- สรุปข้ อสนเทศ –
เงือนไข และสาระสําคัญของใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์

ลักษณะการเสนอขาย

เสนอขายผ่านระบบการซื"อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Direct Listing)

ผลการจัดอันดับความน่ าเชื!อถือของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ AA (tha) โดยบริ ษทั ฟิ ทช์ เรทติงส์ (ประเทศไทย) จํากัด
นายทะเบียนและตัวแทนรับแจ้ งการใช้ สิทธิ

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

การใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์

การใช้สิทธิอตั โนมัติ

ค่ าใช้ จ่ายในการใช้ สิทธิทเี! รียกเก็บโดยผู้ออก

ไม่มี

วิธีการส่ งมอบและชําระราคาเมือ! ใช้ สิทธิ
1.

เงินสดส่วนต่าง หมายถึง จํานวนเงินต่อหนึงหน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ คํานวณจากส่วนต่างระหว่าง
ราคาอ้างอิงและราคาใช้สิทธิคูณด้วยอัตราใช้สิทธิต่อหน่วย หรื อ ตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิ ทธิ
กรณีประเภทสิทธิในการซื3อ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง – ราคาใช้สิทธิ) x อัตราใช้สิทธิต่อหน่วย
กรณีประเภทสิทธิในการขาย : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ – ราคาอ้างอิง) x อัตราใช้สิทธิต่อหน่วย

2.

เงินสดส่วนต่างสุทธิ หมายถึงเงินสดส่วนต่างตามจํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ทีใช้สิทธิหลังจากหัก
ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิ

3.

หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็ นจํานวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอตั โนมัติ ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิใน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ โดยอัตโนมัติโดยไม่จาํ ต้องบอกกล่าวแก่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ทั"งนี" ผู ้
ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ จะชําระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
ดังกล่าวตามทีกําหนดในข้อ 1.L (ค) ของส่วนที 3.1 ของข้อกําหนดสิ ทธิ

4.

ผูถ้ ือสามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื"อขายหลักทรัพย์ของผูถ้ ือตามวิธีการทีนายหน้าซื"อ
ขายหลักทรัพย์ของผูถ้ ือแต่ละรายกําหนด

5.

ผูอ้ อกจะขอให้ตลาดหลักทรัพย์ สังพักการซื"อขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ เป็ นเวลาสาม (3) วันทําการก่อน
วันครบกําหนดอายุ (รวมวันครบกําหนดอายุ) เพือกําหนดสิ ทธิของผูถ้ ือ ในการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิ ทธิอนุพนั ธ์

โดยผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์จะแจ้งการปิ ดสมุดทะเบียนเพือพักการโอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
ล่วงหน้า PQ วันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนผ่านระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์
6.

ในกรณี ทีวันทําการซื"อขายสุดท้ายตรงกับวันซึงมิใช่วนั ทําการให้เลือนวันทําการซื"อขายสุดท้ายไปเป็ นวันทํา
การก่อนหน้านั"น

7.

ในกรณี ที
(1) วันครบกําหนดอายุตรงกับวันซึงมิใช่วนั ทําการให้เลือนวันครบกําหนดอายุไปเป็ นวันทําการถัดไป หรื อ
(2) มีเหตุการณ์ทีทําให้วนั ครบกําหนดอายุห่างจากวันทําการซื"อขายสุดท้ายไม่ถึงสาม (3) วันทําการ
ให้เลือนวันครบกําหนดอายุเพือให้วนั ครบกําหนดอายุอยูห่ ่างจากวันทําการซื"อขายสุดท้ายเป็ นเวลาสาม (3) วัน
ทําการ โดยผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ไม่จาํ ต้องจ่ายดอกเบี"ยหรื อเงินเพิมใด ๆ สําหรับการเลือนวัน
ครบกําหนดอายุดงั กล่าวข้างต้น

8.

เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอืนในข้อกําหนดสิ ทธิน" ี การใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ทุกกรณี จะ
เป็ นการใช้สิทธิอตั โนมัติ

9.

ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ จะได้รับชําระเงินสดส่วนต่างสุทธิจากผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิทีผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ มีสิทธิได้รับตามข้อกําหนดสิ ทธิหลังจากหัก
ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิมีจาํ นวนมากกว่าศูนย์

10. ในกรณี ทีมีการใช้สิทธิอตั โนมัติ ผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ จะดําเนินการดังต่อไปนี"
1. ในกรณี ทีไม่มีเหตุการณ์ขดั ข้องในการชําระราคา ผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ จะชําระเงินสดส่วน
ต่างสุทธิเข้าบัญชีธนาคารของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ หรื อเป็ นเช็คระบุชือขีดคร่ อมสังจ่ายให้ผู ้
ถือใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ทีมีรายชือตามทะเบียนผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ณ วันใช้สิทธิ
อัตโนมัติ และจัดส่งให้ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนภายในห้า (5) วันทําการนับจากวันใช้สิทธิอตั โนมัติ
2. ในกรณี ทีมีเหตุการณ์ขดั ข้องในการชําระราคา
1) หากเหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดก่อนหรื อเกิดในวันทําการซื"อขายสุดท้าย และสิ"นสุดลงภายในสามสิ บ
(30) วัน หลังจากวันทําการซื"อขายสุดท้าย ให้ใช้ราคาปิ ดของหลักทรัพย์อา้ งอิงในวันทําการแรก
หลังจากวันทีเหตุการณ์ดงั กล่าวสิ"นสุดลงเป็ นราคาอ้างอิง
2) หากเหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดก่อนหรื อเกิดในวันทําการซื"อขายสุดท้าย และไม่สิ"นสุดลงภายในสามสิ บ
(30) วันหลังจากวันทําการซื"อขายสุดท้าย
2.1 ให้ผอู ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ประกาศแจ้งราคายุติธรรมของหลักทรัพย์อา้ งอิงให้ผถู ้ ือใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ทราบภายในยีสิ บ (20) วันหลังจากวันทีสามสิ บ (30) หลังจากวันทําการซื"อขายสุดท้าย

2.2 “ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคายุติธรรมทีจัดทําโดยทีปรึ กษาการเงินอิสระทีอยูใ่ นบัญชีทีสํานักงาน ก.ล.ต.
ให้ความเห็นชอบ โดยราคายุติธรรมดังกล่าวต้องถูกจัดทําขึ"นไม่เกินกว่าห้าสิ บ (50) วันก่อนวันทีผูอ้ อก
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ประกาศแจ้งราคายุติธรรม โดยถือว่าราคายุติธรรมคือราคาอ้างอิง
ให้ผอู ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ชาํ ระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์โดย
ชําระเข้าบัญชีธนาคารของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ หรื อเป็ นเช็คระบุชือขีดคร่ อมสังจ่ายให้ผถู ้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที ีมีรายชือตามสมุดทะเบียน ณ วันใช้สิทธิอตั โนมัติ และจัดส่งให้ทางไปรษณี ย ์
ลงทะเบียน ภายในเก้า (9) วันทําการนับจากวันทีประกาศราคายุติธรรมหรื อมีราคาอ้างอิง แล้วแต่กรณี
11. เหตุการณ์ขดั ข้องในการชําระราคาไม่ถือเป็ นการระงับการใช้สิทธิของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ และ
ไม่ถือเป็ นเหตุผิดนัดตามข้อกําหนดสิ ทธิน" ี โดยผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ไม่จาํ ต้องจ่ายดอกเบี"ยหรื อ
เงินเพิมใด ๆ ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว ทั"งนี" ให้ผอู ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ดําเนินการเปิ ดเผย
ข้อมูลตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
12. ในกรณี ทีผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ผิดนัดไม่ชาํ ระเงินสดส่วนต่างสุทธิภายในระยะเวลาตามทีกําหนด
ไว้ขา้ งต้น ผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ตกลงทีจะชําระดอกเบี"ยในอัตราดอกเบี"ยผิดนัดตามทีกําหนดไว้
ในส่วนที P ของข้อกําหนดสิ ทธิ โดยคํานวณจากเงินสดส่วนต่างสุทธิทีต้องชําระให้แก่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดง
สิ ทธิอนุพนั ธ์ นับจากวันครบกําหนดชําระจนถึงวันทีผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ทําการชําระเงินสด
ส่วนต่างครบถ้วน
การปรับอัตราการใช้ สิทธิต่อหน่ วยและราคาใช้ สิทธิ
ผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ จะต้องทําการปรับอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย และ/หรื อราคาใช้สิทธิ (“การปรับสิ ทธิ”) ใน
กรณี ดงั ต่อไปนี"
(ก) การจัดสรรหุน้ ใหม่ให้ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั อ้างอิง
เมือบริ ษทั อ้างอิงมีการเสนอขายหุน้ ใหม่ให้ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั อ้างอิงตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยราคาสุทธิต่อ
หุน้ ของหุน้ สามัญทีออกใหม่คาํ นวณได้ตากว่
ํ าร้อยละ 100 ของราคาปิ ดของหลักทรัพย์อา้ งอิง ณ วันทําการสุดท้าย
ก่อนวันทีตลาดหลักทรัพย์ ขึ"นเครื องหมาย XR การปรับสิ ทธิจะมีผลบังคับทันทีต" งั แต่วนั แรกทีผูซ้ "ือหุน้ สามัญของ
บริ ษทั อ้างอิงไม่ได้รับสิ ทธิในการจองซื"อหุน้ เพิม (วันแรกทีตลาดหลักทรัพย์ ขึ"นเครื องหมาย XR)
(ข) การจ่ายหุน้ ปันผล
เมือบริ ษทั อ้างอิงจ่ายปันผลทั"งหมดหรื อบางส่วนเป็ นหุน้ สามัญให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั อ้างอิง การเปลียนแปลงราคาใช้
สิ ทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยจะมีผลบังคับทันทีต" งั แต่วนั แรกทีผูซ้ "ือหุน้ สามัญของบริ ษทั อ้างอิงไม่มีสิทธิใน
การรับหุน้ ปั นผล (วันแรกทีตลาดหลักทรัพย์ ขึ"นเครื องหมาย XD)
(ค) การจ่ายเงินปันผล

เมือบริ ษทั อ้างอิงจ่ายเงินปันผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั อ้างอิง การเปลียนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมี
ผลบังคับทันทีต" งั แต่วนั แรกทีผูซ้ "ือหุน้ สามัญของบริ ษทั อ้างอิงจะไม่มีสิทธิรับเงินปั นผล (วันแรกทีตลาดหลักทรัพย์
ขึ"นเครื องหมาย XD)
(ง) การแบ่งแยกหรื อรวมหุน้
ในกรณี ทีบริ ษทั อ้างอิงเปลียนแปลงมูลค่าหุน้ ทีตราไว้เป็ นผลให้มีจาํ นวนหุน้ มากขึ"น (“การแบ่ งแยกหุ้น”) หรื อรวม
หุน้ ดังกล่าวให้มีจาํ นวนหุน้ น้อยลง (“การรวมหุ้น”) การเปลียนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับ
ทันทีต" งั แต่วนั ทีการแบ่งแยกหุน้ หรื อการรวมหุน้ มีผลบังคับใช้ในตลาดหลักทรัพย์
(จ) การควบรวมกิจการ
ในกรณี ทีมีการประกาศว่าบริ ษทั อ้างอิงจะหรื ออาจจะ (1) ควบรวมกิจการ (รวมถึงการถูกเข้าควบคุมกิจการโดย
บุคคลหรื อบริ ษทั อืน ไม่วา่ จะเกิดจากข้อตกลงหรื อวิธีอืนใด) เว้นแต่ในกรณี ทีบริ ษทั อ้างอิงเป็ นบริ ษทั ทีดําเนิน
กิจการต่อภายหลังจากการควบรวมกิจการ หรื อ (2) ขายหรื อโอนทรัพย์สินทั"งหมดหรื อส่วนใหญ่ของบริ ษทั อ้างอิง ผู ้
ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์จะเลือนวันครบกําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ เป็ นวันทําการซื"อขาย
วันสุดท้ายของหลักทรัพย์อา้ งอิง และแจ้งให้ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ทราบถึงการแก้ไขเปลียนแปลง
ดังกล่าวโดยเร็ ว และเปิ ดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
ทั"งนี" ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ยังคงใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ได้ตามทีกําหนดไว้ใน
ข้อกําหนดสิทธิ และผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ จะต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดสิ ทธิ และดําเนินการใด ๆ เพือ
รักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
(ฉ) การคํานวณการเปลียนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (จ) นี"เป็ นอิสระต่อกัน และจะคํานวณ
การเปลียนแปลงตามลําดับเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยจะคํานวณเฉพาะกรณี ทีเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเกิดขึ"นตั"งแต่วนั ออก
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์จนถึงวันทําการซื"อขายสุดท้ายเท่านั"น สําหรับกรณี ทีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ"นพร้อมกัน
ให้คาํ นวณการเปลียนแปลงเรี ยงตามลําดับเหตุการณ์ทีประกาศโดยบริ ษทั อ้างอิง
ในการคํานวณการปรับสิ ทธิ ให้ใช้ทศนิยม 3 ตําแหน่งสําหรับการคํานวณหาราคาใช้สิทธิใหม่ และให้ใช้ทศนิยม 5
ตําแหน่งสําหรับการคํานวณหาอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยใหม่ โดยให้ตดั ทศนิยมตําแหน่งอืน ๆ ทิ"ง
(ช) ในกรณี ทีมีเหตุการณ์ใด ๆ อันทําให้ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์เสี ยสิ ทธิและผลประโยชน์อนั พึงได้ โดยที
เหตุการณ์ใด ๆ นั"นไม่ได้กาํ หนดอยูใ่ นข้อ (ก) ถึง (จ) ผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ จะพิจารณาเพือกําหนดการ
เปลียนแปลงราคาใช้สิทธิและ/หรื ออัตราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็ นธรรม โดยไม่ทาํ ให้สิทธิของผูถ้ ือใบสําคัญแสดง
สิ ทธิดอ้ ยไปกว่าเดิม ทั"งนี"ให้ถือว่าผลการพิจารณานั"นเป็ นทีสุด และผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์จะต้องเปิ ดเผย
ข้อมูลทีเกียวกับการปรับสิ ทธิตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานทีเกียวข้อง
(ซ) เว้นแต่ทีระบุในข้อ (ก) ถึง (จ) หรื อในกรณี อืนทีผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์เห็นสมควร จะไม่มีการปรับสิ ทธิ
ในกรณี อืนใดอีก

เหตุผดิ นัดและผลของการผิดนัด
ในกรณี ทีเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงดังต่อไปนี" ให้ถือเป็ นเหตุผิดนัด ("เหตุผดิ นัด")
(ก) ผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ผิดนัดไม่ชาํ ระราคา หรื อส่งมอบหลักทรัพย์อา้ งอิง หรื อรับมอบหลักทรัพย์อา้ งอิง
ตามทีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิ ทธิ และการผิดนัดดังกล่าวยังคงมีอยูเ่ ป็ นระยะเวลาเจ็ด (b) วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่
การผิดนัดดังกล่าวมีสาเหตุจากความล่าช้าหรื อขัดข้องในระบบการโอนเงินหรื อส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรื อรับมอบ
หลักทรัพย์อา้ งอิง
(ข) ผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดสิ ทธิ ซึงมีผลกระทบในทางลบต่อสิทธิของผูถ้ ือใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ อย่างมีนยั สําคัญ และการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดสิ ทธิดงั กล่าวยังคงมีอยูเ่ ป็ นระยะเวลาสิ บห้า
(15) วันติดต่อกันนับจากวันทีผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผอู ้ อกใบสําคัญแสดง
สิ ทธิอนุพนั ธ์ ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดสิ ทธิแล้ว
(ค) ทรัพย์สินทั"งหมดหรื อส่วนใหญ่ของผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ถูกยึดหรื ออายัดโดยเจ้าหนี"เป็ นระยะเวลาเจ็ด
(7) วันทําการติดต่อกัน
(ง) ผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ผิดนัดชําระหนี"เป็ นจํานวนเงินรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 100,000,000 (หนึงร้อยล้าน)
บาท หรื อเงินสกุลอืนทีมีจาํ นวนเทียบเท่า จากการที (1) ผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ไม่ชาํ ระหนี"ดงั กล่าว
ภายในกําหนดชําระหนี"เดิมหรื อภายในระยะเวลาทีเจ้าหนี"ขยายให้ หรื อ (2) หนี"ดงั กล่าวถูกเจ้าหนี"เรี ยกให้ชาํ ระคืน
ก่อนกําหนดเพราะเหตุผิดนัดตามสิ ทธิของเจ้าหนี"ในสัญญาทีเกียวข้อง
ทั"งนี" การผิดนัดชําระหนี"ดงั กล่าวข้างต้น ต้องมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถในการชําระ
หนี"ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ของผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ และยังคงดําเนินอยูเ่ ป็ นระยะเวลาเจ็ด
(7) วันทําการติดต่อกัน
(จ) ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ มีมติให้เลิกกิจการ เว้นแต่กรณี การเลิกกิจการของผูอ้ อก
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ดังกล่าวเป็ นกรณี ทีเกียวกับการควบรวมกิจการ ซึงตามข้อกําหนดและเงือนไขของการ
ดําเนินการดังกล่าวนิติบุคคลทีจะคงอยูต่ ่อไปจะเข้ารับเอาหนี"สินหรื อข้อผูกพันทั"งหมดของผูอ้ อกใบสําคัญแสดง
สิ ทธิอนุพนั ธ์ ทีเกียวกับใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ โดยชัดเจน
(ฉ) มีการเริ มดําเนินการเพือขอฟื" นฟูกิจการของผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ หรื อเพือขอให้ผอู ้ อกใบสําคัญแสดง
สิ ทธิอนุพนั ธ์ ล้มละลายภายใต้กฎหมายทีเกียวข้อง หรื อได้มีคาํ สังหรื อมติใด ๆ โดยชอบตามกฎหมายให้เลิกกิจการ
ของผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ หรื อมีการยึด/ อายัดทรัพย์สินของผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ตามคํา
พิพากษาหรื อคําสังโดยชอบด้วยกฎหมาย และการเริ มดําเนินการ คําพิพากษา คําสัง หรื อมติใด ๆ มิได้ถูกยกเลิกหรื อ
เพิกถอนหรื อทําให้หมดสิ"นไปภายในหกสิ บ (60) วัน นับจากวันทีมีการเริ มดําเนินการหรื อวันทีมีคาํ สังนั"น ๆ

หากเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ (ก) (ข) (ค) หรื อ (ง) ผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ จะต้องเรี ยกประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดง
สิ ทธิอนุพนั ธ์ ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิ ทธิ โดย
(1) ทีประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ อาจลงมติให้ถือว่าผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ เป็ นฝ่ ายผิดนัด และ
ให้มีการใช้สิทธิโดยพลัน ณ วันทีทีประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ มีมติ โดยกําหนดให้ราคาปิ ดของ
หลักทรัพย์อา้ งอิง ในวันทีประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์มีมติคือราคาอ้างอิง หรื อถ้าไม่มีราคาปิ ดของ
หลักทรัพย์อา้ งอิง ณ วันทีประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์มีมติ ให้ราคาปิ ดของหลักทรัพย์อา้ งอิงล่าสุดทีมี
อยูก่ ่อนวันทีประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์มีมติ คือราคาอ้างอิง โดยผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ จะ
นําราคาอ้างอิงมาเปรี ยบเทียบกับราคาใช้สิทธิเพือคํานวณการชําระเงินสดส่วนต่างให้แก่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์ ทียังไม่มีการใช้สิทธิทุกราย หรื อ
(2) ทีประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ อาจลงมติเป็ นประการอืนในส่วนทีเกียวกับการผิดนัดได้ตามที
เห็นสมควร
หากเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ (จ) หรื อ (ฉ) ให้ถือว่าผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ตกเป็ นฝ่ ายผิดนัด และให้มีการใช้
สิ ทธิโดยพลัน ณ วันทีมีเหตุการณ์ตามข้อ (จ) หรื อ (ฉ) โดยกําหนดให้ราคาปิ ดของหลักทรัพย์อา้ งอิง ณ วันทีมีเหตุการณ์
ตามข้อ (จ) หรื อ (ฉ) คือราคาอ้างอิง หรื อถ้าไม่มีราคาปิ ดของหลักทรัพย์อา้ งอิง ณ วันทีมีเหตุการณ์ตามข้อ (จ) หรื อ (ฉ)
ให้ราคาปิ ดของหลักทรัพย์อา้ งอิงล่าสุดทีมีอยูก่ ่อนวันทีมีเหตุการณ์ตามข้อ (จ) หรื อ (ฉ) คือราคาอ้างอิง โดยผูอ้ อก
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ จะนําราคาอ้างอิงมาเปรี ยบเทียบกับราคาใช้สิทธิเพือคํานวณการชําระเงินสดส่วนต่างให้แก่ผู ้
ถือใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ทียังไม่มีการใช้สิทธิทุกราย
ข้ อจํากัดในการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ไม่มีขอ้ จํากัดการโอน
ข้ อกําหนดในการดูแลสภาพคล่ อง
ในกรณี ทีใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ได้รับการจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผูด้ ูแลสภาพคล่อง
จะทําการเสนอซื"อและเสนอขายโดยมีช่วงห่างระหว่างราคาเสนอซื"อและเสนอขาย จํานวนเสนอซื"อและเสนอขายขั"นตํา และ
ระยะเวลาการเสนอซื"อเสนอขายตามทีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิ ทธิน" ี ยกเว้นกรณี ดงั ต่อไปนี"
1. มีเหตุการณ์ขดั ข้องในการชําระราคาและส่งมอบ
2. ตลาดหลักทรัพย์ฯ สังพักการซื"อขายหลักทรัพย์อา้ งอิง และ/หรื อสังพักการซื"อขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์ ไม่วา่ ด้วยเหตุใด ๆ
3. เมือผูด้ ูแลสภาพคล่องไม่มีใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ เพียงพอทีจะปฏิบตั ิตามหน้าที
4. เมือราคาของใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ มีราคาตํากว่าราคาทีกําหนดในส่วนที P ของข้อกําหนดสิ ทธิ
(ข้อกําหนดในการดูแลสภาพคล่อง)
5. ตั"งแต่สิบสี (PQ) วันทําการก่อนวันครบกําหนดอายุ
6. เมือการซื"อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความผันผวนรุ นแรงผิดปกติ
7. เมือผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ มีเหตุผิดนัดตามทีกําหนดในส่วนที e ของข้อกําหนดสิ ทธิ
8. กรณี อืน ๆ ตามทีผูด้ ูแลสภาพคล่องได้เปิ ดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ

การกระจายการถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์จะกระจายใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
รวมไม่นอ้ ยกว่า 20 ล้านบาท หรื อ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ทีจดทะเบียน โดยไม่นบั รวมจํานวนใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ทีถือโดยผูด้ ูแลสภาพคล่อง โดยดําเนินการให้แล้วเสร็ จ
ภายในอายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์หรื อภายใน 3 เดือนนับจากวัน
เริ มทําการซื"อขาย แล้วแต่เวลาใดจะถึงก่อน
ข้ อมูลของผู้ออก
ทุนชําระแล้ วปัจจุบนั

4,500,000,000 บาท ณ วันที 31 ตุลาคม 2560

สํานักงาน

Peb อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั"น 14-16 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2009-gggg โทรสาร 0-2009-8889
เว็บไซต์ www.yuanta.co.th

ผู้สอบบัญชี

บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
อาคารบางกอกซิต" ีทาวเวอร์ ชั"นที Pm เลขที Pbn/bQ-g0
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร PpPep
รายชือผูส้ อบบัญชี:
นางอุณากร พฤติธาดา
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที Lemb และ/หรื อ
นางสาว สกุณา แย้มสกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที Qnps และ/หรื อ
นางสาว สิ นสิ ริ ทังสมบัติ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที bLme

รอบระยะเวลาบัญชี

P มกราคม – 31 ธันวาคม

ประเภทกิจการและลักษณะการดําเนินงาน (โดยสังเขป)
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามทีได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังและสํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริ ษทั ได้รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 7 ประเภท ได้แก่
1) ธุรกิจการนายหน้าซื"อขายหลักทรัพย์
2) ธุรกิจตัวแทนซื"อขายสัญญาซื"อขายล่วงหน้า
3) ธุรกิจการค้าหลักทรัพย์
4) ธุรกิจการค้าหลักทรัพย์อนั เป็ นตราสารแห่งหนี"
5) ธุรกิจการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
6) ธุรกิจการเป็ นทีปรึ กษาการลงทุน
7) ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้น ณ วันที Pe มีนาคม emsP
ลําด ับ
1
2
3

รายชือ
หยวนต ้า ซีเคียวริต ี เอเชีย ไฟแนนซ์เซียล เซอร์วส
ิ เซส ลิมเิ ต็ด
นายไท ยวน ไท
นายเวิน ฉิง ซู

จํานวนหุน
้
449,999,998
1
1

ั วนการถือหุน
สดส่
้ (%)
100
0
0

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที Pe มีนาคม emsP
ลําด ับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชือ
นายโรนัล แอนโทนี) อุย เทียน ยัต
นายไท ยวน ไท
นายชิชาง เฉิน
นางไอ คิม เท
นายเพ ซาน ทาน
นายเจา เคง โอง
นางบุญพร บริบรู ณ์สง่ ศิลป์
นายภูษิต แก ้วมงคลศรี
นายชาญศักดิ< ธนเตชา
นายฟงเฉียง กัว

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของผู้ออก ขอให้ผลู ้ งทุนสามารถศึกษาข้อมูลฐานะการเงินและผลการดําเนินงานปี
ล่าสุดจาก www.set.or.th และเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ที www.yuanta.co.th
จัดทําโดย

บริ ษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด

การลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์มีความเสี ยง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลโดยละเอียด พร้อมทั"งรับทราบความเสี ยงทีี
เกียวข้องก่อนตัดสิ นใจลงทุน ทั"งนี" ผูล้ งทุนสามารถศึกษาข้อมูลโดยละเอียดจากข้อกําหนดสิทธิและสาระสําคัญของใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ดงั กล่าวได้จากเอกสารแนบของหนังสื อชี"ชวนการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ (ข้อมูลหลัก
ข้อมูลส่วนเพิม และข้อมูลเฉพาะรุ่ น) จาก www.sec.or.th

