สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2

ข้ อกําหนดว่ าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (VGI-W2)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
ข้ อกําหนดว่ าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (VGI-W2)
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (VGI-W2)
(“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) ออกโดยบริ ษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวนไม่เกิน
1,808,296,751 หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการ
จัดสรรที่ 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยบริ ษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ของบริ ษัทฯ ที่มีรายชื่อในวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้ รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 15
สิงหาคม 2561 ในการคํานวณสิทธิ ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้ รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ หากเกิดเศษจากการ
คํานวณตามอัตราการจัดสรรแล้ ว ให้ ปัดเศษนันทิ
้ ้ง ทังนี
้ ้ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะได้ รับสิทธิตามที่ได้ กําหนดไว้ ในข้ อกําหนด
สิทธิ (ตามคํานิยามที่ระบุด้านล่าง) นี ้ โดยบริ ษัทฯ และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้ องผูกพันตามข้ อกําหนดสิทธินี ้ทุกประการ
และให้ ถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ รับทราบและเข้ าใจข้ อกําหนดต่าง ๆ ในข้ อกําหนดสิทธินี ้เป็ นอย่างดีแล้ ว โดยบริ ษัทฯ
จะจัดให้ มีการเก็บรักษาสําเนาข้ อกําหนดสิทธินี ้ไว้ ณ สํานักงานใหญ่ของบริ ษัทฯ และสํานักงานใหญ่ของตัวแทนรับแจ้ งความ
จํานงในการใช้ สทิ ธิ (ตามคํานิยามที่ระบุด้านล่าง) เพื่อให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถขอตรวจสอบสําเนาข้ อกําหนดสิทธิ
ได้ ในวันและเวลาทําการของสถานที่ดงั กล่าว
คําจํากัดความ
คําและข้ อความต่าง ๆ ที่ใช้ อยูใ่ นข้ อกําหนดสิทธินี ้ ให้ มีความหมายดังต่อไปนี ้
ข้ อกําหนดสิทธิ

หมายถึง

ข้ อกําหนดว่าด้ วยสิทธิ และหน้ าที่ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท วี จี ไอ โกลบอล
มีเดีย จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (VGI-W2) (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม
(ถ้ ามี))

ตลาดหลักทรัพย์

หมายถึง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตัวแทนรับแจ้ งความจํานง
ในการใช้ สทิ ธิ

หมายถึง

บุคคลที่บริ ษัทฯ แต่งตังให้
้ เป็ นตัวแทนของบริ ษัทฯ ในการรับแจ้ งความจํานง
ในการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามข้ อ 1.2.6

นายทะเบียนของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อผู้ที่ได้ รับแต่งตัง้
โดยชอบให้ ทําหน้ าที่เป็ นนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิแทน

บริษัทฯ

หมายถึง

บริ ษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

ใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิ

หมายถึง

เอกสารที่ออกโดย บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อ
ใช้ แทนใบสําคัญแสดงสิทธิ

หน้ า 1

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

ใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท วี จี ไอ โกลบอล
มีเดีย จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (VGI-W2) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถ
โอนเปลีย่ นมือได้

ประกาศ ทจ. 34/2551

หมายถึง

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้ เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่
ออกใหม่เพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทังที
้ ่มี
การแก้ ไขเพิ่มเติม)

ผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

ผู้ทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิแต่ละหน่วยตามข้ อ 1.2.4

ระยะเวลาการแจ้ งความ
จํานงในการใช้ สทิ ธิ

หมายถึง

ระยะเวลาที่ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งประสงค์ จะใช้ สิทธิ ในการซือ้ หุ้น
สามัญ เพิ่ ม ทุน ของบริ ษั ท ฯ สามารถแจ้ งความจํ า นงการใช้ สิ ท ธิ ต าม
ใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.2.3

วันกําหนดการใช้ สทิ ธิ

หมายถึง

วันที่ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ใน
การซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ได้ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.2.1

วันทําการ

หมายถึง

วันที่ตลาดหลักทรัพย์เปิ ดทําการตามปกติ ซึ่งมิใช่วนั เสาร์ หรื อวันอาทิตย์
หรื อ วัน ที่ ธ นาคารแห่ง ประเทศไทยประกาศให้ เ ป็ นวัน หยุด ทํ า การของ
ธนาคารพาณิชย์

ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์

หมายถึง

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

สมุดทะเบียนผู้ถอื
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

สมุดทะเบียนหรื อแหล่งข้ อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ
ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ แ ละผู้ถื อ ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ ที่ เ ก็ บ รั ก ษาโดยนาย
ทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ

สํานักงาน กลต.

หมายถึง

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1.

รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทฯ ได้ ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน 1,711,334,815 หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรรที่ 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 โดยมี
รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิ ดังนี ้

หน้ า 2

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
1.1

ลักษณะสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ อี อก

ชื่อผู้ออกหลักทรัพย์

:

บริ ษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน)

ชื่อหลักทรัพย์

:

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (VGI-W2)

ชนิด

:

ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลีย่ นมือได้

จํานวนที่ออกและเสนอขาย

:

1,711,334,815 หน่วย

ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย

:

ไม่คิดมูลค่า

อัตราการใช้ สทิ ธิ

:

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้ นแต่กรณีมี
การปรับอัตราการใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามทีร่ ะบุไว้ ในข้ อ 5.

ราคาการใช้ สิทธิ

:

10 บาทต่อหุ้น เว้ นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้ สิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 5.

วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

11 กันยายน 2561

วันครบกําหนดอายุใบสําคัญ
แสดงสิทธิ

:

10 กันยายน 2565

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

4 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ทังนี
้ ้ ภายหลังการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ

จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
จัดสรรไว้ เพื่อรองรับ

:

ไม่เกิน 1,808,296,751 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนหุ้น
รองรับต่อจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ เท่ากับ ร้ อยละ
21.13*
*วิธีการคํานวณสัดส่วนหุ้นรองรับ:
จํานวนหุ้นรองรับที่ออกในครัง้ นี ้
จํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
ร้ อยละ 21.13 =

1,808,296,751
8,556,680,098

หมายเหตุ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561 บริ ษัทฯ มีห้ นุ ที่ออกและจําหน่ายแล้ วทังสิ
้ ้น
8,556,680,098 หุ้น

หน้ า 3

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
วิธีการจัดสรร

:

ออกและจัดสรรให้ แก่ ผ้ ูถื อหุ้นเดิ มของบริ ษั ทฯ ตามสัดส่วนการถื อหุ้น (Rights
Offering) ในอัตราการจัดสรรที่ 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ
โดยบริ ษัทฯ ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัทฯ ที่มี
รายชื่ อ ในวัน กํ า หนดรายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี สิท ธิ ไ ด้ รั บ จัด สรรใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ
(Record Date) ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ทังนี
้ ้ ในการคํานวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่
ละรายที่จะได้ รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ หากเกิดเศษจากการคํานวณตาม
อัตราการจัดสรรแล้ ว ให้ ปัดเศษนันทิ
้ ้ง เช่น ผู้ถือหุ้นซึ่งถื อหุ้นจํานวน 19 หุ้น เมื่อ
คํานวณตามอัตราส่วนที่จะได้ รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิแล้ วจะได้ เท่ากับ
3.8 (19 หารด้ วย 5) ในกรณีนี ้ บริ ษัทฯ จะปั ดเศษ 0.8 ทิ ้ง โดยผู้ถือหุ้นจะได้ รับ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 3 หน่วย

ระยะเวลาการใช้ สิทธิ

:

ผู้ถื อใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้ สิทธิ ซื อ้ หุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริ ษั ทฯ ตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ได้ ในวันทําการสุดท้ ายของทุก ๆ ไตรมาสของแต่ละปี ปฏิทิ น
(กล่าวคือ วันทําการสุดท้ ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม)
ภายหลังวันที่ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (“วั นกําหนดการใช้ สิ ทธิ ”) โดยวัน
กําหนดการใช้ สิทธิ ครัง้ แรก คือ วันทําการสุดท้ ายของสิ ้นไตรมาสแรกภายหลังจาก
วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 28 กัน ยายน 2561 และวัน
กําหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย คือ วันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 4 ปี นับจาก
วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 10 กันยายน 2565 โดยหากวัน
กํ าหนดการใช้ สิทธิ ครั ง้ ใด ซึ่งรวมถึงครั ง้ สุดท้ ายไม่ตรงกับวันทําการ ให้ เลื่อนวัน
กําหนดการใช้ สทิ ธิดงั กล่าวเป็ นวันทําการก่อนหน้ า

ระยะเวลาการแจ้ งความจํานง :
ในการใช้ สทิ ธิ

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งประสงค์ ที่จะใช้ สิทธิ ในการซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษัทฯ จะต้ องแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทําการก่อน
วันกําหนดการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ ยกเว้ นการแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิครัง้
สุดท้ าย ให้ แสดงความจํ านงในการใช้ สิทธิ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น.
ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกําหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย

การไม่ สามารถยกเลิกการ
:
แจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ

เมื่อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ แจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ แล้ ว ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ จะไม่สามารถยกเลิกการ
แจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิดงั กล่าวได้ อีกต่อไป

ตลาดรองของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ

บริ ษัทฯ จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิ เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์

:
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ตลาดรองของหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

บริ ษั ท ฯ จะนํ า หุ้น สามัญ เพิ่ มทุน ที่ อ อกเนื่ อ งจากการใช้ สิท ธิ ซื อ้ หุ้นสามัญ ตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ผลกระทบต่ อผู้ถอื หุ้น

:

เนื่องจากใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ออกในครัง้ นี ้จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิครบถ้ วนทังจํ
้ านวน และผู้ใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวไม่ใช่
ผู้ถือ หุ้นเดิมของบริ ษัท ฯ ผู้ถือหุ้นเดิ มของบริ ษัท ฯ จะได้ รับผลกระทบ (dilution
effect) ดังนี ้
1. การลดลงของสัดส่ วนการถือหุ้น (Control Dilution)
หากมีการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นครบตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ทงหมด
ั้
และผู้ใช้ สิทธิ ไม่ใช่
ผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ฯ จะทํ า ให้ ส ัด ส่ว นการถื อ หุ้น ของผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ลดลงเท่า กับ
ร้ อยละ 17.45*
* คํานวณจากจํานวนหุ้นรองรับที่ออกในครัง้ นี ้จํานวน 1,808,296,751 หุ้น หารด้ วย
ผลบวกของ (1) จํ านวนหุ้นที่ออกและจํ าหน่ายแล้ วทัง้ หมดของบริ ษั ทฯ กับ (2)
จํานวนหุ้นรองรับที่ออกในครัง้ นี ้ จํานวน 1,808,296,751 หุ้น
Control Dilution

= จํานวนหุ้นรองรับที่ออกในครัง้ นี ้ / (จํานวนหุ้นที่
ชําระแล้ วทัง้ หมด + จํ านวนหุ้นรองรั บที่ออก
ในครัง้ นี ้)
= 1,808,296,751/(8,556,680,098 + 1,808,296,751)
= ร้ อยละ 17.45

หมายเหตุ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561 บริ ษัทฯ มีห้ นุ ที่ออกและจําหน่ายแล้ วทังสิ
้ ้น
8,556,680,098 หุ้น
2. ผลกระทบต่ อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)
การออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ในครั ง้ นีไ้ ม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)
เนื่องจากราคาการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 10 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่า
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย โดยราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับ 7.66 บาทต่อ
หุ้น ซึง่ เป็ นราคาหุ้นถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ ้าหนักของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ที่ทําการซื ้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 7 วันทําการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ซึ่งมีมติให้ เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2561 (ระหว่างวันที่ 8
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พฤษภาคม 2561 ถึ งวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 – ข้ อมูลจาก SETSMART
www.setsmart.com)
เหตุในการต้ องออกหุ้นใหม่
เพื่อรองรับการปรับสิทธิ

:

เมื่อมีการดําเนินการปรับราคาการใช้ สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สิทธิตามเงื่อนไข
ในการปรับสิทธิตามที่กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธินี ้ ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ที่กําหนดไว้
ในข้ อ 11(4)(ข) ตามประกาศ ทจ. 34/2551

1.2

การใช้ สิทธิและเงื่อนไขการใช้ สิทธิ

1.2.1

วันกําหนดการใช้ สิทธิ
ผู้ถื อ ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ส ามารถใช้ สิท ธิ ซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ของบริ ษั ท ฯ ตามใบสํ า คัญ แสดงสิท ธิ ไ ด้ ใ น
วันทําการสุดท้ ายของทุก ๆ ไตรมาสของแต่ละปี ปฏิทิน (กล่าวคือ วันทําการสุดท้ ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน
กันยายน และธันวาคม) ภายหลังจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นต้ นไป (“วันกําหนดการใช้ สิทธิ”)
ทังนี
้ ้ วันกําหนดการใช้ สิทธิครัง้ แรก คือ วันทําการสุดท้ ายของสิ ้นไตรมาสแรกภายหลังจากวันที่ออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ซึง่ จะตรงกับวันที่ 28 กันยายน 2561 และวันกําหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย คือ วันที่ใบสําคัญแสดง
สิทธิ มีอายุครบ 4 ปี นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่ง จะตรงกับวันที่ 10 กันยายน 2565 โดยหาก
วันกําหนดการใช้ สิทธิครัง้ ใด ซึ่งรวมถึงครัง้ สุดท้ ายไม่ตรงกับวันทําการ ให้ เลื่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิดงั กล่าว
เป็ นวันทําการก่อนหน้ า

1.2.2

การใช้ สิทธิซอื ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ตนถืออยูท่ งหมดหรื
ั้
อบางส่วนก็ได้ สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้ ใช้ สิทธิภายใน
วันกําหนดการใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ าย บริ ษัทฯ จะถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ไม่ประสงค์จะใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิดงั กล่าว และให้ ถือว่าใบสําคัญแสดงสิทธินนั ้ ๆ สิ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ
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1.2.3

ระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซงึ่ ประสงค์จะใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้ องแจ้ งความ
จํานงในการใช้ สทิ ธิ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทําการ ก่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิ
ในแต่ละครัง้ (“ระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ ”) ยกเว้ นการแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิ
ครัง้ สุดท้ าย ให้ แสดงความจํานงในการใช้ สิทธิระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวัน
กําหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย (“ระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย”)
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะไม่มีการปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ ยกเว้ นในกรณีการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย
ซึง่ จะมีการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนวันกําหนดการ
ใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย โดยตลาดหลักทรัพย์จะขึ ้นเครื่ องหมาย SP เพื่อห้ ามการซื ้อขายใบสําคัญแสดงสิทธิลว่ งหน้ า 2
วันทําการก่อนปิ ดสมุดทะเบียน ในกรณีที่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิวนั แรกตรงกับวันหยุด
ทําการของตลาดหลักทรัพย์ ให้ เลือ่ นวันปิ ดสมุดทะเบียนวันแรกดังกล่าวเป็ นวันทําการก่อนหน้ า
บริ ษัทฯ จะแจ้ งข่าวเตือน และรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันกําหนดการใช้ สิทธิ ระยะเวลาการแจ้ งความจํานงใน
การใช้ สทิ ธิ ระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย อัตราการใช้ สิทธิ ราคาการใช้ สิทธิ รายละเอียด
บัญชีธนาคารของบริ ษัทฯ เพื่อการจองซือ้ และใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ การเปลี่ยนแปลง ตัวแทนรับแจ้ ง
ความจํ านงในการใช้ สิทธิ และ/หรื อ สถานที่ ที่ติ ดต่อในการใช้ สิทธิ (หากมี ) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ ของตลาด
หลักทรัพย์ให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบอย่างน้ อย 5 วันทําการก่อนระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ
ในแต่ละครัง้ สําหรับวันกําหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย บริ ษัทฯ จะแจ้ งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ลว่ งหน้ าไม่น้อยกว่า
14 วันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน พร้ อมทังส่
้ งรายละเอียดดังกล่าวให้ กบั ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีรายชื่อปรากฏ
ตามสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้ วย

1.2.4

ผู้ทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิ
(ก)

ผู้ทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิกรณีทวั่ ไป สิทธิ ในใบสําคัญแสดงสิทธิจะตกได้ แก่บคุ คลที่ปรากฏ
ชื่ อเป็ นเจ้ าของใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวนดังกล่าวในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ใ น
ขณะนัน้ ๆ หรื อในวันแรกของการปิ ดสมุดทะเบียน ในกรณี ที่มีการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอน
ใบสําคัญแสดงสิทธิ เว้ นแต่จะได้ มีการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งสามารถใช้ ยนั กับบริ ษัทฯ ได้ ตาม
ข้ อ 4.1(ก) เกิดขึ ้นแล้ วในวันปิ ดสมุดทะเบียนที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น ซึ่งสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิจะตก
ได้ แก่ผ้ รู ับโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ

หน้ า 7

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
(ข)

1.2.5

ผู้ทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิกรณีที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิแทน สิทธิใน
ใบสําคัญแสดงสิทธิจะตกได้ แก่บคุ คลที่นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิได้ รับแจ้ งเป็ นหนังสือจากศูนย์
รั บฝากหลักทรั พย์ ว่าเป็ นผู้ทรงสิทธิ ในใบสําคัญ แสดงสิทธิ จํานวนดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุด
ทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไว้ ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในขณะนัน้ ๆ หรื อในวันแรกของ
การปิ ดสมุดทะเบียน ในกรณีที่มีการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ

นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
: 0-2009-9000
โทรสาร
: 0-2009-9991
Call Center : 0-2009-9999
Website
: http://www.set.or.th/tsd
นายทะเบี ย นของใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ จ ะรั บ ผิ ด ชอบการปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อ ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ซึ่ ง ใน
สมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้ องประกอบด้ วยชื่อเต็ม สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องตามที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์จะกําหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกัน บริ ษัทฯ จะถือว่า
สมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นข้ อมูลที่ถกู ต้ อง
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีหน้ าที่ในการแจ้ งการเปลีย่ นแปลงหรื อข้ อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกในสมุด
ทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิจะเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขข้ อผิดพลาด
ดังกล่าว

1.2.6

ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิและสถานที่ท่ ตี ิดต่ อในการใช้ สิทธิ
บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังให้
้ “บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด” ทําหน้ าที่เป็ นตัวแทนของบริ ษัทฯ ในการรับแจ้ งความจํานงใน
การใช้ สิทธิ และรับชําระเงิ นค่าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยในการใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถติดต่อตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิตามรายละเอียด ดังนี ้
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
ฝ่ ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์
48/8 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชัน้ 4 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: 0-2633-6441-5
โทรสาร: 0-2633-6690
Website: www.tiscosec.com
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ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ และ/หรื อสถานที่ที่ติดต่อในการใช้ สิทธิ
บริ ษั ทฯ จะแจ้ งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ ผ้ ูถื อใบสําคัญแสดงสิทธิ ทราบผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ ของตลาด
หลักทรัพย์
1.2.7

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ที่ตวั แทนรับแจ้ งความ
จํานงในการใช้ สทิ ธิ หรื อดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (www.vgi.co.th) และแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนได้ ที่ตวั แทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.2.6 โดยจะต้ องแจ้ ง
ความจํานงในการใช้ สทิ ธิตามระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิตามที่ระบุในข้ อ 1.2.3 ข้ างต้ น
ในกรณีที่ใบสําคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้ สิทธิ
ต้ องแจ้ งความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อเพื่อให้ ออกใบแทนใบสําคัญแสดง
สิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนด
(ก)

ในกรณี ที่ ผ้ ูถื อใบสําคัญแสดงสิทธิ มี บัญชี ซื อ้ ขายหลักทรั พย์ ของตนอยู่ โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ
อยูใ่ นบัญชี “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่
ต้ องการใช้ สิทธิ ต้องแจ้ งความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อเพื่อให้
ออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามที่ตลาดหลักทรั พย์ กําหนด โดยยื่นต่อบริ ษัทหลักทรั พย์ ที่เป็ น
นายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าวจะดําเนินการแจ้ งกับศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิจากบัญชี “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดําเนินการออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อ
ใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ

(ข)

ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ โดยใบสําคัญแสดงสิทธิอยู่กบั ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ใน “บัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์” ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้ สิทธิต้องแจ้ ง
ความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อเพื่อให้ ออกใบแทนใบสําคัญแสดง
สิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิ
จาก “บัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดําเนินการออกใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิเพื่อใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ (ทังที
้ ่ถือเป็ นใบสําคัญแสดงสิทธิและในระบบไร้ ใบหลักทรัพย์ (Scripless)) ที่ประสงค์
จะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ โดยดําเนินการและ
ยื่นเอกสารแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิภายในระยะเวลาแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ ดังนี ้
(ก)

ยื่นใบแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องชัดเจนและครบถ้ วนทุก
รายการพร้ อมลงนามโดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ แก่ตวั แทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ ในช่วง
ระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ
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(ข)

นําส่งใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํานวนที่ระบุในใบแจ้ งความจํานงการใช้
สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ตวั แทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ

(ค)

ชําระเงินตามจํานวนในการใช้ สิทธิตามที่ระบุในใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้ แก่ตวั แทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ โดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สิทธิซื ้อ
หุ้นสามัญเพิ่ มทุน จะต้ อ งชํ า ระเป็ นเช็ ค แคชเชี ยร์ เช็ ค หรื อดร๊ าฟท์ ที่สามารถเรี ย กเก็ บเงิ น ได้ ใ น
กรุ งเทพมหานครภายใน 2 วันทําการ และขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่าย “บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
เพื่อการใช้ สทิ ธิใบสําคัญแสดงสิทธิ บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย” หรื อ ชําระโดยวิธีการอื่นใดตามแต่
ที่บริ ษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ จะเป็ นผู้กําหนดและแจ้ งให้ ทราบต่อไป
ทังนี
้ ้ การใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริ ษัทฯ หรื อตัวแทนรับแจ้ งความ
จํานงในการใช้ สิทธิ เรี ยกเก็บเงินจํานวนดังกล่าวได้ แล้ วเท่านัน้ หากบริ ษัทฯ หรื อตัวแทนรับแจ้ ง
ความจํานงในการใช้ สิทธิ ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินไม่ว่าในกรณีใด ๆ ที่ไม่ได้ เกิดจากความผิดของ
บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ บริ ษัทฯ จะถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดง
เจตนายกเลิกการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นัน้ ๆ โดยบริ ษัทฯ และ /หรื อ ตัวแทนรับแจ้ ง
ความจํานงในการใช้ สทิ ธิ จะจัดส่งใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิพร้ อมกับเช็ค
แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ที่เรี ยกเก็บเงินไม่ได้ คนื ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจาก
วันกําหนดการใช้ สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ ทังนี
้ ้ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิ
ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ใหม่ในวันกําหนดการใช้ สทิ ธิในครัง้ ต่อ ๆ ไป เว้ นแต่การใช้ สทิ ธิครัง้ นันจะเป็
้
น
การใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ าย บริ ษัทฯ จะถือว่าใบสําคัญแสดงสิทธินนั ้ ๆ สิ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สิทธิ
ซึ่งบริ ษัทฯ และตัวแทนรั บแจ้ งความจํ านงในการใช้ สิทธิ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรื อ
ค่าเสียหายอื่นใดไม่วา่ ในกรณีใด ๆ

(ง)

หลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิ

1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

: สํา เนาบัต รประจํ า ตัว ประชาชน หรื อ สํา เนาบัต รข้ า ราชการ/
สําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ พร้ อมสําเนา
ทะเบียนบ้ าน (ในกรณีที่มีการเปลีย่ นชื่อ/ชื่อสกุล ซึง่ ทําให้ ชื่อ/ชื่อ
สกุลไม่ตรงกับใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ แนบเอกสารที่ออกโดย
หน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้ งเปลีย่ นชื่อ/
ชื่อสกุล เป็ นต้ น) พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง

2) บุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว

: สําเนาใบต่างด้ าวหรื อหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง

3) นิติบคุ คลสัญชาติไทย

: 3.1) สําเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ ไม่เกิน 6
เดื อ นก่ อ นวัน กํ า หนดการใช้ สิ ท ธิ ใ นครั ง้ นัน้ ๆ พร้ อมลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของ
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นิติบคุ คลนัน้ และประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
และ
3.2) สําเนาเอกสารตามข้ อ 1) หรื อ 2) (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มี
อํานาจลงนามที่ได้ ลงลายมือชื่ อรั บรองสําเนาถูกต้ องใน
เอกสารตามข้ อ 3.1)
4) นิติบคุ คลสัญชาติตา่ งด้ าว

: 4.1) สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตังนิ
้ ติบคุ คล และ/หรื อ หนังสือ
รั บ รองของนิ ติ บุค คล พร้ อมลงลายมื อ ชื่ อ รั บ รองสํา เนา
ถู ก ต้ องโดยผู้ มี อํ า นาจลงนามของนิ ติ บุ ค คลนั น้ และ
ประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และ
4.2) สําเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอํานาจลงนามที่ได้ ลงลายมือ
ชื่อรั บรองสําเนาเอกสารตามข้ อ 4.1) ที่ยังไม่หมดอายุ
พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง
เอกสารตามข้ อ 4.1) และ 4.2) ซึ่งผู้มีอํานาจลงนามลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนาถูกต้ องแล้ ว จะต้ องได้ รับการรั บรองลายมือชื่ อโดย
Notary Public และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิ
ในครัง้ นัน้ ๆ

ทังนี
้ ้ หากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่สง่ มอบหลักฐานประกอบการใช้ สิทธิตามที่กล่าวข้ างต้ น บริ ษัทฯ และ/หรื อ
ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้ สิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้ นัน้ ๆ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ และ/หรื อตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ
สามารถใช้ ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ ใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ได้ ตามความ
เหมาะสม
(จ)

ผู้ถื อ ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ จ ะต้ อ งเป็ นผู้รั บ ผิ ด ชอบค่า อากรแสตมป์ หรื อ ภาษี อื่ น ใด (ถ้ า มี ) ตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร หรื อข้ อบังคับ หรื อกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้ บงั คับกับการใช้ สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

1.2.8

จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้ องเป็ นจํานวนเต็มเท่านัน้ โดยอัตรา
การใช้ สทิ ธิเท่ากับใบสําคัญแสดงสิทธิหนึง่ หน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหนึง่ หุ้น เว้ นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้
สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.

1.2.9

หากตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ ได้ รับเอกสารแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิ ตามข้ อ 1.2.7 ไม่ครบถ้ วน
หรื อไม่ถกู ต้ อง หรื อตรวจสอบได้ วา่ ข้ อความที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิ
ซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน นัน้ ไม่ค รบถ้ วนหรื อ ไม่ ถูก ต้ อ ง หรื อ ติ ด อากรแสตมป์ (ถ้ า มี ) ไม่ค รบถ้ ว นถูก ต้ อ งตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ข้ อบังคับ หรื อกฎหมายต่าง ๆ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้ องทําการแก้ ไขให้
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ถูกต้ องภายในระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ หากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ไม่ทําการแก้ ไขให้
ถูกต้ องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัทฯ จะถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้ สิทธิซื ้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นัน้ ๆ โดยบริ ษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ จะจัดส่งใบสําคัญ
แสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ และเงินที่ได้ รับไว้ คืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวโดยไม่มี
ดอกเบี ้ยภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใช้ สิทธิ ในครัง้ นัน้ ๆ ทังนี
้ ้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดโดย
บริ ษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้ ง
ความจํานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ใหม่ในวันกําหนดการใช้ สิทธิครัง้ ต่อ ๆ ไป เว้ นแต่การใช้ สิทธิครัง้
นันจะเป็
้
นการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย ให้ ถือว่าใบสําคัญแสดงสิทธินนั ้ ๆ สิ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ โดยบริ ษัทฯ
และตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่าใน
กรณีใด ๆ
ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ ชําระจํานวนเงินในการใช้ สทิ ธิไม่ครบถ้ วนหรื อมีการชําระเงินเกินจํานวนใน
การใช้ สทิ ธิ บริ ษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ มีสทิ ธิที่จะดําเนินการประการใดประการ
หนึง่ ต่อไปนี ้ ตามที่บริ ษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ จะเห็นสมควร
(ก)

ถือว่าการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิมีจํานวนเท่ากับ (1) จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่พึงจะได้ รับ
ตามสิทธิ หรื อ (2) จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่พงึ ได้ รับตามจํานวนเงินในการใช้ สิทธิ ซึ่งบริ ษัทฯ หรื อ
ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ ได้ รับชําระไว้ จริ งตามราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิ
ในขณะนัน้ แล้ วแต่จํานวนใดจะน้ อยกว่า หรื อ

(ข)

ให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ ชําระเงินเพิ่มเติมตามจํานวนที่ประสงค์จะใช้ สิทธิ ให้ ครบถ้ วนภายใน
ระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ หากบริ ษัทฯ หรื อตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้
สิทธิ ไม่ได้ รับเงินครบตามจํานวนการใช้ สทิ ธิภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ ถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิ แสดงเจตนายกเลิกการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นัน้ ๆ เฉพาะส่วนที่ผ้ ถู ือใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ชําระจํานวนเงินในการใช้ สิทธิ ไม่ครบถ้ วน ทังนี
้ ้ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถแจ้ ง
ความจํานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ใหม่ในวันกําหนดการใช้ สิทธิครัง้ ต่อ ๆ ไป เว้ นแต่เป็ น
การใช้ สิทธิ ครั ง้ สุดท้ าย ให้ ถือว่าใบสําคัญแสดงสิทธิ นัน้ ๆ สิ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สิทธิ โดย
บริ ษั ท ฯ และตัว แทนรั บ แจ้ ง ความจํ า นงในการใช้ สิท ธิ จะไม่รั บ ผิ ด ชอบต่อ ดอกเบี ย้ และ/หรื อ
ค่าเสียหายอื่นใดไม่วา่ ในกรณีใด ๆ

ในกรณีตามข้ อ (ก) หรื อ (ข) หากมีกรณีต้องส่งเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริ ษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทน
รับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ จะส่งเงินที่เหลือจากการใช้ สทิ ธิหรื อเงินที่ได้ รับไว้ คืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดง
สิทธิโดยไม่มีดอกเบี ้ยภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใช้ สิทธิในครัง้ นัน้ ๆ ทังนี
้ ้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่
กําหนดโดยบริ ษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ
อย่างไรก็ดี ไม่วา่ กรณีใด ๆ หากได้ มีการส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใช้ สทิ ธิหรื อเงินที่ได้ รับไว้ โดยไม่มีการ
ใช้ สทิ ธิหรื อไม่สามารถใช้ สทิ ธิ โดยได้ สง่ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบแจ้ งความจํานงในการ
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ใช้ สทิ ธิโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ รับเงินคืนแล้ วโดยชอบ และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป
1.2.10

ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ สง่ มอบใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นจํานวนมากกว่าจํานวนที่ประสงค์จะใช้ สิทธิ
บริ ษั ท ฯ จะส่ ง ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ใ บใหม่ โดยระบุ จํ า นวนของใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ส่ ว นที่ เ หลื อ ให้ แก่
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวภายใน 15 วันนับจากวันกําหนดการใช้ สิทธิในครัง้ นัน้ ๆ และจะทําการยกเลิก
ใบสําคัญแสดงสิทธิใบเก่า

1.2.11

จํ า นวนหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ที่ อ อกให้ เ มื่ อ มี ก ารใช้ สิ ท ธิ จะคํ า นวณโดยการนํ า จํ า นวนเงิ น ในการใช้ สิ ท ธิ ซึ่ ง
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ชําระตามที่กล่าวมาข้ างต้ น หารด้ วยราคาการใช้ สิทธิ โดยบริ ษัทฯ จะออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนเป็ นจํานวนเต็มไม่เกินจํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิ คูณด้ วยอัตราการใช้ สิทธิ หากมีการปรับ
ราคาการใช้ สิทธิ และ /หรื อ อัตราการใช้ สิทธิ แล้ วทําให้ มีเศษหุ้นเหลืออยู่จากการคํานวณดังกล่าว บริ ษัทฯ
จะไม่นําเศษหุ้นดังกล่าวมาคิดคํานวณ โดยจะตัดเศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง และจะชําระคืนเงินที่เหลือจากการใช้ สิทธิ
ดังกล่าวโดยไม่มีดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ ภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใช้ สิทธิในครัง้ นัน้ ๆ
ทังนี
้ ้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดโดยบริ ษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ
อย่างไรก็ดี ไม่วา่ กรณีใด ๆ หากได้ มีการส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใช้ สิทธิหรื อเงินที่ได้ รับไว้ โดยไม่มีการ
ใช้ สิทธิหรื อไม่สามารถใช้ สิทธิได้ โดยได้ สง่ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบแจ้ งความจํานงใน
การใช้ สทิ ธิโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ รับเงินคืนแล้ วโดยชอบ และผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

1.2.12

เมื่อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการแจ้ งความจํานง
การใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้ อ 1.2.7 อย่างครบถ้ วนถูกต้ อง กล่าวคือ ได้ สง่ มอบทังใบสํ
้ าคัญแสดงสิทธิ
หรื อ ใบแทนใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ และใบแจ้ ง ความจํ า นงการใช้ สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน พร้ อมหลัก ฐาน
ประกอบการใช้ สิทธิ และชํ าระเงิ นในการใช้ สิทธิ ถูกต้ องและครบถ้ ว นสมบูรณ์ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ จ ะ
ไม่สามารถเพิกถอนการใช้ สทิ ธิได้ เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากบริ ษัทฯ

1.2.13

เมื่อพ้ นระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายแล้ ว แต่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิยงั ไม่ได้ ปฏิบตั ิ
ตามเงื่ อนไขการแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิ ตามข้ อ 1.2.7 อย่างครบถ้ วน ให้ ถือว่าใบสําคัญแสดงสิทธิ นนั ้ ๆ
สิ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะใช้ สทิ ธิไม่ได้ อีก

1.2.14

บริ ษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงทุนชําระแล้ วของบริ ษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจํานวนหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่ออกใหม่ตามการใช้ สิทธิ ภายใน 14 วันนับแต่วันกํ าหนดการใช้ สิทธิ ในแต่ละครั ง้ และบริ ษัทฯ จะ
ดําเนินการให้ นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ จดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ ใช้ สิทธิ นนเข้
ั ้ าเป็ น
ผู้ถือหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้ ออกตามการใช้ สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะดําเนินการยื่นคําขอให้ รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเนื่องจากการใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้ าซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับแต่วนั กําหนดการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้
1.2.15

ในกรณีที่ห้ นุ สามัญเพิ่มทุนที่สาํ รองไว้ เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิไม่เพียงพอ บริ ษัทฯ จะดําเนินการชดใช้ คา่ เสียหายที่
เกิดขึ ้นให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้ สทิ ธิได้ ตามข้ อ 6.

1.2.16

บริ ษัทฯ จะไม่ชดใช้ ค่าเสียหายใด ๆ ให้ แก่ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ (ทังบุ
้ คคลธรรมดาและนิติบุคคล) ซึ่งมี
สัญชาติตา่ งด้ าว ที่ไม่สามารถใช้ สทิ ธิได้ อนั เนื่องมาจากข้ อจํากัดในเรื่ องอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้ าว ซึ่ง
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ กําหนดว่า สัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้ าวจะต้ องไม่เกินกว่าร้ อยละ 49 ของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ

2.

การประชุมผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิ
การเรี ยก และ/หรื อ การประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ เป็ นไปตามวิธีการดังต่อไปนี ้
(ก)

บริ ษัทฯ มีสิทธิ เรี ยกประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่บริ ษัทฯ จะต้ องเรี ยก
ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึง่ โดยเร็ วภายใน 30 วัน
นับแต่วนั ที่บริ ษัทฯ ทราบว่าเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1)

หากมีการเสนอขอแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกําหนดสิทธิในสาระสําคัญไม่ว่าโดยบริ ษัทฯ หรื อ
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 3. ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ และ/หรื อ ผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิ ไม่มีสิทธิ ที่จะเสนอให้ แก้ ไขข้ อกําหนดสิทธิ ในเรื่ องอัตราการใช้ สิทธิ และราคาการใช้
สิทธิ

2)

หากมีเหตุการณ์ สําคัญที่อาจกระทบต่อส่วนได้ เสียของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ อย่าง
เป็ นนัยสําคัญหรื อความสามารถของบริ ษัทฯ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามข้ อกําหนดสิทธิ

ในกรณี ที่บริ ษัทฯ ไม่ดํา เนินการจัด การประชุม ภายใน 30 วันนับจากวัน ที่บริ ษัทฯ ทราบว่าเกิ ด
เหตุการณ์ดงั กล่าวใน 1) หรื อ 2) ข้ างต้ น ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสําคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 25 ของจํานวนหน่วยทังหมดของใบสํ
้
าคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สิทธิ ณ ขณะนัน้
อาจร่วมกันเข้ าชื่อทําหนังสือร้ องขอให้ บริ ษัทฯ ดําเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ โดย
ระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าว และบริ ษัทฯ จะต้ องจัดประชุม
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ได้ รับการร้ องขอจากผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิดงั กล่าวนัน้ หากบริ ษัทฯ ไม่จดั การประชุมภายในกําหนดดังกล่าว ผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิสามารถจัดประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ เอง
ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริ ษัทฯ จะทําการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิเพื่อกําหนดสิทธิของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมในการประชุมดังกล่าว
เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
หน้ า 14

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
(ข)

ในการเรี ยกประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็ นการประชุมเนื่องจากบริ ษัทฯ หรื อ ผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิร้องขอให้ บริ ษัทฯ จัดทําหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอให้
เรี ยกประชุม และเรื่ องที่จะพิจารณาในที่ประชุม และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ แต่ละราย
ตามรายชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และแจ้ งผ่านทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ

(ค)

ในการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมีสิทธิ เข้ าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน จะมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิดงั กล่าวจะต้ องจัดทําหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริ ษัทฯ กําหนดและให้ ยื่นหนังสือมอบฉันทะ
ต่อประธานที่ประชุมหรื อผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่ มการประชุม
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่มีสิทธิ ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิของบริ ษัทฯ ซึง่ ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิในวันปิ ด
สมุด ทะเบี ย นผู้ถื อ ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ เ พื่ อ กํ า หนดสิ ท ธิ ใ นการเข้ า ร่ ว มประชุ ม โดยไม่ ร วมถึ ง
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิคนใดที่มีสว่ นได้ เสียในข้ อพิจารณาอันใดซึง่ ที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติ
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสว่ นได้ เสียตามข้ อนี ้ หมายถึง ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ในเรื่ องที่ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

(ง)

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของใบสําคัญแสดง
สิทธิที่ถืออยู่ โดยใบสําคัญแสดงสิทธิหนึง่ หน่วยมีหนึง่ เสียง

(จ)

ในการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จดั ขึ ้นโดยบริ ษัทฯ ให้ ประธานกรรมการของบริ ษัทฯ หรื อบุคคล
ที่ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการของบริ ษัทฯ ทําหน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นผู้จดั การประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจาก
บุคคลที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือกก็ได้ โดยที่ทงสองกรณี
ั้
ผู้เป็ นประธานที่ประชุม
ไม่มีสทิ ธิออกเสียงชี ้ขาด

(ฉ)

องค์ ประชุมในการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ จะต้ องประกอบด้ วยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะ มาประชุมรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของจํานวนหน่วยทังหมดของ
้
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สทิ ธิ ณ ขณะนัน้ จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม และหากปรากฏว่าการ
ประชุมครัง้ ใด เมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้ ว 60 นาที แต่มีผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิเข้ าร่ วมประชุมยัง
ไม่ครบเป็ นองค์ประชุม ให้ ถือว่าการประชุมในครัง้ นันไม่
้ ครบองค์ประชุม
ในกรณี ที่ไม่ครบเป็ นองค์ประชุม หากการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ นนั ้ เป็ นการเรี ยกโดย
บริ ษัทฯ ให้ นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิ นกว่า 14 วันนับจากวัน
กําหนดประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ในครัง้ แรก และให้ บริ ษัทฯ ดําเนินการจัดส่งหนังสือเชิ ญ
ประชุมไปยังผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทกุ รายและตลาดหลักทรัพย์ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุ
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ไว้ ใ นข้ อ 2.(ข) ในการประชุ ม ครั ง้ หลัง นี ้ ไม่บัง คับ ว่า จะต้ อ งครบองค์ ป ระชุม กล่า วคื อ มี ผ้ ูถื อ
ใบสําคัญแสดงสิทธิมาประชุมเท่าใด ก็ถือว่าครบเป็ นองค์ประชุม
อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นผู้ร้องขอให้ เรี ยกประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ใน
กรณีที่ไม่ครบเป็ นองค์ประชุมในวันกําหนดประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้ แรก ให้ ถือว่าการ
ประชุมเป็ นอันระงับไป โดยจะไม่มีการเรี ยกประชุมใหม่อีก
(ช)

มติที่ ประชุมผู้ถือใบสํา คัญแสดงสิทธิ จะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อ ยกว่ากึ่ง หนึ่ง ของ
จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซงึ่ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(ซ)

มติใด ๆ ซึง่ ที่ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ลงมติไปแล้ วนัน้ ให้ ถือว่ามีผลผูกพันผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิทกุ ราย ไม่วา่ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธินนจะได้
ั้
เข้ าร่วมประชุมด้ วยหรื อไม่ก็ตาม

(ฌ)

ภายหลังจากบริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริ ษัทฯ จะแจ้ งมติของที่ประชุม
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์
โดยเร็ ว

(ญ)

บริ ษั ทฯ จะดํ า เนิ น การจัด ทํ า และบัน ทึก รายงานการประชุม และเก็ บ รั ก ษาบัน ทึก ดังกล่า วไว้ ที่
สํานักงานใหญ่ของบริ ษัทฯ รายงานการประชุมที่ได้ ลงลายมือชื่อโดยประธานที่ประชุม ให้ ถือเป็ น
หลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการทังหลายที
้
่ได้ ประชุมกันนัน้ และให้ ถือว่าการประชุมและมติทงหลาย
ั้
ได้ กระทําโดยถูกต้ อง และบริ ษัทฯ จะจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์และ
สํานักงาน กลต. ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ

(ฎ)

ในการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริ ษัทฯ หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัทฯ และที่ปรึ กษา
กฎหมายของบริ ษัทฯ มีสทิ ธิที่จะเข้ าร่วมประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อแสดงความคิดเห็นหรื อ
ให้ คําอธิบายในที่ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้

(ฏ)

บริ ษัทฯ จะเป็ นผู้ชําระค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการจัดประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทงหมด
ั้

(ฐ)

บริ ษัทฯ จะแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธินบั ตังแต่
้ วนั ที่ที่
ประชุมได้ ลงมติ และบริ ษัทฯ จะแจ้ งการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกํ าหนดสิทธิ เป็ นลายลักษณ์ อักษรให้
สํานักงาน กลต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิทราบภายใน 15 วันนับ
แต่วนั ที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมนัน้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางสื่อ
อิ เล็ กทรอนิ กส์ ข องตลาดหลัก ทรั พ ย์ ใ นวัน เดี ย วกัน กับ ที่ บ ริ ษั ท ฯ แจ้ งสํ า นัก งาน กลต. ตลาด
หลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในข้ อ 3.

(ฑ)

กรณี ที่ไม่สามารถจัดประชุมได้ ทนั ภายในอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ ถือว่าการดําเนินการ
ประชุมสิ ้นสุดลงและไม่ได้ มีการจัดประชุมในครัง้ นันขึ
้ ้น
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3.

การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดสิทธิ

3.1

การแก้ ไขในส่ วนที่เป็ นประโยชน์ ต่อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยชัดแจ้ งหรื อที่ต้องดําเนิ นการให้
เป็ นไปตามกฎหมายหรือกรณีการปรับสิทธิตามข้ อกําหนดสิทธินี ้
การแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อกําหนดสิทธิในเรื่ องที่เห็นได้ วา่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ ง
หรื อ ในส่ว นซึ่ง ไม่ทํ า ให้ สิ ท ธิ ข องผู้ถื อ ใบสํ า คัญ แสดงสิท ธิ ด้ อ ยลง หรื อ เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามบทบัญ ญั ติ ห รื อ
หลัก เกณฑ์ ที่กํ า หนดในกฎหมายว่า ด้ ว ยหลักทรั พ ย์ แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ หรื อกฎหมายอื่น ใดที่ เ กี่ ยวข้ อ ง
กฎระเบียบ หรื อข้ อบังคับ หรื อคําสัง่ ที่มีผลบังคับทัว่ ไป หรื อประกาศ หรื อข้ อบังคับของสํานักงาน กลต. ที่
เกี่ยวข้ อง หรื อกรณีการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5. ให้ บริ ษัทฯ กระทําได้ โดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากที่
ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ

3.2

การแก้ ไขเพิ่มเติมในกรณีอ่ ืน
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดสิทธิ นอกเหนือจากกรณีตามข้ อ 3.1 ต้ องได้ รับความยินยอมจากบริ ษัทฯ และที่
ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่กําหนดในข้ อ 3.2 จะต้ องได้ รับความยินยอมจาก
ที่ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิซงึ่ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3.3

เงื่อนไขในการดําเนินการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดสิทธิ
การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ กํ า หนดสิ ท ธิ ไ ม่ ว่ า ในกรณี ใ ด ๆ จะต้ อ งไม่ ขัด หรื อ แย้ ง กับ ข้ อ กํ า หนดตามประกาศ
ทจ.34/2551 หรื อกฎเกณฑ์ใด ๆ ของสํานักงาน กลต. รวมทังที
้ ่จะมีการแก้ ไขเพิ่มเติมในภายหลัง เว้ นแต่จะ
ได้ รับการผ่อนผัน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะดําเนินการแจ้ งให้ สํานักงาน กลต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทราบถึงการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดสิทธิและจะจัดส่งข้ อกําหนดสิทธิที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมดังกล่าวภายใน 15
วันนับจากวันที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดสิทธิ ตามข้ อ 3.1 หรื อ 3.2 (แล้ วแต่กรณี) และบริ ษัทฯ จะแจ้ งให้
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ทราบถึงการแก้ ไขเพิ่ มเติมข้ อกํ าหนดสิทธิ ดังกล่าวในข้ อ 3.1 หรื อ 3.2 ผ่านทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ในวันเดียวกันกับที่บริ ษัทฯ แจ้ งสํานักงาน กลต. ตลาดหลักทรัพย์ และ
นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ และจะจัดส่งข้ อกําหนดสิทธิที่แก้ ไขเพิ่มเติมให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ
เมื่อได้ รับการร้ องขอภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับการร้ องขอเป็ นหนังสือจากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และจะ
จัดให้ มีการเก็บรักษาสําเนาข้ อกําหนดสิทธิ ที่แก้ ไขเพิ่มเติม ณ สํานักงานใหญ่ของบริ ษัทฯ และสํานักงานใหญ่
ของตัวแทนรับแจ้ งความจํ านงในการใช้ สิทธิ เพื่อให้ ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถขอตรวจสอบสําเนา
ข้ อกําหนดสิทธิที่แก้ ไขเพิ่มเติมได้ ในวันและเวลาทําการของสถานที่ดงั กล่าว
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4.

การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ

4.1

การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ ีไม่ ได้ ฝากไว้ กับศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
(ก)

(ข)

แบบการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์
เมื่อผู้โอนใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็ นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ระบุชื่อเป็ นเจ้ าของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวนที่จะทําการโอนหรื อผู้รับโอนคนสุดท้ าย โดยมีการสลักหลังแสดงการโอน
ต่อเนื่องครบถ้ วนจากผู้ที่ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้ วแต่กรณี) ได้ สง่ มอบใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ รู ับ
โอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ ไว้ ด้วย
1)

ผลการโอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ระหว่างผูร้ ับโอนกับบริ ษัทฯ การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ
จะใช้ ยัน กั บ บริ ษั ท ฯ ได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ นายทะเบี ย นของใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ไ ด้ รั บ คํ า ขอ
ลงทะเบียนการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิพร้ อมทังใบสํ
้ าคัญแสดงสิทธิที่ผ้ รู ับโอนใบสําคัญ
แสดงสิทธิได้ ลงลายมือชื่อเป็ นผู้รับโอนในด้ านหลังของใบสําคัญแสดงสิทธินนครบถ้
ั้
วน
แล้ ว

2)

ผลของการโอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ระหว่างผูร้ บั โอนกับบุคคลภายนอก การโอนใบสําคัญ
แสดงสิทธิจะใช้ ยนั กับบุคคลภายนอกได้ ก็ตอ่ เมื่อนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิได้
ลงทะเบี ย นการโอนใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ใ นสมุด ทะเบี ย นผู้ถื อ ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ
เรี ยบร้ อยแล้ ว

การขอลงทะเบียนการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ จะต้ องกระทํา ณ สํานักงานใหญ่ของนายทะเบียน
ของใบสําคัญแสดงสิทธิในวันและเวลาทําการของนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ และจะต้ อง
ทํ า ตามแบบและวิ ธี ก ารที่ น ายทะเบี ย นของใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ กํ า หนด โดยนายทะเบี ย นของ
ใบสําคัญ แสดงสิท ธิ มีสิทธิ ป ฏิเสธไม่รับ คําขอลงทะเบียนการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ หากนาย
ทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ เห็นว่าการโอนใบสําคัญแสดงสิทธินนไม่
ั ้ ชอบด้ วยกฎหมาย โดย
ผู้ข อลงทะเบีย นจะต้ อ งส่ง มอบใบสําคัญ แสดงสิทธิ ที่ ล งลายมือ ชื่ อ ครบถ้ วนตามหลัก เกณฑ์ ใ น
ข้ อ 4.1(ก) พร้ อมทังหลั
้ กฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้ องและความสมบูรณ์ของการโอนและการ
รับโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามที่นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ กําหนดให้ แก่นายทะเบียน
ของใบสําคัญแสดงสิทธิด้วย
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4.2

การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ ฝี ากไว้ กับศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์
สําหรับการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นนั ้ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์

5.

เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทฯ จะดําเนินการปรับราคาการใช้ สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตลอดอายุ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิ (หรื อปรับจํานวนหน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ แทนการปรับอัตราการใช้ สิทธิ ) เมื่อเกิด
เหตุการณ์ ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี ้ ทังนี
้ ้ การปรับสิทธิ ดงั กล่าวจะต้ องเป็ นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบ
แทนของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ให้ ด้อยไปกว่าเดิม
(ก)

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ อันเป็ นผลมาจากการรวมหุ้น
หรื อแบ่งแยกหุ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ และอัตราการใช้ สิทธิ จะมีผลบังคับทันที
นับตังแต่
้ วันที่ได้ มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ กับ
กระทรวงพาณิชย์
1)

ราคาการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Price 1 = Price 0 x Par 1
Par 0

2)

อัตราการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x Par 0
Par 1
โดยที่
Price 1

คือ ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Price 0

คือ ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

Ratio 1

คือ อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Ratio 0

คือ อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

Par 1

คือ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญหลังการเปลีย่ นแปลง

Par 0

คือ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญก่อนการเปลีย่ นแปลง
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(ข)

เมื่อบริ ษัทฯ ได้ เสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อบุคคลใน
วงจํากัด ในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คํานวณได้ ตํ่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาด
ต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้น
สามัญจะไม่ได้ รับสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
(Rights Issue) และ/หรื อ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีที่เป็ นการเสนอขาย
ให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด (แล้ วแต่กรณี)
“ราคาสุทธิตอ่ หุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คํานวณได้ จากจํานวนเงินทังสิ
้ ้นที่บริ ษัทฯ จะได้ รับจาก
การเสนอขายหุ้นสามัญ หักด้ วยค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการออกหลักทรัพย์นนั ้ (ถ้ ามี) หารด้ วยจํานวน
หุ้นสามัญที่ออกใหม่ทงหมด
ั้
“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ” หมายถึง มูลค่าการซื ้อขายหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ
ทังหมดหารด้
้
วยจํานวนหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ที่มีการซื ้อขายทังหมดในตลาดหลั
้
กทรัพย์ในระหว่าง
ระยะเวลา 15 วันทําการ ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ ในการคํานวณ
“วันที่ใช้ ในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จะไม่ได้ รับสิทธิในการจองซื ้อ
หุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรื อ วันแรก
ของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ
กรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด (แล้ วแต่กรณี)
ในกรณีที่ไม่สามารถหาราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื ้อ
ขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริ ษัทฯ จะดําเนินการกําหนดราคายุตธิ รรมของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เพื่อ
ใช้ ในการคํานวณแทน
อนึง่ ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญพร้ อมกันมากกว่าหนึง่ ราคาเสนอขาย ภายใต้ เงื่อนไขที่ต้อง
จองซื ้อด้ วยกัน ให้ ใช้ ราคาเสนอขายทุกราคามาคํานวณราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่
แต่ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้ เงื่อนไขที่จะต้ องจองซื ้อด้ วยกัน ให้ นําเฉพาะราคา
เสนอขายที่ตํ่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ มาคํานวณการ
เปลีย่ นแปลงเท่านัน้
1)

ราคาการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BY]
[MP x (A + B)]
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2)

อัตราการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP x (A + B)]
[(A x MP) + BY]

โดยที่

(ค)

Price 1

คือ

ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Price 0

คือ

ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

Ratio 1

คือ

อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Ratio 0

คือ

อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

MP

คือ

ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ

A

คือ

จํ า นวนหุ้ นสามัญ ที่ ไ ด้ เ รี ย กชํ า ระเต็ ม มูล ค่ า แล้ ว ณ วัน ก่ อ นปิ ดสมุ ด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิ ในการจองซือ้ หุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีเสนอ
ขายหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม และ/หรื อ วันก่อนวันแรกของการเสนอ
ขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป
และ/หรื อ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด (แล้ วแต่กรณี)

B

คือ

จํานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทงการเสนอขายให้
ั้
แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ
เสนอขายให้ แ ก่ ป ระชาชนทั่ว ไป และ/หรื อ เสนอขายให้ แ ก่ บุค คลใน
วงจํากัด

BY

คือ

จํานวนเงินที่ได้ รับหักด้ วยค่าใช้ จ่าย (ถ้ ามี) จากหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทงั ้
การเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ เสนอขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป
และ/หรื อ เสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด

เมื่อบริ ษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อประชาชนทัว่ ไป และ/
หรื อบุคคลในวงจํากัด โดยที่หลักทรัพย์นนให้
ั ้ สิทธิ ที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้
สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ) โดยที่
ราคาสุทธิตอ่ หุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงั กล่าวตํ่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาด
ต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ และอัตราการใช้ สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ูซื ้อหุ้น
สามัญของบริ ษัทฯ ไม่ได้ รับสิทธิการจองซื ้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้ สิทธิ ที่จะแปลงสภาพ/
เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิ ในการซื ้อหุ้นสามัญ กรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
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(Rights Issues) และ/หรื อ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้ สิทธิที่จะแปลง
สภาพ/เปลี่ย นเป็ นหุ้น สามัญ หรื อ ให้ สิท ธิ ใ นการซื อ้ หุ้น สามัญ กรณี ที่ เ ป็ นการเสนอขายให้ แ ก่
ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด (แล้ วแต่กรณี)
“ราคาสุทธิตอ่ หุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” คํานวณได้ จากจํานวนเงินที่บริ ษัทฯ จะ
ได้ รับจากการขายหลักทรัพย์ที่ให้ สทิ ธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิในการซื ้อ
หุ้นสามัญ หักด้ วยค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการออกหลักทรัพย์นนั ้ (ถ้ ามี) รวมกับเงินที่จะได้ รับจาก
การแปลงสภาพ/เปลีย่ นเป็ นหุ้นสามัญ หรื อใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญนัน้ หารด้ วยจํานวนหุ้นสามัญทังสิ
้ ้น
ที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธินนั ้
“ราคาตลาดต่ อ หุ้น ของหุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ฯ” หมายถึ ง มูล ค่ า การซื อ้ ขายหุ้น สามัญ ของ
บริ ษัทฯ ทังหมดหารด้
้
วยจํานวนหุ้นสามัญ ของบริ ษัทฯ ที่มีการซื ้อขายทังหมดในตลาดหลั
้
กทรัพย์
ในระหว่างระยะเวลา 15 วันทําการ ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ ในการคํานวณ
“วันที่ใช้ ในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จะไม่ได้ รับสิทธิในการจองซื ้อ
หลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้ สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิในการซื ้อหุ้น
สามัญกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Rights Issues) และ/หรื อ วันแรกของการเสนอ
ขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้ สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิในการ
ซื ้อหุ้นสามัญสําหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณีที่เป็ นการเสนอ
ขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด (แล้ วแต่กรณี)
1)

ราคาการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BY]
[MP x (A + B)]

2)

อัตราการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP x (A + B)]
[(A x MP) + BY]

โดยที่
Price 1

คือ

ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Price 0

คือ

ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

Ratio 1

คือ

อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Ratio 0

คือ

อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
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(ง)

MP

คือ

ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ

A

คือ

จํ า นวนหุ้ นสามัญ ที่ ไ ด้ เ รี ย กชํ า ระเต็ ม มูล ค่ า แล้ ว ณ วัน ก่ อ นปิ ดสมุ ด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื ้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ให้ สทิ ธิที่จะ
แปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิ ในการซื ้อหุ้นสามัญกรณี
เสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม และ/หรื อ วันก่อนวันแรกของการเสนอขาย
หลักทรั พย์ ที่ออกใหม่ที่ ให้ สิทธิ ที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ
หรื อให้ สิท ธิ ใ นการซื อ้ หุ้น สามัญ กรณี เสนอขายให้ แ ก่ป ระชาชนทั่ว ไป
และ/หรื อ กรณีเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด (แล้ วแต่กรณี)

B

คือ

จํ า นวนหุ้ นสามัญ ที่ อ อกใหม่ เ พื่ อ รองรั บ การใช้ สิ ท ธิ ข องหลัก ทรั พ ย์
ใด ๆ ที่ให้ สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิในการ
ซื ้อหุ้นสามัญตามที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ เสนอขายให้ แก่
ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ เสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด

BY

คือ

จํ า นวนเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ หัก ด้ ว ยค่า ใช้ จ่ า ย (ถ้ า มี ) จากการออกหลัก ทรั พ ย์
ใด ๆ ที่ให้ สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิในการ
ซื ้อหุ้นสามัญ สําหรับการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ เสนอขาย
ให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ เสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด รวมกับ
เงินที่จะได้ รับจากการใช้ สิทธิ แปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อใช้
สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ

เมื่ อ บริ ษั ท ฯ จ่ า ยปั น ผลทัง้ หมดหรื อ บางส่ว นเป็ นหุ้น สามัญ ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ฯ ซึ่ง การ
เปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิ จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญ
ของบริ ษัทฯ จะไม่มีสทิ ธิรับหุ้นปั นผล (วันแรกที่ขึ ้นเครื่ องหมาย XD)
1)

ราคาการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Price 1 = Price 0 x A
(A + B)

2)

อัตราการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x (A + B)
A
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โดยที่

(จ)

Price 1

คือ

ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Price 0

คือ

ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

Ratio 1

คือ

อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Ratio 0

คือ

อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

A

คือ

จํ า นวนหุ้ นสามัญ ที่ ไ ด้ เ รี ย กชํ า ระเต็ ม มูล ค่ า แล้ ว ณ วัน ก่ อ นปิ ดสมุ ด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับหุ้นปั นผล

B

คือ

จํานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปั นผล

เมื่อบริ ษัทฯ จ่ายเงิ นปั นผลเป็ นเงิ นเกิ นกว่าร้ อยละ 90 ของกํ าไรสุทธิ ตามงบการเงิ นเฉพาะของ
บริ ษัทฯ หลังหักภาษี เงินได้ สาํ หรับการดําเนินงานในระยะเวลาบัญชีใดๆ
ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุทธิ และ/หรื อ กําไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ
ของแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีนนั ้ จะไม่คํานึงว่าเวลาที่มีการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวออกจริ ง จะ
เกิดขึ ้นในหรื อภายหลังสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีนนั ้ ๆ
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ และอัตราการใช้ สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ูซื ้อหุ้น
สามัญของบริ ษัทฯ จะไม่มีสทิ ธิรับเงินปั นผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมาย XD)
“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ” หมายถึง มูลค่าการซื ้อขายหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ
ทังหมดหารด้
้
วยจํานวนหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ที่มีการซื ้อขายทังหมดในตลาดหลั
้
กทรัพย์ในระหว่าง
ระยะเวลา 15 วันทําการ ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ ในการคํานวณ
“วันที่ใช้ ในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จะไม่ได้ รับสิทธิในเงินปั นผล
(วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมาย XD)
1)

ราคาการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Price 1 = Price 0 x [MP – (D – R)]
MP

2)

อัตราการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x MP
MP – (D-R)
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โดยที่
Price 1

คือ

ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Price 0

คือ

ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

Ratio 1

คือ

อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Ratio 0

คือ

อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

MP

คือ

ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ

D

คือ

เงินปั นผลต่อหุ้นที่จ่ายแก่ผ้ ถู ือหุ้น

R

คือ

เงินปั นผลต่อหุ้นที่คํานวณในอัตราร้ อยละ 90 ของกําไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะของบริ ษัทฯ หลังหักภาษี เงินได้ สาํ หรับการดําเนินงานในระยะเวลา
บัญชีใด ๆ หารด้ วยจํานวนหุ้นทังหมดที
้
่มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผล

(ฉ)

ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทําให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อนั พึงได้ โดย
ที่เหตุการณ์ ใด ๆ นันไม่
้ ได้ กําหนดอยู่ในข้ อ (ก) – (จ) บริ ษัทฯ มีสิทธิจะพิจารณาเพื่อกําหนดการ
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สิทธิ ใหม่ (หรื อปรับจํ านวนหน่วยใบสําคัญ
แสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้ สทิ ธิ) อย่างเป็ นธรรม โดยไม่ทําให้ สิทธิของผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิด้อยไปกว่าเดิม ทังนี
้ ้ ให้ ถือว่าผลการพิจารณานันเป็
้ นที่สดุ

(ช)

การคํานวณการเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สทิ ธิตามข้ อ (ก) ถึงข้ อ (ฉ) เป็ น
อิ ส ระต่อ กัน สํา หรั บ ในกรณี ที่ เ หตุก ารณ์ ต่า ง ๆ เกิ ด ขึน้ พร้ อมกัน ให้ คํ า นวณการเปลี่ย นแปลง
เรี ยงลําดับดังนีค้ ือ ข้ อ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) (ฉ) ตามลําดับ โดยในแต่ละลําดับครัง้ ที่คํานวณการ
เปลีย่ นแปลง ให้ คงสภาพของราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิเป็ นทศนิยม 3 ตําแหน่ง

(ซ)

การคํานวณการเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สิทธิตามข้ อ (ก) ถึงข้ อ (ฉ) จะ
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทําให้ ราคาการใช้ สิทธิใหม่สงู ขึ ้น และ/หรื อ อัตราการใช้ สิทธิลดลง เว้ นแต่
กรณีการรวมหุ้น
สํา หรั บ การคํ า นวณจํ า นวนเงิ น จากการใช้ สิท ธิ จะคํ า นวณจากราคาการใช้ สิท ธิ ใ หม่ห ลัง การ
เปลีย่ นแปลง (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) คูณกับจํานวนหุ้นสามัญ โดยจํานวนหุ้นสามัญคํานวณได้ จาก
อัตราการใช้ สิทธิใหม่ (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) คูณกับจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจํานง
การใช้ สิทธิ เมื่อคํานวณได้ จํานวนหุ้นออกมาเป็ นเศษหุ้น ให้ ตดั เศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง ในกรณีที่มีเศษ
ของบาทจากการคํานวณจํานวนเงินจากการใช้ สทิ ธิ ให้ ตดั เศษของบาททิ ้ง
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สําหรับกรณีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิแล้ วมีผลทําให้ ราคาการใช้ สิทธิใหม่ตํ่ากว่ามูลค่าหุ้นที่
ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ให้ ใช้ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เป็ นราคาการใช้
สิทธิใหม่แทน
(ฌ)

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สิทธิ ตามข้ อ (ก) ถึงข้ อ (ฉ) บริ ษั ทฯ จะ
ดําเนินการแจ้ งผลการเปลี่ยนแปลง โดยระบุรายละเอียดวิธีการคํานวณและเหตุผลที่ต้องมีการ
เปลี่ยนแปลง ตลอดจนข้ อกําหนดสิทธิที่แก้ ไขเพิ่มเติม ให้ ตลาดหลักทรัพย์ สํานักงาน กลต. และ
นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิทราบภายใน 15 วันนับจากวันที่การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้
สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สิทธิ มีผลบังคับใช้ และบริ ษัทฯ จะแจ้ งผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิถึงผล
การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวผ่านทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ในวันเดียวกันกับที่บริ ษัทฯ
แจ้ งสํานักงาน กลต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ และจะจัดส่ง
ข้ อกําหนดสิทธิที่แก้ ไขเพิ่มเติมให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิเมื่อได้ รับการร้ องขอภายใน 15 วันนับ
แต่วันที่ได้ รับการร้ องขอเป็ นหนังสือจากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และจะจัดให้ มีการเก็ บรั กษา
สําเนาข้ อกําหนดสิทธิที่แก้ ไขเพิ่มเติม ณ สํานักงานใหญ่ของบริ ษัทฯ และสํานักงานใหญ่ของตัวแทน
รั บแจ้ งความจํ านงในการใช้ สิทธิ เพื่อ ให้ ผ้ ูถือ ใบสําคัญ แสดงสิท ธิ สามารถขอตรวจสอบสํา เนา
ข้ อกําหนดสิทธิที่แก้ ไขเพิ่มเติมได้ ในวันและเวลาทําการของสถานที่ดงั กล่าว

6.

การชดใช้ ค่าเสียหาย กรณีบริษัทฯ ไม่ สามารถจัดให้ มีห้ ุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิ

6.1

บริ ษัทฯ จะชดใช้ คา่ เสียหายให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ ต่อเมื่อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ แจ้ งความจํานงใน
การใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิตามข้ อ 1.2.7 และบริ ษัทฯ ไม่สามารถจัดให้ มีห้ นุ สามัญ
เพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ อย่างครบถ้ วน โดยค่าเสียหายที่บริ ษัทฯ จะชดใช้ ให้ แก่
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวสามารถคํ านวณได้ ตามที่กํ าหนดในข้ อ 6.3 ยกเว้ นกรณี ตามที่ร ะบุไว้ ใ น
ข้ อจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิและข้ อจํากัดการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิตามข้ อ 14.

6.2

บริ ษัทฯ จะชดใช้ คา่ เสียหายตามข้ อ 6.1 ให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 30 วันนับจากวันกําหนดการใช้ สิทธิใน
ครัง้ นัน้ ๆ ทังนี
้ ้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดโดยบริ ษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ
อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้ มีการส่งมอบเช็คเงินค่าเสียหายโดยได้ สง่ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่
ระบุไว้ ในใบแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ได้ รับเงินค่าเสียหาย
แล้ วโดยชอบ และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

6.3

การคํานวณค่าเสียหายที่บริ ษัทฯ จะชดใช้ ให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิตามข้ อ 6.1 มีสตู รการคํานวณ ดังนี ้
ค่าเสียหายต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย = B x (MP – EP)
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โดยที่
B

คือ

จํ า นวนหุ้นสามัญที่ ไม่สามารถจัด ให้ มี และ/หรื อ เพิ่ มขึน้ ได้ ต ามอัต ราการใช้ สิทธิ ที่
เปลีย่ นแปลงเพิ่มขึ ้น ต่อ 1 หน่วย

MP

คือ

ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ในวันใช้ สิทธิ ที่ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
แสดงความจํานงในการใช้ สิทธิ ซึ่งคํานวณโดยนํามูลค่าการซื ้อขายหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ
ทังหมดในวั
้
นที่มีการใช้ สทิ ธิหารด้ วยจํานวนหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ที่มีการซื ้อขายดังกล่าว

EP

คือ

ราคาการใช้ สทิ ธิ หรื อราคาการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่เปลี่ยนแปลงแล้ วตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิสญ
ั ชาติตา่ งด้ าว (ทังบุ
้ คคลธรรมดาและนิติบคุ คล) ไม่สามารถ
ใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ เนื่องจากข้ อจํากัดในเรื่ องอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้ าว ซึ่งข้ อบังคับ
ของบริ ษัทฯ กําหนดไว้ ว่า “หุ้นของบริ ษัทย่อมโอนได้ อย่างเสรี โดยไม่มีข้อจํากัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้ าว
ในขณะใดขณะหนึ่งต้ องมีจํานวนรวมกันไม่เกินกว่าร้ อยละสี่สิบเก้ า (49) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของบริ
้
ษัท การโอนหุ้นรายใดที่จะทําให้ อตั ราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้ าวของบริ ษัทเกินอัตราส่วน
ข้ างต้ น บริ ษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นบริ ษัทรายนันได้
้ ” ในกรณีเช่นนี ้ บริ ษัทฯ จะไม่ชดใช้ ค่าเสียหาย หรื อ
ดําเนินการอื่นใดให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็ นคนต่างด้ าว และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็ นคนต่าง
ด้ าวไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องค่าเสียหาย หรื อเรี ยกร้ องให้ บริ ษัทฯ ชดใช้ ใด ๆ ทังสิ
้ ้น
7.

การดําเนินการกรณีท่ มี ีเศษของหุ้น
ในกรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงอัตราการใช้ สทิ ธิตามเกณฑ์การปรับอัตราการใช้ สิทธิตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับ
สิทธิ และมีเศษของจํานวนหุ้นสามัญที่จะได้ รับจากการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิให้ ตดั เศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง

8.

มติท่ ปี ระชุมผู้ถอื หุ้นเพื่ออนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 มีมติอนุมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษัทฯ จํานวนไม่เกิน 1,808,296,751 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิ ตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

9.

รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้ สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับ
การใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

ไม่เกิน 1,808,296,751 หุ้น

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้

:

หุ้นละ 0.10 บาท

ราคาการใช้ สทิ ธิ

:

10 บาทต่อหุ้น เว้ นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไข
การปรับสิทธิ
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เนื่องจากหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ดังนันหุ
้ ้ นสามัญที่ออกใหม่
เนื่องจากการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจะสามารถเข้ าทําการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ ภายหลังจากที่
บริ ษัทฯ ดําเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดงั กล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ ว
โดยบริ ษัทฯ จะดําเนินการยื่นขออนุญาตนําหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเข้ าจด
ทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับแต่วนั กําหนดการใช้ สิทธิในแต่ละครัง้
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ห้ นุ สามัญดังกล่าวสามารถทําการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมของ
บริ ษัทฯ
10.

สิทธิของหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ท่ เี กิดจากการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
สิทธิ ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกตามการใช้ สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ออกในครัง้ นี ้ จะมีสิทธิ และสภาพ
เหมือนหุ้นสามัญเดิมของบริ ษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้ านี ้ ซึง่ รวมทังสิ
้ ทธิในการรับเงินปั นผลหรื อผลประโยชน์อื่นใด
ที่บริ ษัทฯ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ทังนี
้ ้ นับแต่วนั ที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้ ว และนายทะเบียนผู้
ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ได้ จดแจ้ งชื่อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ หาก
บริ ษั ทฯ ได้ ประกาศวัน กํ าหนดให้ สิทธิ ใ นเงิ นปั นผล หรื อผลประโยชน์ อื่น ใดแก่ผ้ ูถื อหุ้นก่อ นวัน ที่ก ระทรวง
พาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้ ว และนายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ได้ จดแจ้ งชื่อของผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิเป็ นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวจะไม่มีสิทธิได้ รับเงิน
ปั นผลหรื อผลประโยชน์อื่นนัน้

11.

ข้ อจํากัดการโอนหุ้น
หุ้นของบริ ษัทฯ โอนได้ อย่างเสรี โดยไม่มีข้อจํากัด เว้ นแต่การโอนหุ้นนันเป็
้ นเหตุให้ มีคนต่างด้ าวถือหุ้นอยู่ใน
บริ ษัทฯ เกินกว่าร้ อยละ 49 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ การโอนหุ้นรายใดที่จะทําให้
อัตราส่วนการถื อหุ้นของคนต่างด้ า วในบริ ษัทฯ เกิ นอัตราส่วนข้ างต้ น บริ ษัทฯ มี สิทธิ ที่จะปฏิ เสธไม่รับจด
ทะเบียนการโอนหุ้นรายนันได้
้

12.

สถานภาพของผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ อี ยู่ระหว่ างการแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิ
สถานะของใบสําคัญแสดงสิทธิที่อยูร่ ะหว่างวันที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ แจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิและวัน
ก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้ วอันเนื่องมาจากการใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญแสดง
สิทธิ จะมี สถานภาพและสิท ธิ เ ช่น เดี ยวกับ ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ ที่ ยัง ไม่ได้ แจ้ งความจํ านงการใช้ สิท ธิ และ
สถานภาพดังกล่าวนี ้จะสิ ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้ รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้ วอันเนื่องมาจาก
การใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวแล้ ว
ในกรณีที่บริ ษัทฯ มีการปรับราคาการใช้ สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สิทธิในช่วงที่บริ ษัทฯ ยังไม่ได้ นําหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่เกิดขึ ้นจากการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ เข้ าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ได้ ทําการใช้ สิทธิแล้ วจะได้ รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริ ษัทฯ จะดําเนินการออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนใหม่เพิ่มเติมให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยเร็ วที่สดุ ตามจํานวนที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิจะได้ รับ
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
หากราคาการใช้ สทิ ธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สทิ ธิ (แล้ วแต่กรณี) ที่ได้ ปรับใหม่นนมี
ั ้ ผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม ผู้
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอาจได้ รับหุ้นสามัญส่วนเพิ่มช้ ากว่าหุ้นสามัญที่ได้ รับก่อนหน้ านี ้แล้ ว ทังนี
้ ้ไม่เกิน 45 วัน
นับจากวันที่มีการปรับสิทธิ
13.

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ เี สนอขาย
บริ ษัทฯ จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วัน
นับแต่วนั ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

14.

ข้ อจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ และข้ อจํากัดการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทฯ ไม่มีข้อจํากัดในการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ มีข้อจํากัดการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ และมีข้อจํากัดอันสืบเนื่องมาจากข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ว่าด้ วยเรื่ องอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่าง
ด้ าว โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(ก)

บริ ษั ท ฯ จะไม่ อ อกหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ เ ป็ นคนต่ า งด้ า ว ซึ่ ง ได้
ดําเนินการใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิตามข้ อ 1.2.7 หากการใช้ สทิ ธิดงั กล่าว
จะทําให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้ าวมีจํานวนเกินกว่าร้ อยละ 49 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้
แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ตามที่ระบุในข้ อบังคับของบริ ษัทฯ

(ข)

หากข้ อ จํ า กัด ตามข้ อ (ก) ข้ า งต้ น มี ผ ลทํ า ให้ ผู้ถื อ ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ เ ป็ นคนต่ า งด้ าวที่ ไ ด้
ดําเนินการใช้ สิทธิตามเงื่อนไขการแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิ ตามข้ อ 1.2.7 ไม่สามารถใช้ สิทธิ ได้
ตามจํานวนที่ระบุในใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน
บริ ษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ ขอสงวนสิทธิในการส่งเงินที่เหลือในส่วน
ที่ไม่สามารถใช้ สทิ ธิได้ คืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่เป็ นคนต่างด้ าวดังกล่าวโดยไม่มีดอกเบี ้ย
ภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใช้ สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ ทังนี
้ ้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดโดย
บริ ษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ

(ค)

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่เป็ นคนต่างด้ าวจะไม่ได้ รับการชดเชยหรื อชดใช้ ไม่ว่าในรู ปแบบใดจาก
บริ ษัทฯ และตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้ อจํากัดเรื่ องอัตราส่วนการถื อหุ้นของคนต่างด้ าวตามข้ อ (ก)
ข้ างต้ น
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