ข้ อกำหนดว่ ำด้ วยสิทธิและหน้ ำที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและ
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสำมัญ
บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)
ครั ง้ ที่ 3 (ECF-W3)
สำหรั บผู้ถือหุ้นเดิม
ลงวันที่ 20 ตุลำคม 2560

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)

ข้ อกำหนดว่ ำด้ วยสิทธิและหน้ ำที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถอื ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสำมัญ
ของ บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 3 (ECF-W3) สำหรับผู้ถอื หุ้นเดิม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3 สาหรับผู้ถือหุ้นเดิม
(“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จานวน 129,958,631 หน่วย (หนึง่ ร้ อยยี่สิบเก้ าล้ านเก้ าแสนห้ าหมื่นแปดพันหกร้ อยสามสิบเอ็ด
หน่วย) ออกโดย บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ” หรื อ “ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ตามมติที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เพื่อออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิซึ่งจะจัดสรร
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม ของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิ ดมูลค่า ในอัตราส่วน 6 หุ้นเดิม ต่อ 1
หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ กรณีมีเศษของใบสาคัญแสดงสิทธิให้ ปัดทิ ้ง โดยมีอตั ราการใช้ สิทธิ คือ ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1
หน่วย มีสิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.25 บาท) ได้ 1 หุ้น (เว้ นแต่ในกรณีที่มีการปรับอัตราการใช้
สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) และกาหนดราคาการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ ในราคา 5 บาทต่อหุ้น (เว้ นแต่ในกรณี
ที่ มี ก ารปรั บ ราคาการใช้ สิท ธิ ต ามเงื่ อ นไขการปรั บ สิท ธิ ) รายละเอีย ด และเงื่ อนไขปรากฏตามข้ อ ก าหนดสิท ธิ (ตาม
ความหมายที่ได้ กาหนดไว้ ในคาจากัดความ)
ผู้ถือใบสาคัญ แสดงสิทธิ (ตามความหมายที่ ได้ กาหนดไว้ ในค าจากัด ความ) จะได้ รับ สิท ธิ ตามที่ ได้ กาหนดไว้ ใน
ข้ อกาหนดสิทธิโดยผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ จะต้ องผูกพันตามข้ อกาหนดสิทธิทุกประการ
และให้ ถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ รับทราบและเข้ าใจข้ อกาหนดต่าง ๆ ในข้ อกาหนดสิทธิเป็ นอย่างดีแล้ ว รวมทังให้
้
เห็นชอบกับการแต่งตังนายทะเบี
้
ยนใบสาคัญแสดงสิทธิ (ตามความหมายที่ได้ กาหนดไว้ ในคาจากัดความ) และข้ อกาหนด
ต่าง ๆ ในสัญญาการแต่งตังนายทะเบี
้
ยนใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทังนี
้ ้ ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิจะจัดให้ มีการเก็บรักษาสาเนาข้ อกาหนดสิทธิและสาเนาของสัญญาการแต่งตังนาย
้
ทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิไว้ ณ สานักงานใหญ่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิและสานักงานของนายทะเบียนใบสาคัญ
แสดงสิทธิ เพื่อให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสาเนาข้ อกาหนดสิทธิได้ ในวันและเวลาทาการของผู้ออกใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ณ สานักงานใหญ่ เลขที่ 37/9 หมู่ 10 ถนนบ้ านบึง – แกลง ตาบลทางเกวียน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
และสานักงานของนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ
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1. คำจำกัดควำม
คาและข้ อความต่าง ๆ ที่ใช้ อยูใ่ นข้ อกาหนดสิทธิให้ มีความหมายดังต่อไปนี ้
ข้ อกาหนดสิทธิ

: ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิ และหน้ าที่ของผู้ออกใบสาคัญ แสดงสิทธิ และผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิสาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท
อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3 (ECF-W3) สาหรับผู้ถือหุ้น
เดิม (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (ถ้ ามี)

บริ ษัทฯ หรื อ ผู้ออกใบสาคัญ
แสดงสิทธิ

: บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

ใบสาคัญแสดงสิทธิ

: ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้น สามัญ ของ บริ ษั ท อี สต์ โคสท์ เฟอร์ นิ เทค
จ ากั ด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 3 (ECF-W3) ชนิ ด ระบุชื่ อ ผู้ถื อ และสามารถโอน
เปลีย่ นมือได้

ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ

: ใบแทนใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ที่ อ อกให้ โดยบริ ษั ท ศูน ย์ รับ ฝากหลัก ทรั พ ย์
(ประเทศไทย) จากัด เพื่อใช้ แทนใบสาคัญแสดงสิทธิ

นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ

: บริ ษั ท ศูน ย์ รับ ฝากหลัก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรื อ บุค คล หรื อ นิ ติ
บุ ค คลอื่ น ใดที่ ได้ รั บ การแต่ ง ตั ง้ โดยชอบให้ ท าหน้ าที่ เป็ นนายทะเบี ย น
ใบสาคัญแสดงสิทธิแทน

ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ

: ผู้ที่ ป รากฏรายชื่ อ ในทะเบี ย นใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ เป็ นเจ้ าของหรื อ ผู้ถื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ และให้ รวมถึงผู้ถือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

: บริ ษั ท ศู น ย์ รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จ ากั ด หรื อ บุ ค คล หรื อ
นิติบคุ คลอื่นที่ดาเนินกิจการรับฝากหลักทรัพย์ได้ ตามกฎหมายซึง่ เข้ ารับทา
หน้ าที่แทน

หุ้นรองรับ

: หุ้นสามัญออกใหม่ของ บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) จานวน
129,958,631 หุ้น (หนึ่งร้ อยยี่สิบเก้ าล้ านเก้ าแสนห้ าหมื่ นแปดพั นหกร้ อย
สามสิบเอ็ดหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท ที่จดั ไว้ เพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ (Rights
Offering) รวมทังหุ
้ ้ นสามัญที่ออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีที่มีการปรับสิทธิ ตาม
เงื่ อ นไขที่ ก าหนดไว้ ในข้ อ ก าหนดสิท ธิ ซึ่งมี จ านวนไม่เกิ น ร้ อยละ 50 ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ

วันทาการ

: วันที่ธนาคารพาณิชย์โดยทัว่ ไปเปิ ดทาการตามปกติในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ง
มิใช่วนั เสาร์ หรื อวันอาทิตย์ หรื อวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ
ให้ เป็ นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์ และไม่เป็ นวันหยุดทาการของบริ ษัทฯ
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ประกาศ ทจ. 34/2551

: ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่ อง การขออนุญาต
และการอนุญาตให้ เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นที่ออกใหม่และ
หุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)

สานักงาน ก.ล.ต.

: สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์

: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิ

: สมุดทะเบียนหรื อแหล่งข้ อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ ยวกับ
ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ แ ละผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ เก็ บ รั ก ษาโดยนาย
ทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
การโอน การจ าน า การอายัด การออกใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ใ หม่ ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง

สิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิ

: สิทธิทงปวงในใบส
ั้
าคัญแสดงสิทธิอนั รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะสิทธิ ที่จะซื ้อ
หุ้นสามัญออกใหม่ของบริ ษัท ฯ สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุม สิทธิในการออก
ลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ และสิทธิในการได้ รับ
ค่าเสียหายในกรณีที่ห้ นุ รองรับไม่เพียงพอ

หุ้น

: หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

ระบบ SET Portal

: ระบบเผยแพร่ข้อมูลของบริ ษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์

2. ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ
2.1 รายละเอียดเกี่ยวกับใบสาคัญแสดงสิทธิ
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 3 สาหรับผู้ถือหุ้นเดิม
ชนิด

: ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลีย่ นมือได้

จานวนที่ออกและเสนอขาย

: 129,958,631 หน่วย (หนึง่ ร้ อยยี่สบิ เก้ าล้ านเก้ าแสนห้ าหมื่นแปดพันหกร้ อยสามสิบเอ็ด
หน่วย)

จานวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ

: 129,958,631 หุ้น (หนึ่งร้ อยยี่สิบเก้ าล้ านเก้ าแสนห้ าหมื่นแปดพันหกร้ อยสามสิบเอ็ด
หุ้ น) มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หุ้ นละ 0.25 บาท หรื อ คิ ด เป็ นร้ อยละ 16.67 ของจ านวนหุ้ น
ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ จานวน 779,751,786 หุ้น ณ วันประชุมวิสามัญผู้
ถื อ หุ้น ครัง้ ที่ 2/2560 ซึ่งมี ม ติ ให้ ออกและเสนอขายใบสาคัญ แสดงสิท ธิ เมื่ อวัน ที่ 2
ตุลาคม 2560

วิธีการจัดสรร

: จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน 129,958,631 หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท ฯ
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ที่มีชื่อปรากฏในวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับใบสาคัญแสดงสิทธิ (Record
Date) ในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 และให้ รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ มี ก ารแก้ ไข
เพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ในอัตราส่วน
หุ้นสามัญเดิม 6 หุ้น ต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
ในการคานวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ หาก
มีเศษหุ้น สามัญ จากการคานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสาคัญ แสดงสิทธิ ของ
ผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ ้งทังจ
้ านวน
ในกรณีที่มีเศษของใบสาคัญแสดงสิทธิที่เกิดจากการคานวณตามอัตราส่วนการจัดสรร
ใบสาคัญ แสดงสิทธิ ให้ ปัดเศษดังกล่าวทิ ้งทัง้ จานวน ทังนี
้ ้ ภายหลังจากการคานวณ
สิทธิ ของผู้ถือ หุ้นที่จะได้ รับการจัดสรรใบสาคัญ แสดงสิทธิ ในกรณี ที่ มีเศษใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทังหมด
้
บริ ษัท ฯ จะดาเนินการยกเลิกใบสาคัญแสดง
สิทธิ ส่วนที่ เหลือจานวนดังกล่าว ซึ่งจะทาให้ คงเหลือใบสาคัญ แสดงสิทธิ ในจานวน
เท่ากับที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมได้ ลงตัว
ราคาเสนอขายต่อหน่วย

: 0.00 บาท (ศูนย์บาท)

วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

: 20 ตุลาคม 2560

วันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย

: วันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายกาหนดให้ ตรงกับวันครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่ง
ตรงกับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่วนั กาหนดการใช้ สทิ ธิใด ๆ ตรงกับวันหยุดทาการของบริ ษัทฯ ให้ เลือ่ นวัน
กาหนดใช้ สทิ ธิครัง้ ดังกล่าวเป็ นวันทาการก่อนหน้ า

อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ

: 3 ปี 4 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสาคัญ แสดงสิทธิ (วันที่ออกใบสาคัญ แสดงสิทธิ คื อ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560 และวันที่ครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 20
กุม ภาพัน ธ์ 2564) โดยบริ ษั ท ฯ จะไม่ ข ยายอายุข องใบส าคัญ แสดงสิท ธิ และไม่ มี
ข้ อกาหนดเรี ยกให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สทิ ธิก่อนครบกาหนด

อัตราการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ : ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื ้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้ นแต่กรณีมีการปรับอัตรา
การใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ

: 5 บาท (ห้ าบาท) ต่อ 1 หุ้น สามัญ ใหม่ เว้ น แต่ก รณี มี ก ารปรั บ ราคาการใช้ สิท ธิ ตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิ

วันใช้ สทิ ธิ

: ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ จะเริ่ มใช้ สทิ ธิครัง้ แรกได้ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 นับจาก
วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ และสามารถใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้ อีก 7 ครัง้
จนถึงสิ ้นสุดวันครบกาหนดอายุของใบสาคัญ แสดงสิทธิ ทัง้ นี ้ วันกาหนดการใช้ สิทธิ
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แต่ ล ะครั ง้ จะตรงกับ วัน ที่ 25 สิ งหาคม 2562 วัน ที่ 25 พฤศจิ ก ายน 2562 วัน ที่ 25
กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 วั น ที่ 25 พฤษภาคม 2563 วั น ที่ 25 สิ ง หาคม 2563 วั น ที่ 25
พฤศจิกายน 2563 และครัง้ สุดท้ ายกาหนดให้ ตรงกับวันครบกาหนดอายุของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ซึง่ ตรงกับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่วนั กาหนดการใช้ สทิ ธิใด ๆ ตรงกับวันหยุดทาการของบริ ษัทฯ ให้ เลือ่ นวัน
กาหนดใช้ สิทธิ ครัง้ ดังกล่าวเป็ นวันทาการก่อนหน้ า โดยบริ ษัท ฯ จะไม่ขยายอายุของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ และไม่มีข้อกาหนดเรี ยกให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้
สิทธิก่อนครบกาหนด (รายละเอียดในข้ อ 2.3 วิธีการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่
จะซื ้อหุ้น)
ระยะเวลาการแจ้ งความจานง : ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้ สิทธิ ในการซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ฯ จะต้ อง
ในการใช้ สทิ ธิ
แจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 5
วันทาการก่อนวันกาหนดการใช้ สทิ ธิแต่ละครัง้ ยกเว้ นกรณีการแจ้ งความจานงในการใช้
สิทธิครัง้ สุดท้ ายจะกาหนดระยะเวลาไว้ เท่ากับ 15 วัน ก่อนวันกาหนดการใช้ สิทธิ ครัง้
สุดท้ าย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 2.3.3
ตลาดรองของใบสาคัญแสดง
สิทธิ

: บริ ษัทฯ จะนาใบสาคัญแสดงสิทธิ เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิด : บริ ษัทฯ จะนาหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้ เข้ าจด
จากการใช้ สทิ ธิ
ทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
(Dilution Effect)

: เนื่ องจากบริ ษั ท ฯ มี ก ารออกและจัด สรรใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้น สามัญ ของ
บริ ษัท อีสต์โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ECFW2”) ควบคู่กั บ การออกและจัด สรรใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ดัง นัน้ ในการพิ จ ารณา
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ จะพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมในกรณีดงั นี ้
กรณีที่ 1 : กรณีที่บริ ษัทฯ ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และใบสาคัญ
แสดงสิทธิ และผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท ฯ เป็ นผู้ใช้ สิทธิ ของใบสาคัญ แสดง
สิทธิ ECF-W2 และ ใบสาคัญแสดงสิทธิ ทังจ
้ านวน ทังนี
้ ้ ในกรณี ที่ 1 ผู้ถือ
หุ้นเดิมจะไม่ได้ รับผลกระทบด้ านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control
Dilution)
กรณีที่ 2 : กรณี ที่บริ ษั ท ฯ ออกและจัดสรรใบสาคัญ แสดงสิทธิ ECF-W2 เพียงอย่าง
เดียว และใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 มีการเปลี่ยนมือจากผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริ ษัทฯ เป็ นนักลงทุนอื่น โดยนักลงทุนอื่นเป็ นผู้ใช้ สิทธิ ของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ECF-W2 ทังจ
้ านวน
กรณีที่ 3 : กรณี ที่บริ ษั ทฯ ออกและจัดสรรใบสาคัญ แสดงสิทธิ เพียงอย่างเดียว และ
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ใบสาคัญ แสดงสิทธิ มีการเปลี่ย นมือจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท ฯ เป็ นนัก
ลงทุนอื่น โดยนักลงทุนอื่นเป็ นผู้ใช้ สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิทงจ
ั ้ านวน
กรณีที่ 4 : กรณีที่บริ ษัทฯ ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และใบสาคัญ
แสดงสิทธิ และใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และใบสาคัญแสดงสิทธิ มี
การเปลี่ยนมือจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท ฯ เป็ นนักลงทุนอื่น โดยนักลงทุน
อื่นเป็ นผู้ใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทังจ
้ านวน
1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
ภายหลังการออกและจัดสรรใบสาคัญ แสดงสิทธิ ECF-W2 และใบสาคัญ แสดง
สิทธิ หากมีการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ/หรื อใบสาคัญแสดง
สิท ธิ ทัง้ จ านวน จะมี ผลกระทบจากการลดลงของสัด ส่ว นการถื อ หุ้น (Control
Dilution) โดยคานวณจากสูตรการคานวณ ดังนี ้
Control Dilution

=

1 - [Q0 / (Q0 + Qn)] โดยที่

Q0 = 779,751,786 หุ้น ซึง่ ได้ แก่จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท ฯ
ก่อนวันใช้ สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ/หรื อ ใบสาคัญแสดง
สิทธิ
Qn = จานวนหุ้นที่เพิ่มขึ ้นจากการใช้ สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ/
หรื อใบสาคัญแสดงสิทธิโดยในแต่ละกรณีได้ แก่
- กรณีที่ 2 (Qw2) : 194,937,946 หุ้น ซึ่งได้ แก่จานวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ ้น
จากการใช้ สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 ทังจ
้ านวน
- กรณีที่ 3 (Qw3) : 129,958,631 หุ้น ซึ่งได้ แก่จานวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ ้น
จากการใช้ สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิทงจ
ั ้ านวน
- กรณีที่ 4 (Qw4) : 324,896,577 หุ้น ซึ่งได้ แก่จานวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ ้น
จากการใช้ สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และใบสาคัญแสดง
สิทธิทงจ
ั ้ านวน

กรณีที่ 1
กรณีที่ 2
กรณีที่ 3
กรณีที่ 4

Control Dilution
ไม่มีผลกระทบ
ผู้ถือหุ้นเดิมได้ รับผลกระทบร้ อยละ 20.00
ผู้ถือหุ้นเดิมได้ รับผลกระทบร้ อยละ 14.29
ผู้ถือหุ้นเดิมได้ รับผลกระทบร้ อยละ 29.41
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2. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
ภายหลังการออกและจัด สรรใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ECF-W2 และ/หรื อใบสาคัญ
แสดงสิท ธิ จ ะมี ผลกระทบจากการลดลงของของราคาหุ้น (Price Dilution) โดย
คานวณจากสูตรการคานวณ ดังนี ้
Price Dilution

=

(P0 – Pn) / P0 โดยที่

P0 = ราคาตลาดถัว เฉลี่ ย ถ่ ว งน า้ หนัก ของหุ้ นของบริ ษั ท ฯ ย้ อ นหลัง 15 วัน
ทาการก่อนวันที่คณะกรรมการบริ ษัท ฯ มีมติให้ ออกและจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ECF-W2 และ ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อวันที่ 17 สิงหาคม 2560
ซึง่ เท่ากับ 4.14 บาทต่อหุ้น
Pn =

ราคาเฉลี่ยต่อหุ้น ทัง้ หมดภายหลังการใช้ สิท ธิ ของ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ
ECF-W2 และ/หรื อใบสาคัญแสดงสิทธิ ทังจ
้ านวน โดยในแต่ละกรณีได้ แก่
- กรณี ที่ 1 และ 4 : [(P0Q0) + (PW2QW2) + (PW3QW3)] / (Q0+QW2+QW3)
ซึง่ เท่ากับ 4.04 บาท
- กรณีที่ 2 : [(P0Q0) + (PW2QW2)] / (Q0+QW2) ซึง่ เท่ากับ 3.91 บาท
- กรณีที่ 3 : [(P0Q0) + (PW3QW3)] / (Q0+QW3) ซึง่ เท่ากับ 4.26 บาท
โดย PW2 คือราคาการใช้ สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 ที่ 3 บาท
และ PW3 คือราคาการใช้ สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ 5 บาท

กรณีที่ 1 และ 4
กรณีที่ 2
กรณีที่ 3

Price Dilution
ร้ อยละ 2.39
ร้ อยละ 5.50
ไม่มีผลกระทบ

3. การลดลงของกาไรต่อหุ้น (Earnings Per Share หรื อ EPS Dilution)
ภายหลังการออกและจัดสรรใบสาคัญ แสดงสิทธิ และ/หรื อ ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ECF-W2 การลดลงของก าไรต่ อ หุ้ น (EPS Dilution) โดยค านวณจากสูต รการ
คานวณ ดังนี ้
EPS Dilution

=

(EPS0 – EPSn) / EPS0 โดยที่

EPS0 = กาไรสุทธิ ของบริ ษัทฯ 4 ไตรมาสล่าสุด (ซึ่งเท่ากับ 57.01 ล้ านบาท) หาร
Q0 ซึง่ เท่ากับ 0.07 บาท
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EPSn = กาไรสุทธิของบริ ษัทฯ 4 ไตรมาสล่าสุด (ซึง่ เท่ากับ 57.01 ล้ านบาท) หาร
- กรณีที่ 1 และ 4 : (Q0+QW2+QW3) ซึง่ เท่ากับ 0.05 บาท
- กรณีที่ 2 : (Q0+QW2) ซึง่ เท่ากับ 0.06 บาท
- กรณีที่ 3 : (Q0+QW3) ซึง่ เท่ากับ 0.06 บาท
โดย PW2 คือราคาการใช้ สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 ที่ 3 บาท
และ PW3 คือราคาการใช้ สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ 5 บาท

กรณีที่ 1 และ 4
กรณีที่ 2
กรณีที่ 3

EPS Dilution
ร้ อยละ 29.41
ร้ อยละ 20.00
ร้ อยละ 14.29

2.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิ สมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิและผู้ทรงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิ
2.2.1

นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิมหี น้ าที่ที่จะต้ องออกใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดง
สิทธิ ฯ ทุกราย โดยในส่วนของใบสาคัญ แสดงสิทธิ ที่ฝากไว้ กับศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ จะระบุชื่อ
“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” เป็ นผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิแทนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
นัน้ นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิจะออกใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อออกใบแทนใบสาคัญแสดง
สิทธิ ตามแบบที่นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิกาหนดให้ แก่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์

2.2.2

นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิมีหน้ าที่ตามสัญญาแต่งตังนายทะเบี
้
ยนที่จะต้ องจัดทาและเก็บ
รักษาสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ไว้ จนกว่าใบสาคัญแสดงสิทธิทงหมดจะมี
ั้
การใช้ สทิ ธิ
ซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ หรื อจนกว่าครบกาหนดอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ (แล้ วแต่กรณี)

2.2.3

ผู้ทรงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
-

ผู้ทรงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิกรณีทวั่ ไป
สิทธิ ในใบสาคัญแสดงสิทธิจะตกได้ แก่บุคคลหรื อนิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็ นเจ้ าของใบสาคัญ
แสดงสิทธิจานวนดังกล่าวที่ระบุอยูใ่ นสมุดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ ในขณะนัน้ ๆ หรื อในวัน
ก่อนวันแรกของการปิ ดสมุดทะเบียนในกรณีที่มีการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ เว้ นแต่จะได้ มีการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิซึ่ง สามารถใช้ ยนั กับผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
ได้ ตามข้ อ 2.3.6 เกิดขึ ้นแล้ วในวันปิ ดสมุดทะเบียนที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น ซึง่ สิทธิในใบสาคัญแสดง
สิทธิจะตกได้ แก่ผ้ รู ับโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ
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-

ผู้ทรงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิกรณีที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิแ ทน
สิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิจะตกได้ แก่บคุ คลหรื อนิติบคุ คลที่นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ
ได้ รับแจ้ งเป็ นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์วา่ เป็ นผู้ทรงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน
ดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยจานวนดังกล่าวจะต้ องไม่
เกินกว่าจานวนรวมของใบสาคัญแสดงสิทธิในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ระบุอยู่ในสมุด
ทะเบียนในขณะนัน้ ๆ หรื อในวันก่อนวันแรกของการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดง
สิทธิในกรณีที่มีการปิ ดสมุดทะเบียน

2.2.4

เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้ งต่อนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ นายทะเบียนใบสาคัญแสดง
สิทธิมีหน้ าที่ที่จะต้ องออกใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ทู รงสิทธิ ในใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ฝากไว้ กับ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ ผ้ ทู รงสิทธิ ในใบสาคัญแสดงสิทธิ รายดังกล่าวเป็ นผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามจานวนที่ได้ รั บแจ้ งจากศูนย์รับ
ฝากหลัก ทรั พ ย์ ทัง้ นี ้ เมื่ อ ได้ มี ก ารออกใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ แ ละลงทะเบี ย นดังกล่า วแล้ ว นาย
ทะเบี ยนใบสาคัญ แสดงสิท ธิ จะแก้ ไขจ านวนรวมของใบสาคัญ แสดงสิทธิ ที่ ลงทะเบีย นในสมุด
ทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไว้ ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยหักจานวนใบสาคัญแสดง
สิทธิที่ได้ แยกไปลงทะเบียนไว้ ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิออก ส่วนจานวนรวมของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ออกให้ แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นนั ้ หากนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ
ไม่ได้ ทาการแก้ ไข (ไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตาม) ให้ ถือว่ามีจานวนลดลงตามจานวนของใบสาคัญแสดง
สิทธิที่ได้ แยกไปออกใบสาคัญแสดงสิทธิ และลงทะเบียนไว้ ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสาคัญแสดง
สิทธิดงั กล่าว

2.3 วิธีการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
2.3.1 วันกาหนดการใช้ สทิ ธิ
ผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิท ธิ จ ะเริ่ ม ใช้ สิ ท ธิ ค รั ง้ แรกได้ ในวัน ที่ 25 พฤษภาคม 2562 นับ จากวัน ที่ อ อก
ใบสาคัญ แสดงสิทธิ และสามารถใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญ แสดงสิทธิ ได้ อีก 7 ครัง้ จนถึงสิ ้นสุดวันครบ
กาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ ทังนี
้ ้ วันกาหนดการใช้ สิทธิแต่ละครัง้ จะตรงกับวันที่ 25 สิงหาคม
2562 วัน ที่ 25 พฤศจิ ก ายน 2562 วัน ที่ 25 กุ ม ภาพัน ธ์ 2563 วัน ที่ 25 พฤษภาคม 2563 วัน ที่ 25
สิงหาคม 2563 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 และครัง้ สุดท้ ายกาหนดให้ ตรงกับวันครบกาหนดอายุของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึง่ ตรงกับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่วนั กาหนดการใช้ สทิ ธิใด ๆ ตรงกับวันหยุดทาการของบริ ษัทฯ ให้ เลือ่ นวันกาหนดใช้ สิทธิ
ครัง้ ดังกล่าวเป็ นวันทาการก่อนหน้ า โดยบริ ษัท ฯ จะไม่ขยายอายุของใบสาคัญ แสดงสิทธิ และไม่มี
ข้ อกาหนดเรี ยกให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้ สทิ ธิก่อนครบกาหนด
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2.3.2 การใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ
ในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ แต่ละครัง้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ
ทังหมดหรื
้
อบางส่วนก็ได้ สาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่เหลือและไม่ได้ ใช้ สิทธิ ภายในวันกาหนดการ
ใช้ สิท ธิ ค รั ง้ สุด ท้ าย บริ ษั ท ฯ จะถื อว่าผู้ถื อใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ไม่ป ระสงค์ จ ะใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิดงั กล่าว และให้ ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธินนั ้ ๆ สิ ้นสภาพโดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ
2.3.3 ระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิซงึ่ ประสงค์จะใช้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ฯ จะต้ องแจ้ งความจานงใน
การใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ตามวิธีที่ระบุไว้ ในข้ อ 2.3.6 โดยมีระยะเวลาแจ้ งความจานงในการ
ใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ดังนี ้
-

การแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญในแต่ละครัง้ (ยกเว้ นการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย)
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิซงึ่ ประสงค์ที่จะใช้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ฯ จะต้ องแจ้ งความ
จานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. ของทุก
วันทาการ ภายในระยะเวลา 5 วันทาการก่อนวันกาหนดการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ (“ระยะเวลำกำร
แจ้ งควำมจ ำน งใน กำรใช้ สิ ท ธิ ”) ในกรณี ที่ วั น ก าหนดการใช้ สิ ท ธิ ตรงกั บ วั น หยุ ด
ทาการของบริ ษั ท ฯ ให้ เลื่อนวันกาหนดการใช้ สิทธิ ดังกล่าว เป็ นวัน ทาการสุดท้ ายก่อนหน้ าวัน
กาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ ดังกล่าว

-

การแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิการซื ้อหุ้นสามัญครัง้ สุดท้ าย
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิซงึ่ ประสงค์ที่จะใช้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ฯ จะต้ องแจ้ งความ
จานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. ของทุก
วันทาการ ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกาหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย (“ระยะเวลำกำรแจ้ ง
ควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิครั ง้ สุดท้ ำย”) ในกรณีที่วนั กาหนดการใช้ สิทธิตรงกับวันหยุดทาการ
ของบริ ษัทฯ ให้ เลือ่ นวันกาหนดการใช้ สิทธิดงั กล่าว เป็ นวันทาการสุดท้ ายก่อนหน้ าวันกาหนดการ
ใช้ สทิ ธิครัง้ ดังกล่าว

ทังนี
้ ้ การแจ้ งข่าวเกี่ยวกับการใช้ สิทธิ ระยะเวลาการใช้ สิทธิ และระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการ
ใช้ สทิ ธิ บริ ษัทฯ จะแจ้ งรายละเอียดดังกล่าวอย่างน้ อย 5 วันทาการก่อนระยะเวลาการแจ้ งความจานง
ในการใช้ สิทธิ ในแต่ละครัง้ ผ่านทางระบบ SET Portal สาหรับการใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ าย บริ ษัท ฯ จะส่ง
จดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ สุดท้ าย ภายใน 21 วันก่อนวัน
กาหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย นอกจากนี ้ บริ ษัท ฯ จะปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ
21 วันก่อนวันกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย และตลาดหลักทรัพย์จะทาการขึ ้นเครื่ องหมายห้ ามการซื ้อ
ขาย (SP) ล่วงหน้ า 2 วันทาการก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วนั
แรกของการปิ ดสมุดทะเบียนดังกล่าว ตรงกับวันหยุดของตลาดหลักทรัพย์ ให้ เลื่อนเป็ นวันทาการก่อน
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หน้ า และในกรณีที่วนั กาหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายตรงกับวันหยุดทาการ ให้ เลื่อนวันกาหนดการใช้
สิทธิครัง้ สุดท้ ายดังกล่าว เป็ นวันทาการสุดท้ ายก่อนหน้ าวันกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ายดังกล่าว ทังนี
้ ้
ใบสาคัญแสดงสิทธิ จะถูกพักการซื ้อขายตังแต่
้ วนั แรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมาย SP จนถึงวัน
กาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย
2.3.4 นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
ชัน้ 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Tower B (ข้ างสถานทูตจีน) เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400โทรศัพท์ 0-2009-9000
โทรสาร 0-2009-9991
Website : www.tsd.co.th
(1) นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่ง
ในสมุดทะเบียนจะต้ องประกอบด้ วย ชื่อและนามสกุลจริ ง สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์กาหนด ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะถือว่าข้ อมูลที่
ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นข้ อมูลที่ถกู ต้ อง ดังนัน้ ผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิ มีหน้ าที่ในการแจ้ งการเปลี่ยนแปลงข้ อมูล หรื อแก้ ไขข้ อผิดพลาดในรายละเอียดในการลง
บันทึกในสมุดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิตอ่ นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิโดยตรง
(2) นายทะเบี ย นใบสาคัญ แสดงสิท ธิ มี ห น้ า ที่ จ ะต้ อ งออกใบแทนใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และจะต้ องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
เป็ นผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิแทนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธินนั ้ และนายทะเบียนจะ
ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อออกใบรับเพื่อใช้ แทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามแบบที่นายทะเบียน
กาหนดให้ แก่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์
(3) นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ มีหน้ าที่ตามสัญญาการแต่งตังนายทะเบี
้
ยนที่จะต้ องจัดทาและ
เก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไว้ จนกว่าใบสาคัญแสดงสิทธิทงหมดจะมี
ั้
การใช้
สิทธิซื ้อหุ้นรองรับของบริ ษัทฯ หรื อจนกว่าครบกาหนดอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ (แล้ วแต่กรณี)
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยแจ้ งให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดง
สิทธิทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยแจ้ งผ่านทางระบบ SET Portal
และแจ้ งให้ สานักงาน ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน เช่นกัน
2.3.5

สถานที่ติดต่อในการใช้ สทิ ธิ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ สามารถติดต่อบริ ษัทฯ เพื่อใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้ ตามระยะเวลา
การแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิที่ระบุไว้ ในข้ อ 2.3.3 ณ สถานที่ตามที่อยูด่ งั ต่อไปนี ้
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ฝ่ ายเลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
25/28 หมู่ 12 ตาบลบึงคาพร้ อย อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ 0-2152-7301-4 ต่อ 212 หรื อ 202
โทรสาร 0-2152-7305
ในกรณีที่บริ ษัทฯ มีการเปลีย่ นแปลงสถานที่ติดต่อในการใช้ สทิ ธิ บริ ษัทฯ จะแจ้ งรายละเอียดให้ กบั ผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิทราบโดยแจ้ งผ่านทางระบบ SET Portal ต่อไป
2.3.6

วิธีการและขันตอนการใช้
้
สทิ ธิ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ
ซื อ้ หุ้น สามัญ ได้ ที่ บ ริ ษั ท ฯ หรื อ ดาวน์ โหลดจากเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ (www.ecf-furniture.com) ใน
ระหว่างระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ หรื อระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ
ครัง้ สุดท้ าย
2.3.6.1 ในกรณีที่ใบสาคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบใบหุ้น ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ ใบสาคัญ
แสดงสิทธิเป็ นหลักฐานในการแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิได้ ทนั ที
2.3.6.2 ในกรณี ที่ ใบสาคัญ แสดงสิทธิ อยู่ในระบบไร้ ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถื อใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ที่
ต้ องการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญต้ องแจ้ งความจานงและกรอกแบบคาขอ เพื่อขอถอนใบสาคัญ
แสดงสิทธิ หรื อเพื่อให้ ออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยยื่น
ต่อบริ ษัทหลักทรัพย์ที่ทาหน้ าที่เป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริ ษัท
หลักทรัพย์ดงั กล่าว จะดาเนินการแจ้ งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดง
สิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ สาหรับนาไปใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการใช้ สิทธิซื ้อหุ้น
สามัญกับบริ ษัทฯ เพื่อดาเนินการใช้ สทิ ธิตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น
2.3.6.3 ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญ
จะต้ อ งปฏิ บัติ ต ามเงื่ อ นไขและภายในระยะเวลาการแจ้ ง ความจ านงในการใช้ สิท ธิ ห รื อ
ระยะเวลาการแจ้ งความจ านงในการใช้ สิท ธิ ครั ง้ สุด ท้ าย โดยด าเนิ น การและส่งเอกสาร
ดังต่อไปนี ้ให้ แก่บริ ษัทฯ ตามสถานที่ติดต่อที่ระบุไว้ ในข้ อ 2.3.5 ข้ างต้ น
(ก) ใบแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญที่ได้ กรอกข้ อความถูกต้ อง ชัดเจน และ
ครบถ้ วนทุกรายการ พร้ อมลงนามโดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ และส่งให้ แก่ บริ ษัทฯ ใน
การใช้ สิท ธิ ในช่วงระยะเวลาการแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ หรื อระยะเวลาการแจ้ ง
ความจานงในการใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ าย ทังนี
้ ้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถขอรับแบบ
แสดงความจานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้ สิทธิ หรื อดาวน์
โหลดจากเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ (www.ecf-furniture.com) ในระหว่า งระยะเวลาแจ้ ง
ความจานงในการใช้ สทิ ธิ หรื อระยะเวลาแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย
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(ข) ใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ซึ่งผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้ านหลัง ตามจานวนที่ระบุอยู่ในใบแจ้ ง
ความจานงการใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญ และหนังสือมอบอานาจให้ ผ้ ูอื่นมารั บใบสาคัญ
แสดงสิทธิฉบับใหม่ สาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สทิ ธิ (ถ้ ามี)
(ค) ชาระเงินตามจานวนในการใช้ สิทธิ ตามที่ระบุในใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้น
สามัญ โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิ
ซื ้อหุ้นสามัญจะต้ องชาระเป็ นเงินโอนเข้ าบัญชีดงั ต่อไปนี ้เท่านัน้ “บัญชีจองซือ้ หุ้นเพิ่ม
ทุน บริ ษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)” ประเภทบัญชีกระแสรำยวัน
ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) สำขำ แกลง เลขที่บัญชี 329-3-03799-4 ทัง้ นี ้
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะงดรับชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญด้ วยวิธีการอื่นนอกเหนือจาก
เงินโอนเข้ าบัญชีที่กาหนดไว้ นี ้
ผู้ถือใบสาคัญ แสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญ แสดงสิทธิ จะเป็ นผู้รับภาระค่าใช้ จ่าย
และ/หรื อค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ ้นจากการโอนเงิน ค่าอากรแสตมป์ ที่เกิดขึ ้น หรื อภาษี อื่น
ใด (ถ้ ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรื อข้ อบังคับหรื อกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้
บังคับในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
(ง) หลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิ
1. บุคคลสัญชาติไทย

: สาเนาบัตรประชาชน หรื อสาเนาบัตรข้ าราชการ
หรื อ ส าเนาบั ต รพนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ยั ง ไม่
หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลีย่ นชื่อ/ชื่อสกุล ซึง่ ทา
ให้ ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้
แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบ
แจ้ งเปลี่ ย นชื่ อ /ชื่ อ สกุ ล เป็ นต้ น ) พร้ อมรั บ รอง
สาเนาถูกต้ อง

2. บุคคลต่างด้ าว

: สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาบัตรหนังสือเดินทาง
ที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง

3. นิติบคุ คลในประเทศ

: สาเนาหนังสือรับ รองบริ ษั ทที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ยื่นแบบ
แสดงความจานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ พร้ อม
รับรองสาเนาถูกต้ องโดยกรรมการผู้มีอานาจที่มี
ชื่ อ ปรากฏอยู่ใ นหนัง สื อ รั บ รองบริ ษั ท นัน้ และ
เอกสารหลักฐานของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อตาม
1. หรื อ 2. แล้ วแต่ ก รณี พร้ อมรั บ รองส าเนา
ถูกต้ อง
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4. นิติบคุ คลต่างประเทศ

: สาเนาเอกสารการจดทะเบี ย นจัด ตัง้ นิ ติ บุค คล
และ/หรื อ หนั ง สื อ รั บ รองนิ ติ บุ ค คลที่ อ อกโดย
หน่วยงานของรัฐอื่นที่มีอานาจของประเทศที่นิติ
บุ ค คลนั น้ จดทะเบี ย นจั ด ตั ง้ และรั บ รองโดย
Notary Public ของประเทศที่ออกเอกสารนันโดย
้
มีอ ายุไม่เกิ น 6 เดื อ นก่อ นวัน ที่ ยื่น ใบแจ้ งความ
จ านงการใช้ สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้ นสามั ญ พร้ อมรั บ รอง
ส าเนาถู ก ต้ องโดยกรรมการผู้ มี อ านาจ และ
เอกสารหลักฐานของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อตาม
1. หรื อ 2. แล้ วแต่ ก รณี พร้ อมรั บ รองส าเนา
ถูกต้ อง

5. คัสโตเดียน (Custodian) : สาเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary
Public ของประเทศที่ออกเอกสารนัน้ โดยมีอายุ
ไม่เกิ น 6 เดือ น ก่อนวัน ที่ยื่น ใบแจ้ งความจานง
การใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ พร้ อมหนังสือแต่งตังคั
้ ส
โตเดียน หนังสือมอบอานาจ (ถ้ ามี) และเอกสาร
หลักฐานของผู้มีอานาจลงลายมือชื่ อตาม 1. หรื อ
2. แล้ วแต่กรณี พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
ทังนี
้ ้ หากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้ สิทธิตามที่กล่าว
ข้ างต้ น บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ที่จะถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่ประสงค์จะใช้ สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นัน้ ๆ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ สามารถใช้ ดลุ พินิจในการ
พิ จ ารณาให้ ผ้ ูถื อ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ใช้ สิท ธิ ต ามใบส าคัญ แสดงสิท ธิ ได้ ต ามความ
เหมาะสม
2.3.6.4 จานวนหน่วยของใบสาคัญ แสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ที่ขอใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้น
สามัญจะต้ องเป็ นจานวนเต็มเท่านัน้ โดยอัตราการใช้ สทิ ธิเท่ากับใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบ
แทนใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้ นแต่กรณีการปรับอัตราการใช้ สิทธิ
ตามข้ อ 3.3 (เงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ)
2.3.6.5 จานวนหุ้นสามัญที่ออกเมื่อมีการใช้ สิทธิ จะคานวณโดยการนาจานวนเงินในการใช้ สิทธิ ซึ่ง
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิได้ ชาระตามที่กล่าวข้ างต้ น หารด้ วย
ราคาการใช้ สิทธิในขณะที่มีการใช้ สิทธินนั ้ โดยบริ ษัท ฯ จะออกหุ้นสามัญเป็ นจานวนเต็มไม่
เกินจานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ คูณด้ วยอัตราการ
ใช้ สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้ สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สิทธิแล้ ว ทาให้ มีเศษเหลืออยู่
จากการคานวณดังกล่าว บริ ษัทฯ จะไม่นาเศษดังกล่าวมาคิดคานวณและจะชาระเงินที่เหลือ
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จากการใช้ สิทธิ ดงั กล่าวเป็ นเงินโอน หรื อเช็คระบุชื่อขีดคร่ อมเฉพาะคืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14
วันทาการ นับจากวันกาหนดการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ โดยไม่มีดอกเบี ้ยไม่วา่ ในกรณีใด ๆ
ในกรณี ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้ สิทธิ ตามเกณฑ์ การปรับราคาการใช้ สิทธิ และ
อัตราการใช้ สทิ ธิตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจานวนหุ้นสามัญที่จะได้ รับ
จากการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ ตดั เศษของหุ้นทิ ้ง
2.3.6.6 การใช้ สิทธิในวันกาหนดการใช้ สิทธิในแต่ละครั ง้ ตามข้ อ 2.3.1 และข้ อ 2.3.3 ผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิ สามารถใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ โดยไม่มีการกาหนดจานวนหุ้นสามัญขันต
้ ่า
2.3.6.7 หากบริ ษัทฯ ได้ รับหลักฐานใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อหลักฐาน
ประกอบการใช้ สทิ ธิตามข้ อ 2.3.6.3 ง) ไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ อง หรื อบริ ษัทฯ ตรวจสอบได้ ว่า
ข้ อความที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ กรอกลงในใบแจ้ งความ
จานงในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญนัน้ ไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ อง หรื อติดอากรแสตมป์ (ถ้ ามี) ไม่
ครบถ้ วนถูกต้ องตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ข้ อบังคับ หรื อกฎหมายต่า ง ๆ ผู้ถือ
ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ห รื อใบแทนใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ต้ อ งท าการแก้ ไขให้ ถูก ต้ องภายใน
ระยะเวลาการแจ้ งความจานงใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ หรื อระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการ
ใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย หากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่ทาการ
แก้ ไขให้ ถูกต้ องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัท ฯ จะถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ แสดง
เจตนายกเลิกการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ และให้ ถือว่าการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิในครัง้
นันสิ
้ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ
บริ ษัทฯ จะโอนเงินคืน หรื อสัง่ จ่ายเช็คระบุชื่อขีดคร่ อมเฉพาะ (แล้ วแต่กรณี ) และใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ฯ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ ส่วนที่เหลือในกรณี ที่บริ ษัทฯ ถือว่ามีการใช้
สิทธิ เพี ยงบางส่วนคืน ให้ แก่ผ้ ูถือใบสาคัญ แสดงสิทธิ ฯ หรื อใบแทนใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ฯ
ภายใน 14 วันทาการนับจากวันกาหนดการใช้ สิทธิ ในครัง้ นัน้ ๆ บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อ
ดอกเบี ้ยและ/หรื อค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่ากรณี ใด ๆอย่างไรก็ดี ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบ
แทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่มีการใช้ สทิ ธิดงั กล่าว ยังมีผลใช้ ต่อไปจนถึงวันกาหนดการใช้
สิทธิครัง้ สุดท้ าย
ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ชาระจานวนเงินในการใช้
สิทธิไม่ครบถ้ วนตามจานวนที่ระบุไว้ ในใบแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญบริ ษัทฯ มี
สิทธิ ที่จะดาเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี ้ ตามที่ผ้ ูถือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบ
แทนใบสาคัญแสดงสิทธิเลือกไว้ ในใบแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ
(ก) ถือว่าการแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธินนสิ
ั ้ ้นสภาพลง โดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ หรื อ
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(ข) ถือว่าจานวนหุ้นสามัญ ที่จองซื ้อมีจานวนเพียงบางส่วนเท่ากับจานวนที่จะได้ รับตาม
จานวนเงินในการใช้ สิทธิ ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ รับชาระไว้ จริ งตามราคาการใช้ สิทธิ ในขณะนัน้
หรื อ
(ค) ให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ชาระเงินเพิ่มเติมตามจานวน
ที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิให้ ครบถ้ วนภายในระยะเวลาแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิในแต่ละ
ครัง้ หรื อระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย หากบริ ษัทฯ ไม่ได้ รับ
เงินครบถ้ วนตามจานวนในการใช้ สทิ ธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัทฯ จะถือว่าผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ และให้ ถือการแจ้ งความ
จานงในการใช้ สทิ ธิในครัง้ นันสิ
้ ้นสภาพลง โดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ
ในกรณี ตาม (ก) และ (ค) บริ ษั ท ฯ จะโอนเงิ น คื น หรื อสั่งจ่ายเช็ ค ระบุชื่อ ขีด คร่ อ มเฉพาะ
(แล้ วแต่กรณี) และใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิคืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันทาการนับจากวันกาหนดการใช้ สทิ ธิ
ในครัง้ นัน้ ๆ บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี ้ยและ/หรื อค่าเสียหายอื่นใดไม่วา่ กรณีใด ๆ
ในกรณี ตาม (ข) เว้ นแต่เป็ นการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย บริ ษัทฯ จะส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิ
หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิสว่ นที่เหลือในกรณีที่บริ ษัทฯ ถือว่ามีการใช้ สทิ ธิเพียงบางส่วน
คืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรั บ ภายใน 14 วัน ท าการนับ จากวัน ก าหนดการใช้ สิ ท ธิ โดยไม่มี ด อกเบี ย้ และ/หรื อ
ค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่ากรณีใด ๆ อย่างไรก็ดี ใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดง
สิทธิที่ยงั ไม่มีการใช้ สทิ ธิดงั กล่าวยังมีผลใช้ ตอ่ ไปจนถึงวันกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย
การกระทาใด ๆ ของบริ ษัทฯ ตามข้ อ 2.3.6.7 นี ้ ให้ ถือว่าเป็ นที่สดุ ในแต่ละครัง้ ของการใช้ สทิ ธิ
2.3.6.8 เมื่อมี ผ้ ูถือใบสาคัญ แสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญ แสดงสิทธิ ที่ ประสงค์ จะใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้น
สามัญได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ ส่ง
มอบทังใบส
้ าคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ใบแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ
ซื ้อหุ้นสามัญ พร้ อมหลักฐานประกอบการใช้ สิทธิ ตามข้ อ 2.3.6.3 ง) และชาระเงินค่าจองซื ้อ
หุ้นสามัญถูกต้ องและครบถ้ วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดง
สิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้ สทิ ธิได้ เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากบริ ษัทฯ
2.3.6.9 เมื่อพ้ นกาหนดวันกาหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายแล้ ว แต่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ยังมิได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของการใช้ สิทธิที่กาหนดไว้ อย่างครบถ้ วน ให้
ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธินนั ้ ๆ สิ ้นสภาพลง โดยไม่มีการใช้
สิทธิ และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ จะใช้ สิทธิไม่ได้ อีกเมื่อพ้ น
กาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย
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2.3.6.10 ในกรณีที่บริ ษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ ใช้ สิทธิให้ กบั ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อ
ใบแทนใบสาคัญ แสดงสิทธิ ได้ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันกาหนดการใช้ สิทธิใน
ครัง้ นั ้น ๆ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิจะได้ รับอัตราดอกเบี ้ย
ร้ อ ยละ 7.5 ต่อ ปี โดยค านวณจากเงิน ส่ว นที ่ไ ม่ไ ด้ ร ับ การใช้ ส ิท ธิน บั ตั ้งแต่ว นั ที ่พ้ น
กาหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผ้ ูถือใบสาคัญ แสดงสิทธิได้ รับคืนเงินส่วนที่ไม่ได้
ใช้ สิทธิ
อย่างไรก็ดี หากบริ ษั ทฯ ได้ ทาการโอนเงินคืน หรื อสัง่ จ่ายเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะชื่อผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่
อยู่ที่ระบุในใบแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ ซื ้อหุ้นสามัญโดยถูกต้ องแล้ วโดยชอบ ให้ ถือว่าผู้
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้ รับเงินคืนโดยชอบแล้ วและจะไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อ
ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป โดยบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรื อเสียหายอย่างใด
ที่อาจเกิดขึ ้นเนื่องจากการส่งเช็ค ทางไปรษณีย์ดงั กล่าว
2.3.6.11 ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นรองรับไม่เต็มจานวนที่ตนมีสิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิ บริ ษัทฯ จะออกใบสาคัญแสดงสิทธิใบใหม่ที่ระบุจานวนหน่วยของใบสาคัญแสดง
สิทธิที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันทาการนับแต่วนั ใช้ สิทธิ ใน
แต่ละครัง้ ยกเว้ นในการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ายจะไม่มีการออกใบสาคัญแสดงสิทธิใด ๆ อีก
2.3.6.12 ในกรณี ที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญ แสดงสิทธิ ส่งมอบใบสาคัญแสดง
สิทธิ เป็ นจานวนมากกว่าจานวนที่ประสงค์จะใช้ สิทธิ บริ ษัท ฯ จะส่งใบสาคัญแสดงสิทธิใบ
ใหม่ โดยมีจานวนของใบสาคัญ แสดงสิทธิ ที่ ลดลงให้ แก่ผ้ ูถือใบสาคัญ แสดงสิทธิ ดงั กล่าว
หากใบสาคัญแสดงสิทธินนอยู
ั ้ ่ในระบบใบหุ้น โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน
14 วันทาการนับจากวันใช้ สทิ ธินนั ้ ๆ และจะทาการยกเลิกใบสาคัญแสดงสิทธิใบเก่า
2.3.6.13 บริ ษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงทุนชาระแล้ วของบริ ษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ตาม
จานวนหุ้นสามัญ ที่อ อกใหม่สาหรั บการใช้ สิท ธิ ในแต่ละครัง้ ภายใน 14 วัน นับ ตัง้ แต่วัน ที่
บริ ษัทฯ ได้ รับชาระค่าหุ้นตามจานวนที่มีการใช้ สิทธิแต่ละครัง้ และบริ ษัท ฯ จะดาเนินการจด
ทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ ใช้ สทิ ธิโดยถูกต้ องสมบูรณ์
แล้ วนัน้ เข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นสามัญของบริ ษัท ฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจานวนหุ้นสามัญที่
คานวณได้ จากการใช้ สทิ ธิในครัง้ นัน้
บริ ษัทฯ จะดาเนินการยื่นคาขอให้ รับหุ้นสามัญที่เกิดจากการสิทธิดงั กล่าวเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับจากวันกาหนดการใช้ สทิ ธิแต่ละครัง้
หุ้นสามัญใหม่ที่ออกเนื่องจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถานะเท่า
เที ยมกับหุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ฯ ที่ ได้ อ อกไปก่อนหน้ าแล้ วทุกประการ นับตัง้ แต่วันที่ น าย
ทะเบียนหุ้นของบริ ษัทฯ ได้ จดแจ้ งชื่อของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนสาคัญแสดง
สิทธิที่ได้ ใช้ สิทธิโดยถูกต้ องสมบูรณ์แล้ วนันในสมุ
้
ดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ฯ เป็ นผู้ถือหุ้น
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ของบริ ษัทฯ และกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระของบริ ษัทฯ เรี ยบร้ อยแล้ วทุก
ประการ อันเนื่องมาจากการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
2.3.6.14 ในกรณีห้ นุ สามัญที่สารองไว้ เพื่อรองรับการใช้ สิทธิที่ไม่เพียงพอ บริ ษัท ฯ จะดาเนินการชดใช้
ค่าเสียหายที่เกิดขึ ้นให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้ สทิ ธิได้ ตามข้ อ 8 อย่างไรก็
ตาม บริ ษัทฯ จะไม่ชดใช้ ค่าเสียหายให้ แก่ผ้ ูถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ไม่สามารถใช้ สิทธิ ได้
ถึงแม้ ว่าจะมีห้ ุน สามัญ เพียงพอก็ ตาม (เช่น กรณี ที่ ผ้ ูถือใบสาคัญ แสดงสิทธิ ต่างด้ าวที่ไม่
สามารถใช้ สทิ ธิเพราะถูกจากัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นตามที่ระบุไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทฯ)
2.3.6.15 (ก) ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่เป็ นบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยตามข้ อบังคับบริ ษัทฯ จะสามารถ
ใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ เพื่อซื ้อหุ้นรองรับของบริ ษัท ฯ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน
ได้ ภายใต้ เงื่อนไขว่า เมื่อได้ ใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิในวันใช้ สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ แล้ ว
ต้ องไม่ทาให้ การถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยทังหมดขั
้
ดต่อข้ อบัง คับ
ของบริ ษัทฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องในเรื่ องสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติ
ไทย ซึง่ ณ วันออกใบสาคัญแสดงสิทธินี ้อยู่ที่ร้อยละ 49 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
(ข) อย่างไรก็ดี หากข้ อจากัดการถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยตาม (ก) ข้ างต้ นมีผลทา
ให้ ผ้ ูถื อ ใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ ที่ เป็ นบุค คลที่ มิ ใช่ สัญ ชาติ ไทย ซึ่งได้ ใช้ สิท ธิ ต ามวิ ธี ก าร
ดังกล่าวมาครบถ้ วน ไม่สามารถใช้ สทิ ธิได้ เต็มจานวนที่ระบุในหนังสือแสดงความจานงใน
การใช้ สิทธิ บริ ษัทฯ จะอนุญาตให้ ดาเนินการใช้ สิทธิได้ เพียงส่วนที่ไม่ขดั ต่อข้ อจากัดการ
ถือหุ้นข้ างต้ นภายใต้ หลักการผู้แสดงความจานงก่อนจะสามารถใช้ สิทธิ ได้ ก่อน (First
Come, First Served) และบริ ษัทฯ จะคืนใบสาคัญแสดงสิทธิและเงินส่วนที่ไม่ได้ ใช้ สิทธิ
โดยไม่มีดอกเบีย้ ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่เป็ นบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยดังกล่าว
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันทาการ นับแต่วนั ใช้ สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ
หากในวันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่เป็ นบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยไม่
สามารถใช้ สิทธิ เนื่องจากข้ อจากัดเรื่ องสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลที่มิใช่
สัญชาติไทยให้ ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวหมดอายุลง โดยผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิ ที่เป็ นบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยดังกล่าว ไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายหรื อค่าชดใช้
ใด ๆ จากบริ ษัทฯ และบริ ษัทฯ จะไม่มีการชาระค่าเสียหายหรื อค่าชดเชยใด ๆ ให้ แก่ผ้ ถู ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิจากการดังกล่าวทังสิ
้ ้น
2.3.6.16 การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่ ชื่อที่จะระบุในหุ้นสามัญออกใหม่จะใช้ ชื่อเดียวกัน
กับชื่อที่ปรากฏอยู่ในใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ โดยบริ ษัท ฯ จะจัดส่งใบหุ้น
ไปยังผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามที่อยู่ที่ได้ ระบุไว้ ในใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้น
สามัญโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 15 วันทาการ นับจากวันกาหนดการใช้
สิทธิ แต่ละครั ง้ อย่างไรก็ ตาม บริ ษัทฯ อาจตกลงกับผู้ถือใบสาคัญ แสดงสิทธิ ล่วงหน้ า ให้
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บริ ษัทฯ เก็บใบหุ้นสามัญ ใบสาคัญแสดงสิทธิ ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ และเอกสารอื่น ๆ
ไว้ ที่บริ ษัทฯ เพื่อให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อตัวแทนมารับไปด้ วยตัวเองก็ได้ โดยจะต้ อง
ดาเนินการตามที่บริ ษัท ฯ กาหนด บริ ษัท ฯ อาจจะออกใบหุ้นในระบบใบหุ้น (Script) และ
ระบบไร้ ใบหุ้น (Scriptless) หากบริ ษัท ฯ จะออกหุ้นสามัญ โดยระบบไร้ ใบหุ้น บริ ษัท ฯ จะ
ดาเนินการเมื่อผู้ถือใบสาคัญ แสดงสิทธิ ได้ แจ้ งให้ บริ ษัท ฯ ทราบว่า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ยอมรับเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้ กบั ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิแล้ ว โดยบริ ษัท ฯ จะส่งใบ
หุ้นสามัญหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิ เข้ าฝากไว้ กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิต้องระบุชื่อและบัญชีของบริ ษัทสมาชิกของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยถูกต้ องใน
ใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ และบริ ษัท ฯ จะส่งมอบหุ้นสามัญ หรื อใบสาคัญ
แสดงสิทธิผา่ นบัญชีฝากหลักทรัพย์ภายใน 7 วันทาการนับจากวันใช้ สทิ ธิแต่ละครัง้
2.3.6.17 ในกรณี ที่ การใช้ สิทธิ ซื อ้ หุ้นสามั ญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ต้ องมี ภาระภาษี เงินได้ ค่าอากร
แสตมป์ หรื อภาษี อื่นใด (ถ้ ามี) ตามประมวลรัษฎากรหรื อกฎหมายอื่นใด ผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิที่ใช้ สิทธิถือหุ้นดังกล่าวต้ องเป็ นผู้รับภาระค่าภาษี ดงั กล่าวทังสิ
้ ้น รวมทังยิ
้ นยอมให้ บริ ษัทฯ
มีสทิ ธิหกั ภาษี ณ ที่จ่ายได้ ตามที่กฎหมายกาหนด
2.3.7 การแก้ ไขวิธีการและขันตอนการใช้
้
สทิ ธิ
ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลอดจนหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้ องได้ ออก
ประกาศ ระเบียบ หรื อวิธีการปฏิบตั ิการใด ๆ ที่มีผลทาให้ บริ ษัทฯ ต้ องแก้ ไขรายละเอียดของวิธีการและ
ขันตอนในการใช้
้
สทิ ธิตามข้ อ 2.3.6 ให้ บริ ษัทฯ สามารถทาการแก้ ไขขันตอนการใช้
้
สทิ ธิให้ สอดคล้ องกับ
ประกาศ ระเบียบ หรื อวิธีปฏิบัติดังกล่าวได้ และต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูถือใบสาคัญ แสดงสิทธิ นายทะเบี ยน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ สานักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกั ช้ า
3. หน้ ำที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิมีหน้ าที่ที่จะต้ องปฏิบตั ิตลอดอายุสญ
ั ญาของใบสาคัญแสดงสิทธิ ดังนี ้
3.1. การปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อกาหนดสิทธิ
ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิจะใช้ ความพยายามอย่างดีที่สดุ ในการประกอบธุรกิจให้ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
และจะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง รวมตลอดถึงกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ และคาสัง่ ต่าง ๆ ที่ออกตาม
กฎหมาย และจะปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของข้ อกาหนดสิทธิฉบับนี ้โดยเคร่งครัดตลอดอายุของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
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3.2. สิทธิของบริ ษัทฯ ในการเรี ยกให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิใช้ สทิ ธิก่อนระยะเวลาที่กาหนดตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่บริ ษัท ฯ ออกครัง้ นี ้ไม่มีข้อกาหนดให้ บริ ษัท ฯ สามารถเรี ยกให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิใช้
สิทธิก่อนระยะเวลาที่กาหนดตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
3.3. เงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ
3.3.1

บริ ษัทฯ ต้ องดาเนินการปรับราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิ ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่ ดังต่อไปนี ้ ทังนี
้ ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ให้ ด้อยไปกว่าเดิม
(ก) เมื่อบริ ษัทฯ เปลีย่ นแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัท ฯ อันเป็ นผลมาจากการรวมหรื อ
การแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ ออกแล้ วของบริ ษัทฯ
(ข) เมื่อบริ ษัท ฯ เสนอขายหุ้นสามัญ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม และ/หรื อ ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคลใน
วงจากัด ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คานวณได้ ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของ “ราคา
ตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ”
(ค) เมื่อบริ ษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ ประชาชนทัว่ ไป และ/
หรื อ บุคคลในวงจากัด โดยหลักทรัพย์นนให้
ั ้ สทิ ธิแก่ผ้ ถู ือหลักทรัพย์ในการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพเป็ น
หุ้นสามัญ หรื อใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้น
สามัญ) โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่ อรองรับสิทธิดงั กล่าว ต่ากว่าร้ อยละ
90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ”
(ง) เมื่อบริ ษัทฯ จ่ายปั นผลทังหมดหรื
้
อบางส่วนเป็ นหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ
(จ) เมื่อบริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้ อยละ 80 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ ของ
บริ ษัทฯ สาหรับการดาเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ระหว่างอายุใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออก
ในครัง้ นี ้
(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทาให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ อันทา
ให้ ผลประโยชน์ ตอบแทนใด ๆ ที่ผ้ ูถือใบสาคัญ แสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญ แสดงสิทธิ ฯ จะ
ได้ รับเมื่อมีการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นันไม่
้ ได้ อยูใ่ น
ข้ อ (ก) ถึง (จ)
ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ และการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้ สิทธิที่
จะซื อ้ หุ้ นสามัญ รวมทัง้ วิ ธี การค านวณถึ งการเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวตามที่ ระบุต่ อไปนี ้ ไม่ ได้ ท าให้
ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ จะได้ รับเมื่อมีการใช้ สทิ ธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยบริ ษัทจะดาเนินการปรับราคาการ
ใช้ สทิ ธิ และอัตราการใช้ สทิ ธิในกรณีตา่ ง ๆ ดังกล่าวข้ างต้ นตามสูตรและวิธีการคานวณ ดังต่อไปนี ้
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(ก) เมื่อบริ ษัทฯ เปลีย่ นแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัท ฯ อันเป็ นผลมาจากการรวมหรื อ
การแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ ออกแล้ วของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ จะปรับราคาการใช้ สทิ ธิอนั เป็ นผลมาจากการรวม หรื อการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ออกแล้ ว
ของบริ ษัทฯ โดยจะมีผลบังคับทันที นับตังแต่
้ วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญ
ของบริ ษัทฯ เพื่อให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้ รับหุ้นตามจานวนที่
ค านวณได้ ต ามสูต รและประเภทเช่ น เดี ย วกับ หุ้น สามั ญ ของบริ ษั ท ฯ ที่ อ อกภายหลังจากการ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าว เสมือนว่าไม่มีการเปลีย่ นแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ
1. ราคาการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Pr ice1  Pr ice0 

[ Par1]
[ Par 0]

2. อัตราการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Ratio1  Ratio0 

โดยที่

[ Par 0]
[ Par1]

Price0 คือ ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
Price1 คือ ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
Ratio0 คือ อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
Ratio1 คือ อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
Par0 คือ มูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญก่อนการเปลีย่ นแปลง
Par1 คือ มูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญหลังการเปลีย่ นแปลง

(ข) เมื่อบริ ษัท ฯ เสนอขายหุ้นสามัญ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม และ/หรื อ ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคลใน
วงจากัด ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คานวณได้ ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของ “ราคา
ตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ”
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ และอัตราการใช้ สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั ง้ แต่วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้น
สามัญจะไม่ได้ รับสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมาย
XR) สาหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรื อ วันแรกของการ
เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคลในวงจากัด แล้ วแต่กรณี
“ราคาเฉลีย่ ของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คานวณได้ จาก จานวนเงินทังสิ
้ ้นที่บริ ษัทฯ จะได้ รับจากการ
เสนอขายหุ้น หักด้ วยค่าใช้ จา่ ยที่เกิดจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกนัน้ (ถ้ ามี) หารด้ วยจานวน
หุ้นสามัญทังสิ
้ ้นที่ออกใหม่ในครัง้ นัน้
“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ” ได้ กาหนดไว้ เท่ากับ “ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักต่อ
หุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัท ฯ” โดยที่ “ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของ
บริ ษัทฯ” หมายถึง มูลค่าการซื ้อขายหุ้นสามัญทังหมดของบริ
้
ษัท ฯ หารด้ วยจานวนหุ้นสามัญของ
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บริ ษัทฯ ที่ทาการซื ้อขายทังหมดในตลาดหลั
้
กทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทาการ (วันที่เปิ ดทา
การซื ้อขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ ในการคานวณ
ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท ฯ” เนื่องจากหุ้นสามัญของบริ ษัท ฯ
ไม่มีการซื ้อขายในช่วงระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัทฯ จะทาการกาหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ ในการ
คานวณแทน
“วันที่ใช้ ในการคานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญ
ที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมาย XR) สาหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ กบั ผู้
หุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรื อ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชน
ทัว่ ไป สาหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่
บุคคลในวงจากัด แล้ วแต่กรณี
อนึง่ ในกรณีที่เมื่อมีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้ อมกันมากกว่ า 1 ราคาการเสนอขาย ใน
เงื่อนไขที่จะต้ องจองซื ้อหุ้นดังกล่าวด้ วยกัน ให้ นาราคาเสนอขายของทุกราคา และจานวนหุ้นที่
ออกใหม่ทงหมดมาค
ั้
านวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขาย
พร้ อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ต้องจองซื ้อด้ วยกัน ให้ นาจานวนหุ้นและราคาเสนอขาย
เฉพาะของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ซึ่ง “ราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ” ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของ
"ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ" มาคานวณการเปลีย่ นแปลงเท่านัน้
ในกรณี ที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้ เงื่อนไขที่จะต้ องจองซื ้อด้ วยกัน ให้ นาเฉพาะราคา
เสนอขายที่ ต่ า กว่ า ร้ อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่ อ หุ้ นสามัญ ของบริ ษั ท ฯ” มาค านวณการ
เปลีย่ นแปลงเท่านัน้
1. ราคาการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Pr ice1  Pr ice0 

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

2. อัตราการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Ratio1  Ratio0 

โดยที่

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

Price0 คือ ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
Price1 คือ ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
Ratio0 คือ อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
Ratio1 คือ อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
MP
A

คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ”
คือ จานวนหุ้นสามัญ ที่ได้ เรี ยกชาระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนปิ ดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิ ในการจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณี
เสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ วันก่อนวันแรกของ
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B
BX

การเสนอขายหุ้นสามัญ ที่ออกใหม่ กรณี เสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่
ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณี เสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่บุคคลใน
วงจากัด แล้ วแต่กรณี
คือ จานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ทังที
้ ่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/
หรื อ เสนอขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคลในวงจากัด
คือ จานวนเงินที่ได้ รับภายหลังจากการหักค่าใช้ จ่าย (ถ้ ามี) จากการออก
หุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นเดิม และ/หรื อ เสนอ
ขายให้ แก่ ป ระชาชนทั่ ว ไป และ/หรื อ เสนอขายให้ แก่ บุ ค คลใน
วงจากัด

(ค) เมื่อบริ ษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ ประชาชนทัว่ ไป และ/
หรื อ บุคคลในวงจากัด โดยหลักทรัพย์นนให้
ั ้ สทิ ธิแก่ผ้ ถู ือหลักทรัพย์ในการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพเป็ น
หุ้นสามัญ หรื อใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญ (เช่ น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้น
สามัญ) โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงั กล่าว ต่ากว่าร้ อยละ
90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ”
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิ จะมีผลบังคับทันที ตังแต่
้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้น
สามัญจะไม่ได้ รับการใช้ สิทธิในการจองซื ้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้ สิทธิที่จะแปลงสภาพ/
เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมาย XW) สาหรับกรณีที่เป็ นการเสนอ
ขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรื อ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
ใด ๆ ที่ให้ สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลีย่ นเป็ นหุ้นสามัญแก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ ที่เป็ นการเสนอ
ขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด แล้ วแต่กรณี
“ราคาเฉลีย่ ต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คานวณได้ จากจานวนเงินที่บริ ษัทฯ จะได้ รับจากการ
ออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่มีสทิ ธิในการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ รวมกับเงินที่ได้ รับจากการ
ใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญนัน้ หักด้ วยค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ (ถ้ ามี) หาร
ด้ วยจานวนหุ้นสามัญทังหมดที
้
่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธินนั ้
“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท ฯ” และฐานของมูลค่าที่ตราไว้ ซึ่งจะใช้ เปรี ยบเทียบให้ ใช้
และมีความหมายเช่นเดียวกับ รายละเอียดในข้ อ (ข) ข้ างต้ น
“วันที่ใช้ ในการคานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิในการจองซื ้อหลักทรัพย์
ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้ สิทธิ ที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึน้
เครื่ องหมาย XW) สาหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรื อ
วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้ สิท ธิ ที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้น
สามัญแก่ประชาชนทัว่ ไป สาหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวต่อประชาชนทัว่ ไป
และ/หรื อ ที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด แล้ วแต่กรณี
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อนึง่ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสทิ ธิแปลงสภาพพร้ อมกัน มากกว่า 1 ราคา
การเสนอขาย ในเงื่อนไขที่จะต้ องจองซื ้อหลักทรัพย์ดงั กล่าวด้ วยกัน ให้ คานวณการเปลี่ยนแปลง
จาก หลัก ทรั พ ย์ ที่ อ อกใหม่ ที่ มี สิท ธิ แ ปลงสภาพทัง้ หมด แต่ในกรณี ที่ ก ารเสนอขายพร้ อมกัน
ดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ต้องจองซื ้อด้ วยกัน ให้ คานวณการเปลี่ยนแปลงจาก หลักทรัพย์ที่
ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ ซึ่ง "ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่" ต่ากว่าร้ อยละ 90
ของ "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ" เท่านัน้
1. ราคาการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Pr ice1  Pr ice0 

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

2. อัตราการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Ratio1  Ratio0 

โดยที่

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

Price0 คือ ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
Price1 คือ ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
Ratio0 คือ อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
Ratio1 คือ อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
MP
A

B

BX

คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ”
คือ จานวนหุ้นสามัญ ที่ได้ เรี ยกชาระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนปิ ดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อการจองซื ้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะ
แปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญได้ กรณีเสนอขายให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
และ/หรื อ ก่อนวันแรกของระยะเวลาการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออก
ใหม่ใด ๆ ที่มีสทิ ธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญได้ ต่อประชาชน
ทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคลในวงจากัด แล้ วแต่กรณี
คือ จานวนหุ้นสามัญ ที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้ สิทธิ ของหลักทรัพย์
ใด ๆ ซึ่งสามารถแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ ที่จะเสนอขาย
ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม และ/หรื อ เสนอขายให้ แก่ประชาชนทั่วไป และ/
หรื อ เสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด แล้ วแต่กรณี
คือ จานวนเงินที่บริ ษัทฯ จะได้ รับภายหลังจากการหักค่าใช้ จ่าย (ถ้ ามี)
จากการออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่มีสิทธิในการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ น
หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม และ/หรื อ เสนอขายให้ แก่
ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ เสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด รวมกับ
เงินที่ได้ รับจากการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ
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(ง) เมื่อบริ ษัทฯ จ่ายปั นผลทังหมดหรื
้
อบางส่วนเป็ นหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตังแต่
้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้น
สามัญไม่มีสทิ ธิในการรับหุ้นปั นผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมาย XD)
1. ราคาการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Pr ice1  Pr ice0 

[ A]
[ A  B]

2. อัตราการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Ratio1  Ratio0 

โดยที่

[ A  B]
[ A]

Price0 คือ ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
Price1 คือ ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
Ratio0 คือ อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
Ratio1 คือ อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
A
B

คือ จานวนหุ้นสามัญ ที่ได้ เรี ยกชาระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนปิ ดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญเพื่อสิทธิการรับหุ้นปั นผล
คือ จานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปั นผล

(จ) เมื่อบริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้ อยละ 80 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ ของ
บริ ษัทฯ สาหรับการดาเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ระหว่างอายุใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออก
ในครัง้ นี ้
การคานวณอัตราร้ อยละของเงินปั นผลที่จ่ายให้ กบั ผู้ถือหุ้น ให้ คานวณโดยนาเงินปั นผลที่จ่ายออก
จริ งในรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปี ดงั กล่าว หารด้ วยกาไรสุทธิ หลังหักภาษี เงินได้ ของผลการ
ด าเนิ น งานตามงบการเงิ น รวม (ที่ ได้ มี ก ารตรวจสอบโดยผู้สอบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ) ของรอบ
ระยะเวลาบัญชีนนั ้ การเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิจะมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั้
วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญไม่มีสทิ ธิในการรับเงินปั นผลนัน้ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมาย
XD)
1. ราคาการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Pr ice1  Pr ice0 

[ MP  ( D  R)]
[ MP]

2. อัตราการใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Ratio1  Ratio0 

โดยที่

[ MP]
[ MP  ( D  R)]

Price0 คือ ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
Price1 คือ ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
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Ratio0 คือ อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
Ratio1 คือ อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
MP
D
R

คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ”
คือ เงินปั นผลต่อหุ้นที่จ่ายจริ งแก่ผ้ ถู ือหุ้น
คือ เงินปั นผลต่อหุ้น ที่จะจ่ายในอัตราร้ อยละ 80 โดยคานวณจากกาไร
สุทธิหลังหักภาษี เงินได้ หารด้ วยจานวนหุ้นทังหมดที
้
่มีสิทธิได้ รับเงิน
ปั นผล

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท ฯ” และฐานของมูลค่าที่ตราไว้ ซึ่งจะใช้ เปรี ยบเทียบให้ ใช้
และมีความหมายเช่นเดียวกับ รายละเอียดในข้ อ (ข) ข้ างต้ น
“วันที่ใช้ ในการคานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิในเงินปั นผล
(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทาให้ ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบ
แทนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จะได้ รับเมื่อมีการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยที่
เหตุการณ์ใด ๆ นันไม่
้ ได้ อยูใ่ นข้ อ (ก) ถึง (จ) ให้ บริ ษัทฯ พิจารณากาหนดเงื่อนไขและรายละเอียด
อื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้ องกับการปรับหรื อพิจารณากาหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ และ/หรื อ
อัตราการใช้ สิทธิใหม่อย่างเป็ นธรรม และไม่ทาให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ได้ รับผลประโยชน์ ด้อยไปจากเดิม โดยให้ ถือว่าผลการพิจารณานันเป็
้ นที่สดุ และให้
บริ ษัทฯ แจ้ งให้ สานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ ทราบถึง
รายละเอียดดังกล่าวด้ วยโดยทันทีหรื อก่อนวันที่เกิดเหตุการณ์ที่ต้องดาเนินการเปลีย่ นแปลงการใช้
สิทธิดงั กล่าว
3.3.2

การคานวณการเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิตามข้ อ (ก) ถึง (ฉ) เป็ นอิสระต่อกัน
และจะคานวณการเปลี่ยนแปลงตามลาดับเหตุการณ์ต่าง ๆ ก่อนหลังเปรี ยบเทียบกับ "ราคาตลาดของ
หุ้นสามัญของบริ ษัท ฯ” สาหรับกรณีที่เหตุการณ์ ต่าง ๆ เกิดขึ ้นพร้ อมกัน ให้ คานวณการเปลี่ยนแปลง
เรี ยงตามลาดับ ดังนี ้ คือ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) และ (ฉ) โดยในแต่ละลาดับครัง้ ที่คานวณการเปลีย่ นแปลง
ให้ คงสภาพของราคาการใช้ สทิ ธิเป็ นทศนิยม 4 ตาแหน่ง และอัตราการใช้ สทิ ธิเป็ นทศนิยม 4 ตาแหน่ง
“ราคาตลาดของหุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ฯ” ซึ่งจะใช้ เปรี ยบเที ยบให้ ใช้ และมี ความหมายเช่น เดีย วกับ
รายละเอียดในข้ อ (ข) ข้ างต้ น

3.3.3

การคานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ และอัตราการใช้ สิทธิ ตามข้ อ (ก) ถึง (ฉ) จะไม่มีการ
เปลีย่ นแปลง ซึง่ ทาให้ ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่สงู ขึ ้น และ/หรื อ อัตราการใช้ สทิ ธิลดลง เว้ นแต่กรณีการรวม
หุ้น ในกรณีที่ห้ นุ สามัญที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิตามจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดง
สิทธิของการแสดงความจานงการใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง ของอัตราการใช้ สิทธิใหม่
หลังการเปลี่ยนแปลง) คานวณออกมาเป็ นเศษของหุ้นให้ ตดั เศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง และหากราคาการใช้
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สิทธิหลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง) คูณกับจานวนหุ้นสามัญ ในการแสดงความจานงการ
ใช้ สทิ ธิในรอบนัน้ คานวณได้ เป็ นเศษของบาทให้ ตดั เศษของบาททิ ้ง
3.3.4

ในกรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิจนเป็ นผลทาให้ ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่มรี าคาต่ากว่ามูลค่าที่
ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ (Par Value) ก็ให้ ใช้ ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่ดงั กล่าว เว้ นแต่จะเป็ นกรณีที่
กฎหมายห้ ามมิให้ บริ ษัทฯ ออกหุ้นต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ที่จะปรับราคาใช้ สิทธิ
ใหม่เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญเท่านัน้ สาหรับอัตราการใช้ สิทธิ ใหม่ให้ ใ ช้ อตั ราการใช้ สิทธิ ที่
คานวณได้ ตามข้ อ (ก) ถึง (ฉ) เช่นเดิม

3.3.5

สถานภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่อยู่ระหว่างวันที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ หรื อใบแทนใบส าคัญ แสดงสิ ทธิ แสดงความจ านงใช้ สิ ทธิ และวันก่ อนที่ กระทรวงพาณิ ชย์ จะรั บ
จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ ว อันเนื่องมาจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดง
สิทธิ จะมีสถานภาพและสิทธิ เช่นเดียวกับใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ยังไม่ได้
แสดงความจานงใช้ สิทธิ และสถานภาพจะสิ ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้ รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระ
แล้ ว อันเนื่องมาจากการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิข้างต้ นแล้ ว
ในกรณีบริ ษัทฯ มีการปรับราคาการใช้ สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สิทธิ ในช่วงที่บริ ษัท ฯ ยังไม่ได้ นาหุ้น
สามัญที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ เข้ าจดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ ทาการใช้ สิทธิแล้ วจะ
ได้ รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริ ษัทฯ จะดาเนินการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้ แก่ใบสาคัญแสดง
สิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยเร็ วที่สดุ ตามจานวนที่ผ้ ูถือ ใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ สมควรจะได้ รับ หากราคาที่ปรับใหม่นนมี
ั ้ ผลบังคับใช้ โดยหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มเติม
อาจได้ รับช้ ากว่าหุ้นสามัญที่ได้ รับก่อนหน้ านี ้แล้ ว แต่ไม่เกิน 45 วันทาการ นับจากวันที่มีการปรับสิทธิ

3.3.6

บริ ษัทฯ อาจทาการปรับราคาการใช้ สิทธิ ค วบคู่กบั การออกใบสาคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับ
อัตราการใช้ สิทธิ ก็ได้ ทังนี
้ ้ หากบริ ษัทฯ ต้ องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม ให้ ถือว่าบริ ษัทฯ ได้ รับอนุญาตให้
เสนอขายหุ้นรองรับดังกล่าวเมื่อได้ ยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมตั ิให้ ออกหุ้นเพิ่มเติมเพื่อรองรับการ
ปรับสิทธิ นนอย่
ั ้ างเพียงพอต่อสานักงาน ก.ล.ต. ก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริ ษัทได้ รับอนุญาตให้
เสนอขายหุ้นรองรับ

3.3.7

หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและ
ได้ รับ ผลประโยชน์ อัน พึ งได้ เหมื อ นหุ้น สามัญ เดิ ม ที่ อ อกและเรี ย กช าระเต็ ม มูลค่า แล้ วของบริ ษั ท ฯ
ทุกประการ เมื่อกระทรวงพาณิชย์ได้ รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วของบริ ษัทฯ

3.3.8

การเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิ ตามเงื่อนไขที่ (ก) ถึง (ฉ) บริ ษัทฯ จะดาเนินการ
แจ้ งผลการเปลี่ยนแปลง โดยแจ้ งถึงรายละเอียดวิธีการคานวณและเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ให้ สานักงาน ก.ล.ต. ทราบ และสาหรับผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ และตลาดหลักทรัพย์ บริ ษัทฯ
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จะแจ้ งผ่านทางระบบ SET Portal โดยแจ้ งทันทีหรื อก่อนวันที่อตั ราหรื อราคาใช้ สิทธิ แปลงสภาพมีผล
บังคับใช้ โดยบริ ษัทฯ จะไม่ทาการเวนคืนใบสาคัญแสดงสิทธิ แต่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิเดิมจะได้ รับ
สิทธิในการเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิ และอัตราการใช้ สทิ ธิทกุ ประการ
3.3.9

บริ ษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสาคัญแสดงสิทธิฯ และจะไม่แก้ ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้ สิทธิ
เว้ นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กาหนดไว้ ในข้ อ 3.3 นี ้

4. สถำนะของหุ้นสำมัญใหม่ ท่ เี กิดจำกกำรใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
สิทธิ ของหุ้นสามัญที่ออกตามการใช้ สิทธิของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้ นี ้ จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้น
สามัญเดิมของบริ ษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้ านีแ้ ล้ ว ทุกประการ รวมทัง้ สิทธิ ในการรับเงินปั นผลหรื อประโยชน์อื่นใด ที่
บริ ษัทฯ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญ ทังนี
้ ้ นับตังแต่
้ วนั ที่นายทะเบียนหุ้นสามัญของบริ ษัท ฯ ได้ จดแจ้ งชื่อผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิเป็ นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ ว
5. รำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
5.1 จานวนหุ้น สามัญ ที่ อ อกเพื่ อ รองรั บ ใบส าคัญ แสดงสิท ธิ เท่ ากับ 129,958,631 หุ้น คิ ด เป็ น ร้ อยละ 100 ของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้ นี ้
5.2 มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หุ้น เท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น
5.3 ราคาการใช้ สทิ ธิ เท่ากับ 5 บาทต่อหุ้น
5.4 อัตราการใช้ สทิ ธิ เท่ากับ 1 หน่วย ใบสาคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ
ตลาดรองของหุ้น สามัญ ที่ ร องรั บ ใบส าคัญ แสดงสิท ธิ ได้ แ ก่ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ เอ็ ม เอ ไอ โดยบริ ษั ท ฯ จะ
ดาเนินการยื่นขออนุญาตนาหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ เข้ าจดทะเบียนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วัน นับจากวันสุดท้ ายของระยะเวลาการใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ หรื อวันสุดท้ าย
ของระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ห้ นุ สามัญดังกล่าว สามารถทาการซื ้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมของบริ ษัทฯ
6. ข้ อจำกัดกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้ สิทธิ
6.1 การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทฯ ไม่มีข้อจากัดการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ เว้ นแต่การโอนเกิดขึ ้นในช่วงปิ ดสมุดทะเบียนใบสาคัญแสดง
สิทธิ เพื่อพักการโอนสิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิในกรณีการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย ซึ่งบริ ษัท ฯ จะปิ ดสมุดทะเบียน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ เพื่อพักการโอนหรื อการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนวันครบกาหนดการใช้
สิทธิ และตลาดหลักทรัพย์จะทาการขึ ้นเครื่ องหมาย SP (ห้ ามการซื ้อขาย) ล่วงหน้ า 2 วันทาการก่อนวันปิ ดสมุด
ทะเบี ย น (ในกรณี ที่ วัน ปิ ดสมุด ทะเบี ย นพัก การโอนใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ต รงกับ วัน หยุด ท าการของตลาด
หลักทรัพย์ให้ เลือ่ นเป็ นวันทาการสุดท้ ายก่อนหน้ า)
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6.1.1 การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่มิได้ ฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
-

การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เมื่อ
ผู้โอนใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ซึ่ง เป็ น ผู้ที่ ส มุด ทะเบี ย นผู้ถื อ ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ระบุชื่ อ เป็ น เจ้ า ของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิในจานวนที่จะทาการโอน หรื อผู้รับโอนคนสุดท้ ายโดยมีการสลักหลังแสดงการ
โอนต่อเนื่องครบถ้ วนจากผู้ที่ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้ วแต่กรณี) ได้ สง่ มอบใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่
ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนไว้ ด้วย

-

ผลการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบริ ษัท ฯ การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิจะใช้ ยนั กับ
บริ ษัทฯ ได้ ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้ รับคาขอลงทะเบียนการโอนใบสาคัญแสดง
สิทธิ พร้ อมทัง้ ใบสาคัญ แสดงสิทธิ ที่ผ้ รู ับโอนใบสาคัญ แสดงสิทธิ ได้ ลงลายมือชื่อเป็ นผู้รับโอนใน
ด้ านหลังของใบสาคัญแสดงสิทธินนครบถ้
ั้
วนแล้ ว

-

ผลของการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ
จะใช้ ยัน กับ บุค คลภายนอกได้ ก็ ต่อเมื่ อนายทะเบี ย นใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ได้ ลงทะเบี ยนการโอน
ใบสาคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเรี ยบร้ อยแล้ ว

-

การขอลงทะเบียนการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ จะต้ องกระทา ณ สานักงานใหญ่ ของนายทะเบียน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ในวันและเวลาทาการของนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ และจะต้ องทาตาม
แบบและวิธีการที่นายทะเบียนกาหนด โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้ องส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิที่ลง
ลายมือชื่ อครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ ข้างต้ น พร้ อมทังหลั
้ กฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้ องและ
ความสมบูรณ์ ของการโอนและการรับโอนใบสาคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิ พร้ อมทังใบส
้ าคัญแสดงสิทธิ และหลักฐานอื่น ๆ ที่จะต้ องส่งมอบครบถ้ วนเรี ยบร้ อยแล้ วตามที่
นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ กาหนด อย่างไรก็ดี นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิปฏิเสธ
ไม่รับคาขอลงทะเบียนการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ หากนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิเห็นว่าการ
โอนใบสาคัญแสดงสิทธินนไม่
ั ้ ชอบด้ วยกฎหมาย

6.1.2 สาหรับการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของตลาด
หลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
6.2 บุคคลที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย
6.2.1 บริ ษัทฯ จะไม่ออกหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ใู ช้ สทิ ธิที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย ซึง่ ได้ ดาเนินการใช้ สทิ ธิตามวิธีการใช้ สิทธิ
จนท าให้ สัด ส่ว นการถื อ หุ้น ของคนที่ ไม่ ใช่ สัญ ชาติ ไทยมี จ านวนเกิ น กว่า ร้ อยละ 49 ตามที่ ระบุไว้ ใน
ข้ อบังคับหรื อตามสัดส่วนที่อาจมีการแก้ ไขในข้ อบังคับในอนาคต
6.2.2 หากข้ อจากัดการโอนดังกล่าวข้ างต้ น มีผลทาให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทยที่ได้ ดาเนินการใช้ สิทธิตามวิธีการใช้ สิทธิ ไม่สามารถใช้ สิทธิได้ ตามจานวนที่ระบุในใบ
แจ้ งความจานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะสามารถ
เลือกให้ บริ ษัทฯ ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้
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ก) ให้ บริ ษัทฯ คืนใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ และเงินที่เหลือตามราคาใช้ สิทธิ
ของใบสาคัญ แสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญ แสดงสิทธิ ในส่วนที่ไม่สามารถใช้ สิทธิ ได้ โดยไม่มี
ดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทยดังกล่าว
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันทาการนับจากวันทีใ่ ช้ สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ
ข) ให้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ ใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดง
สิทธิ และเงินตามจานวนการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย ได้ ยื่นความจานงการใช้ สิทธิในส่วนที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สิทธิเอาไว้ ตามลาดับ
ก่อนหลัง เพื่อดาเนินการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ในส่วนที่ยงั
มิได้ มีการใช้ สทิ ธิดงั กล่าว เมื่อการเข้ าถือหุ้นตามใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าว ไม่ขดั ต่อข้ อจากัดทังจ
้ านวนหรื อบางส่วน
ทังนี
้ ้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย จะต้ องแสดงความ
จานงที่จะให้ บริ ษัทฯ ดาเนินการตามข้ อ ก) หรื อ ข) ข้ างต้ น โดยระบุในใบแจ้ งความจานงการใช้ สทิ ธิ
ซื ้อหุ้นสามัญ ณ วันแจ้ งความจานงการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้
6.2.3 บริ ษัทฯ จะอนุญาตให้ มีการดาเนินการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดง
สิทธิ ในส่วนที่ ยังมิได้ รับการใช้ สิท ธิ ต ามข้ อ 6.2.2 ข) บางส่วนหรื อทัง้ หมดในวันใช้ สิท ธิ วันแรกที่
สามารถกระทาได้ โดยไม่ขดั ต่อข้ อจากัด อย่างไรก็ดี หากมีจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่รอการใช้ สิทธิ ณ วันใช้ สิทธิดงั กล่าวมากกว่าจานวนหุ้นสามัญที่อนุญาตให้ ใช้
สิทธิได้ โดยไม่ขดั ต่อข้ อจากัดการโอนหุ้น เรื่ องสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย บริ ษัทฯ จะดาเนินการใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญ
แสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย ตามลาดับการแจ้ งความจานงในการใช้
สิทธิที่ครบถ้ วนสมบูรณ์ตามข้ อกาหนดในการใช้ สทิ ธิในครัง้ นี ้
6.2.4 ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยจะไม่ได้ รับการชดเชยไม่
ว่ารูปแบบใดจากบริ ษัทฯ ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการใช้ สทิ ธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้ อจากัดเรื่ อง
สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ห รื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่มิใช่
สัญชาติไทย
6.2.5 หากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ แสดงความจานงให้ บริ ษัท ฯ ดาเนิน
ตามข้ อ 6.2.2 ข) และ ณ วันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย ใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าวไม่สามารถใช้ สทิ ธิได้ เนื่องจากข้ อจากัด เกี่ยวกับการถือครองหุ้นของใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อ
ใบแทนใบสาคัญ แสดงสิทธิ ให้ ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ดงั กล่าว
หมดอายุลง โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวไม่มีสิทธิเรี ยกร้ อง
ค่าเสียหายใด ๆ ต่อบริ ษัทฯ และบริ ษัทฯ จะไม่ดาเนินการชดใช้ คา่ เสียหายที่เกิดขึ ้นทังสิ
้ ้น
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7. กำรจอง กำรจำหน่ ำย และกำรจัดสรร
7.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์
การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ในครัง้ นี ้ไม่ผ่านผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย เนื่องจากเป็ นการ
เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
7.2 ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์
- ไม่มี7.3 วันและวิธีการจอง และการชาระเงินค่าจองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิ
เนื่องจากใบสาคัญแสดงสิทธิออกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า ดังนัน้ จึงไม่มีวนั วิธีการจอง และการชาระ
เงินค่าจองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิ ทังนี
้ ้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะดาเนินการจัดส่งใบแจ้ งผลการฝากหลักทรัพย์
ให้ แก่ผ้ ทู ี่ได้ รับการจัดสรรทางไปรษณี ย์ภายใน 7 วันทาการ หลังจากการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของ
บริ ษัทฯ เพื่อสิทธิในการรับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ
7.4 วิธีการส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทฯ จะดาเนินการส่งมอบใบสาคัญ แสดงสิทธิ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท ฯ ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560 โดยบริ ษัทฯ จะดาเนินการออกและส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิ ตาม
รายละเอียด ดังนี ้
7.4.1 กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมไม่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์กบั บริ ษัทหลักทรัพย์หรื อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ ในฐานะนายทะเบียนใบสาคัญ แสดงสิทธิ จะส่งมอบใบสาคัญ แสดงสิทธิ ตาม
จานวนที่ได้ รับจัดสรรให้ แก่ผ้ ทู ี่ได้ รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยูท่ ี่ระบุในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นภายใน 15 วันทาการ นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้ ผู้ที่ได้ รับการจัดสรร
จะไม่สามารถขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับการจัดสรรในครัง้ นี ้ในตลาดหลักทรัพย์ได้ จนกว่าจะได้ รับ
ใบสาคัญ แสดงสิทธิ ซึ่งอาจได้ รับภายหลังจากที่ใบสาคัญ แสดงสิทธิ ของบริ ษัท ฯ เริ่ มซือ้ ขายในตลาด
หลักทรัพย์
7.4.2 กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมมีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์กบั บริ ษัทหลักทรัพย์
ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ ในฐานะนายทะเบียนใบสาคัญ แสดงสิทธิ จะนาใบสาคัญ แสดงสิทธิ ฝากไว้ กับ
“บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอด
บัญ ชี จ านวนใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ บ ริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ นัน้ ฝากหลัก ทรั พ ย์ อ ยู่ ในขณะเดี ย วกัน บริ ษั ท
หลักทรัพย์นนก็
ั ้ จะบันทึกยอดบัญชีจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ผ้ ไู ด้ รับจัดสรรฝากไว้ และออกหลักฐาน
การฝากให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรภายใน 7 วันทาการ นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณี
นี ้ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรจะสามารถขายใบสาคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์
อนุญาตให้ ใบสาคัญแสดงสิทธิของบริ ษัทฯ ทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์
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ทังนี
้ ้ ชื่อของผู้ถือหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรจะต้ องตรงกับชื่อเจ้ าของบัญ ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ผ้ ู ที่ได้ รับการ
จัดสรรประสงค์ ที่จะฝากใบสาคัญแสดงสิทธิ ไว้ มิฉะนัน้ แล้ วบริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ ที่จะดาเนินการออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ทู ี่ได้ รับการจัดสรรตามข้ อ 7.4.1 แทน
7.4.3 กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมมีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ จะนาใบสาคัญแสดงสิทธิฝากไว้ กบั ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิตามจานวน
ที่ได้ รับการจัดสรรไว้ ในบัญชีของบัญชีผ้ อู อกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้ แก่
ผู้ที่ได้ รับ การจัดสรรภายใน 7 วันนับจากวันที่ออกใบสาคัญ แสดงสิทธิ เมื่อผู้ถือหุ้นที่ได้ รับการจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิต้องการขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้ องถอนใบสาคัญแสดงสิทธิออก
จากบัญ ชี 600 ดังกล่าว โดยต้ องติด ต่อผ่านบริ ษัท หลักทรัพ ย์ ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนี ยมในการ
ดาเนินการตามที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรื อ บริ ษัทหลักทรัพย์นนั ้ ๆ กาหนด ดังนัน้ ในกรณีนี ้ ผู้ถือ
หุ้น ที่ ได้ รับ จัดสรรจะสามารถขายใบสาคัญ แสดงสิทธิ ในตลาดหลัก ทรั พ ย์ ได้ ทัน ที ที่ต ลาดหลั กทรัพ ย์
อนุญาตให้ ใบสาคัญแสดงสิทธิของบริ ษัท ฯ ทาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นที่ได้ รับการ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิได้ ดาเนินการถอนใบสาคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ ว
7.5

การส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่ที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ในการใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญ ของบริ ษัท ฯ ตามใบสาคัญ แสดงสิทธิ ผู้ถือใบสาคัญ แสดงสิทธิ หรื อใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ สามารถเลือกให้ บริ ษัท ฯ ดาเนินการในกรณีใดกรณี
หนึง่ ดังต่อไปนี ้
7.5.1 ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นประสงค์จะขอรั บใบหุ้นสามัญ โดยให้ ออกใบ
หุ้นในนามของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในฐานะนายทะเบียนใบสาคัญแสดง
สิทธิจะส่งมอบใบหุ้นตามจานวนที่ใช้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบ
รับ ตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ ในสมุดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 วันทาการนับจากวันครบ
กาหนดการใช้ สิทธิ แต่ละครัง้ ในกรณี นี ้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญ จะไม่
สามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ จนกว่าจะได้ รับใบหุ้น ซึง่ อาจจะ
ได้ รับภายหลังจากที่ห้ นุ สามัญ ที่เกิดจากการใช้ สิทธิ ได้ รับอนุญ าตให้ เข้ าทาการซือ้ ขายในตลาด
หลักทรัพย์
7.5.2 ในกรณี ที่ ผ้ ูถื อ ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ ได้ รับ การจัด สรรหุ้น ไม่ ป ระสงค์ จ ะขอรั บ ใบหุ้น สามัญ แต่
ประสงค์จะใช้ บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้น
สามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิมีบญ
ั ชีซื ้อ
ขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี ้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดาเนินการนาหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิ
ฝากไว้ กับ “บริ ษั ท ศูน ย์ รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่ อ ผู้ฝ าก” และศูน ย์ รับ ฝาก
หลัก ทรั พ ย์ จ ะบัน ทึ ก ยอดบัญ ชี จ านวนหุ้น สามัญ ที่ บ ริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ นัน้ ฝากหุ้น สามัญ อยู่ ใน
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ขณะเดียวกันบริ ษัทหลักทรัพย์นนก็
ั ้ จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นสามัญที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ ใู ช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญภายใน 7 วัน
ทาการ นับจากวันครบกาหนดการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ ในกรณีนี ้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ ใช้ สทิ ธิ
ซื ้อหุ้นสามัญ จะสามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิ ในตลาดหลักทรัพย์ได้ ทนั ทีที่ตลาด
หลักทรัพย์อนุญาตให้ ห้ นุ สามัญที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิทาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์
ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ เลือกให้ บริ ษัท ฯ ดาเนินการตามข้ อ 7.5.2
ชื่ อ ของผู้ถื อ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ที่ ได้ รับ การจัด สรรหุ้น จะต้ อ งตรงกับ ชื่ อ เจ้ า ของบัญ ชี ซื อ้ ขาย
หลักทรัพย์ ที่ผ้ ถู ื อใบสาคัญ แสดงสิทธิ ประสงค์ ที่จะฝากหุ้นสามัญ ไว้ ในบัญ ชี หลักทรั พย์ ดังกล่าว
มิฉะนันแล้
้ ว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการออกใบหุ้นแก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับการ
จัดสรรหุ้นตามข้ อ 7.5.1 แทน
7.5.3 ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับการจัดสรรหุ้น ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้
บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสาคัญ แสดงสิทธิ ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ ใน
บัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณี นี ้ บริ ษัทฯ จะดาเนินการนาหุ้นสามัญที่
เกิดจากการใช้ สทิ ธิฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชี
จานวนหุ้นสามัญตามจานวนที่ผ้ ูถือใบสาคัญ แสดงสิทธิ ได้ ใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญ ไว้ ในบัญชี ผ้ อู อก
หลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ ใช้ สิทธิ
ซื ้อหุ้นสามัญภายใน 7 วันทาการ นับจากวันครบกาหนดการใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ เมื่อต้ องการขาย
หุ้น จะต้ องดาเนินการถอนหุ้นออกจากบัญ ชี 600 ดังกล่าว โดยต้ องติดต่อผ่านบริ ษัทหลักทรัพย์
ทั่ว ไป ซึ่ง อาจจะมี ค่า ธรรมเนี ย มในการด าเนิ น ตามที่ ศูน ย์ รับ ฝากหลัก ทรั พ ย์ และ/หรื อ บริ ษั ท
หลักทรัพย์ นนั ้ ๆ กาหนด ดังนัน้ ในกรณี นี ้ ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้ รับการ
จัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ ห้ นุ ของบริ ษัทฯ ทาการซื ้อขายได้ ใน
ตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นได้ ดาเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ ว
8. กำรชดใช้ ค่ำเสียหำย กรณีท่ บี ริษัทฯ ไม่ สำมำรถจัดให้ มีห้ ุนสำมัญเพื่อรองรับกำรใช้ สิทธิ
บริ ษัทฯ จะชดใช้ คา่ เสียหายให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียด ดังนี ้
8.1. บริ ษัทฯ จะชดใช้ ค่าเสียหายให้ เฉพาะใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่มาแจ้ งความจานงที่
จะใช้ สทิ ธิในวันกาหนดการใช้ สทิ ธิแต่ละครัง้ ซึง่ บริ ษัท ฯ ไม่สามารถจัดให้ มีห้ นุ สามัญเพื่อรองรับการใช้ สิทธิ หรื อ
ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิได้ อย่างเพียงพอ ยกเว้ นกรณีตามที่ระบุไว้ ในข้ อจากัดในการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ
ตามข้ อ 6
บริ ษัทฯ จะจัดให้ มีการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ เพื่อพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิภายใน 30
วัน นับจากวันกาหนดการใช้ สิทธิที่บริ ษัทฯ ไม่สามารถจัดให้ มีห้ นุ สามัญเพื่อรองรับการใช้ สิทธิได้ อย่างเพียงพอ
ทังนี
้ ้เพื่อทาการตรวจสอบรายชื่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเท่านัน้ ซึง่ การปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
จะไม่มีผลกระทบต่อราคาซื ้อขายใบสาคัญแสดงสิทธิแต่อย่างใด
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การชดใช้ ค่าเสียหายตามข้ อ 8.1 บริ ษัทฯ จะชาระเป็ นเงินโอน หรื อให้ เป็ น เช็คระบุชื่อขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะ
(แล้ วแต่กรณี) และจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่ระบุในใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิซื ้อ
หุ้นสามัญภายใน 30 วัน นับจากวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิข้างต้ น และให้ ถือว่าผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิได้ รับเงินค่าเสียหายคืนแล้ วโดยชอบและไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป
8.2 การคานวณค่าเสียหายที่บริ ษัทฯ จะชดใช้ ให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามข้ อ 8.1
มีสตู รการคานวณ ดังนี ้
ค่าเสียหายต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย = A x [MP – EP]
โดยที่

A

คือ

จ านวนหุ้น สามัญ ที่ ไม่ส ามารถจัด ให้ มี และ/หรื อ เพิ่ ม ขึน้ ตามอัต ราการใช้ สิ ท ธิ ที่
เปลีย่ นแปลงเพิ่มขึ ้น 1 หน่วย

MP

คือ

ราคาเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญของบริ ษัท ฯ ในวันกาหนดการใช้ สิทธิ ในแต่ละ
รอบ ซึง่ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ มาแสดงความจานง
ในการใช้ สิทธิ (ราคาเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญของบริ ษัท ฯ) คานวณจาก มูลค่า
ซื ้อขายหุ้นสามัญทังหมดของบริ
้
ษัท ฯ หารด้ วย จานวนหุ้นสามัญของบริ ษัท ฯ ที่มีการ
ซื ้อขายทังหมดในตลาดหลั
้
กทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ)

EP

คือ

ราคาการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อราคาการใช้ สิทธิตามเงื่อนไขการปรับ
สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้ สทิ ธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สทิ ธิ

8.3 การชดใช้ คา่ เสียหายตามข้ อนี ้ให้ ถือเป็ นที่สดุ
อนึ่ง ในกรณีผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็ นคนต่างด้ าว (ทังบุ
้ คคลธรรมดาและนิติบคุ คล) ไม่สามารถใช้ สทิ ธิได้
เนื่องจากข้ อจากัดในเรื่ องอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้ าว ซึ่งข้ อบังคับบริ ษัท ฯ กาหนดว่าการถือหุ้นของคน
ต่างด้ าวจะต้ องไม่เกินกว่าร้ อยละ 49 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ในกรณีเช่นนี ้ บริ ษัทฯ
จะไม่ชดเชยค่าเสียหายหรื อดาเนินการอื่นใดให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็ นคนต่างด้ าว และผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิซงึ่ เป็ นคนต่างด้ าวไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายหรื อเรี ยกร้ องให้ บริ ษัท ฯ ชดใช้ ใด ๆ ทังสิ
้ ้น
9. ตลำดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิท่ เี สนอขำย
บริ ษัทฯ จะนาใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้ นี ้ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายใน 30 วัน นับจาก
วันที่บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิแล้ วเสร็ จ
10. ตลำดรองของหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้ สทิ ธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทฯ จะนาหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกเสนอขายในครัง้ นี ้ เข้ าจดทะเบียนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายใน 30 วัน นับจากวันกาหนดการใช้ สิทธิแต่ละครัง้ ทังนี
้ ้
เพื่อให้ ห้ นุ สามัญดังกล่าวสามารถทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมของบริ ษัทฯ
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11. กำรดำเนินกำรหำกบริษัทฯ ไม่ สำมำรถหำตลำดรองให้ กับใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทฯ มีความเชื่อมัน่ ว่าใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวมีคณ
ุ สมบัติตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่ อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิ ดเผยสารสนเทศ การรายงานการถื อครองหลักทรัพย์ และการเพิกถอน
หลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” พ.ศ. 2558 (รวมทังที
้ ่แก้ ไขเพิ่มเติม) โดยไม่มีข้อกาหนดอื่นที่
ต่างไปจากใบสาคัญแสดงสิทธิทวั่ ไป (รวมทังที
้ ่แก้ ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม หากบริ ษัทฯ ไม่สามารถหาตลาดรองได้
บริ ษัทฯ จะเป็ นตัวกลางให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับจัดสรรมาเสนอขายต่อผู้สนใจลงทุนในราคาเสนอซื ้อและ
เสนอขายที่พอใจกันทัง้ 2 ฝ่ าย
12. กำรดำเนินกำรหำกมีห้ ุนสำมัญที่เหลือจำกกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
หากมีห้ นุ สามัญที่เหลือจากการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ จะเสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิตอ่ ไป ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไป
ตามข้ อกาหนด เงื่อนไข และวิธีการที่เกี่ยวข้ องตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่แก้ ไข
เพิ่มเติม) ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ และสานักงาน ก.ล.ต.
13. จำนวนหุ้นสำมัญที่รองรับเมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้
 จานวนหุ้นที่มีอยูเ่ ดิม

จานวน

779,751,786 หุ้น

 จานวนหุ้นที่จดั สรรไว้ เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดง
สิทธิที่ออกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ

จานวน

129,958,631 หุ้น

 จานวนหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ภายหลังการใช้ สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ECF-W2 และใบสาคัญแสดงสิทธิทงจ
ั ้ านวน

จานวน

1,104,648,363 หุ้น

ดังนัน้ จานวนหุ้นที่จดั สรรไว้ เพื่อรองรับการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ออกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมในครัง้ นี ้ คิดเป็ น
ร้ อยละ 16.67 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ จานวน 779,751,786 หุ้น ณ วันประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560 ซึง่ มีมติให้ ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560
14. กำรออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในกรณีที่ใบสาคัญแสดงสิทธิสญ
ู หาย ถูกขโมย ถูกทาลาย ฉีกขาด หรื อเลอะเลือน ให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธินามา
ยื่นให้ แก่นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิก่อนที่จะมีการออกใบแทนให้ ณ สานักงานของนายทะเบียนใบสาคัญแสดง
สิทธิ โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้ องรับผิดชอบสาหรับค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ และตามที่นายทะเบียนใบสาคัญแสดง
สิทธิ และบริ ษัทฯ จะได้ กาหนดไว้ ตามสมควร
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15. กำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกำหนดสิทธิ
15.1 การแก้ ไขส่วนที่มิใช่สาระสาคัญหรื อที่ต้องดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดสิทธิ ในเรื่ องที่จะกระทบต่อสิทธิที่มิใช่สาระสาคัญของผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิ เช่น แก้ ไขขันตอนการใช้
้
สทิ ธิ หรื อเรื่ องที่เห็นได้ วา่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ ง
หรื อ ในส่วนซึ่งไม่ท าให้ สิท ธิ ของผู้ถื อใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ด้ อ ยลง หรื อ เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามบทบัญ ญั ติ หรื อ
หลักเกณฑ์ ที่ ก าหนดในกฎหมายว่า ด้ วยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ หรื อกฎหมายอื่น ใดที่ เกี่ ย วข้ อ ง
กฎระเบี ย บ ข้ อ บังคับ หรื อค าสั่งที่ มี ผลบังคับ ทั่วไป หรื อประกาศ หรื อข้ อบังคับ ของ สานัก งาน ก.ล.ต. ที่
เกี่ยวข้ อง ให้ บริ ษัทฯ กระทาโดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิภายหลังจาก
ที่ได้ แจ้ งให้ สานักงาน ก.ล.ต. ได้ ทราบแล้ ว ทังนี
้ ้ การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดสิทธิดงั กล่าวจะต้ องไม่เป็ น
การขยายอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงราคาหรื ออัตราการใช้ สิทธิ ยกเว้ นการปรับสิทธิ
ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่ระบุไว้ ในข้ อ 3.3
15.2 การแก้ ไขเปลีย่ นแปลงที่เป็ นสาระสาคัญ
การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดสิทธินอกจากกรณี ข้อ 15.1 ต้ องได้ รับความยินยอมจากบริ ษัท ฯ และมติที่
ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิแล้ วแต่กรณี และได้ แจ้ งให้ สานักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ ว
15.3 การแจ้ งข้ อกาหนดสิทธิที่แก้ ไขเปลีย่ นแปลง
ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบ SET Portal โดยทันที หลังจากที่
มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดสิทธิ และจะจัดส่งข้ อกาหนดสิทธิ ที่แก้ ไขเปลี่ยนแปลงให้ แก่ผ้ ูถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิ เมื่อได้ รับการร้ องขอภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการร้ องขอ โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้ ง
ความประสงค์ ที่จะขอรับข้ อกาหนดสิทธิ ที่แก้ ไขเพิ่มเติมต่อผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามที่ อยู่ที่ปรากฏอยู่ใน
หัวข้ อ 2.3.5 นอกจากนัน้ บริ ษัทฯ จะจัดส่งข้ อกาหนดสิทธิที่แก้ ไขเปลีย่ นแปลงให้ นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ
และ สานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อกาหนดสิทธิ
15.4 การแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อกาหนดสิทธิต้องไม่ขดั ต่อกฎหมาย
การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดสิทธิ ไม่ว่ากรณี ใด ๆ ต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดทังข้
้ อกาหนดแห่งประกาศ ทจ. 34/2551 หรื อกฎเกณฑ์ใดของสานักงาน ก.ล.ต.
รวมทังที
้ ่จะเพิ่มเติมภายหลังจากที่บริ ษัทฯ ได้ รับอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ให้ ออกและเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิแล้ ว
16. กำรประชุมผู้ถอื ใบสำคัญแสดงสิทธิ
16.1 ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิมีสิทธิเรี ยกประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ อย่างไรก็ตาม การ
เรี ยกประชุมจะต้ องไม่ใช่เพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดสิทธิ เรื่ องการขยายอายุใบสาคัญ แสดงสิทธิ หรื อการ
เปลีย่ นแปลงราคาหรื ออัตราการใช้ สทิ ธิ ยกเว้ นการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 3.3
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16.2 ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สิทธิ หรื อใช้ สิทธิ ไปแล้ วบางส่วนรวมกันแล้ วไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 25 ของจานวนหน่วยทัง้ หมดของใบสาคัญ แสดงสิทธิ ที่ ยังมิ ได้ ใช้ สิท ธิ ห รื อ ใช้ สิท ธิ ไปแล้ ว
บางส่วน ณ ขณะนัน้ อาจร้ องขอให้ ผ้ อู อกใบสาคัญแสดงสิทธิเรี ยกประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้ผู้
ออกใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้ องเรี ยกประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิโดยเร็ ว ซึง่ ต้ องไม่เกิน 30 วันนับแต่วนั ที่ผ้ ู
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ ใช้ สิทธิมีคาขอเป็ นหนังสือให้ ผ้ อู อกใบสาคัญแสดงสิทธิ เรี ยกประชุมผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิ หรื อนับแต่วนั ที่เกิดกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก) หากมีการเสนอขอแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดสิทธิในสาระสาคัญตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 15.2 ข้ างต้ น
(ข) หากมีเหตุการณ์สาคัญซึง่ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ยงั มิได้ ใช้ สทิ ธิ หรื อใช้ สทิ ธิไป
แล้ วบางส่วนรวมกันแล้ วไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของจานวนหน่วยทังหมดของใบส
้
าคัญแสดงสิทธิ ที่ยงั
มิได้ ใช้ สิทธิ หรื อใช้ สิทธิไปแล้ วบางส่วน ณ ขณะนัน้ เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้ เสียของผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิ หรื อความสามารถของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิในการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดสิทธิ
ในกรณีที่ผ้ อู อกใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่เรี ยกประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามวรรคก่อน ให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญ
แสดงสิ ท ธิ ที่ ถื อ ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ ยังมิ ได้ ใช้ สิท ธิ ห รื อ ใช้ สิท ธิ ไปแล้ ว บางส่ว นรวมกัน แล้ วไม่ น้ อ ยกว่า
ร้ อยละ 25 ของจานวนหน่วยทังหมดของใบส
้
าคัญแสดงสิทธิ ที่ยงั มิได้ ใช้ สิทธิ หรื อใช้ สิทธิ ไปแล้ วบางส่วน ณ
ขณะนัน้ ดาเนินการเรี ยกประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้
16.3 ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ บริ ษัทฯ จะดาเนินการปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อกาหนดสิทธิของ
ผู้ถือใบสาคัญ แสดงสิทธิ ในการเข้ าร่ วมประชุมและมี สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็ น
ระยะเวลาไม่เกิน 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ทังนี
้ ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิจะถูกสัง่ พักการซื ้อ
ขาย (วันแรกที่ขึน้ เครื่ องหมาย SP) จากตลาดหลักทรัพย์ 2 วันทาการก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อภายในระยะเวลาตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
16.4 ในการเรี ยกประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ว่าจะเป็ นการเรี ยกประชุมเนื่องจาก ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่
ยังมิได้ ใช้ สิทธิหรื อที่ใช้ สิทธิไปแล้ วบางส่วนร้ องขอ หรื อคณะกรรมการบริ ษัท ฯ มีมติให้ เรี ยกประชุม ให้ บริ ษัทฯ
จัดทาหนังสือนัดประชุม โดยระบุ สถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอให้ เรี ยกประชุมและเรื่ องที่พิจารณาในที่ประชุม และ
จัดส่งให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สิทธิหรื อใช้ สิทธิไปแล้ วบางส่วนแต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ที่
ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญ แสดงสิทธิ ในวันปิ ดสมุดทะเบียน เพื่อกาหนดสิทธิ ใน การเข้ าร่ วม
ประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมในแต่ละครัง้
16.5 ในการประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สทิ ธิหรื อใช้ สทิ ธิไปแล้ วบางส่วนซึง่ มี
สิทธิในการเข้ าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าประชุมและออกเสีย งแทน
ตนก็ได้ โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวจะต้ องยื่นหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนใบสาคัญ
แสดงสิทธิกาหนดต่อประธานที่ประชุมหรื อผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่ มการประชุม
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16.6 ในการออกเสียงลงคะแนนให้ ผ้ ูถื อ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ มี ค ะแนนเสียงเท่า กับ จานวนหน่วยของ ใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่ถืออยู่ โดยใบสาคัญแสดงสิทธิหนึง่ หน่วยมีหนึง่ เสียง ผู้เป็ นประธานในที่ประชุมไม่มีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนนนอกจากสิทธิที่ตนมีอยูใ่ นฐานะผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
16.7 ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มีสว่ นได้ เสียในข้ อพิจารณาอันใด ซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติ ไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในข้ อพิจารณานัน้ ๆ
16.8 ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีสทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สทิ ธิหรื อใช้ สทิ ธิไปแล้ วบางส่วน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยไม่รวมถึง
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มีสว่ นได้ เสียซึง่ จะไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในข้ อพิจารณาข้ อนัน้
16.9 ในการประชุมผู้ถือใบสาคัญ แสดงสิทธิ ที่จัดขึ ้นโดยบริ ษัท ฯ ให้ ประธานกรรมการบริ ษัท ฯ หรื อบุคคลที่ได้ รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการบริ ษัทฯ ทาหน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผ้ ู
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นผู้จดั ประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิลง
มติ เห็ นชอบคัดเลือก นอกเหนื อ ไปจากประธานกรรมการบริ ษั ท ฯ หรื อบุค คลที่ ป ระธานกรรมการบริ ษั ท ฯ
มอบหมาย โดยประธานที่ประชุมไม่มีสทิ ธิออกเสียงชี ้ขาด
16.10 องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้ องประกอบด้ วย ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ยงั มิได้ ใช้
สิทธิหรื อใช้ สิทธิไปแล้ วบางส่วน และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ถือใบสาคัญแสดงสิทธิรวมกันได้ ไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 25 ของจานวนหน่วยทังหมดของใบส
้
าคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สทิ ธิหรื อใช้ สทิ ธิไปแล้ วบางส่วนจึง
ครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ ว 45 นาที ยังมีผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ เข้ าร่ วม
ประชุมยังไม่ครบเป็ นองค์ประชุม ให้ ถือว่าการประชุมเป็ นอันระงับ ไป หากการประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
นัน้ เป็ นการเรี ยกนัดโดยมติคณะกรรมการบริ ษัท ฯ ให้ นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวัน
กาหนดประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ แรก และให้ บริ ษัท ฯ ดาเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทกุ รายตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ ข้างต้ น ซึง่ ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับ
ว่าจะต้ องครบองค์ประชุม ส่วนกรณีที่การประชุมดังกล่าวจัดขึ ้นโดยการร้ องขอของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ใน
กรณีนี ้บริ ษัทฯ ไม่จาเป็ นต้ องเรี ยกประชุมใหม่และให้ ถือว่าไม่มีการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อกาหนดสิทธิ
16.11 มติที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ จะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหน่วย
ของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ยงั มิได้ ใช้ สิทธิ หรื อใช้ สิทธิ ไปแล้ วบางส่วนทังหมด
้
ณ ขณะนัน้ ซึ่งถือโดยผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิซงึ่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และได้ ออกเสียงลงคะแนนในมตินนั ้
16.12 มติโดยชอบซึ่งที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้ ลงมติไปแล้ วนัน้ ให้ ถือว่ามีผลผูกพันผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิทกุ ราย ไม่วา่ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธินนจะได้
ั้
เข้ าร่วมประชุมด้ วยหรื อไม่ก็ตาม
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16.13 ภายหลังจากบริ ษัท ฯ ดาเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสาคัญ แสดงสิทธิ บริ ษั ท ฯ จะแจ้ งมติของที่ประชุมผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบ SET Portal โดยเร็ ว
16.14 บริ ษัทฯ จะดาเนินการจัดทาและบันทึกรายงานการประชุม และเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวไว้ ที่สานักงานใหญ่ของ
บริ ษัทฯ รายงานการประชุมที่ได้ ลงลายมือชื่อโดยประธานให้ ถือว่าเป็ นหลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการทังหลาย
้
ที่ได้ ประชุมกันนัน้ และให้ ถือว่าการประชุมกิจการที่ประชุมและมติทงหลายได้
ั้
กระทาโดยถูกต้ อง และบริ ษัทฯ
จะจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 15 วัน นับจากวันที่บริ ษัทฯ
ได้ รับการร้ องขอรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าวเป็ นหนังสือจากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิรายดังกล่าว
16.15 ในการประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ บริ ษัท ฯ หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัทฯ และที่ปรึกษาของบริ ษัทฯ
มีสิทธิที่จะเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ เพื่อแสดงความคิดเห็นหรื อให้ คาอธิ บายในที่ประชุมผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิได้
16.16 บริ ษัทฯ จะเป็ นผู้ชาระค่าใช้ จ่ายตามสมควรที่เกี่ยวข้ องกับการจัดประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
16.17 กรณีที่บริ ษัทฯ ไม่สามารถจัดประชุมได้ ทนั ภายในอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขใด ๆ
ที่เกี่ยวข้ องในข้ อกาหนดสิทธิแล้ ว ให้ ถือว่าการดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิยตุ ิลงและให้ ถือว่าไม่ได้ มีการจัดประชุมในครัง้ นัน้
17. ผลบังคับของข้ อกำหนดสิทธิและกฎหมำยที่ใช้ บังคับ
ข้ อกาหนดสิทธินี ้ จะมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ไปจนถึงวันใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ าย โดยข้ อกาหนด
สิทธินี ้จะใช้ บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใด ๆ ในข้ อกาหนดสิทธินี ้ขัดหรื อแย้ งกับกฎหมาย
หรื อประกาศใด ๆ ที่ มี ผลบังคับ ตามกฎหมายกับ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ให้ ใช้ ข้อความตามกฎหมายหรื อประกาศ
ดังกล่าวบังคับกับใบสาคัญแสดงสิทธิแทนข้ อความของข้ อกาหนดสิทธิเฉพาะส่วนที่ขดั หรื อแย้ งกันนัน้
ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

____________________________________
(นายชาลี สุขสวัสดิ)์
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
___________________________________
(นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์)
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