสนอขาย ในเงื่อนไขที่จะต้องจองซือ้ หลักทรัพย์ดังกล่าวด้วยกัน ให้คานวณการ
เปลี่ยนแปลงจาก หลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ท่ีมีสิทธิแปลงสภาพทัง้ หมด แต่ในกรณีท่ีการเสนอ
ขายพร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ตอ้ งจองซือ้ ด้วยกัน ให้คานวณการเปลี่ยนแปลง
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จาก หลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ท่ีมีสิทธิ แปลงสภาพ ซึ่ง "ราคาสุทธิ ต่อหุน้ ของหุน้ สามัญที่จะออก
ใหม่เพื่อรองรับสิทธิ" ต่ากว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษัทฯ" เท่านัน้
"รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ" มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 1.5.2
ข้างต้น
“วันที่ใช้ ในกำรคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผูซ้ ือ้ หุน้ สามัญจะไม่ได้รบั สิทธิในการจองซือ้
หลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้
หุ้นสามัญ สาหรับกรณี ท่ี เ ป็ น การเสนอขายหลักทรัพ ย์ดัง กล่าวให้แ ก่ ผู้ถื อหุ้นเดิม (Right
Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพ
เป็ น หุ้น สามัญ หรื อ ให้สิ ท ธิ ใ นการซื ้อ หุ้น สามัญ ส าหรับ กรณี ท่ี เ ป็ น การเสนอขายให้แ ก่
ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีท่เี ป็ นการเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด แล้วแต่กรณี
(1)

ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Price 1 =

(2)

Price 0 x [(A x MP) + BX]
[MP x (A + B)]

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Ratio 1 =

Ratio 0 x [MP x (A + B)]
[(A x MP) + BX]

โดยที่
Price 1

คือ

ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0

คือ

ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1

คือ

อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0

คือ

อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP

คือ

ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษัทฯ

A

คือ

จานวนหุน้ สามัญที่ได้เรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิ ด
สมุดทะเบียนหรือวันก่อนวันกาหนดรายชื่อ ผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิทธิใน
การจองซื อ้ หลัก ทรัพ ย์ท่ี อ อกใหม่ ท่ี มี สิ ท ธิ ท่ี จ ะแปลงสภาพ /
เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญได้ หรือให้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญ กรณี
เสนอขายให้แก่ผูถ้ ื อหุน้ เดิม และ/หรือวันก่อนวันแรกของการ
เสนอขายหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ท่ีมีสิทธิ ท่ีจะแปลงสภาพ หรือ
เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญได้ หรือให้สิทธิ ในการจองซือ้ หุน้ สามัญ
กรณีเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจากัด แล้วแต่กรณี
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1.5.4

B

คือ

จ านวนหุ้ น สามั ญ ที่ อ อกใหม่ เ พื่ อ รองรั บ การใช้ สิ ท ธิ ข อง
หลักทรัพย์ใด ๆ ที่ มีสิทธิ ท่ี จะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็ นหุ้น
สามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญตามที่เสนอขาย
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/
หรือ เสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด

BX

คือ

จานวนเงินที่จะได้รบั ทัง้ สิน้ หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากการ
ออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุน้
สามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญ สาหรับการเสนอ
ขายให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/
หรือ เสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด รวมกับเงินที่จะได้รบั จาก
การใช้สิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญได้ หรือให้สิทธิ
ในการจองซือ้ หุน้ สามัญ

เมื่อบริษัทฯ จ่ายปั นผลทัง้ หมดหรือบางส่วนเป็ นหุน้ สามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงั้ แต่วนั แรกที่ผู้
ซือ้ หุน้ สามัญจะไม่มีสิทธิรบั หุน้ ปั นผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึน้ เครื่องหมาย XD)
(1)

ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Price 1 =

(2)

Price 0 x A
(A + B)

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Ratio 1 =

Ratio 0 x (A + B)
A

โดยที่
Price 1

คือ

ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0

คือ

ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1

คือ

อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0

คือ

อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

A

คือ

จานวนหุน้ สามัญที่ได้เรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิ ด
สมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ หรือวันก่อนวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อ
สิทธิในการรับหุน้ ปั นผล

B

คือ

จานวนหุน้ สามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุน้ สามัญปั นผล
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1.5.5

เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกาไรสุทธิ ตามงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ (งบการเงินตรวจสอบงวดปี บญ
ั ชีท่ีจ่ายเงินปั นผล)) หลังจากหักขาดทุนสะสม เงินทุน
สารองตามกฎหมาย ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยและภาษี เงินได้จากผลการดาเนินงานในรอบ
ระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงั้ แต่วนั แรกที่ผซู้ ือ้
หุน้ สามัญจะไม่มีสิทธิรบั เงินปั นผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึน้ เครื่องหมาย XD)
ทัง้ นี ้ อัตราร้อยละของเงินปั นผลที่จ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ คานวณโดยนาเงินปั นผลที่จ่ายออกจริง
จากผลการดาเนินงานในแต่ละรอบระยะปี บญ
ั ชี หารด้วยกาไรสุทธิตามงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ หลังหักภาษี เงินได้และหลังจากหักขาดทุนสะสมและสารองตามกฎหมาย ของผล
การดาเนินงานของรอบระยะเวลาปี บญ
ั ชีเดียวกัน โดยที่เงินปั นผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าวให้
รวมถึงเงินปั นผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบัญชีดงั กล่าวด้วย
“วันทีใ่ ช้ในกำรคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สามัญจะไม่ได้รบั สิทธิในเงินปั นผล (วัน
แรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึน้ เครื่องหมาย XD)
(1)

ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Price 1 =

(2)

Price 0 x [MP - (D - R)]
MP

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Ratio 1 =

Ratio 0 x MP
[MP - (D - R)]

โดยที่
Price 1

คือ

ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0

คือ

ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1

คือ

อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0

คือ

อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP

คือ

ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษัทฯ

D

คือ

เงินปั นผลต่อหุน้ ที่จ่ายจริงแก่ผถู้ ือหุน้

R

คือ

เงินปั นผลต่อหุน้ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 90 ของกาไรสุทธิตามงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ โดยคานวณจากกาไรสุทธิหลักหักภาษี
เงินได้และหลังจากหักขาดทุนสะสมและสารองตามกฎหมาย
จากผลการด าเนิ น งานในรอบปี บัญ ชี หารด้ว ยจ านวนหุ้น
ทัง้ หมดที่มีสิทธิได้รบั เงินปั นผล
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1.5.6

ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใด ๆ อันทาให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิหรือใบ
แทนใบสาคัญแสดงสิทธิจะได้รบั เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิดอ้ ยไปกว่าเดิม โดย
ที่เหตุการณ์ใด ๆ นัน้ ไม่ได้กาหนดอยู่ในข้อ 1.5.1 ถึง ข้อ 1.5.5 ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิ
พิจารณาเพื่อกาหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือ
ปรับจานวนหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ ) อย่างเป็ นธรรม โดยไม่ทาให้สิทธิ
ของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิดอ้ ยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานัน้ เป็ นที่สดุ
ทัง้ นี ้ ในกรณีการปรับสิทธิขา้ งต้น ให้บริษัทฯ แจ้ง การปรับอัตราและราคาของใบสาคัญแสดง
สิทธิทนั ที หรือก่อนวันที่อตั ราหรือราคาใช้สิทธิมีผลบังคับ และแจ้งให้สานักงาน ก.ล.ต. และ
นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวด้วยภายในระยะเวลา 15
วัน นับตัง้ แต่วนั ที่มีเหตุให้ตอ้ งดาเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดงั กล่าว

1.5.7

การคานวณการเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิและ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6
เป็ นอิสระต่อกัน โดยในกรณีท่มี ีเหตุการณ์ตา่ ง ๆ เกิดขึน้ พร้อมกัน ให้คานวณการเปลี่ยนแปลง
เรียงลาดับดังนี ้ คือ ข้อ 1.5.1 ข้อ 1.5.5 ข้อ 1.5.4 ข้อ 1.5.2 ข้อ 1.5.3 และข้อ 1.5.6 โดยในแต่
ละลาดับครัง้ ที่มีการคานวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอัตราการ
ใช้สิทธิเป็ นทศนิยม 3 ตาแหน่ง

1.5.8

การคานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6
จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทาให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึน้ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง
เว้นแต่กรณีการรวมหุน้
สาหรับการคานวณจานวนเงินจากการใช้สิทธิ จะคานวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการ
เปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตาแหน่ง) คูณกับจานวนหุน้ สามัญ โดยจานวนหุน้ สามัญคานวณได้
จาก อัตราการใช้สิทธิใหม่ (ทศนิยม 3 ตาแหน่ง) คูณกับจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ีแสดง
ความจานงการใช้สิทธิ เมื่อคานวณได้จานวนหุน้ ออกมาเป็ นเศษหุน้ ให้ตดั เศษของหุน้ นัน้ ทิง้
ในกรณีจานวนเงินที่คานวณได้จากการใช้สิทธิมีเศษของบาท ให้ใช้ทศนิยม 2 ตาแหน่ง
ทั้งนี ้ ในกรณี ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ จนเป็ นผลทาให้ราคาการใช้สิทธิ ใหม่ท่ี
คานวณตามสูตรมีราคาต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญ (Par Value) ของบริษัทฯ บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับราคาการใช้สิทธิใหม่เพียงเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญเท่านัน้
เว้นแต่กฎหมายจะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น สาหรับอัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อตั ราการใช้สิทธิ
ที่คานวณได้ตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 เช่นเดิม

1.5.9

บริษัทฯ อาจทาการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทน
การปรับอัตราการใช้สิทธิก็ได้

1.5.10 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 และ/
หรือ การออกใบสาคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.9 บริษัทฯ
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จะดาเนินการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับสิทธิโดยบอกถึงเหตุผลที่ตอ้ งมีการปรับสิทธิ
รายละเอียดวิธีการคานวณ ราคาการใช้สิทธิใหม่ อัตราการใช้สิทธิใหม่ วันที่การปรับสิทธิมีผล
บัง คับ และจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ี ออกทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ ต่อ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทจะแจ้งการปรับอัตราและราคาของใบสาคัญแสดงสิทธิทนั ที หรือก่อน
วันที่อัตราหรือราคาใช้สิทธิ มีผลบังคับ ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และแจ้งต่อสานักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่การปรับสิทธิมีผลบังคับใช้ และจัดส่งข้อกาหนดสิทธิท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั การร้องขอเป็ นหนังสือ
จากผู้ถือ ใบสาคัญแสดงสิทธิ และจะจัดให้มีการเก็ บรักษาสาเนาข้อกาหนดสิทธิ ท่ี แ ก้ไ ข
เพิ่มเติม ณ สานักงานใหญ่ของบริษัทฯ และสานักงานใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งความจานงใน
การใช้สิทธิ (ถ้ามี) เพื่อให้ผูถ้ ือ ใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถขอตรวจสอบสาเนาข้อกาหนด
สิทธิท่แี ก้ไขเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาทาการของสถานที่ดงั กล่าว
1.6

กำรแก้ไขเพิม่ เติมข้อกำหนดสิทธิและเงือ่ นไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ
1.6.1

การปรับสิ ทธิ ตามที่ ระบุไ ว้ในข้อ 1.5 ข้างต้น และการแก้ไ ขที่ ทาให้เกิ ดประโยชน์ต่อผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้งหรือที่ตอ้ งดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมายและการแก้ไขใน
ส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ เช่น แก้ไขขัน้ ตอนการใช้สิทธิ ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมนีจ้ ะต้องไม่ขดั ต่อ
บทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ท่ีกาหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือคาสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป
หรือประกาศ หรือข้อบังคับของสานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว
ต้องได้รบั การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทฯ กระทาได้โดยไม่ตอ้ งได้รบั ความ
ยินยอมจากที่ประชุมผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิทธิ ภายหลังจากที่ได้แจ้งให้สานักงาน ก.ล.ต
รับทราบแล้ว

1.6.2

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิทธินอกเหนือจากกรณีตามข้อ 1.6.1 ต้องได้รบั ความยินยอม
จากบริษัทฯ และที่ประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึง่ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ ในข้อ 1.6.2 นี ้ ยกเว้นการปรับสิทธิ
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.5 จะต้องได้รับความยินยอมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึง่ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

1.6.3

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิทธิ ไม่ว่าในกรณี ใดจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกาหนดตาม
ประกาศ ทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใดของสานักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้ ที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม
ภายหลัง ที่บริษัทฯ ได้รบั อนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดง
สิทธิ
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1.6.4

ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่มีสิทธิ ท่ี จะเสนอให้แก้ไข
ข้อกาหนดสิทธิ ในเรื่อง อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ และอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ยกเว้นเป็ นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ และต้องไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมาย
และเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนีบ้ ริษัทฯ จะดาเนินการแจ้งไปยังผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิทธิ ทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลง
ข้อ ก าหนดสิ ท ธิ ดัง กล่ า วในข้อ 1.6.1 และ 1.6.2 และจะจั ด ส่ ง ข้อ ก าหนดสิ ท ธิ ท่ี แ ก้ไ ข
เปลี่ยนแปลงให้แก่ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ เมื่อได้รบั การร้องขอภายใน 15 วันนับแต่วันที่
ได้รบั การร้องขอเป็ น หนังสือจากผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิทธิ และบริษัทฯ จะดาเนินการแจ้งให้
สานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิทราบถึงการแก้ไข
เพิ่มเติมข้อกาหนดสิทธิ และจะจัดส่งข้อกาหนดสิทธิท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวภายใน 15 วัน
นับแต่วนั ที่การปรับสิทธิมีผลบังคับใช้

1.7

กำรประชุมผู้ถอื ใบสำคัญแสดงสิทธิ
การเรียก และ/หรือ การประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้เป็ นไปตามวิธีการดังต่อไปนี ้
1.7.1

บริษัทฯ มีสิทธิเรียกประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่บริษัทฯ ต้องเรียก
ประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ เพื่อขอมติในการดาเนินการใดอย่างหนึ่งโดยเร็วภายใน 30
วันนับแต่วนั ที่บริษัทฯ ทราบว่าเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
(ก)

หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดสิทธิในสาระสาคัญไม่ว่าโดยบริษัทฯ
หรือผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 1.6.2 หรือ

(ข)

หากมี เหตุการณ์ซ่ึงบริษัท ฯ เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิ อย่างเป็ นนัยสาคัญ หรือความสามารถของบริษัทฯ ในการปฏิบตั ิหน้าที่
ตามข้อกาหนดสิทธิ

(ค)

มีผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิรายหนึ่งหรือหลายรายที่ถือใบสาคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่
น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจานวนหน่วยทัง้ หมดของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ียงั มิได้
ใช้สิทธิ และ/หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ร้องขอให้บริษัทฯ ดาเนินการจัดประชุม
ผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยได้ทาเป็ นหนังสือที่ระบุเหตุผลอย่างชัดเจนในการ
ขอให้มีการประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ

ในกรณีท่มี ีการจัดประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะดาเนินการปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อ
กาหนดสิทธิ ของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมดังกล่าวเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 21 วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
1.7.2

ในการเรียกประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็ นการประชุมเนื่องจากผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ที่ยงั มิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนร้องขอ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ
ให้เรียกประชุม ให้บริษัทฯ จัดทาหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ผูท้ ่ขี อให้เรียกประชุม
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และเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม และจัดส่งให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ียงั มิได้ใช้สิทธิหรือใช้
สิทธิไปแล้วบางส่วนแต่ละราย ตามรายชื่อ และที่อยู่ท่ีปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิ และแจ้งผ่านทางสื่ออิเล็คทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อกาหนดสิทธิในการเข้า
ร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่า 14 วันก่อนการประชุมในแต่ละครัง้
1.7.3

ในการประชุมใบสาคัญแสดงสิทธิ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ียงั มิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้ว
บางส่วนซึ่งมี สิทธิ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้า ร่ว ม
ประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ดงั กล่าวจะต้องจัดทาหนังสือ
มอบฉันทะตามแบบที่บริษัทฯ กาหนด และให้ย่ืนหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรือ
ผูท้ ่ปี ระธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ีมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ียังไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนของบริษัทฯ ณ วันปิ ดสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ เพื่อกาหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุม โดยไม่รวมถึงผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิท่มี ีส่วนได้เสียซึง่ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจารณาอันใดซึ่งที่
ประชุมจะพิจารณาลงมติ
ผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่มีส่วนได้เสียตามข้อนี ้ หมายถึง ผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงที่มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่ท่ปี ระชุมจะพิจารณาลงมติ

1.7.4

ในการออกเสี ย งลงคะแนน ให้ผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ มี ค ะแนนเสี ย งเท่ า กับ หน่ว ยของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ถี ืออยู่โดยใบสาคัญแสดงสิทธิ หนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง

1.7.5

ในการประชุมผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิทธิ จัดขึน้ โดยบริษัทฯ ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือ
บุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุมผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณี ท่ี ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ ได้รับมอบหมายจาก
ประธานกรรมการไม่เข้าร่วม ให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ีเข้าร่วมการประชุมเลือกบุคคลใด
บุคคลหนึ่งที่มาเข้าร่วมประชุมทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม โดยที่ทงั้ สองกรณี ประธานที่
ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชีข้ าด

1.7.6

องค์ประชุมในการประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ จะต้องประกอบด้วยผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิทธิท่ียงั มิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน และ/หรือ ผูร้ บั มอบฉันทะมาประชุมรวมกัน
ได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 หรือไม่ต่ากว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิทงั้ หมด ซึง่
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหน่วยทัง้ หมดของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนัน้ จึงจะครบองค์ประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธินนั้

1.7.7

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุม เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 45 นาที ยังมีผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
เข้าร่วมประชุมยังไม่ครบเป็ นองค์ประชุมให้ถือว่าการประชุมเป็ นอันระงับไป หากการเรียก
ประชุมเป็ นการเรียกโดยบริษัทฯ ให้นดั ประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน แต่ไม่
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เกินกว่าใน 14 วันนับจากวันกาหนดประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ แรก และให้บริษัทฯ
ด าเนิ น การจัด ส่ ง หนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ไปยัง ผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ทุ ก รายและตลาด
หลักทรัพย์ฯ ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ขา้ งต้น ในการประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่บงั คับว่า
จะต้องครบองค์ประชุม
อย่างไรก็ตาม หากผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นผูร้ อ้ งขอให้เรียกประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิทธิ ในกรณีท่ีไม่ครบเป็ นองค์ประชุมในวันกาหนดประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ในครัง้
แรก ให้ถือว่าการประชุมเป็ นอันระงับไป โดยจะไม่มีการเรียกประชุมใหม่อีก
1.7.8

มติท่ปี ระชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

1.7.9

มติใด ๆ ของที่ประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ถือว่ามีผลผูกพันผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทุกรายไม่วา่ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธินนั้ จะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม

1.7.10 ภายหลัง จากการประชุม ผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ บริษั ท ฯ จะแจ้ง มติ ข องที่ ป ระชุม ผู้ถื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยเร็ว
1.7.11 บริษัทฯ จะดาเนินการจัดทาบันทึกรายงานการประชุม และเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวไว้ท่ี
สานักงานใหญ่ของบริษัท รายงานประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อโดยประธานที่ประชุมให้ถือเป็ น
หลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการทัง้ หลายที่ได้ประชุมกันนัน้ และให้ถือว่าการประชุมและมติ
ทัง้ หลายได้กระทาโดยถูกต้อง และบริษัทฯ จะจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาด
หลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับจากวันประชุมผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
1.7.12 ในการประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ หรือผูท้ ่ีได้รบั มอบหมายจากบริษัทฯ และที่
ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ มีสิทธิท่ีจะเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ เพื่อแสดง
ความคิดเห็นหรือให้คาอธิบายในที่ประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้
1.7.13 บริษัทฯ จะเป็ นผูช้ าระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ทงั้ หมด
1.7.14 บริษัทฯ จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิทธิตามมติท่ีประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ นับตัง้ แต่
วันที่ท่ีประชุมลงมติ และบริษัทฯ จะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิทธิ เป็ นลายลักษณ์
อักษรให้สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมนั้น ทั้งนี ้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ทราบผ่านทางระบบเผยแพร่
ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกันกับที่บริษัทฯ แจ้งสานักงาน
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ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่
กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิฯ นี ้
1.7.15 กรณีไม่สามารถจัดประชุมได้ทนั ภายในอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ถือว่าการดาเนินการ
ประชุมสิน้ สุดลงและไม่มีการจัดประชุมในครัง้ นัน้
1.8

กำรชดใช้ค่ำเสียหำย กรณีบริษัทฯ ไม่สำมำรถจัดให้มีหนุ้ สำมัญเพิม่ ทุนเพือ่ รองรับกำรใช้สิทธิ
1.8.1

บริษัทฯ จะชดใช้ค่าเสียหายให้เฉพาะผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่มาแจ้งความจานงที่จะใช้
สิทธิตามเงื่อนไขการแจ้งความจานงการใช้สิทธิตามข้อ 1.4 และบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มี
หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน เพื่ อ รองรับ การใช้สิ ท ธิ ต ามใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ไ ด้อ ย่ า งครบถ้ว น โดย
ค่าเสียหายที่บริษัทฯ จะชดใช้ให้แก่ผูถ้ ื อ ใบสาคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าว สามารถคานวณได้
ตามที่กาหนดในข้อ 1.8.3 ยกเว้นกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อจากัดการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ
และข้อจากัดการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิตามข้อ 2

1.8.2

การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 1.8.1 บริษัทฯ จะชาระให้เป็ นเช็คระบุช่ื อขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ
และจะจัดส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ท่ีระบุในแบบแสดงความจานงในการ
ใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ภายใน 14 วันทาการ นับจากวันที่ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิมาแจ้ง
ความจานงที่จะใช้สิทธิ ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าเสียหายให้แก่ผถู้ ื อใบสาคัญ
แสดงสิทธิได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะได้รบั ดอกเบีย้ ในอัตราร้อย
ละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากค่าเสียหายนับแต่วนั ที่พน้ กาหนด 14 วันทาการ ดังกล่าวจนถึง
วันที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้รบั คืนเงินค่าเสียหาย
อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากบริษัทฯ ได้ทาการส่งเช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือ
คาสั่งจ่ายเงินของธนาคาร ซึง่ ขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่อผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย ์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ ที่ระบุในแบบแสดงความจานงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้รบั เงินค่า เสียหายคืนแล้วโดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้
และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

1.8.3

การคานวณค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามข้อ 1.8.1 มีสูตร
การคานวณดังนี ้
ค่าเสียหายต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย เท่ากับ B x [MP – EP]
โดยที่
B

คือ

จานวนหุน้ สามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึน้ ได้ ตามอัตราการใช้
สิทธิท่เี ปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ ต่อ 1 หน่วย

MP คือ

ราคาปิ ดของหุน้ สามัญของบริษัทฯ ในวันกาหนดการใช้สิทธิซ่ึงผูถ้ ือ ใบสาคัญ
แสดงสิทธิมาแสดงความจานงการใช้สิทธิ
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EP

คือ

ราคาการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิ ท่ีมีการปรับ
ราคาตามเงื่อนไขการปรับสิทธิล่าสุด (หากมี)

ทัง้ นี ้ การชดใช้คา่ เสียหายตามข้อนีใ้ ห้ถือเป็ นสิน้ สุด โดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิตกลงที่จะไม่
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทฯ เพิ่มเติม
1.8.4

การชดใช้คา่ เสียหายตามข้อนีใ้ ห้ถือเป็ นที่สดุ
อนึ่ง ในกรณีผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิซ่งึ เป็ นคนต่างด้าว (ทัง้ บุคคลธรรมดาและนิติบคุ คล) ไม่
สามารถใช้สิทธิได้ เนื่องจากข้อจากัดในเรื่องอัตราส่วนการถือหุน้ ของคนต่างด้าว ซึ่งข้อบังคับ
บริษัทฯ กาหนดว่าการถือหุน้ ของคนต่างด้าวจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของจานวนหุน้ ที่
จ าหน่ า ยได้แ ล้ว ทั้งหมดของบริษั ท ฯ ในกรณี เ ช่ น นี ้ บริษั ท ฯ จะไม่ ช ดเชยค่า เสี ย หายหรือ
ดาเนินการอื่นใดให้แก่ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิซ่ึงเป็ นคนต่างด้าว และผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิทธิซง่ึ เป็ นคนต่างด้าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกร้องให้บริษัทฯ ชดใช้ใด ๆ ทัง้ สิน้

1.9

มติที่ประชุ มผู้ ถือหุ้นเพื่ออนุ มัติกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนรองรั บกำรใช้ สิทธิของใบสำคัญ
แสดงสิทธิ
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ได้มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 333,300,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่
จานวน 499,950,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนจานวน 1,666,500,000 หุน้ มูลค่า
หุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท รวมทัง้ สิน้ 166,650,000 บาท เพื่อรองรับเพื่อรองรับ (1) การจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนจานวนหุน้ ที่แต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จดั สรรให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ที่
จะทาให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริทฯ
พิจารณาเห็นสมควร และ (2) การใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญของบริ ษัทรุ ่นที่ 1
เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ที่จองซือ้ และได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอ
ขายให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของ
บริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

1.10

รำยละเอียดเกี่ยวกับหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่เพือ่ รองรับกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
จานวนหุน้ รองรับการใช้สิทธิ

ไม่เกิน 833,250,000 หุน้

มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ

0.10 บาท

ราคาการใช้สิทธิ หุน้ ละ

1.65 บาท

(เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
เนื่องจากหุน้ สามัญของบริษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนัน้ หุน้ สามัญที่ออก
ใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ จะสามารถเข้าทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
ภายหลังจากที่บริษัทฯ ดาเนินการจดทะเบียนหุน้ สามัญที่ออกใหม่ดงั กล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
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ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว โดยบริษัทฯ จะดาเนินการยื่นขออนุญาตนาหุน้ สามัญที่ออกใหม่จากการใช้
สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ เข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 30 วัน นับแต่
วันกาหนดการใช้สิทธิ ทัง้ นี ้ เพื่อให้หนุ้ สามัญดังกล่าวสามารถทาการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
เช่นเดียวกับหุน้ สามัญเดิมของบริษทั ฯ
1.11

กำรดำเนินกำรหำกมีหนุ้ รองรับคงเหลือจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
หากมีหุน้ สามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ในครัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัท ฯ จะ
เสนอผ่านที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาดาเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ระบุไว้ใน
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต.
ที่เกี่ยวข้อง

1.12

สถำนะของหุน้ สำมัญใหม่ทเ่ี กิดจำกกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจานวน
หุน้ สามัญที่ออกใหม่สาหรับการใช้สิทธิภายใน 14 วัน นับตัง้ แต่วนั กาหนดการใช้สิทธิซ่งึ บริษัทฯ ได้รบั
ช าระค่ า หุ้น ครบถ้ว นตามจ านวนที่ มี ก ารใช้สิ ท ธิ แ ล้ว และบริษั ท ฯ จะด าเนิ น การจดทะเบี ย นผู้ถื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ีได้ใช้สิทธิ นั้นเข้าเป็ นผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ตาม
จานวนหุน้ สามัญที่คานวณได้จากการใช้สิทธิในครัง้ นัน้
หุน้ สามัญใหม่ท่ีออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุน้
สามัญ ของบริษั ท ฯ ที่ ไ ด้อ อกไปก่ อ นหน้า แล้ว ทุก ประการ นับ ตั้ง แต่วัน ที่ มี ก ารจดแจ้ง ชื่ อ ของผู้ถื อ
ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ห รือผู้รับ สิ ท ธิ แ ทนเป็ น ผู้ถื อหุ้น ของบริษั ท ฯ และจดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุน ช าระแล้ว
เนื่องจากการออกหุน้ สามัญใหม่จากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิกบั กระทรวงพาณิชย์แล้ว

1.13

สถำนภำพของผู้ถอื ใบสำคัญแสดงสิทธิทอี่ ยู่ระหว่ำงกำรแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิ
สถานะของใบสาคัญแสดงสิทธิท่อี ยู่ระหว่างวันที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ แสดงความจานงใช้สิทธิ และ
วันก่อนวันที่กระทรวงพาณิ ชย์จะรับ จดทะเบีย นเพิ่ม ทุน ชาระแล้วอันเนื่ องมาจากการใช้สิท ธิ ต าม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ จะมีสถานภาพและสิทธิ เช่นเดียวกับ ใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ียังไม่ได้แสดงความ
จานงใช้สิทธิ และสถานภาพจะสิน้ สุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รบั จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ว
อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิขา้ งต้นแล้ว
ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทฯ ยังไม่ได้จด
ทะเบียนเพิ่มทุนหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ กับกระทรวงพาณิ ชย์ ผูถ้ ื อ
ใบสาคัญแสดง ที่ได้ทาการใช้สิทธิแล้วจะได้รบั การปรับสิทธิยอ้ นหลัง โดยบริษัทฯ จะดาเนินการออก
หุน้ สามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สดุ ตามจานวนที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
สมควรจะได้รบั หากราคาที่ได้ปรับใหม่นนั้ มีผลบังคับใช้ โดยหุน้ สามัญส่วนที่เพิ่มใหม่อาจได้รบั ช้ากว่า
หุน้ สามัญที่ได้รบั ก่อนหน้านีแ้ ล้ว แต่ไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ
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1.14

ตลำดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิทเี่ สนอขำย
บริษัทฯ จะดาเนินการยื่นคาขออนุญาตให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณารับใบสาคัญแสดงเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

1.15

ตลำดรองของหุน้ สำมัญทีเ่ กิดจำกกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัทฯ จะดาเนินการขออนุญาตนาหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิเข้าซือ้ ขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วัน นับจากวันกาหนดการใช้สิทธิซ่งึ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซือ้
หุ้น สามัญ ในแต่ ล ะครั้ง เพื่ อ ให้หุ้น สามัญ ดัง กล่ า วสามารถท าการซื อ้ ขายในตลาดหลัก ทรัพ ย์ไ ด้
เช่นเดียวกับหุน้ สามัญเดิมของบริษทั ฯ

1.16

ผลกระทบทีม่ ีต่อผู้ถอื หุน้
ผลกระทบจากกรณีการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ ควบคู่กบั ใบสาคัญ
แสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ ในคราวเดียวกัน มีรายละเอียดดังนี ้
(1)

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution)
• ภายหลังการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ แต่ก่อนการออก
และเสนอขายใบส าคัญ สิ ท ธิ หุ้น ของบริษั ท ฯ จะได้รับ ผลกระทบด้า นราคา ( Price
Dilution) ประมาณร้อยละ 1.84 โดยสูตรการคานวณเป็ นดังนี ้
= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
=

1.71 – 1.68
1.71

= ร้อยละ 1.84
โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ เท่ากับ
=

(ราคาตลาด x จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุน้ สามัญ RO x
จานวนหุน้ ที่เสนอขาย RO)
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว + จานวนหุน้ ที่เสนอขาย RO
=
(1.71 x 3,333,000,000) + (1.55 x 833,250,000)
3,333,000,000 +833,250,000
= 1.68
หมายเหตุ : ราคาตลาดเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของบริษัทฯ ย้อนหลัง 7 วันทา
การติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564
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กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 15 - 23 กันยายน 2554 (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)
ซึง่ เท่ากับ 1.71 บาท
• ภายหลังการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ หุน้ ของบริษัทจะได้รบั ผลกระทบ
ด้านราคา (Price Dilution) ประมาณร้อยละ 2.09
=
=
=

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
1.71 – 1.67
1.71
ร้อยละ 2.09

โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ เท่ากับ
= (ราคาตลาด x จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุน้ สามัญ RO x จานวนหุน้ ที่
เสนอขาย RO) +
(ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ x จานวนหุน้ รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ)
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว + จานวนหุน้ ที่เสนอขาย RO +
จานวนหุน้ รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ
=
(1.71 x 3,333,000,000) + (1.55 x 833,250,000) + (1.65 x 833,250,000)
3,333,000,000 + 833,250,000 +833,250,000
= ร้อยละ 1.67
หมายเหตุ : ราคาตลาดเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของบริษัทฯ ย้อนหลัง 7 วันทา
การติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564
กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 15 - 23 กันยายน 2564 (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)
ซึง่ เท่ากับ 1.71 บาท
(2)

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (Earnings per share dilution)
• ในกรณีทีผูถ้ ือหุน้ เดิมทุกรายจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ แต่ไม่ใช้
สิทธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิ ทัง้ จานวนผูถ้ ือหุน้ เดิมจะได้รบั ผลกระทบต่อส่วน
แบ่งกาไรจากจานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผหู้ นุ้ เดิม
ของบริษั ท ฯ ตามสัด ส่ ว นการถื อ หุ้น เท่ า นั้น โดยคิ ด เป็ น ร้อ ยละ 20.00 โดยสูต รการ
คานวณดังนี ้
= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย
EPS ก่อนเสนอขาย
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โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย
=

กาไรสุทธิ
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว

=

435,274,850
3,333,000,000

= 0.1306 บาทต่อหุน้
โดยที่ EPS หลังเสนอขาย
=

กาไรสุทธิ
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว + จานวนหุน้ ที่เสนอขาย RO

=

435,274,850
3,333,000,000 + 833,250,000

= 0.1045 บาทต่อหุน้
EPS Dilution
=

0.1306 – 0.1045
0.1306

= ร้อยละ 20.00
หมายเหตุ: กาไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
• ในกรณีท่ีผูถ้ ือหุน้ เดิมทุกรายจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ และผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิท่อี อกในครัง้ นีท้ งั้ จานวน ผูถ้ ือหุน้ เดิม
จะได้รับผลกระทบต่อส่ วนแบ่ง กาไรเท่า กับร้อ ยละ 33.33 เมื่ อเทียบกับจานวนหุ้น ที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ ในปั จจุบนั
= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย
EPS ก่อนเสนอขาย
โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย
=

กาไรสุทธิ
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว
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=

435,274,850
3,333,000,000

= 0.1306 บาทต่อหุน้
โดยที่ EPS หลังเสนอขาย
=

=

กาไรสุทธิ
(จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว + จานวนหุน้ ที่เสนอขาย RO+
จานวนหุน้ ที่รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ
435,274,850
3,333,000,000 + 833,250,000 +833,250,000

= 0.0871 บาทต่อหุน้
EPS Dilution
=

0.1306 - 0.0871
0.1306

= ร้อยละ 33.33
หมายเหตุ: กาไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
• ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม จะได้รับ ผลกระทบต่อส่ ว นแบ่ง ก าไรเท่ า กับ ร้อ ยละ 16.67 เมื่ อ เที ย บกับ
จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ ก่อนการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
แต่ภายหลังการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุน้ โดยสูตรการคานวณ ดังนี ้
= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย
EPS ก่อนเสนอขาย
โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย
=

กาไรสุทธิ
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว + จานวนหุน้ ที่เสนอขาย RO

=

435,274,850
3,333,000,000 + 833,250,000

= 0.1045 บาทต่อหุน้
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โดยที่ EPS หลังเสนอขาย
=

กาไรสุทธิ
(จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว + จานวนหุน้ ที่เสนอขาย RO+ จานวน
หุน้ ที่รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ

=

435,274,850
3,333,000,000 + 833,250,000 +833,250,000

= 0.0871 บาทต่อหุน้
EPS Dilution
=

0.1045 - 0.0871
0.1045

= ร้อยละ 16.67
(3)

ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผูถ้ ือหุน้ เดิม (Control Dilution)
• ในกรณีท่ีผูถ้ ือหุน้ ทุกรายจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ และเป็ นผูใ้ ช้
สิทธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิ จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ เดิม
จะไม่ได้รบั ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้ และในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ทุกรายไม่ใช้สิทธิจอง
ซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ จะดาเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัด
หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ คงเหลื อจากการเสนอขายทิง้ ทาให้จานวนหุ้นชาระแล้ว ไม่
เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้
• ในกรณีท่มี ีการใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิจนครบทัง้ จานวน แต่
ผูใ้ ช้สิทธิมิใช่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้
เดิม โดยผูถ้ ือหุน้ เดิมจะมีสดั ส่วนการถือหุน้ ลดลงประมาณร้อยละ 16.67 เมื่อเทียบกับ
สัดส่วนการถือหุน้ ก่อนการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยสูตรการคานวณ
เป็ นดังนี ้
=

จานวนหุน้ ที่ออกและเสนอขายเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว + จานวนหุน้ ที่เสนอขาย RO + จานวนหุน้ ที่รองรับการ
ใช้สิทธิแปลงสภาพ
=
833,250,000
3,333,000,000 + 833,250,000 +833,250,000
= ร้อยละ 16.67
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2

ข้อจำกัดกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ข้อจำกัดกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ และข้อจำกัดกำร
โอนหุน้
2.1

กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษั ท ฯ ไม่ มี ข ้อ จ ากัด การโอนใบส าคัญแสดงสิ ท ธิ เว้น แต่ก ารโอนเกิ ดขึน้ ในช่ว งปิ ด สมุด ทะเบียน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ เพื่อพักการโอนสิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณีการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย ซึ่ง
บริษัทฯ จะปิ ดสมุดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ เพื่อพักการโอนหรือการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดง
สิทธิ 21 วันก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิ และตลาดหลักทรัพย์จะทาการขึน้ เครื่องหมาย SP (ห้ามการซือ้
ขาย) ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน (ในกรณีท่ีวนั ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดง
สิทธิตรงกับวันหยุดทาการของตลาดหลักทรัพย์ให้เลื่อนเป็ นวันทาการก่อนหน้า)

2.2

บุคคลทีไ่ ม่ใช่สัญชำติไทย
บริษัทฯ มีขอ้ จากัดการโอนหุน้ อันสืบเนื่องมาจากข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องอัตราส่วนการถือหุน้
ของบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
2.2.1

บริษัทฯ จะไม่ออกหุน้ สามัญให้แก่ผูใ้ ช้สิทธิท่ีมิใช่สญ
ั ชาติไทย ซึ่งได้ดาเนินการใช้สิทธิ ตาม
วิธีการใช้สิทธิจนทาให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของบุคคลหรือนิติบคุ คลที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทยมีจานวน
เกิ น กว่ า ร้อ ยละ 49 ของจ านวนหุ้น ที่ จ าหน่ า ยได้แ ล้ว ทั้ง หมดของบริ ษั ท ฯ ตามที่ ร ะบุ ใ น
ข้อบังคับหรือตามสัดส่วนที่อาจมีการแก้ไขตามข้อบังคับในอนาคต

2.2.2

หากข้อจากัดการโอนดังกล่าวข้างต้น มีผลทาให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีไม่ใช่ สญ
ั ชาติไทย
ซึ่งได้ใช้สิทธิ ตามวิธี การใช้สิทธิ ดังที่กล่าวมาแล้วโดยครบถ้วน ไม่สามารถใช้สิทธิ ได้ตาม
จานวนที่ระบุในแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
บริษั ท ฯ จะอนุญ าตให้ด าเนิ น การใช้สิ ท ธิ เ พี ย งส่ ว นที่ ไ ม่ ขัด ต่ อ ข้อ จ ากัด ข้า งต้น โดยผู้ถื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้
ก) ให้บริษัทฯ คืนเงินที่ เหลือตามราคาการใช้สิทธิ ข องใบสาคัญแสดงสิทธิ ในส่วนที่ไ ม่
สามารถใช้สิทธิได้โดยไม่มีดอกเบีย้ ให้แก่ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย
ดังกล่าวเป็ นเช็คระบุช่ือขีดคร่อมเฉพาะทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่อยู่ท่ีระบุในแบบ
แสดงความจานงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ภายใน 14 วันนับแต่วนั ใช้สิทธิในครัง้ นัน้ ๆ
ข) ให้บริษัทฯ เป็ นผูถ้ ือแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิ ใบสาคัญแสดงสิทธิ และเงินตาม
จานวนการใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีมิใช่สญ
ั ชาติไทย ได้ย่ืนความ
จานงการใช้สิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ เอาไว้ตามลาดับก่อนหลัง เพื่อดาเนินการใช้
สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ในส่วนที่ยงั ไม่ได้มีการใช้สิทธิทงั้ จานวนหรือบางส่วน เมื่อ
การเข้าถือหุน้ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวไม่ขดั ต่อข้อจากัดเรื่องสัดส่วนการถือหุน้
ของคนที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย
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ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีไม่ใช่สญ
ั ชาติไทยจะต้องแสดงความจานงที่จะให้บริษัทฯ
ดาเนินการตามข้อ (ก) หรือ (ข) ข้างต้น โดยระบุในแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิซือ้
หุน้ สามัญ ณ วันแจ้งความจานงการใช้สิทธิในแต่ละครัง้
บริษัทฯ จะอนุญาตให้มีการดาเนินการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ในส่วนที่ยงั ไม่ได้
รับ การใช้สิ ท ธิ บ างส่ ว นหรือ ทั้ง หมดในวัน ใช้สิ ท ธิ ท่ี ส ามารถกระท าได้โ ดยที่ ไ ม่ ขัด ต่อ
ข้อจากัด อย่างไรก็ดี หากมีจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ีรอการใช้สิทธิ ณ วันใช้สิทธิ
ดังกล่าวมากกว่าจานวนหุน้ สามัญที่อนุญาตให้ซือ้ ได้โดยไม่ขดั ต่อข้อจากัดการโอนหุน้
เรื่องสัดส่วนการถือครองหุน้ ของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีมิใช่สญ
ั ชาติไทย บริษัทฯ จะ
ดาเนินการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่มิใช่สญ
ั ชาติ
ไทยตามลาดับการแจ้งความจานงการใช้สิทธิท่ี ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กาหนดในการใช้
สิทธิในครัง้ นี ้ หาก ณ วันใช้สิทธิ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ดงั กล่าวไม่สามารถใช้สิทธิได้
เนื่องจากข้อจากัดเรื่องสัดส่วนการถือครองหุน้ ของผูถ้ ือ ใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ถือว่า
ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ดัง กล่ า วไม่ ส ามารถใช้สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้น สามัญ ในครั้ง นั้น ๆ โดยผู้ถื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ีมิใช่สัญชาติไทยดังกล่าวไม่มีสิทธิ เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อ
บริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่ชดใช้คา่ เสียหายที่เกิดขึน้ ทัง้ สิน้
ค) ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยจะไม่ได้รบั การชดเชยไม่ว่าในรูปแบบใดจาก
บริษัทฯ ในกรณี ท่ีไม่สามารถดาเนินการใช้สิทธิ ได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้อจากัดเรื่อง
สัดส่วนการถือครองหุน้ ของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่มี ิใช่สญ
ั ชาติไทย
2.3

ข้อจำกัดกำรโอนหุน้
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11 หุน้ ของบริษัทฯ ย่อมโอนกันได้อย่างเสรีโดยไม่มีขอ้ จากัด และหุน้ ที่
ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจานวนรวมกันไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของจานวนหุน้ ที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ การโอนหุน้ รายใดที่จะทาให้อตั ราส่วนการถือหุน้ ของคนต่างด้าว
ของบริษัทฯ เกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการโอนหุน้ ของบริษัทฯ รายนัน้ ได้

3.

วิธีกำรส่งมอบหลักทรัพย์
3.1

กำรส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัทฯ จะดาเนินการส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามจานวนหุน้ ที่ได้รบั การ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน โดยบริษัทฯ จะดาเนินการออกและส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียด
ดังนี ้
3.1.1

ในกรณี ท่ีผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีบัญชี ซือ้ ขายหลักทรัพ ย์กับบริษัทหลักทรัพ ย์ หรือ ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์บริษัท ศูนย์รบั ฝากทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ในฐานะนายทะเบียนของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ จะส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามจานวนที่ได้รบั จัดสรรให้แก่ผทู้ ่ีได้รบั การจัดสรร
ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยู่ท่ีระบุในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ภายใน 15 วันทา
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การ นับแต่วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้ ผูท้ ่ีได้รบั การจัดสรรจะไม่สามารถขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ไี ด้รบั การจัดสรรในครัง้ นีใ้ นตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รบั ใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ซึ่งอาจได้รบั ภายหลังจากที่ใบสาคัญแสดงสิทธิ ของบริษัทฯ เริ่มซือ้ ขายในตลาด
หลักทรัพย์

3.2

3.1.2

ในกรณี ท่ี ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม มี บัญ ชี ซื อ้ ขายหลัก ทรัพ ย์กับ บริษั ท หลัก ทรัพ ย์ บริษั ท ศูน ย์รับ ฝาก
หลัก ทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะนายทะเบี ย นของใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ จะน า
ใบสาคัญแสดงสิทธิฝากไว้กบั “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพือ่
ผู้ฝำก” และศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะบันทึ กยอดบัญชีจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ีบริษัท
หลักทรัพย์นนั้ ฝากหลักทรัพย์อยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นนั้ ก็จะบันทึกยอดบัญชี
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีผไู้ ด้รบั จัดสรรฝากไว้ และ ออกหลักฐานการฝากให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่
ได้รบั การจัดสรรภายใน 7 วันทาการ นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้ ผูท้ ่ีได้รบั
การจัดสรรจะสามารถขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ในตลาดหลักทรัพย์ได้ทนั ทีท่ีตลาดหลักทรัพย์
อนุญาตให้ใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ ชื่อของผู้
ถื อหุ้นที่ไ ด้รับการจัดสรรจะต้องตรงกับชื่ อเจ้าของบัญชี ซือ้ ขายหลักทรัพย์ท่ี ผู้ท่ี ไ ด้รับการ
จัด สรรประสงค์ท่ี จ ะฝากใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ไ ว้ มิ ฉ ะนั้น แล้ว บริษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ ท่ี จ ะ
ดาเนินการออกใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผทู้ ่ไี ด้รบั การจัดสรรตามข้อ 3.1.1 แทน

3.1.3

ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ เดิมมีบญ
ั ชีซือ้ ขายหลักทรัพย์กับศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600
บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ในฐานะนายทะเบียนของใบสาคัญแสดง
สิทธิ จะนาใบสาคัญแสดงสิทธิ ฝากไว้กบั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
จะบันทึกยอดบัญชีจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามจานวนที่ได้รบั การจัดสรรไว้ในบัญชีของ
บัญชีผอู้ อกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผทู้ ่ีได้รบั การจัดสรร
ภายใน 7 วันทาการนับ จากวันที่ ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ เมื่ อผู้ถือหุ้นที่ ไ ด้รับการจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิตอ้ งการขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวจะต้องถอนใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ท่ วั ไป ซึ่งอาจจะ
มีคา่ ธรรมเนียมในการดาเนินการตามที่ศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นนั้
ๆ กาหนดดังนัน้ ในกรณีนี ้ ผูถ้ ือหุน้ ที่ได้รบั จัดสรรจะสามารถขายใบสาคัญแสดงสิทธิในตลาด
หลักทรัพย์ได้ทันทีท่ีตลาดหลัก ทรัพย์อนุญาตให้ใบสาคัญแสดงสิทธิ ของบริษัทฯ ทาการซือ้
ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผูถ้ ือหุน้ ที่ไ ด้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้ดาเนินการ
ถอนใบสาคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

กำรส่งมอบหุน้ สำมัญทีเ่ กิดจำกกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ีใช้สิทธิซือ้
หุน้ สามัญสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้
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3.2.1

ในกรณีท่ีผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ีได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญประสงค์จะขอรับใบหุน้ สามัญ
โดยให้ออกใบหุน้ ในนามของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุน้
ตามจานวนที่ใช้สิทธิแก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่
อยู่ท่ีระบุไว้ในสมุดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือที่ระบุในแบบแสดงความจานงในการใช้
สิทธิ ภายใน 15 วันทาการนับจากวันกาหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ ในกรณีนี ้ ผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ท่ีใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญ จะไม่สามารถขายหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาด
หลักทรัพย์ ได้จนกว่าจะได้รบั ใบหุน้ ซึ่งอาจจะได้รบั ภายหลังจากที่หนุ้ สามัญที่เกิดจากการใช้
สิทธิได้รบั อนุญาตให้เข้าทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์

3.2.2

ในกรณีท่ีผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ีได้รบั การจัดสรรหุน้ ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุน้ สามัญ แต่
ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ โดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ประสงค์ท่ีจะ
ฝากหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรั พย์ซ่ึงผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิทธิมีบญ
ั ชีซือ้ ขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนีศ้ นู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะดาเนินการนาหุน้ สามัญที่
เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กบั “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อ
ผู้ฝำก” และศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุน้ สามัญที่บริษัทหลักทรัพย์
นัน้ ฝากหุน้ สามัญอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นนั้ ก็จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุน้
สามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุน้ สามัญอยู่และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผูจ้ องซือ้ ที่
ได้รบั การจัดสรรภายใน 7 วันทาการ นับจากวันกาหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีนีผ้ ถู้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ีได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญจะสามารถขายหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้
สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ ได้ทนั ทีท่ีตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หนุ้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ
ทาการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
ในกรณีท่ีผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ใี ช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญเลือกให้บริษัทฯ ดาเนินการตามข้อ 3.2.2
ชื่อของผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ีได้รบั การจัดสรรหุน้ จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ท่ีผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิประสงค์ท่ีจะฝากหุน้ สามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดงั กล่าว
มิฉะนัน้ แล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะดาเนินการออกใบหุน้ แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ีได้รบั
การจัดสรรหุน้ ตามข้อ 3.2.1 แทน

3.2.3

ในกรณีท่ผี ถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ไี ด้รบั การจัดสรรหุน้ ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุน้ แต่ประสงค์
จะใช้บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ โดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ประสงค์ท่ีจะฝากหุน้
สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้
บริษัทฯ จะดาเนินการนาหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
และศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุน้ สามัญตามจานวนที่ผถู้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิได้รบั การจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัท ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออก
หลักฐานการฝากให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีได้รบั การจัดสรรหุน้ ภายใน 7 วันทาการ นับ
จากวันกาหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ เมื่อผูท้ ่ีได้รบั การจัดสรรหุน้ ต้องการขายหุน้ ผูท้ ่ีได้รบั
การจั ด สรรหุ้น จะต้อ งถอนหุ้น ออกจากบัญ ชี 600 ดัง กล่ า ว โดยต้อ งติ ด ต่ อ ผ่ า นบริ ษั ท
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หลักทรัพย์ท่ ัวไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดาเนินการตามที่ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นนั้ ๆ กาหนด ดังนัน้ ในกรณีนี ้ ผูท้ ่ีได้รบั การจัดสรรหุน้ จะสามารถ
ขายหุน้ ที่ได้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีท่ีตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุน้ ของ
บริษัทฯ ทาการซือ้ ขายได้ใน ตลาดหลักทรัพย์ และผูท้ ่ีได้รบั จัดสรรหุน้ ได้ดาเนินการถอนหุน้
ออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว
4.

ผลบังคับข้อกำหนดสิทธิและกฎหมำยทีใ่ ช้บังคับ
ข้อกาหนดสิทธิฉบับนีจ้ ะมีผลใช้บงั คับนับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันกาหนดการใช้สิทธิ โดย
ข้อกาหนดสิทธินีจ้ ะใช้บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีขอ้ ความใด ๆ ในข้อกาหนดสิทธินีข้ ดั หรือ
แย้งกับกฎหมายหรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมาย ให้ใช้ขอ้ ความตามกฎหมายหรือประกาศ
ดังกล่าวบังคับแทนข้อความของข้อกาหนดสิทธินี ้ ทัง้ นี ้ เฉพาะในส่วนที่ขดั หรือแย้งกันนัน้
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อนันดำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน)

(นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ และนายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง)
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
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