บริ ษทั วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จํากัด (มหาชน)

ข้ อกําหนดว่ าด้ วยสิ ทธิและหน้ าทีข่ อง
ผู้ออกใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิและผู้ถอื ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ
สํ าหรับใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จํากัด (มหาชน) รุ่ นที่ 2 (“WIIK-W2”) สํ าหรับผู้ถอื หุ้นเดิม
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บริ ษทั วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จํากัด (มหาชน)

ข้ อกําหนดว่ าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิและผู้ถอื
ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษทั วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จํากัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (WIIK-W2)
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จํากัด (มหาชน) รุ่ นที่ 2 ออกโดยบริ ษทั วิค แอนด์ ฮุค
ลันด์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จะได้รับสิ ทธิ ตามที่ได้กาํ หนดไว้ในข้อกําหนดสิ ทธิ โดยผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิและผูถ้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จะต้องผูกพันตามข้อกําหนดสิ ทธิ ฉบับนี้ทุกประการ และให้ถือว่าผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ได้รับทราบ
และเข้าใจข้อกําหนดต่างๆในข้อกําหนดสิ ทธิเป็ นอย่างดีแล้วรวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งนายทะเบียนใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ และข้อกําหนดต่างๆ ในสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิ ทธิดว้ ยทั้งนี้ผอู ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิจะจัด
ให้มีการเก็บรักษาสําเนาข้อกําหนดสิ ทธิ และสําเนาสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ไว้ณสํานักงานใหญ่ของผู ้
ออกใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ และสํานักงานใหญ่ ของนายทะเบี ยนใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ เพื่อให้ผูถ้ ื อใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ ขอ
ตรวจสอบสําเนาข้อกําหนดสิ ทธิได้ในวันและเวลาทําการของผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
1. คําจํากัดความ
คําและข้อความต่าง ๆที่ใช้อยูใ่ นข้อกําหนดสิ ทธิ ฉบับนี้ให้มีความหมายดังต่อไปนี้
“ข้อกําหนดสิ ทธิ”
หมายถึง ข้อกําหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ ของผูอ้ อกใบสําคัญแสดง
สิ ท ธิ แ ละผู ถ้ ื อ ใบสํ าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ ้ น สามัญ ของ
บริ ษทั วิค แอนด์ ฮุ คลันด์ จํากัด (มหาชน) รุ่ น ที่ 2 ตามมติ ที่
ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้ งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม
2561 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิม่ เติม)
“ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ”
หมายถึง ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั วิค แอนด์
ฮุ ค ลั น ด์ จํ า กั ด (ม ห าช น ) รุ่ น ที่ 2 (“WIIK-W2”) ซึ่ ง มี
รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดสิ ทธิ
“ใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ”
หมายถึง ใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั วิค
แอนด์ ฮุคลันด์ จํากัด (มหาชน) รุ่ นที่ 2 ที่ ออกให้โดยบริ ษทั
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
“บริ ษทั ” หรื อ “ผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ” หมายถึง บริ ษทั วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จํากัด (มหาชน) (“WIIK”)
“ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ”
หมายถึง ผูถ้ ื อ ใบสํ าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ ้ น สามัญ ของบริ ษ ัท วิ ค
แอนด์ ฮุ คลัน ด์ จํากัด (มหาชน) รุ่ น ที่ 2 (“WIIK-W2”) และ
ให้รวมถึงผูถ้ ือใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าว
“สมุ ด ทะเบี ย นผูถ้ ื อ ใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ ” หมายถึง สมุ ด ทะเบี ย นหรื อแหล่ ง ข้อ มู ล ทางทะเบี ย น ซึ่ งบั น ทึ ก
รายละเอี ยดเกี่ ยวกับ ใบสําคัญ แสดงสิ ทธิ และผูถ้ ือใบสําคัญ
หรื อ “สมุดทะเบียน”
แสดงสิ ทธิ ที่เก็บรักษาโดยนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
“สิ ทธิในใบสําคัญแสดงสิ ทธิ”
หมายถึง สิ ทธิ ท้ งั ปวงในใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่ งรวมถึ งแต่ ไม่ จาํ กัด
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“หุน้ รองรับ”

“วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ”
“วันกําหนดการใช้สิทธิ”
“วันกําหนดการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย”
“นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ” หรื อ
“นายทะเบียน”

“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”
“สํานักงาน ก.ล.ต.”
“ตลาดหลักทรัพย์”
“วันทําการ”

2.
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เฉพาะสิ ท ธิ ใ นการจองซื้ อ หุ ้ น รองรั บ สิ ท ธิ ใ นการเข้า ร่ ว ม
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ สิทธิ ในการได้รับค่าเสี ยหายในกรณี หุน้ รองรับไม่
เพียงพอ
หมายถึง หุ ้ น สามั ญ ออกใหม่ ข องบริ ษัท วิ ค แอนด์ ฮุ ค ลัน ด์ จํา กั ด
(มหาชน) จํานวนไม่เกิน 124,979,511 หุน้ ที่จดั ไว้เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ รวมทั้งหุ ้นสามัญที่จะ
ออกใหม่เพิ่มเติมในกรณี การปรับสิ ทธิภายใต้ขอ้ กําหนดสิ ทธิ
หมายถึง 3 มกราคม 2562
ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.1ของข้อกําหนดสิ ทธิ
ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.1ของข้อกําหนดสิ ทธิ
หมายถึง นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ่ ึ งได้แก่บริ ษทั ศูนย์รับ
ฝากหลัก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อ บุ ค คลอื่ น ใดที่
คณะกรรมการบริ ษทั แต่ งตั้งให้เป็ นนายทะเบี ย นใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ
หมายถึง บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิ ชย์เปิ ดทําการตามปกติในกรุ งเทพมหานคร
ซึ่ งไม่ ใช่ ว นั เสาร์ หรื อวัน อาทิ ต ย์ หรื อ วัน อื่ น ใดที่ ธนาคาร
แห่ ง ประเทศไทย ประกาศให้ เป็ นวัน หยุ ด ของธนาคาร
พาณิ ชย์

รายละเอียดของหลักทรัพย์ทเี่ สนอขาย
บริ ษทั จะออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั จํานวนไม่เกิน 124,979,511 หน่วย ให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั โดยกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ในวันที่ 21 ธันวาคม
2561 (Record date) ในอัตราส่ วนหุน้ สามัญเดิม 3 หุ ้น ต่อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีลกั ษณะ
สําคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย ดังต่อไปนี้
2.1 ลักษณะสํ าคัญของหลักทรัพย์ที่ออกและเสนอขาย

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

: ใบสําคัญ แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น สามัญของบริ ษ ทั วิค แอนด์ ฮุ คลัน ด์
จํากัด (มหาชน) รุ่ นที่ 2 (“WIIK-W2”)
ชนิดของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
: ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือและโอนเปลี่ยนมือได้
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย : ไม่เกิน 124,979,511 หน่วย (หนึ่งร้อยยีส่ ิ บสี่ ลา้ นเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้า
พันห้าร้อยสิ บเอ็ดหน่วย)
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จํานวนหุน้ ที่รองรับการใช้สิทธิ

วิธีการเสนอขาย

ราคาเสนอขายต่อหน่วย
วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
วันที่ครบกําหนดใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
อายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

อัตราการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ราคาการใช้สิทธิ ที่จะซื้อหุน้ สามัญ

ระยะเวลาการใช้สิทธิ

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ตลาดรองของหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ
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: ไม่เกิน 124,979,511 หุ น้ (มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท) และคิดเป็ น
ร้อยละ 33.33 ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ณ
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
: จัด สรรให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น เดิ มของบริ ษ ทั โดยกําหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้น ที่ มี
สิ ทธิได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561
(Record date) ตามสัด ส่ วนการถื อหุ ้น ในอัต ราส่ ว นหุ ้น สามัญ เดิ ม 3
หุน้ ต่อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย
ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีเศษของใบสําคัญแสดงสิ ทธิเหลือจากการคํานวณตาม
อัตราส่ วนการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าว ให้ตดั เศษดังกล่าว
ทิ้งทั้งจํานวน
: หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
: 3 มกราคม 2562
: 2 มกราคม 2565
: 3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เมื่อครบ
กําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิจะไม่มีการขยายอายุของใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ และใบสําคัญแสดงสิ ทธิจะพ้นสภาพจากการเป็ น
หลักทรัพยจดทะเบียนในวันถัดไปนับจากวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
: ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย สามารถซื้ อหุ ้นสามัญใหม่ได้ 1หุ ้น (เว้น
แต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิในข้อ 4.2)
: หุ ้นละ 5.00 บาท (ห้าบาท) (เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิ ตาม
เงื่อนไขการปรับสิ ทธิในข้อ 4.2)
ทั้งนี้ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ จะต้องไม่ต่าํ กว่า
มูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ ของบริ ษทั ณ ขณะนั้นๆ
: ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิสามารถใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ได้ใน
วัน ทํา การสุ ด ท้า ยของเดื อ นธั น วาคมของแต่ ล ะปี ตลอดอายุ ข อง
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โดยกําหนดวันที่ สามารถใช้สิทธิ ครั้ งแรก (“วัน
กําหนดการใช้สิ ท ธิ ค รั้ งแรก”) คื อ วัน ที่ 30 ธัน วาคม 2562 และวัน
สุ ด ท้ายของการใช้สิ ท ธิ (“วัน กําหนดการใช้สิ ท ธิ ค รั้ งสุ ด ท้าย”) คื อ
วันที่ 2 มกราคม 2565 ในกรณี ที่วนั กําหนดการใช้สิทธิไม่ตรงกับวันทํา
การ ให้เลื่อนวันกําหนดการใช้สิทธิเป็ นวันทําการสุ ดท้ายก่อนหน้าวัน
กําหนดการใช้สิทธิน้ นั ๆ
: บริ ษทั จะนําใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกและเสนอขายในครั้ งนี้ ไปจด
ทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
: บริ ษทั จะนําหุ น้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่
ออกและเสนอขายครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์
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: บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

3. การใช้ สิทธิและเงือ่ นไขการใช้ สิทธิ
3.1 วันกําหนดการใช้ สิทธิ
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิสามารถใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญของบริ ษทั ได้ในเดือนธันวาคมของแต่ละปี นับแต่วนั ที่ออก
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โดยไม่จาํ กัดจํานวนจนกว่าจะครบอายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โดยวันกําหนดการใช้สิทธิ
ครั้งแรก คือ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 และวันกําหนดการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย คือ วันที่ 2 มกราคม 2565 ซึ่ งเป็ น
วัน ที่ ใบสํ าคัญ แสดงสิ ท ธิ มี อ ายุค รบกํา หนดไม่ เกิ น 3 ปี นับ แต่ ว นั ที่ อ อกใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ ในกรณี ที่ ว นั
กําหนดการใช้สิ ท ธิ ไ ม่ ต รงกับ วัน ทําการ ให้เลื่ อนวัน กําหนดการใช้สิท ธิ เป็ นวัน ทําการสุ ด ท้ายก่ อนหน้าวัน
กําหนดการใช้สิทธิน้ นั ๆ
3.2 ระยะเวลาแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ่ ึ งประสงค์จะใช้สิทธิ ในการซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั จะต้องแจ้งความจํานงในการใช้
สิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ตามสถานที่ และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 3.4 และข้อ 3.5 ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง
15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทําการก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิ ในแต่ละครั้ง (“ระยะเวลาแจ้งความจํานงในการ
ใช้สิทธิ ”) เว้นแต่การแสดงความจํานงในการใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งสุ ดท้าย กําหนดให้
แสดงความจํานงในการใช้สิทธิ ในช่วงระยะเวลา 15 วันก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย (“ระยะเวลาแจ้ง
ความจํานงในการใช้สิทธิครั้งสุ ดท้าย”)
บริ ษทั จะไม่มีการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เว้นแต่เป็ นการใช้สิทธิครั้งสุ ดท้าย บริ ษทั จะปิ ด
สมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 21 วันก่อนและรวมวันกําหนดการใช้สิทธิครั้งสุ ดท้ายในกรณีวนั เริ่ ม
ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ไม่ใช่ วนั ทําการให้เลื่อนวันเริ่ มปิ ดสมุดทะเบียนเป็ นวันทําการ
ก่อนหน้า และตลาดหลักทรัพย์จะทําการขึ้นเครื่ องหมายห้ามการซื้ อขายชัว่ คราว (SP) ล่วงหน้า 2 วันทําการก่อน
วัน ปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นพัก การโอนใบสํ าคัญ แสดงสิ ท ธิ ท้ ัง นี้ ใบสํ าคัญ แสดงสิ ท ธิ จะพัก การซื้ อ ขายจนถึ ง วัน
กําหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ทั้งนี้ บริ ษทั จะแจ้งข่าวเกี่ยวกับระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ พร้อม
ทั้งสถานที่ ใช้สิท ธิ ผ่านระบบเผยแพร่ ขอ้ มู ล ของตลาดหลักทรั พ ย์ เพื่ อ แจ้งให้ผูถ้ ื อ ใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ ท ราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทําการก่อนระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ แต่ละครั้งและสําหรับการใช้สิทธิ
ครั้งสุ ดท้าย นอกเหนื อไปจากการแจ้งข่าวผ่านทางระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลเอกสารตลาดหลักทรัพย์ซ่ ึ งจะแจ้งไม่นอ้ ย
กว่า 14 วัน ก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ บริ ษทั จะดําเนินการให้นายทะเบียนใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ตามรายชื่ อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิภายใน 3 วันทําการนับจากวันปิ ดสมุดทะเบียน
3.3 นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”)
93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
Website: http://www.set.or.th/tsd
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SET Contact Center:
www.set.or.th/contactcenter
0-2009-9999
นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะต้องจัดทําและ
เก็บรั กษาสมุดทะเบี ยนผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ไว้จนกว่าใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ท้ งั หมดจะมี การใช้สิท ธิ ซ้ื อหุ ้น
รองรับของบริ ษทั หรื อจนกว่าครบกําหนดอายุใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (แล้วแต่กรณี )
นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จะรับผิดชอบต่อการปิ ดสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่ งในสมุดทะเบียนผู ้
ถือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จะต้องประกอบด้วยชื่ อและนามสกุลเต็ม สัญชาติ และที่อยู่ของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
และรายละเอี ยดอื่ น ๆ ตามที่ ศูน ย์ฝ ากหลัก ทรั พ ย์จะกําหนด ในกรณี ที่ ขอ้ มู ล ไม่ ต รงกัน จะถื อว่าข้อมู ล ในสมุ ด
ทะเบียนผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิเป็ นข้อมูลที่ถูกต้อง
นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ มีหน้าที่จะต้องออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่
ฝากไว้กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และจะต้องลงชื่ อศูนย์รับฝากหลักทรั พย์เป็ นผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ แทนใน
สมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิน้ นั และบริ ษทั จะออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิตามแบบที่นายทะเบียนใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิกาํ หนดให้แก่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ มีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลง หรื อแจ้งข้อผิดพลาดในรายละเอียดของการลงบันทึก
ในสมุ ด ทะเบี ย นผูถ้ ื อ ใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ โ ดยนายทะเบี ย นใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ จ ะเปลี่ ย นแปลงหรื อ แก้ไ ข
ข้อผิดพลาดดังกล่าวให้ถกู ต้อง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โดยจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทราบผ่านระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์ โดยเร็ วและแจ้งให้สาํ นักงาน ก.ล.ต.
ทราบภายใน 15 วัน
3.4 สถานทีต่ ิดต่ อในการใช้ สิทธิ
บริ ษทั วิค แอนด์ ฮุคลันด์จาํ กัด (มหาชน)
90 อาคารซีดบั เบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้น 35 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง กทม.10310
โทรศัพท์ (02) 612-8600 โทรสาร (02) 645-2828-9
Website: www.wiik-hoeglund.com
3.5 วิธีการใช้ สิทธิและขั้นตอนการใช้ สิทธิ
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ประสงค์ใช้สิทธิ จะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ภายในระยะเวลาแจ้งความจํานง
ในการใช้สิทธิตามที่กาํ หนดไว้ในข้อ 3.2 ข้างต้น โดยมีวิธีปฏิบตั ิดงั นี้
3.5.1 ขั้น ตอนการใช้ สิ ท ธิ สํ า หรั บ ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ อ ยู่ใ นระบบใบหุ ้ น (Script) และระบบไร้ ใ บหุ ้ น
(Scripless) จะมีความแตกต่างตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(ก) ในกรณี ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่อยู่ในระบบใบหุ ้น (Script) ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ สามารถใช้
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เป็ นหลักฐานในการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญได้ที่บริ ษทั โดย
จะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิตามระยะเวลาแสดงความจํานงในการใช้สิทธิตามที่ระบุขา้ งต้น
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(ข) ในกรณี ที่ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อยู่ในระบบไร้ ใบหุ ้น (Scripless) ผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่มีความ
ประสงค์จะใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญ ต้องแจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่อขอถอนใบสําคัญแสดง
สิ ท ธิ ห รื อ เพื่อออกใบแทนใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ ตามที่ ต ลาดหลัก ทรั พย์ก าํ หนด โดยยื่น ต่ อ บริ ษ ัท
หลัก ทรั พ ย์ที่ ท ําหน้ าที่ เป็ นนายหน้ าซื้ อ ขายหลัก ทรั พ ย์ (Broker) ของตนและบริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์
ดังกล่าว จะดําเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หรื อเพื่อออกใบ
แทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ สาํ หรับนําไปใช้เป็ นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ของบริ ษทั ต่อไป
3.5.2 ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ สามารถแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ
ได้ ตามเงื่อนไขการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ โดยดําเนิ นการและส่ งเอกสารดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั
ตามสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 3.4
(ก) แบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญ (“แบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิ ”) ที่กรอก
ข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนทุกรายการพร้อมลงนามโดยผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทั้งนี้ ผูถ้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิสามารถขอรับแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้
สิ ทธิ ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ
(ข) ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ่ ึ งผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ลงลายมือชื่ อผูโ้ อนด้านหลัง หรื อใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด ตามจํานวนที่ระบุในแบบแสดงความจํานงในการใช้
สิ ทธิ และหนังสื อมอบอํานาจให้ผอู ้ ื่นมารับใบสําคัญแสดงสิ ทธิฉบับใหม่สาํ หรับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี)
(ค) ชําระเงินตามจํานวนที่ระบุในแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ โดยผูถ้ ือใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่ ประสงค์จะใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นจะต้องชําระเป็ นเช็คดราฟต์ตวั๋ แลกเงินธนาคารหรื อคําสั่ง
จ่ ายเงิ น ธนาคาร ที่ ส ามารถเรี ย กเก็ บ ได้ในเขตกรุ ง เทพมหานครภายใน 2 วัน ทําการนับ จากวัน
กําหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง โดยขีดคร่ อมสั่งจ่ายเฉพาะ “บริ ษทั วิค แอนด์ ฮุคลันด์จาํ กัด (มหาชน)”
หรื อโอนเงินสดเข้าบัญชีเงินฝากชื่ อบัญชี “บริ ษทั วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้ อ
หุ ้นสามัญเพิ่มทุน” บัญชี เลขที่ 406-047917-0 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด
(มหาชน) สาขาเอสพละนาด พร้อมนําส่ งสําเนาใบนําฝาก
ทั้งนี้ การใช้สิทธิ จองซื้ อหุ ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริ ษทั ได้เรี ยกเก็บเงินดังกล่าวได้แล้ว
เท่านั้นหากเรี ยกเก็บเงินไม่ได้ดว้ ยเหตุผลใดๆที่มิได้เกิดจากบริ ษทั ให้ถือว่าผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
แสดงเจตนายกเลิ กและบริ ษทั ตกลงให้ถือเป็ นการยกเลิกการขอใช้สิทธิ ในครั้ งนั้นทั้งนี้ บริ ษทั จะ
นําส่ งใบสําคัญแสดงสิ ทธิทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใช้สิทธิ โดย
จะไม่มีการคํานวณดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณี ใดๆ และผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ สามารถยืน่ ความจํานงขอ
ใช้สิทธิ ใหม่ได้ในวันกําหนดการใช้สิทธิ ครั้งต่อไป เว้นแต่เป็ นการยกเลิกการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย ให้
ถือว่าหมดสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าวอีกต่อไป
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(ง) หลักฐานประกอบการจองซื้ อหุน้ สามัญรองรับการใช้สิทธิของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ


บุคคลสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง



บุคคลต่างด้าว

: สําเนาหนังสื อเดินทางพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง



นิติบุคคลใน
ประเทศ

: สําเนาหนังสื อ รั บ รองบริ ษทั ที่ ออกโดยกระทรวงพาณิ ช ย์ไ ม่ เกิ น 6
เดื อ นก่ อ นวัน กําหนดการใช้สิ ท ธิ พ ร้ อ มรั บ รองสําเนาถู ก ต้อ งและ
เอกสารหลักฐานของผูม้ ี อาํ นาจลงลายมือชื่ อตาม(ก) หรื อ(ข) พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง



นิติบุคคล
ต่างประเทศ

: สําเนาหนังสื อสําคัญการจัดตั้งบริ ษทั หนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อบังคับ
และหนังสื อรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิ
ซึ่ งรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และเอกสาร
หลัก ฐานของผูม้ ี อาํ นาจลงลายมื อชื่ อตาม(ก) หรื อ(ข)พร้ อมรั บ รอง
สําเนาถูกต้อง

3.6 เงือ่ นไขอื่นเกีย่ วกับการใช้ สิทธิ
3.6.1 จํานวนหน่ วยของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ขอใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ จะต้อง
เป็ นจํานวนเต็มเท่านั้นโดยอัตราการใช้สิทธิ เท่ากับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
หนึ่งหน่วยต่อหุน้ สามัญหนึ่งหุน้ เว้นแต่การปรับสิ ทธิตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
3.6.2 ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่เป็ นบุคคลต่างด้าวหรื อบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยจะสามารถใช้สิทธิ ในการซื้อหุน้
สามัญใหม่ท้ งั หมดหรื อบางส่วนได้ ก็ต่อเมื่อในวันนั้นถ้าใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญแล้วไม่ทาํ ให้อตั ราการถือหุน้
ของบุคคลต่ างด้าวหรื อบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยสู งกว่าร้ อยละ 49 จํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ ายได้ท้ งั หมดของ
บริ ษทั ดังนั้น บริ ษทั สงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิเสธการออกหุ ้นสามัญใหม่ให้แก่บุคคลต่างด้าวหรื อบุคคลที่ไม่มี
สัญชาติไทยที่ใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โดยบริ ษทั ไม่จาํ เป็ นต้องจ่ายค่าเสี ยหาย หรื อค่าชดเชยใด ๆ
ต่อผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่เป็ นบุคคลต่างด้าวหรื อบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยในกรณี ดงั กล่าว
บริ ษทั จะส่ งเงินที่ได้รับไว้และใบสําคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิในส่ วนที่ไม่สามารถใช้
สิ ทธิ ได้ โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่เป็ นบุคคลต่างด้าวหรื อบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย
ดังกล่าวทางไปรษณี ยล์ งทะเบี ยนภายใน 14 วัน นับ จากวันกําหนดการใช้สิท ธิ ในครั้ งนั้นๆ ที่ ครบถ้วน
สมบูรณ์ตามที่กาํ หนดในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
ทั้งนี้ บริ ษทั จะพิจารณาการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิให้แก่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่เป็ นบุคคลต่าง
ด้าวหรื อบุคคลที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทยตามลําดับการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ
หากในวันกําหนดการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่เป็ นบุคคลต่างด้าวหรื อบุคคลที่ไม่มี
สัญชาติไทยไม่สามารถใช้สิทธิเนื่องจากทําให้อตั ราการถือหุน้ ของบุคคลต่างด้าวหรื อบุคคลที่ไม่มีสญ
ั ชาติ
ไทยสู งกว่าร้ อยละ 49 จํานวนหุ ้นที่ จาํ หน่ ายได้ท้ งั หมดของบริ ษทั ให้ถือว่าใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดังกล่าว
หมดอายุลง โดยผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่เป็ นบุคคลต่างด้าวหรื อบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยดังกล่าวไม่มี
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สิ ทธิ เรี ยกร้ องค่าเสี ยหายหรื อค่าชดเชยใดๆ ต่อบริ ษทั และบริ ษทั จะไม่ดาํ เนิ นการชดใช้ค่าเสี ยหายหรื อ
ค่าชดเชยที่เกิดขึ้นจากการดังกล่าวทั้งสิ้น
3.6.3 จํานวนหุ ้น สามัญ ที่ ออกให้เมื่ อมี การใช้สิ ท ธิ จะคํานวณโดยการนําจํานวนเงิน ในการใช้สิท ธิ ซึ่ งผูถ้ ื อ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ได้ชาํ ระตามที่กล่าวข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สิทธิ
ในขณะที่มีการใช้สิทธิ น้ นั โดยบริ ษทั จะออกหุ ้นสามัญเป็ นจํานวนเต็มไม่เกินจํานวนหน่วยของใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ คูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/
หรื ออัตราการใช้สิทธิ แล้วทําให้มีเศษหุน้ เหลืออยูจ่ ากการคํานวณดังกล่าว บริ ษทั จะไม่นาํ เศษหุน้ ดังกล่าว
มาคํานวณ และจะชําระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิ ดงั กล่าวคืนทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนภายใน 14 วันนับ
จากวันกําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยไม่มีการคิดดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณี ใดๆ
ในกรณี ที่ตอ้ งมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ
ตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ และมีเศษของจํานวนหุน้ สามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ให้ตดั เศษของหุน้ ทิ้ง
3.6.4 หากบริ ษทั ได้รับหลักฐานใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ไม่ครบตามจํานวนที่ระบุ
ไว้ในแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิ หรื อบริ ษทั ตรวจสอบได้ว่า ข้อความที่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
หรื อใบแทนใบสําคัญ แสดงสิ ทธิ กรอกลงในแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิ ไม่ ครบถ้วนหรื อไม่
ถูกต้องผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จะต้องทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน
ระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิท ธิ ในครั้ งนั้นหากผูถ้ ื อใบสําคัญ แสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ไม่ทาํ การแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าวบริ ษทั จะถือว่าการแจ้งความจํานงในการใช้
สิ ทธิ ในครั้งนั้นสิ้ นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริ ษทั จะจัดส่ งเงินที่ได้รับและใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ คืนให้แก่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนภายใน 14 วัน
นับจากวันกําหนดการใช้สิทธิโดยไม่มีการคํานวณดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณี ใด ๆ
3.6.5 ในกรณี ที่ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ชําระจํานวนเงินในการใช้สิทธิ ไม่
ครบถ้วน บริ ษทั มีสิทธิที่จะดําเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้
(ก) ถือว่าการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรื อ
(ข) ถือว่าจํานวนหุ ้นสามัญที่จองซื้ อมีจาํ นวนเท่ากับจํานวนที่จะได้รับตามจํานวนเงินในการใช้สิทธิ ซ่ ึ ง
บริ ษทั ได้รับชําระไว้จริ งตามราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในขณะนั้นหรื อ
(ค) ให้ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิชาํ ระเงินเพิ่มเติมตามจํานวนที่ประสงค์
จะใช้สิทธิให้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นหากบริ ษทั ไม่ได้รับ
เงินครบตามจํานวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าวบริ ษทั จะถือว่าการแจ้งความจํานงในการ
ใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้ นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ
หมายเหตุ: ในการใช้สิทธิครั้งสุ ดท้าย บริ ษทั จะดําเนินการตามข้อ (ข) ข้างต้น
ในกรณี ตามข้อ(ก) และ (ค) บริ ษทั จะส่ งเงินที่ได้รับไว้และใบสําคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ซ่ ึ งบริ ษทั ถือว่าไม่มีการใช้สิทธิ ดังกล่าว คืนให้แก่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทน
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ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มี
ดอกเบี้ย
ในกรณี ขอ้ (ข) บริ ษทั จะส่ งมอบใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิส่วนที่เหลือใน
กรณี ที่ บ ริ ษ ัท ถื อ ว่ ามี ก ารใช้สิ ท ธิ เพี ยงบางส่ ว น คื น ให้กับ ผูถ้ ื อใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ ห รื อ ใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใช้สิทธิ ในแต่ละ
ครั้ งพร้ อ มเงิ น ส่ วนที่ เหลื อ (ถ้ามี ) โดยไม่ มี ด อกเบี้ ย อย่างไรก็ดี ใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ ห รื อ ใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ยงั ไม่มีการใช้สิทธิ ดงั กล่าว ยังมีผลใช้สิทธิ ต่อไปจนถึงวันกําหนดการใช้สิทธิ
ครั้งสุดท้าย
3.6.6 ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรื อภาษี
อื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่ งประมวลรัษฎากรหรื อข้อบังคับ หรื อกฎหมายต่างๆที่ใช้บงั คับในการใช้
สิ ทธิซ้ือหุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
3.6.7 เมื่อผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญ ได้ปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขการแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญกล่าวคือได้ส่งมอบทั้งใบสําคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบ
แทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ แบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ และชําระเงินค่าจองซื้ อหุ ้น
สามัญ ถู ก ต้อ งและครบถ้ว นสมบู ร ณ์ ผูถ้ ื อ ใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ ห รื อใบแทนใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ จะไม่
สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิ ได้เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อจากบริ ษทั
3.6.8 เมื่อพ้นกําหนดวันใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายแล้วแต่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิยงั
มิ ได้ปฏิ บตั ิตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิ ที่กาํ หนดไว้อย่างครบถ้วนให้ถือว่าใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบ
แทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิน้ นั ๆสิ้ นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิจะใช้สิทธิไม่ได้อีก
3.6.9 ในกรณี ที่ ผูถ้ ื อใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ ห รื อใบแทนใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ ส่ งมอบใบสําคัญ แสดงสิ ทธิ เป็ น
จํานวนมากกว่าจํานวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริ ษทั จะส่ งใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ใบใหม่ โดยมีจาํ นวนของ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ลดลงให้แก่ ผูถ้ ือใบสําคัญ แสดงสิ ทธิ ดังกล่ าว หากใบสําคัญแสดงสิ ทธิ น้ ัน อยู่ใน
ระบบใบหุน้ โดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนภายใน 15 วันทําการนับจากวันกําหนดการใช้สิทธิ น้ นั ๆ และจะ
ทําการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ใบเก่า
3.6.10 บริ ษทั จะยื่นขอจดทะเบี ยนเปลี่ ยนแปลงทุ นชําระแล้วของบริ ษ ทั ต่อกระทรวงพาณิ ช ย์ ตามจํานวนหุ ้น
สามัญที่ออกใหม่สาํ หรับการใช้สิทธิในแต่ละครั้งภายใน 14 วันนับตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับชําระค่าหุน้ ตาม
จํานวนที่มีการใช้สิทธิ แต่ละครั้งและบริ ษทั จะดําเนิ นการจดทะเบียนผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่ได้ใช้สิทธิ
นั้นเข้าเป็ นผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ตามจํานวนหุน้ สามัญที่คาํ นวณได้จากการใช้
สิ ทธิในครั้งนั้น รวมทั้งบริ ษทั จะดําเนินการยืน่ ขอนําหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ดงั กล่าวเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่มีการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
3.6.11 การออกและส่ งมอบหุ น้ สามัญออกใหม่ ชื่อที่จะระบุในหุน้ สามัญที่ออกใหม่จะใช้ชื่อเดียวกับชื่อที่ปรากฎ
อยูใ่ นแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิ โดยบริ ษทั จะจัดส่ งใบหุน้ ไปยังผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ตามที่
อยูท่ ี่ได้ระบุไว้ ในแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิ ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับภายใน 15 วันทํา
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การนับจากวันกําหนดการใช้สิทธิ แต่ละครั้ ง อย่างไรก็ตาม บริ ษทั อาจตกลงกับผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ล่วงหน้าให้บริ ษทั เก็บใบหุ ้นสามัญนั้นไว้ที่บริ ษทั เพื่อให้ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หรื อตัวแทนมารับไป
ด้วยตนเองก็ได้ โดยจะต้องดําเนินการตามที่ทางบริ ษทั กําหนด
นอกจากนี้ ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อาจใช้บริ การของบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เพื่อฝากหุ ้นในระบบไร้ ใบหุ ้น (Scripless) ก็ได้ โดยผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ท ธิ ตอ้ งระบุชื่อและบัญ ชี ของ
บริ ษทั สมาชิกของบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัดโดยถูกต้องในแบบแสดงความจํานง
ในการใช้สิทธิ และบริ ษทั จะส่ งมอบหุน้ สามัญหรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ผา่ นบัญชีฝากหลักทรัพย์ภายใน 7
วันทําการนับจากวันกําหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง
3.6.12 ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่สามารถคืนเงินส่ วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ ให้แก่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ได้ภายในระยะเวลา
14 วันนับแต่วนั กําหนดการใช้สิทธิ ในครั้งนั้นๆ ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
7.00 ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินส่ วนที่ ไม่ได้ใช้สิทธิ นับแต่วนั ที่ พน้ กําหนด 14 วันดังกล่าว จนถึง
วันที่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิได้รับคืนเงินส่ วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ
อย่างไรก็ตาม หากบริ ษทั ดําเนิ นการส่ งเช็ค ดราฟต์ ตัว๋ แลกเงินธนาคาร หรื อคําสั่งจ่ายเงินของธนาคารซึ่ ง
ขีดคร่ อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่ อผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ระบุในแบบแสดง
ความจํานงในการใช้สิทธิ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ได้รับเงินส่ วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ
คืนแล้วโดยชอบ และไม่มีสิทธิเรี ยกร้องดอกเบี้ย และ/หรื อค่าเสี ยหายใดๆ อีกต่อไป
3.6.13 ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จะต้องใช้สิทธิ ในการซื้ อหุน้ สามัญไม่ต่าํ กว่า 100
หุ ้น สามัญ โดยจํานวนหน่ วยของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ขอใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ จะต้องเป็ นจํานวนเต็ม
เท่านั้น เว้นแต่
(ก) ในกรณี ที่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่มีสิทธิในการซื้อหุน้ ตํ่ากว่า 100
หุน้ สามัญ จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุน้ สามัญในครั้งเดียวทั้งจํานวน
(ข) กรณี ที่เป็ นการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ สามารถ
ที่จะใช้สิทธิจองซื้อหุน้ สามัญในจํานวนเท่าใดก็ได้
3.6.14 การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่ งทําให้ราคา
การใช้สิทธิ ใหม่สูงขึ้น และ/หรื ออัตราการใช้สิทธิ ลดลง เว้นแต่กรณี การรวมหุ ้น และจะใช้ราคาการใช้
สิ ทธิ ใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิ ยม 3 ตําแหน่ ง) คูณกับจํานวนหุ ้นสามัญ (จํานวนหุ ้นสามัญคํานวณ
ได้จากอัตราการใช้สิทธิใหม่ คูณกับจํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่แสดงความจํานงการใช้สิทธิ เมื่อคํานวณ
ได้จาํ นวนหุ ้นออกมาเป็ นเศษหุ ้น ให้ตดั เศษของหุ ้นนั้น ทิ้ง) ส่ วนในกรณี ที่การเปลี่ ยนแปลงราคาการใช้
สิ ทธิ ดงั กล่าวมีผลทําให้ราคาการใช้สิทธิ ใหม่มีราคาซึ่ งตํ่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ให้
ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ ้นสามัญของบริ ษทั เป็ นราคาการใช้สิทธิ ใหม่ เว้นแต่กฎหมายกําหนดไว้เป็ นอย่าง
อื่น
3.6.15 ในกรณี ที่หุน้ สามัญที่สาํ รองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ มีไม่เพียงพอ บริ ษทั จะดําเนิ นการชดใช้ค่าเสี ยหายที่
เกิดขึ้นให้แก่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ไม่สามารถใช้สิทธิ ได้ อย่างไรก็
ตามบริ ษ ทั จะไม่ช ดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่ ผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ท ธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ ไม่
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สามารถใช้สิทธิได้ ถึงแม้วา่ จะมีหุน้ สามัญเพียงพอก็ตาม กล่าวคือ ในกรณี ที่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่เป็ น
บุคคลต่างด้าวหรื อบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยไม่สามารถใช้สิทธิได้ เพราะถูกจํากัดสิ ทธิตามสัดส่ วนการถือ
หุน้ ที่ระบุในข้อบังคับบริ ษทั
3.6.16 ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ แสดงความจํานงใช้
สิ ทธิโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้ว จนถึงก่อนวันที่นายทะเบียนหุน้ ของบริ ษทั จดแจ้งชื่อของผูถ้ ือใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าว เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสมุดทะเบียนรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั และ
กระทรวงพาณิ ชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วอันเนื่ องมาจากการใช้สิทธิ น้ ัน บริ ษทั จะถือว่าผูถ้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าว มีสิทธิ และสภาพเช่ นเดียวกับผูถ้ ือใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ยงั ไม่ได้แสดงความจํานงใช้สิทธิ แต่ท้ งั นี้ นับแต่วนั ที่นาย
ทะเบี ยนหุ ้นของบริ ษ ทั ได้จดแจ้งชื่ อของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ได้
แสดงความจํานงในการใช้สิทธิ โดยถูกต้องสมบูรณ์แล้วในสมุดทะเบียนรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และ
กระทรวงพาณิ ชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วอันเนื่ องมาจากการใช้สิทธิ น้ ัน บริ ษทั จะถือว่าผูถ้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิมีฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั โดยสมบูรณ์
4. มาตรการคุ้มครองผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
4.1 สิทธิของบริษทั ในการเรียกให้ ผ้ ูถอื ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิใช้ สิทธิก่อนระยะเวลาทีก่ าํ หนดตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่บริ ษทั ออกครั้งนี้ ไม่มีขอ้ กําหนดให้บริ ษทั สามารถเรี ยกให้ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ใช้สิทธิ
ก่อนระยะเวลาที่กาํ หนดตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
4.2 เงือ่ นไขการปรับสิ ทธิ
การปรับสิ ทธิมีวตั ถุประสงค์เพื่อปรับผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิ
จะถูกปรับในกรณี ที่มีเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามที่กาํ หนด และอัตราการใช้สิทธิ จะถูกปรั บให้สอดคล้องกับการปรั บ
ราคาการใช้สิทธิท้ งั นี้ โดยมีหลักการพื้นฐานที่จะรักษามูลค่าแห่งสิ ทธิตลอดอายุใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ไม่ให้ดอ้ ยค่า
ลง
มูลค่าแห่งสิ ทธิ หมายถึง ผลลัพธ์ของผลคูณระหว่างราคาการใช้สิทธิ กับอัตราการใช้สิทธิ
ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิม บริ ษทั จะดําเนินการปรับ
ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ในการซื้ อหุน้ สามัญตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) เมื่ อบริ ษทั มี การเปลี่ ยนแปลงมู ลค่าที่ ต ราไว้ของหุ ้น สามัญ ของบริ ษ ทั อันเป็ นผลมาจากการรวมหรื อการ
แบ่งแยกหุน้ สามัญที่ได้ออกแล้วของบริ ษทั
(ข) เมื่อบริ ษทั เสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม และ/หรื อบุคคลใดๆ โดยราคาเฉลี่ยต่อหุน้ ของหุน้
สามัญที่ออกใหม่ต่าํ กว่าร้อยละ 90 ของ“ราคาตลาดของหุน้ สามัญบริ ษทั ”
(ค) เมื่อบริ ษทั เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิม และ/หรื อบุคคลใดๆ โดยที่หลักทรัพย์น้ นั ให้
สิ ทธิ ที่จะแปลงสภาพเป็ นหุ ้นสามัญหรื อให้สิทธิ ในการซื้ อหุ ้นสามัญ เช่น หุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ ใบสําคัญแสดง
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สิ ทธิ ที่จะซื้อหุน้ สามัญ โดยราคาเฉลี่ยต่อหุน้ ของหุ ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิ ทธิ ดงั กล่าวตํ่ากว่าร้อยละ
90 ของ “ราคาตลาดของหุน้ สามัญบริ ษทั ”
(ง) เมื่อบริ ษทั จ่ายปันผลทั้งหมดหรื อบางส่ วนเป็ นหุน้ สามัญให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
(จ) เมื่อบริ ษทั จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 60 ของกําไรสุ ทธิ ตามงบเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงิน
ได้ของบริ ษทั สําหรับการดําเนิ นงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ตลอดอายุใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกในครั้ง
นี้ ไม่วา่ จะเป็ นการจ่ายจากกําไรสุทธิ หรื อกําไรสะสม
(ฉ) ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทําให้ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เสี ยสิ ทธิ และ
ผลประโยชน์ใดๆ อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กาํ หนดอยูใ่ นข้อ (ก) ถึง (จ)
การดําเนิ นการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ ในกรณี ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น เป็ นไปตามสู ตรและ
วิธีการคํานวณดังต่อไปนี้
(ก) เมื่ อบริ ษ ทั มี การเปลี่ ยนแปลงมู ลค่าที่ ต ราไว้ของหุ ้น สามัญ ของบริ ษ ทั อัน เป็ นผลมาจากการรวมหุ ้น หรื อ
แบ่งแยกหุน้ สามัญที่ได้ออกแล้วของบริ ษทั
ซึ่ งการเปลี่ ย นแปลงราคาการใช้สิ ท ธิ แ ละอัต ราการใช้สิ ท ธิ จ ะมี ผ ลบัง คับ ทัน ที นับ ตั้ง แต่ ว นั ที่ ไ ด้มี ก าร
เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญของบริ ษทั
(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Price 1

=

Price 0 x (Par 1)
Par 0

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Ratio 1
โดยที่
Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
Par 1
Par 0

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

=

Ratio 0 x (Par 0)
Par 1

ราคาการใช้สิทธิ ใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใช้สิทธิ เดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญหลังการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

(ข) เมื่อบริ ษทั เสนอขายหุ ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม และ/หรื อประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อบุคคลใน
วงจํากัด โดยราคาเฉลี่ ยต่ อหุ ้น ของหุ ้นสามัญ ที่ ออกใหม่ ต่ าํ กว่าร้ อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ ้นสามัญ
บริ ษทั ”
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วนั แรกที่ผซู ้ ้ื อหุ ้นสามัญจะ
ไม่ได้รับสิ ทธิ ในการจองซื้ อหุ ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่ องหมาย XR)
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สําหรับกรณี ที่เป็ นการเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม (Right Issue) และ/หรื อวันแรกของการเสนอขายหุน้ สามัญ
ที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลใดๆ แล้วแต่กรณี
“ราคาเฉลีย่ ต่ อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ” คํานวณได้จากจํานวนเงินทั้งหมดที่บริ ษทั จะได้รับจากการเสนอ
ขายหุน้ สามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหุน้ หารด้วยจํานวนหุน้ สามัญที่ออกใหม่ท้ งั หมดใน
ครั้งนั้น
ในกรณี ที่ มี การเสนอขายหุ ้น สามัญที่ อ อกใหม่ พร้ อมกัน ในราคาเสนอขายที่ แตกต่ างกัน ภายใต้เงื่ อนไขที่
จะต้องจองซื้ อหุ น้ ดังกล่าวด้วยกัน ให้นาํ ราคาหุน้ ดังกล่าวและจํานวนหุ ้นที่ออกใหม่ท้ งั หมดมาคํานวณราคา
เฉลี่ยต่อหุ ้นของหุ ้นสามัญที่ ออกใหม่ แต่ในกรณี ที่การเสนอขายพร้ อมกันดังกล่าวไม่ อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่
จะต้องจองซื้ อด้วยกัน ให้นาํ จํานวนหุน้ และราคาเสนอขายที่ต่าํ กว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้ สามัญ
ของบริ ษทั ” มาคํานวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น
“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท” กําหนดไว้เท่ากับ “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักต่อหุ ้นของหุ น้ สามัญ
บริ ษทั ” โดยที่ “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักต่อหุน้ ของหุน้ สามัญบริ ษทั ” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุน้ สามัญ
ทั้งหมดของบริ ษ ัท หารด้ว ยจํานวนหุ ้น สามัญ ของบริ ษ ัท ที่ มี ก ารซื้ อ ขายทั้งหมดในตลาดหลัก ทรั พ ย์ใน
ระยะเวลา 14 วันทําการ (วันที่เปิ ดทําการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคํานวณ
“วันที่ใช้ ในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผซู ้ ้ื อหุ ้นสามัญจะไม่ได้รับสิ ทธิ ในการจองซื้ อหุ ้นสามัญที่ ออก
ใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่ องหมาย XR) สําหรับกรณี ที่เป็ นการเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
เดิ ม (Right Issue) และ/หรื อวันแรกของการเสนอขายหุ ้นสามัญที่ออกใหม่สําหรับกรณี ที่เป็ นการเสนอขาย
ให้แก่บุคคลใดๆ แล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถหา “ราคาตลาดของหุ ้ น สามัญ ของบริ ษ ัท ” เนื่ อ งจากหุ ้ น สามัญ ไม่ มี ก ารซื้ อ ขายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว บริ ษทั จะดําเนินการกําหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคํานวณแทน
(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Price 1

=

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

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Ratio 1

โดยที่
Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0

คือ
คือ
คือ
คือ

=

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

ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
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MP

คือ

A

คือ

B

คือ

BX

คือ

ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริ ษทั ตามความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียด
ในข้อ 4.2 (ข) ข้างต้น
จํานวนหุน้ สามัญที่เรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผู ้
ถือหุน้ เพื่อสิ ทธิในการจองซื้อหุน้ สามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม
และ/หรื อก่อนวันแรกของการเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคล
ใดๆ แล้วแต่กรณี
จํานวนหุน้ สามัญที่ออกใหม่เพือ่ เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม และ/หรื อ
เสนอขายให้แก่บุคคลใดๆ แล้วแต่กรณี
จํานวนเงินที่บริ ษทั จะได้รับทั้งสิ้ น หลังหักค่าใช้จ่ายจากการเสนอขายหุน้
สามัญที่ออกใหม่ (ถ้ามี) ทั้งในกรณี การเสนอขายหุน้ สามัญให้แก่ผถู ้ ือหุน้
เดิม และ/หรื อเสนอขายหุน้ สามัญให้แก่บุคคลใดๆ แล้วแต่กรณี

(ค) เมื่อบริ ษทั เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิม และ/หรื อบุคคลใดๆ โดยที่หลักทรัพย์น้ นั ให้
สิ ทธิ ที่จะแปลงสภาพเป็ นหุ ้นสามัญ หรื อให้สิทธิ ในการซื้ อหุ น้ สามัญ เช่น หุ น้ กูแ้ ปลงสภาพ ใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ที่จะซื้อหุน้ สามัญ โดยราคาเฉลี่ยต่อหุน้ ของหุ ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิ ทธิ ดงั กล่าวตํ่ากว่าร้อยละ
90 ของ “ราคาตลาดของหุน้ สามัญบริ ษทั ”
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ จะมี ผลบังคับทันที ต้ งั แต่ วนั แรกที่ ผูซ้ ้ื อหุ ้นสามัญ
ไม่ได้รับสิ ทธิ ในการซื้ อหลักทรั พย์ใดๆ ที่ให้สิทธิ ที่จะแปลงสภาพเป็ นหุ ้นสามัญหรื อให้สิทธิ ในการซื้ อหุ ้น
สามัญ (วันแรกที่ ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่ องหมาย XR หรื อ XW) สําหรั บกรณี ที่เป็ นการเสนอขาย
ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม (RightIssue) และ/หรื อวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิ ที่จะ
แปลงสภาพเป็ นหุ ้นสามัญหรื อให้สิทธิ ในการซื้ อหุ ้นสามัญ กรณี ที่เป็ นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ ไป
และ/หรื อกรณี ที่เป็ นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด แล้วแต่กรณี
“ราคาเฉลีย่ ต่ อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรั บรองการใช้ สิทธิ” คํานวณจากจํานวนเงินที่บริ ษทั จะได้รับ
จากการขายหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญ หรื อให้สิทธิในการซื้อหุน้ สามัญ รวมกับเงิน
ที่จะได้รับจากการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญนั้น ถ้ามีการใช้สิทธิ ท้ งั หมด หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสนอ
ขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ หารด้วยจํานวนหุน้ ทั้งสิ้ นที่ตอ้ งออกใหม่เพื่อรองรับกับการใช้สิทธิน้ นั
ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษทั มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 4.2 (ข) ข้างต้น
“วันที่ใช้ ในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผซู ้ ้ื อหุ ้นสามัญจะไม่ได้รับสิ ทธิ ในการจองซื้ อหลักทรัพย์ที่ออก
ใหม่ ใ ดๆ ที่ ให้ สิ ท ธิ ที่ จ ะแปลงสภาพเป็ นหุ ้ น สามัญ หรื อ ให้ สิ ท ธิ ใ นการซื้ อ หุ ้ น สามัญ (วัน แรกที่ ต ลาด
หลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่ องหมาย XR หรื อ XW) สําหรับกรณี ที่เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวให้กบั
ผูถ้ ือหุน้ เดิม (Right Issue) และ/หรื อวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิ ที่จะแปลง
สภาพเป็ นหุน้ สามัญหรื อให้สิทธิในการซื้ อหุน้ สามัญแก่แก่บุคคลใดๆ แล้วแต่กรณี
(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Price 1 =

Price 0 x [(A x MP) + BX]
[MP(A+B)]
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(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Ratio 1 =
โดยที่
Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

A

คือ

B

คือ

BX

คือ

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

ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
ราคาตลาดของหุ ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท ตามความหมายเช่ น เดี ย วกั บ
รายละเอียดในข้อ 4.2 (ข) ข้างต้น
จํานวนหุ น้ สามัญที่เรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผู ้
ถือหุ น้ เพื่อการจองซื้ อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิ ที่จะแปลงสภาพเป็ น
หุ ้นสามัญ หรื อให้สิทธิ ในการซื้ อหุ ้นสามัญกรณี เสนอขายให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้น
เดิม และ/หรื อก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิ
แปลงสภาพเป็ นหุ ้นสามัญหรื อให้สิทธิ ในการซื้ อหุน้ สามัญกรณี เสนอขาย
ให้แก่บุคคลใดๆ แล้วแต่กรณี
จํานวนหุน้ สามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ของ หลักทรัพย์ใดๆ ที่
ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญ หรื อให้สิทธิในการซื้ อหุ น้ สามัญ ที่
จะเสนอขายให้ แ ก่ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น เดิ ม และ/หรื อเสนอขายให้ แ ก่ บุ ค คลใดๆ
แล้วแต่กรณี
จํานวนเงินที่บริ ษทั จะได้รับทั้งสิ้ นหลังหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออก
หลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิ ที่จะแปลงสภาพเป็ นหุ ้นสามัญ หรื อให้สิทธิ ใน
การซื้ อหุ ้นสามัญ สําหรับการเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม และ/หรื อเสนอ
ขายให้แก่บุคคลใดๆ รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็ น
หุน้ สามัญ หรื อใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญ

(ง) เมื่อบริ ษทั จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรื อบางส่ วนเป็ นหุน้ สามัญให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีต้ งั แต่วนั แรกที่ผซู ้ ้ื อหุน้ สามัญไม่มี
สิ ทธิรับหุน้ ปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ข้ นึ เครื่ องหมาย XD)
(1)

ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Price 1 =

Price 0 x A
(A+B)

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
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Ratio 1 =
โดยที่
Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
A

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

B

คือ

Ratio 0 x (A+B)
A
ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
จํานวนหุ น้ สามัญที่เรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผู ้
ถือหุน้ เพื่อสิ ทธิในการรับหุน้ สามัญปั นผล
จํานวนหุน้ สามัญที่ออกใหม่ในรู ปแบบของหุน้ สามัญปั นผล

(จ) เมื่อบริ ษทั จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 60 ของกําไรสุ ทธิ ตามงบเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงิน
ได้ของบริ ษทั สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ตลอดอายุใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่ออกในครั้ง
นี้ ไม่วา่ จะเป็ นการจ่ายจากกําไรสุทธิ หรื อกําไรสะสม
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีต้ งั แต่วนั แรกที่ผซู ้ ้ื อหุน้ สามัญไม่มี
สิ ทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่ องหมาย XD)
ทั้งนี้ อัตราร้ อ ยละของเงิน ปั น ผลที่ จ่ ายให้กับ ผูถ้ ื อหุ ้น คํานวณโดยนําเงิ น ปั นผลที่ จ่ายออกจริ งจากผลการ
ดําเนิ นงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หารด้วยกําไรสุ ทธิ ตามงบเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้ของผล
การดําเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปั นผลที่จ่ายออกจริ งดังกล่าวให้รวมถึงเงินปั นผล
ที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีดงั กล่าวด้วย
ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษทั ให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 4.2 (ข) ข้างต้น
“วันที่ใช้ ในการคํานวณ”หมายถึ ง วันแรกที่ ผูซ้ ้ื อหุ ้น สามัญจะไม่ ได้รับสิ ทธิ ในเงิน ปั นผล (วันแรกที่ ตลาด
หลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่ องหมาย XD)
(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Price 1=

Price 0 x [MP – (D – R)]
MP

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Ratio 1= Ratio 0 x MP
[MP – (D – R)]
โดยที่
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Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
D
R

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ราคาการใช้สิทธิ ใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
ราคาตลาดของหุ ้นสามัญของบริ ษทั มีความหมายเช่ นเดียวกับรายละเอียด
ในข้อ 4.2 (ข) ข้างต้น
เงินปันผลต่อหุน้ ที่จ่ายจริ งให้ผถู ้ ือหุน้
เงินปั นผลต่อหุน้ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 60 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษี เงิน
ได้ หารด้วยจํานวนหุน้ ทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

(ฉ) ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทําให้ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เสี ยสิ ทธิ และ
ผลประโยชน์ใด ๆ อันพึ งได้ โดยที่ เหตุการณ์ ใดๆ นั้น ไม่ ได้กาํ หนดไว้ในข้อ 4.2 (ก) ถึ ง 4.2 (จ) ดังกล่าว
ข้างต้น ให้บริ ษทั พิจารณาเพื่อกําหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรื ออัตราการใช้สิทธิ (หรื อ
ปรับจํานวนหน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ แทนอัตราการใช้สิทธิ) ใหม่อย่างเป็ นธรรม และไม่ทาํ ให้ผถู ้ ือใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิได้รับผลประโยชน์ดอ้ ยไปจากเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็ นที่สุด และให้บริ ษทั แจ้งให้
สํ านั ก งาน ก.ล.ต. ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และนายทะเบี ย นใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ทราบถึ ง
รายละเอียดดังกล่าวด้วยภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่มีเหตุให้ตอ้ งดําเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดงั กล่าว
(ช) การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ ตามข้อ 4.2 (ก) ถึงข้อ 4.2 (ฉ) เป็ นอิสระ
ต่อกัน และจะคํานวณการเปลี่ยนแปลงตามลําดับเหตุการณ์ก่อนหลังของการเปรี ยบเทียบกับราคาตลาดของ
หุ ้นสามัญ ของบริ ษทั ในกรณี ที่ เหตุก ารณ์ ต่ างๆ เกิ ดขึ้นพร้ อมกัน ให้คาํ นวณการเปลี่ ยนแปลงเรี ยงลําดับ
ดังนี้ คือ ข้อ 4.2 (ก) ข้อ 4.2 (จ) ข้อ 4.2 (ง) ข้อ 4.2 (ข) ข้อ 4.2 (ค) และข้อ 4.2 (ฉ) โดยในแต่ละลําดับครั้ งที่
คํานวณการเปลี่ยนแปลง ให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิ เป็ นทศนิ ยม 3 ตําแหน่ง และอัตราการใช้สิทธิ เป็ น
ทศนิยม 3 ตําแหน่ง
ทั้งนี้ ในการคํานวณการปรับสิ ทธิ ของเหตุการณ์ในลําดับใด ให้นาํ ค่าตัวแปรที่ผ่านการคํานวณการปรับสิ ทธิ
ของลําดับก่อนหน้า (ถ้ามี) มาเป็ นค่าตัวแปรก่อนการเปลี่ยนแปลง ในการคํานวณการปรับสิ ทธิลาํ ดับนั้น
(ซ) การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ ตามข้อ 4.2 (ก) ถึงข้อ 4.2 (ฉ) จะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงซึ่ งทําให้ราคาการใช้สิทธิ ใหม่สูงขึ้น และ/หรื ออัตราการใช้สิทธิ ลดลง เว้นแต่กรณี การรวมหุ ้น
สําหรั บการคํานวณจํานวนเงินจากการใช้สิทธิ จะคํานวณจากราคาการใช้สิทธิ ใหม่ หลังการเปลี่ ยนแปลง
(ทศนิ ยม 3 ตําแหน่ ง) คูณกับจํานวนหุ ้นสามัญ (จํานวนหุ ้นสามัญคํานวณจากอัตราการใช้สิทธิ ใหม่ คูณกับ
จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่แสดงความจํานงการใช้สิทธิ เมื่อคํานวณได้จาํ นวนหุน้ ออกมาเป็ นเศษหุน้ ให้ตดั
เศษของหุน้ นั้นทิ้ง) ในกรณี จาํ นวนเงินที่คาํ นวณได้จากการใช้สิทธิ มีเศษของบาทให้ตดั เศษของบาททิ้ง
ทั้งนี้ ในกรณี ที่การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ ดงั กล่าวมีผลทําให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาตํ่ากว่ามูลค่าที่
ตราไว้ของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญของบริ ษทั เป็ นราคาการใช้สิทธิ ใหม่ เว้น
แต่กฎหมายกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น ส่ วนอัตราการใช้สิทธิ ใหม่ให้ใช้อตั ราการใช้สิทธิ ที่คาํ นวณได้ตามข้อ 4.2
(ก) ถึงข้อ 4.2 (ฉ) เช่นเดิม
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(ฌ) การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 4.2 (ก) ถึงข้อ 4.2 (ฉ) บริ ษทั จะดําเนินการแจ้ง
ผลการเปลี่ยนแปลง โดยระบุรายละเอียดวิธีการคํานวณ และเหตุผลที่ตอ้ งมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผถู ้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทราบผ่านระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลสื่ ออิเล็คทรอนิ คส์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่ชกั ช้าใน
วันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหรื อก่อนวัน หรื อภายใน 9.00 น. ของวันที่อตั ราและราคาใช้สิทธิมีผลบังคับ
5. การแก้ไขเปลีย่ นแปลงข้ อกําหนดสิ ทธิของใบสํ าคัญแสดงสิทธิ
5.1 การแก้ ไขส่ วนที่มใิ ช่ สาระสํ าคัญหรือทีต่ ้ องดําเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิ ทธิในเรื่ องที่จะกระทบต่อสิ ทธิ ที่มิใช่สาระสําคัญของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
เช่น แก้ไขขั้นตอนการใช้สิทธิ หรื อเรื่ องที่เห็นได้ว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โดยชัดแจ้ง หรื อ
ในส่ วนซึ่ งไม่ทาํ ให้สิทธิ ของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดอ้ ยลง หรื อเพื่อให้เป็ นไปตามบทบัญญัติหรื อหลักเกณฑ์ที่
กําหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ ข้อบังคับ
หรื อคําสั่งที่ มีผลบังคับทัว่ ไป หรื อประกาศ หรื อข้อบังคับของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้อง ให้บริ ษทั กระทําโดยไม่ตอ้ งได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผูถ้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ภายหลังจากที่ได้แจ้งให้สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนด
สิ ทธิ จะต้องไม่เป็ นการขยายอายุใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หรื อการเปลี่ยนแปลงราคาหรื ออัตราการใช้สิทธิ ยกเว้นการ
ปรับสิ ทธิตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิที่ระบุไว้ในข้อ 4.2
5.2 การแก้ ไขเปลีย่ นแปลงที่เป็ นสาระสํ าคัญ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิ ทธิ นอกจากกรณี ขอ้ 5.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริ ษทั และมติที่ประชุมผู ้
ถือใบสําคัญแสดงสิ ทธิแล้วแต่กรณี และได้แจ้งให้สาํ นักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว
5.3 การแจ้ งข้ อกําหนดสิ ทธิทแี่ ก้ไขเปลีย่ นแปลง
ผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จะแจ้งให้ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทราบผ่านระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
ของตลาดหลักทรั พย์โดยทันที ณ วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติ มข้อกําหนดสิ ทธิ และจะจัดส่ งข้อกําหนดสิ ทธิ ที่แก้ไข
เพิ่ม เติ มให้แก่ ผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ท ธิ เมื่ อได้รับการร้ องขอภายใน 15 วัน นับจากวันที่ มี การร้ องขอ โดยผูถ้ ื อ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับข้อกําหนดสิ ทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อผูอ้ อกใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ตามที่ อยู่ที่ป รากฏในข้อ 3.4 นอกจากนั้น บริ ษ ทั จะจัดส่ งข้อกําหนดสิ ท ธิ ที่ แก้ไขเพิ่ม เติ มให้นายทะเบี ยน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่มีการแก้ไขเพิม่ เติมข้อกําหนดสิ ทธิ
5.4 การแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อกําหนดสิ ทธิต้องไม่ ขดั ต่ อกฎหมาย
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิ ทธิไม่ว่ากรณี ใดๆ ต้องไม่ขดั หรื อแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ รวมทั้งข้อกําหนดแห่งประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ ที่ออกใหม่ และหุ น้ ที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 รวมทั้งข้อแก้ไขเพิ่มเติมหรื อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
6. การชดใช้ ค่าเสี ยหาย กรณีบริษทั ไม่ สามารถจัดให้ มีห้ ุนสามัญเพือ่ รองรับการใช้ สิทธิขายใบสํ าคัญแสดงสิทธิได้
บริ ษทั จะชดใช้คา่ เสี ยหายให้แก่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ตามรายละเอียดดังนี้
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6.1 บริ ษทั จะชดใช้ค่าเสี ยหายให้เฉพาะผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่แจ้งความจํานงที่จะ
ใช้สิทธิ ในวันกําหนดการใช้สิทธิ แต่ละครั้งอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้วซึ่ งบริ ษทั ไม่สามารถจัดให้มีหุน้ สามัญ
เพื่อรองรั บการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ได้อย่างเพียงพอ ยกเว้นกรณี ตามที่ระบุไว้ในข้อจํากัดการใช้สิทธิ
ในการซื้ อหุ ้นสามัญของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่เป็ นบุคคลต่างด้าวหรื อบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย ในข้อ 3.6.2
หรื อข้อจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิและหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ในข้อ 15
ค่าเสี ยหายที่บริ ษทั จะชดใช้ให้แก่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จะคํานวณตามสู ตร
การคํานวณ ดังนี้
ค่าเสี ยหายต่อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย = B x [MP – EP]
โดยที่

B
MP

EP

คือ จํานวนหุน้ สามัญที่ไม่สามารถจัดให้มีและ/หรื อ เพิ่มขึ้นได้ตามอัตราการใช้สิทธิ ที่
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย
คือ ราคาเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ในวันกําหนดการใช้สิทธิ ในแต่ละ
ครั้ ง ซึ่ งผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ มาแสดงความ
จํานงในการใช้สิทธิ (ราคาเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้นสามัญของบริ ษทั คํานวณจาก
มูลค่าการซื้ อขายหุน้ สามัญทั้งหมดของบริ ษทั หารด้วยจํานวนหุน้ สามัญของบริ ษทั
ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์)
คือ ราคาการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิหรื อราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับ
สิ ทธิหากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ

ในกรณี ที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ” เนื่ องจากหุ ้นสามัญของบริ ษทั ไม่มีการซื้ อขายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว บริ ษทั จะดําเนินการกําหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคํานวณแทน
6.2 การชดใช้ค่าเสี ยหายตามข้อ 6.1 บริ ษทั จะชําระเป็ นเช็คระบุชื่อขีดคร่ อมสั่งจ่ายเฉพาะและจะจัดส่ งทางไปรษณี ย ์
ลงทะเบียนตอบรับภายใน14 วันนับจากวันกําหนดการใช้สิทธิ ในครั้งนั้นโดยไม่มีดอกเบี้ย ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณี ใดๆ
หากได้มีการส่ งเช็คคืนเงินค่าเสี ยหายดังกล่าวทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ระบุในแบบแสดงความจํานงการ
ใช้สิทธิ ซ้ือหุน้ สามัญโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิได้รับคืนเงินค่าเสี ยหายแล้วโดยชอบ และ
จะไม่มีสิทธิเรี ยกร้องดอกเบี้ยหรื อค่าเสี ยหายใดๆ อีกต่อไป
7. การประชุ มผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
7.1 การเรียกประชุมผู้ถอื ใบสํ าคัญแสดงสิทธิ
บริ ษทั ต้องเรี ยกประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เพื่อขอมติในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเร็ ว ภายใน 30 วัน
นับแต่เกิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
(ก) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิ ทธิ ในสาระสําคัญไม่ว่าโดยบริ ษทั หรื อผูถ้ ือใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ตามที่กาํ หนดไว้ในข้อ 5.2 หรื อตามที่จะกล่าวต่อไปใน (ข)
ทั้งนี้ ผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และ/หรื อผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ไม่มีสิทธิ ที่จะเสนอให้แก้ไขข้อกําหนด
สิ ทธิ ในเรื่ องการขยายอายุใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หรื อการเปลี่ ยนแปลงราคา หรื ออัตราการใช้สิทธิ หรื อการ
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แก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ อันจะเป็ นผลกระทบในด้านลบต่อสิ ทธิ และ/หรื อส่ วนได้เสี ยของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
หรื อที่ผดิ ไปจากเงื่อนไขที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ได้ลงมติไว้ เว้นแต่การปรับสิ ทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.2
(ข) หากมีเหตุการณ์ สําคัญที่อาจกระทบต่อส่ วนได้เสี ยของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อย่างเป็ นนัยสําคัญ หรื อต่อ
ความสามารถของบริ ษทั ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามข้อกําหนดสิ ทธิ
ในกรณี ที่ผูอ้ อกใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ ไม่ ด ําเนิ น การเรี ยกประชุ มภายในระยะเวลา 30 วัน นับ จากวัน ที่ เกิ ด
เหตุการณ์ดงั กล่าวในข้อ (ก) หรื อ ข้อ (ข) ข้างต้น ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ถือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ รวมกันไม่
น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ยงั มิได้มีการใช้สิทธิ สามารถที่จะร้องขอให้ผอู ้ อก
ใบสําคัญ แสดงสิ ทธิ ให้ด าํ เนิ นการจัดการประชุ มผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ได้ และผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
จะต้องจัดประชุ มผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับ จากวันที่ ไ ด้รับการร้ องขอจากผูถ้ ื อ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าว
ในกรณี ที่มีการจัดประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิบริ ษทั อาจทําการปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
เพื่อกําหนดสิ ทธิ ของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุ ม
ดังกล่าวเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 21 วันก่อน (และรวม) วันประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
7.2 หนังสื อเชิญประชุม
ในการเรี ยกประชุ มผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้บริ ษทั ส่ งหนังสื อเรี ยกประชุ ม ซึ่ งระบุสถานที่ วันและเวลา และ
เรื่ อ งที่ จะพิ จ ารณาในที่ ป ระชุ ม ทางไปรษณี ยล์ งทะเบี ยนถึ งผูถ้ ื อ ใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ ต ามสมุ ด ทะเบี ยนผูถ้ ื อ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิทุกรายที่ยงั สามารถใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิได้และมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน ณ
วัน ปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นพัก การโอนใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ เพื่ อ กําหนดสิ ท ธิ ในการเข้าร่ ว มประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนนในที่ประชุมไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
7.3 การมอบฉันทะ
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิอาจแต่งตั้งผูร้ ับมอบฉันทะให้เข้าร่ วมประชุม และ/หรื อออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผู ้
ถือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ คราวใดๆ ก็ได้ โดยผูร้ ับมอบฉันทะดังกล่าวจะต้องยื่นหนังสื อมอบฉันทะ (ซึ่ งทําตามแบบ
ที่บริ ษทั และ/หรื อนายทะเบียนกําหนด และได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ พร้อมกับหนังสื อเรี ยกประชุม
แล้ว) ต่อประธานที่ประชุมหรื อบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมายก่อนเริ่ มการประชุม
7.4 องค์ ประชุม
ที่ประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จะต้องมีผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ (ถ้ามี) ซึ่งถือใบสําคัญแสดงสิ ทธิเป็ นจํานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่ยงั
ไม่ได้ใช้สิทธิ เข้าร่ วมประชุมจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ได้มีการเรี ยกประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชัว่ โมงแต่จาํ นวนผู ้
ถือใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ่ ึ งมาเข้าร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ในกรณี ที่การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยบริ ษทั ให้
บริ ษทั นัดให้มีการประชุมใหม่ภายใน 30 วัน นับจากวันที่กาํ หนดเป็ นวันประชุมคราวก่อน โดยปฏิบตั ิตามข้อ 7..2
โดยในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม และในกรณี ที่การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยการ
ร้องขอของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิในกรณี น้ ีบริ ษทั ไม่จาํ เป็ นต้องเรี ยกประชุมใหม่
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ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่มีสิทธิ ออกเสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิหมายถึงผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่
ยังมิได้ใช้สิทธิ หรื อใช้สิทธิไปแล้วบางส่ วนของบริ ษทั ในขณะนั้นโดยไม่รวมถึงผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ คนใดที่มี
ส่ วนได้เสี ยในการพิจารณาอันใดซึ่ งที่ประชุมจะพิจารณาลงมติโดยห้ามมิให้ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ คนนั้นออก
เสี ยงลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อนั้น
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่มีส่วนได้เสี ยในข้อนี้หมายถึงผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในเรื่ องที่ที่ประชุมจะพิจารณาลงมติ
7.5 ประธานในทีป่ ระชุม
ในการประชุ ม ผูถ้ ื อ ใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จัด ขึ้ น โดยบริ ษ ัท ให้ป ระธานกรรมการบริ ษ ัท หรื อ บุ ค คลที่ ไ ด้รั บ
มอบหมายจากประธานกรรมการบริ ษทั ทําหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในกรณี ที่ผถู ้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เป็ นผูจ้ ดั ประชุ มประธานในที่ประชุ มอาจจะมาจากบุ คคลที่ ผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ลงมติ
เห็นชอบคัดเลือกนอกเหนือไปจากประธานกรรมการหรื อบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมายโดยที่ท้ งั สองกรณี
ประธานที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสี ยงชี้ขาด
7.6 การออกเสี ยงลงคะแนน
ในการออกเสี ยงลงคะแนน ให้ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ มีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนของใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่ถือ
อยู่ในขณะนั้นๆโดยใบสําคัญแสดงสิ ท ธิ หนึ่ งหน่ วยมี หนึ่ งเสี ยงผูเ้ ป็ นประธานในที่ ป ระชุ มไม่ มีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนนนอกจากสิ ทธิที่ตนมีอยูใ่ นฐานะเป็ นผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
7.7 มติทปี่ ระชุม
มติของที่ประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวนหน่วยใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ท้ งั หมดของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่เข้าประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง และให้มติน้ นั มี
ผลผูกพันผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิท้ งั หมดไม่วา่ จะได้เข้าร่ วมประชุมหรื อไม่
7.8 รายงานการประชุม
บริ ษทั จะจัดทํารายงานการประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับจากวันประชุมผูถ้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โดยให้ประธานที่ประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในครั้งนั้นๆ เป็ นผูล้ งนามรั บรองรายงาน
การประชุม ทั้งนี้ ให้จดั เก็บรายงานการประชุมไว้กบั บริ ษทั รายงานดังกล่าวซึ่งลงนามโดยประธานที่ประชุมในแต่
ละครั้ง ให้ถือว่าถูกต้องและมติน้ นั ผูกพันผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่ วมประชุ มด้วยหรื อไม่
และบริ ษทั จะจัดส่ งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์และสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาไม่
เกิ น 14 วัน นับ จากวัน ประชุ ม ผูถ้ ื อใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ นอกจากนี้ ในกรณี ที่ผูถ้ ื อใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ ร้องขอ
บริ ษทั จะต้องจัดส่ งรายงานการประชุ มให้แก่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ รายที่ร้องขอด้วย โดยผูถ้ ือใบสําคัญแสดง
สิ ทธิดงั กล่าวจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบในค่าใช้จ่ายนั้นๆ
7.9 ค่ าใช้ จ่ายในการประชุ ม
บริ ษทั จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามสมควรทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิทุกครั้ง
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7.10 มติเป็ นหนังสื อแทนการประชุ ม
ในกรณี ที่จะต้องมี การประชุ มผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เพื่อลงมติ ไม่ว่าในเรื่ องหนึ่ งเรื่ องใดตามที่ กาํ หนดไว้ใน
ข้อกําหนดสิ ทธิ น้ ี บริ ษทั อาจขอให้ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทาํ ความตกลงกันเป็ นมติโดยการทําหนังสื อแทนการ
ประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เพื่อลงมติในเรื่ องดังกล่าวได้ แต่มติดงั กล่าวจะต้องมีผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ่ ึ ง
ถือใบสําคัญแสดงสิ ทธิเป็ นจํานวนไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ
ทั้งหมดลงลายมือชื่อให้ความเห็นชอบไว้เป็ นหลักฐานในหนังสื อฉบับเดียวกันหรื อหลายฉบับก็ได้และส่ งมอบให้
ประธานกรรมการบริ ษทั หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็ นผูเ้ ก็บรักษาไว้
การลงมติตามวิธีการที่กาํ หนดในข้อ 7.10 นี้ ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิไม่สามารถยกเลิกหรื อเพิกถอนมติที่ส่งมาได้
เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อจากบริ ษทั
มติดงั กล่าวจะมีผลใช้บงั คับและผูกพันผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทุกราย ไม่ว่าจะลงลายมือชื่อให้ความเห็นชอบใน
มติดงั กล่าวหรื อไม่
8. สถานะของผู้ถอื ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทอี่ ยู่ระหว่างการแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิ
สถานะของใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่อยูร่ ะหว่างวันที่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ แสดงความจํานงในการใช้สิทธิและวันก่อน
วันที่ กระทรวงพาณิ ช ย์จะรั บจดทะเบี ยนเพิ่มทุ นชําระแล้ว อันเนื่ องมาจากการใช้สิทธิ ต ามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จะมี
สถานภาพและสิ ทธิ เช่นเดียวกับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ยงั ไม่ได้แสดงความจํานงใช้สิทธิ และสถานภาพจะสิ้ นสุ ดลงใน
วันที่กระทรวงพาณิ ชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้ว อันเนื่ องมาจากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ขา้ งต้น
แล้ว
ในกรณี ที่บริ ษทั มีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรื ออัตราการใช้สิทธิ ในช่วงที่บริ ษทั ยังไม่ได้นาํ หุ ้นสามัญที่เกิดจาก
การใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ได้ทาํ การใช้สิทธิ
แล้วจะได้รับการปรับสิ ทธิ ยอ้ นหลัง โดยบริ ษทั จะดําเนินการออกหุน้ สามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
โดยเร็ วที่สุดตามจํานวนที่ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ สมควรจะได้รับหากราคาที่ได้ปรับใหม่น้ นั มีผลบังคับใช้โดยหุ ้น
สามัญส่วนที่เพิ่มใหม่อาจได้รับช้ากว่าหุน้ สามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้แล้วแต่ไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่มีการปรับสิ ทธิ
9. สถานะของหุ้นสามัญใหม่ ทเี่ กิดจากการใช้ สิทธิของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ
สิ ทธิของหุน้ สามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่ออกในครั้งนี้ จะมีสิทธิ และสถานะเท่าเทียมกัน
กับหุ ้นสามัญเดิมของบริ ษทั ที่ออกและเรี ยกชําระมูลค่าแล้วไปก่อนหน้านี้ทุกประการรวมทั้งสิ ทธิ ในการรับเงินปั นผล
หรื อประโยชน์อื่นใดที่บริ ษทั ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญทั้งนี้ นับแต่วนั ที่นายทะเบียนหุน้ สามัญของบริ ษทั ได้จดแจ้งชื่อผูถ้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั และกระทรวงพาณิ ชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระ
แล้วดังนั้น หากบริ ษทั ประกาศวันกําหนดสิ ทธิในเงินปั นผลหรื อประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ก่อนวันที่บริ ษทั ได้จด
แจ้งชื่อของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ที่กระทรวงพาณิ ชย์จดทะเบียนเรี ยบร้อยแล้วทุกประการ ผู ้
ถือใบสําคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปั นผลหรื อประโยชน์อื่นใดนั้น
10. ตลาดรองของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญ
บริ ษทั จะนําใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 30 วันนับ
จากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
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11. วิธีการส่ งมอบหลักทรัพย์
บริ ษทั จะดําเนิ นการส่ งมอบใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ซึ่ งกําหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ได้รับ
การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 (Record date) โดยบริ ษทั จะดําเนิ นการออกและส่ งมอบ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิตามรายละเอียดและขั้นตอน ดังต่อไปนี้
11.1 ในกรณี ผูถ้ ื อ หุ ้น เดิ ม ไม่ มี บัญ ชี ซ้ื อ ขายหลัก ทรั พ ย์กับ บริ ษ ทั หลัก ทรั พ ย์ห รื อ บริ ษ ัท ศู น ย์รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์
(ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั จะดําเนินการให้นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ออกและจัดส่ งใบสําคัญแสดงสิ ทธิให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ที่ได้รับ
การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิการจองซื้ อทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น
ภายใน 15 วันทําการนับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ในกรณี น้ ี ผูถ้ ื อ หุ ้ น ที่ ได้รั บ การจัด สรรจะไม่ ส ามารถขายใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ ไ ด้รั บ การจัด สรรในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จนกว่าจะได้รับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่ใบสําคัญแสดง
สิ ทธิของบริ ษทั ได้รับอนุญาตให้เข้าทําการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11.2 ในกรณี ผถู ้ ือหุน้ เดิมมีบญั ชีซ้ือขายหลักทรัพย์กบั บริ ษทั หลักทรัพย์
บริ ษ ทั จะดําเนิ น การให้น ายทะเบี ยนใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ นําใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ ได้รั บ จัด สรรฝากไว้กับ
“บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝ้ าก” ภายใน 7 วันทําการนับจากวันที่ออกใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ และบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด จะบันทึกยอดบัญชีจาํ นวนใบสําคัญแสดง
สิ ทธิที่บริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั ฝากหลักทรัพย์อยู่ ในขณะเดียวกัน บริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั จะบันทึกยอดบัญชีจาํ นวน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่ผฝู ้ ากได้รับการจัดสรรฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผทู ้ ี่ได้รับการจัดสรรภายใน
7วันทําการนับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ในกรณี น้ ี ผูถ้ ื อหุ ้นที่ไ ด้รับการจัดสรรจะสามารถขายใบสําคัญ แสดงสิ ทธิ ที่ได้รับการจัด สรรได้ทนั ที ที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยรับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ของบริ ษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและให้ทาํ การซื้ อขาย
ได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ ชื่อของผูถ้ ือหุ ้นที่ได้รับการจัดสรรจะต้องตรงกับชื่ อเจ้าของบัญชี ซ้ื อขายหลักทรัพย์ที่ผถู ้ ือหุ ้นที่ได้รับการ
จัดสรรประสงค์ที่จะฝากใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ไว้ มิฉะนั้นแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ที่จะดําเนิ นการออกใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ที่ได้รับการจัดสรรตามข้อ 11.1 แทน
11.3 ในกรณี ผูถ้ ือหุ ้นเดิมมีบญ
ั ชี ซ้ื อขายหลักทรัพย์กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด สมาชิ ก
เลขที่ 600
บริ ษทั จะดําเนิ นการให้นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ นําใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กบั บริ ษทั
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ภายใน 7 วันทําการนับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิและบริ ษทั
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด จะบันทึกยอดบัญชีจาํ นวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ตามจํานวนที่ได้รับ
จัดสรรไว้ในบัญชี ของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์สมาชิ กเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผทู ้ ี่ได้รับการ
จัดสรรภายใน 7วันทําการนับจากวันออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
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เมื่อผูถ้ ือหุน้ ที่ได้รับจัดสรรต้องการขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวจะต้องถอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิออก
จากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริ ษทั หลักทรัพย์ทวั่ ไป ซึ่ งอาจจะมีค่าธรรมเนี ยมในการดําเนิ นการ
ตามที่บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรื อบริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั ๆ กําหนด ดังนั้น ใน
กรณี น้ ี ผูถ้ ื อ หุ ้น ที่ ได้รั บ การจัด สรรจะสามารถขายใบสํ าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ ไ ด้รั บ การจัด สรรได้ท ัน ที ที่ ต ลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยรับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ของบริ ษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและให้ทาํ การซื้ อขาย
ได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และผูถ้ ือหุ ้นที่ได้รับการจัดสรรได้ดาํ เนิ นการถอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว
12. การดําเนินการของบริษทั หากไม่ สามารถหาตลาดรองให้ กบั ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ
บริ ษทั มีความเชื่อมัน่ ว่าใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวมีคุณสมบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยว่า
ด้วยเรื่ อง การจดทะเบียนและการเพิกถอนการจดทะเบียนหลักทรัพย์ โดยไม่มีขอ้ กําหนดอื่นที่แตกต่างจากใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ทวั่ ไป อย่างไรก็ตาม หากบริ ษทั ไม่สามารถหาตลาดรองได้ บริ ษทั จะเป็ นตัวกลางให้ผูถ้ ือใบสําคัญแสดง
สิ ทธิที่ได้รับจัดสรรเสนอขายต่อผูต้ ดั สิ นใจลงทุน ในราคาซื้อและเสนอขายที่พอใจกันทั้ง 2 ฝ่ าย
13. การออกใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิ
ในกรณี ที่ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ สูญหาย ถูกขโมย ถูกทําลาย ฉี กขาด หรื อเลอะเลือน ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อาจขอออก
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิใหม่ได้ โดยนําใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ ฉี กขาดหรื อเลอะเลือน นํามายื่นให้แก่นายทะเบียนใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิก่อนที่จะมีการออกใบแทนให้ ณ สํานักงานของนายทะเบียน โดยผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิจะต้องรับผิดชอบ
สําหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ และตามที่นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิ ทธิและบริ ษทั จะได้กาํ หนดไว้ตามสมควร
14. มติทปี่ ระชุมผู้ถอื หุ้นและจํานวนหุ้นทีอ่ อกใหม่ เพือ่ รองรับใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 และมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั ฯ จํานวน 124,979,511 บาท จากเดิม 374,938,533 บาท เป็ น 499,918,044 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญจํานวน
124,979,511 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และจัดสรรหุ ้นดังกล่าวเพื่อรองรั บการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดง
สิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ รุ่ นที่ 2 (WIIK-W2) จํานวน 124,979,511 หุน้
รายละเอียดเกีย่ วกับหุ้นสามัญทีอ่ อกใหม่ เพือ่ รองรับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
หุน้ สามัญ
: หุน้ สามัญของบริ ษทั วิค แอนด์ ฮุคลันด์จาํ กัด (มหาชน)
จํานวนหุน้ ที่รองรับการใช้สิทธิ
: ไม่เกิน 124,979,511 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุน้
: 1.00 บาท
ราคาใช้สิทธิต่อหุน้
: 5.00บาท เว้นแต่จะมีการปรับสิ ทธิตามข้อ 4.2
หุน้ ที่สาํ รองไว้เพือ่ รองรับการใช้สิทธิคิดเป็ นร้อยละ : ร้อยละ 33.33 ของจํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริ ษทั ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
ตลาดรองของหุน้ สามัญ
: บริ ษทั จะดําเนิ นการยื่นคําขอให้รับหุน้ สามัญที่เกิดจาก
การใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ
ในแต่ ละครั้งเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบี ยนเข้าซื้ อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ภายใน 30 วัน นับ
จากวันกําหนดการใช้สิทธิครั้งนั้นๆ
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ข้อกําหนดสิ ทธิ

บริ ษทั วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จํากัด (มหาชน)

15. ข้ อจํากัดการโอนใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิ
15.1 การโอนใบสํ าคัญแสดงสิทธิ
บริ ษทั ไม่มีขอ้ จํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เว้นแต่ การโอนเกิดขึ้นในช่วงปิ ดสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ เพื่อพักการโอนหรื อการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 21 วันก่อนวันครบกําหนดการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย
และตลาดหลักทรั พ ย์จะทําการขึ้ น เครื่ อ งหมาย SP (ห้ามการซื้ อขาย) ล่ วงหน้า 2 วัน ทําการก่ อนวัน ปิ ดสมุ ด
ทะเบี ย น (ในกรณี ที่ ว นั ปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นพัก การโอนใบสํ าคัญ แสดงสิ ท ธิ ต รงกับ วัน หยุด ทําการของตลาด
หลักทรัพย์ให้เลื่อนเป็ นวันทําการก่อนหน้า)
15.2 การโอนหุ้นสามัญทีเ่ กิดจากการใช้ สิทธิ
หุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ สามารถโอนได้โดยไม่มีขอ้ จํากัด เว้นแต่การโอนหุ น้ ดังกล่าว เป็ นเหตุให้
มีบุคคลต่างด้าวหรื อบุคคลที่ ไม่มีสัญชาติ ไทยถือหุ ้นในบริ ษทั เกิ นกว่าร้ อยละ 49 ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ ายได้
ทั้งหมดของบริ ษทั
16. กฎหมายทีใ่ ช้ บังคับ
ข้อกําหนดสิ ทธิ ฉบับนี้จะมีผลใช้บงั คับในวันออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ไปจนถึงวันกําหนดการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย โดย
ข้อกําหนดสิ ทธิ น้ ี จะใช้บังคับและตี ความตามกฎหมายไทย และหากมี ขอ้ ความใดๆ ในข้อกําหนดสิ ทธิ น้ ี ขดั แย้งกับ
กฎหมายหรื อประกาศใดๆ ที่ มีผลใช้บงั คับ ตามกฎหมายกับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้ใช้ขอ้ ความตามกฎหมายหรื อ
ประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสําคัญแสดงสิ ทธิแทนข้อความของข้อกําหนดสิ ทธิเฉพาะในส่วนที่ขดั แย้งกันนั้น

ผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
บริ ษทั วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จํากัด (มหาชน)
โดย

(นายวิบูลย์ แสงวิทยานนท์ และ นางสาวเรวดี หวานชิด)
กรรมการ
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