บริ ษัท ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
เรื่อง

ข้ อกำหนดว่ ำด้ วยสิทธิและหน้ ำทีข่ องผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของ
บริษัท ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 2 (TFG-W2)

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย

1. ข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะ
ซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (TFG-W2)

ด้วยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560 ของบริ ษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่ งประชุมเมื่อ
วัน ที่ 21 เมษายน 2560 ได้อ นุ ม ัติ การออกและเสนอขายใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ ้ น สามัญ ของบริ ษ ัท ครั้ งที่ 2
(TFG-W2) จานวนไม่เกิน 510,866,470 หน่วย ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม ดังนั้น บริ ษทั จึงได้นาส่งข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที่
ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 2 (TFG-W2) มายังท่าน
ผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
ในการนี้ ที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี 2560 ดังกล่าว จึ งได้มีมติ อนุ มตั ิ การเพิ่มทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษทั
จานวนไม่เกิน 528,166,470 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจานวน 5,609,993,942 บาท (ทุนภายหลังจากที่ได้ทาการลดทุนจด
ทะเบียนโดยวิธีตดั หุน้ จดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้นาออกจาหน่าย) เป็ นจานวนไม่เกิน 6,138,160,412 บาท โดยออกหุน้ สามัญใหม่
จานวนไม่เกิน 528,166,470 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น
สามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 2 (TFG-W2) จานวนไม่เกิน 510,866,470 หุน้ และเพื่อรองรับการปรับสิ ทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 1 (TFG-W1) (ซึ่ งได้รับการอนุมตั ิจากที่ป ระชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2559 เมื่อวันที่
28 เมษายน 2559 ให้ออกและจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วน (Right Offering) จานวน 510,000,000 หุ ้น) จานวนไม่
เกิน 17,300,000 หุน้
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายวินยั เตียวสมบูรณ์กิจ)
กรรมการ

(นายเพชร นันทวิสยั )
กรรมการ

บริ ษัท ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

สิ่งทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 1

ข้ อกำหนดว่ ำด้ วยสิทธิและหน้ ำทีข่ องผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสำมัญของ
บริษัท ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 2 (TFG-W2)
ลงวันที่ 19 พฤษภำคม 2560

บริ ษัท ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ข้ อกำหนดว่ ำด้ วยสิทธิและหน้ ำทีข่ องผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสำมัญของ
บริษัท ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 2 (TFG-W2)
ลงวันที่ 19 พฤษภำคม 2560
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (TFG-W2) (“ใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ ฯ TFG-W2”) จ านวนไม่เ กิ น 510,866,470 (ห้าร้ อ ยสิ บ ล้านแปดแสนหกหมื่ นหกพันสี่ ร้ อยเจ็ดสิ บ) หน่ ว ย
ออกโดยบริ ษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ ป จ ากัด (มหาชน) (“บริ ษัท ”) ตามมติ ที่ประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี 2560 ซึ่ ง ประชุ ม
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 เพื่อจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Rights Offering)
ในอัตราส่ วนหุ ้นสามัญเดิ ม 10 (สิ บ) หุ ้นต่อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ TFG-W2 1 หน่วย (10:1) โดยหากมีเศษของหุ ้นสามัญ
หรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ TFG-W2 เกิดขึ้นจากการคานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ TFG-W2 ของผู ้
ถือหุน้ แต่ละราย ให้ปัดเศษหุน้ สามัญ หรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจานวน ราคาเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ฯ TFG-W2 หน่ วยละ 0 (ศูนย์) บาท โดยมีอตั ราการใช้สิทธิ คือ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ TFG-W2 1 (หนึ่ ง) หน่วย มีสิทธิ ซ้ื อ
หุ ้นสามัญของบริ ษทั ได้ 1 (หนึ่ ง) หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ (Par Value) หุ ้นละ 1 (หนึ่ ง) บาท (เว้นแต่ในกรณี มีการปรับสิ ทธิ )
และมีราคาการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ TFG-W2 ดังกล่าวที่ราคา 9.50 บาท (เก้าบาทห้าสิ บสตางค์)
ต่อหุ ้น (เว้นแต่กรณี มีการปรับอัตราการใช้สิทธิ ตามเงื่ อนไขการปรับสิ ทธิ ) รายละเอียดข้อกาหนดสิ ทธิ และเงื่ อนไขของ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ TFG-W2 ปรากฏตามข้อกาหนดสิ ทธิฉบับนี้
ทั้งนี้ ผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ TFG-W2 จะได้รับสิ ทธิ ตามที่ ได้กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิ ท ธิ บริ ษทั และ
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ TFG-W2 จะมีความผูกพันตามข้อกาหนดสิ ทธิ ทุกประการ และให้ถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิ ทธิฯ TFG-W2ได้รับทราบและเข้าใจข้อกาหนดต่าง ๆ ในข้อกาหนดสิ ทธิ เป็ นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบกับ
การแต่งตั้งนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ทั้งนี้ บริ ษทั จะจัดให้มีการเก็บรักษาสาเนาข้อกาหนดสิ ทธิ ไว้ ณ สานักงานใหญ่ของบริ ษทั เพื่อให้ผถู ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิฯ TFG-W2 ขอตรวจสอบสาเนาข้อกาหนดสิ ทธิและสัญญาต่าง ๆ ได้ในวันและเวลาทาการของบริ ษทั

หน้าที่ 1 จาก 34

บริ ษัท ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

คำจำกัดควำม
คาและข้อความต่างๆ ที่ใช้อยูใ่ นข้อกาหนดสิ ทธิ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้
ข้อกาหนดสิทธิ

หมายถึง

ข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และผูถ้ ื อใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ครั้ งที่ 2
(TFG-W2) รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (หากมี)

ตลาดหลักทรัพย์

หมายถึง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายทะเบียน

หมายถึง

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และ/หรื อ นิ ติบุคคลใด ๆ ที่ได้รับ
การแต่งตั้งโดยชอบให้ทาหน้าที่ เป็ นนายทะเบี ยนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ คนใหม่ที่รับ
โอนสิ ทธิ และหน้าที่ ของนายทะเบียนเกี่ยวกับการเป็ นนายทะเบี ยนใบสาคัญแสดง
สิ ทธิน้ ี

บริ ษทั

หมายถึง

บริ ษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

ใบแทนใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิฯ

หมายถึง

เอกสารที่ออกโดยบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัดเพื่อใช้แทน
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของ บริ ษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

TFG-W2 หรื อ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ

หมายถึง

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ครั้ง
ที่ 2 (TFG-W2) ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

ประกาศ ทจ. 34/2551

หมายถึง

ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่ องการขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ ที่ออกใหม่และหุน้ ที่ออกใหม่เพื่อ
รองรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

ผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิ ทธิฯ

หมายถึง

ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
ครั้ งที่ 2 และให้รวมถึ ง ผูถ้ ื อ ใบแทนใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ ้น สามัญ ของ
บริ ษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2

ระยะเวลาการแจ้ง
ความจานงในการใช้
สิ ทธิ

หมายถึง

ระยะเวลาที่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิ ในการซื้ อหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั โดยจะต้องแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ภายใน
ระยะเวลา 5 (ห้า) วันทาการ ก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิ ในแต่ละครั้ง ในกรณี ที่วนั
กาหนดการใช้สิทธิ ตรงกับวันหยุดทาการของบริ ษทั ให้เลื่อนวันกาหนดการใช้สิทธิ
ดังกล่าวเป็ นวันทาการสุดท้ายก่อนหน้าวันกาหนดการใช้สิทธิ ครั้งดังกล่าว ยกเว้นการ
แสดงความจานงในการใช้สิทธิ ครั้ งสุ ดท้าย ให้แสดงความจานงในการใช้สิทธิ ใน
ระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 15 (สิ บห้า) วัน ก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

วันกาหนดการใช้
สิ ทธิครั้งสุดท้าย

หมายถึง

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

วันที่ออกใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิฯ

หมายถึง

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
หน้าที่ 2 จาก 34

บริ ษัท ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

วันทาการ

หมายถึง

วันที่ธนาคารพาณิ ชย์เปิ ดทาการตามปกติในกรุ งเทพมหานคร ซึ่งไม่ใช่วนั เสาร์หรื อวัน
อาทิตย์ หรื อวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็ นวันหยุดของธนาคาร
พาณิ ชย์ และไม่เป็ นวันหยุดทาการของบริ ษทั

ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์

หมายถึง

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

สมุดทะเบียนผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ
หรื อ สมุดทะเบียน

หมายถึง

สมุดทะเบี ยนหรื อแหล่งข้อมูลทางทะเบี ยนซึ่ งบันทึ กรายละเอียดเกี่ ยวกับใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิฯ และผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่เก็บรักษาโดยนายทะเบียน

สิ ทธิในใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิฯ

หมายถึง

สิ ทธิ ท้ งั ปวงในใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะสิ ทธิ ในการซื้ อหุ ้น
รองรั บ สิ ท ธิ ใ นการเข้า ร่ ว มประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนนในการประชุ ม
ผู ้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ สิ ท ธิ ใ นการได้รั บ ค่ า เสี ย หายในกรณี หุ้ น รองรั บ
ไม่เพียงพอ

สานักงาน ก.ล.ต.

หมายถึง

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หุน้ รองรับ

หมายถึง

หุ ้น สามัญ ที่ อ อกใหม่ ข องบริ ษ ัท ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ ป จ ากัด (มหาชน) จ านวนไม่ เ กิ น
510,866,470 (ห้าร้อยสิ บล้านแปดแสนหกหมื่นหกพันสี่ ร้อยเจ็ดสิ บ) หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่
ตราไว้หุน้ ละ 1 (หนึ่ง) บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ที่จดั สรร
ให้แ ก่ ผูถ้ ื อหุ ้น เดิ ม ของบริ ษ ัท (Rights Offering) รวมทั้งหุ ้น สามัญที่ จ ะออกใหม่
เพิ่มเติมในกรณี การปรับสิ ทธิตามเงื่อนไขที่กาหนดในข้อกาหนดสิ ทธิน้ ี

1.

รำยละเอียดเกีย่ วกับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
บริ ษทั จะจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ จานวนไม่เกิน 510,866,470 (ห้าร้อยสิ บล้านแปดแสนหกหมื่นหกพันสี่ ร้อย
เจ็ดสิ บ) หน่วยให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Rights Offering) ในอัตราส่ วนหุ ้นสามัญเดิม
10 (สิ บ) หุ ้น ต่อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ 1 (หนึ่ ง) หน่วย ทั้งนี้ หากมีเศษของหุ ้นสามัญ หรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
เกิ ดขึ้นจากการคานวณ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง เนื่ องจากการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ในครั้งนี้ เป็ นการจัดสรร
ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มของบริ ษทั โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่ วยเท่ากับ 0 (ศู นย์) บาท) ดังนั้น จึ งไม่มี
การกาหนดวัน วิธีการจองและการชาระเงินค่าจองซื้ อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ทั้งนี้ บริ ษทั จะจัดสรรใบสาคัญแสดง
สิ ทธิฯ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั โดยมีรายละเอียดของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่เสนอขายดังต่อไปนี้
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1.1

ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ประเภทหลักทรัพย์จด
ทะเบียน

:

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2 (“TFG-W2” หรื อ “ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”)

ชนิดของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ :

ระบุชื่อผูถ้ ือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ :

19 พฤษภาคม 2560

อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

:

3 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ (วันที่ ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ คือ
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 วันที่ครบกาหนดอายุใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ คือ วันที่
18 พฤษภาคม 2563 และวัน ก าหนดการใช้สิ ท ธิ ค รั้ งสุ ด ท้า ยคื อ วัน ที่ 18
พฤษภาคม 2563 ซึ่ งใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ จะพ้นสภาพจากการเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบี ยนในวันถัดไป) โดยบริ ษทั จะไม่ขยายอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
และไม่มีขอ้ กาหนดเรี ยกให้ผถู ้ ือหน่วยใช้สิทธิก่อนครบกาหนด

ระยะเวลาการใช้สิทธิ

:

กาหนดให้ใช้สิทธิได้ทุกวันทาการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม
ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ เหลือจากการใช้
สิ ท ธิ ห รื อ ไม่ ถู ก ใช้สิ ท ธิ ใ นวัน ก าหนดการใช้สิ ท ธิ ใ ดๆ สามารถสะสมเพื่ อ
นาไปใช้สิทธิ ได้ในวันกาหนดการใช้สิทธิ ครั้งต่อๆไปตลอดอายุของใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ฯ แต่หากครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ แล้วใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิฯ ใด ๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้ นผลไป โดยครั้งสุ ดท้ายจะ
สามารถใช้สิทธิ ได้ในวันที่ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ มีอายุครบ 3 (สาม) ปี หากวัน
ดังกล่าวไม่ตรงกับ วันทาการของบริ ษ ัท ให้เลื่ อนวันกาหนดการใช้สิทธิ เป็ น
วันทาการก่อนหน้าวันกาหนดการใช้สิทธิดงั กล่าว

จานวนที่ออกและเสนอขาย

:

ไม่เกิ น 510,866,470 (ห้าร้อยสิ บล้านแปดแสนหกหมื่นหกพันสี่ ร้อยเจ็ดสิ บ)
หน่วย

จานวนหุน้ สามัญที่จดั สรรไว้ :
เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ

ไม่เกิน 510,866,470 (ห้าร้อยสิ บล้านแปดแสนหกหมื่นหกพันสี่ ร้อยเจ็ดสิ บ) หุ ้น
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ ง) บาท ซึ่ งคิดเป็ นสัดส่ วนหุ ้นรองรับต่อจานวน
หุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ในปั จจุบนั เท่ากับร้อยละ 10 (สิ บ)

วิธีการจัดสรร

:

จัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ในจานวนไม่เกิ น 510,866,470 (ห้าร้ อยสิ บล้าน
แปดแสนหกหมื่นหกพันสี่ ร้อยเจ็ดสิ บ) หน่วย ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ที่มี
ชื่ อปรากฏในวันก าหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้น ที่ มีสิท ธิ ได้รั บใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ ฯ
(Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญ ญัติ หลักทรั พย์แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นในวันที่ 4
พฤษภาคม 2560

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

:

0.00 บาท (ศูนย์บาท)
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อัตราการใช้สิทธิของใบสาคัญ :
แสดงสิ ทธิฯ

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ จานวน 1 หน่ วย มีสิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั
ได้ 1 (หนึ่ ง) หุ ้น (เว้นแต่กรณี มีการปรับอัตราการใช้สิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับ
สิ ทธิ)
ในกรณี ที่มีเศษของหุ ้นสามัญหรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ จากการคานวณ (หาก
มี) ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง

ราคาการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญ :

9.50 บาท (เก้าบาทห้าสิ บสตางค์) ต่อหุน้ เว้นแต่กรณี มีการปรับราคาการใช้สิทธิ
ตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ (โปรดพิจารณาเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ ใบสาคัญแสดง
สิ ทธิฯ ในหัวข้อ 1.5)

ตลาดรองของใบสาคัญแสดง :
สิ ทธิฯ

บริ ษทั จะนาใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ เข้าจดทะเบี ยนเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบี ยน
ในตลาดหลักทรัพย์

ตลาดรองของหุ ้นสามัญที่ เกิ ด :
จากการใช้สิทธิ ของใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิฯ

บริ ษ ัท จะน าหุ ้น สามัญ ที่ เ กิ ด จากการใช้สิ ท ธิ ข องใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ เข้า
จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้

ในการพิจารณาผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั จะพิจารณาถึ งผลกระทบ 3
ประการ ดังนี้

:

ผลกระทบต่ อผู้ถือหุ้น
1. ผลกระทบต่อการลดลงของ
สัดส่ วนการถือหุน้ (Control
Dilution)
2. ผลกระทบต่อการลดลงของราคา
(Price Dilution)
3. ผลกระทบต่อการลดลงของส่ วน
แบ่งกาไร (EPS Dilution)

อัตรำส่ วน
คำนวณโดยไม่ รวม คำนวณโดยรวมทุนจด
ทุนจดทะเบียนที่ยัง ทะเบียนที่ยัง
ไม่ ชำระ
ไม่ ชำระ
ไม่เกินร้อยละ 9.09 ไม่เกินร้อยละ 8.35
-ไม่มี-

-ไม่มี-

ไม่เกินร้อยละ
9.09

ไม่เกินร้อยละ 8.35

โดยมีรายละเอียดการคานวณตามข้อ 1.16 ของข้อกาหนดสิ ทธิน้ ี
1.2

ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

1.2.1

นายทะเบียนมีหน้าที่ที่จะต้องออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ให้แก่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ทุกราย โดยใน
ส่วนของใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ที่ฝากไว้กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะระบุชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ น
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ แทนในสมุดทะเบี ยนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ นั้น นายทะเบียนจะออก
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ หรื อออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ตามแบบที่ นายทะเบี ยนกาหนดให้แก่
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
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1.2.2

นายทะเบี ย นมี ห น้า ที่ ต ามสั ญ ญาแต่ ง ตั้ง นายทะเบี ย นที่ จ ะต้อ งจัด ท าและเก็ บ รั ก ษาสมุ ด ทะเบี ย น
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ไว้จนกว่าใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ทั้งหมดจะมีการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั หรื อจนกว่าครบกาหนดอายุใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ (แล้วแต่กรณี )

1.2.3

ผูท้ รงสิ ทธิในใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
-

ผูท้ รงสิ ทธิในใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ กรณี ทวั่ ไป
สิ ทธิ ในใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ จะตกได้แก่บุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่ ปรากฏชื่อเป็ นเจ้าของใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ฯ จานวนดังที่ ระบุอยู่ในสมุดทะเบี ยนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ในขณะนั้น ๆ หรื อ
ในวันก่อนวันแรกของการปิ ดสมุดทะเบียนในกรณี ที่มีการปิ ดสมุดทะเบี ยนพักการโอนใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ฯ เว้นแต่จะได้มีการโอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ซึ่ งสามารถใช้ยนั กับผูอ้ อกใบสาคัญ
แสดงสิ ท ธิ ฯ ได้ต ามข้อ 1.3 เกิ ด ขึ้ น แล้ว ในวัน ปิ ดสมุด ทะเบี ยนที่ เกี่ ย วข้อ งข้า งต้น ซึ่ ง สิ ท ธิ ใ น
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ จะตกได้แก่ผรู ้ ับโอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ

-

ผูท้ รงสิ ทธิ ในใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ กรณี ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
แทน
สิ ทธิในใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ จะตกได้แก่บุคคลหรื อนิติบุคคลที่นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
ได้รับแจ้งเป็ นหนังสื อจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์วา่ เป็ นผูท้ รงสิ ทธิในใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ จานวน
ดังที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ โดยจานวนดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่า
จานวนรวมของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ระบุอยูใ่ นสมุดทะเบียน
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ในขณะนั้น ๆ หรื อในวันก่อนวันแรกของการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอน
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ในกรณี ที่มีการปิ ดสมุดทะเบียน

1.2.4

เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อนายทะเบียน นายทะเบียนมีหน้าที่ที่จะต้องออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
ให้แก่ผทู ้ รงสิ ทธิ ในใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ ฝากไว้กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และลงทะเบี ยนให้ผทู ้ รง
สิ ทธิในใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ รายดังกล่าวเป็ นผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ฯ ตามจานวนที่ ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ฯ และลงทะเบี ยนดังกล่ าวแล้ว นายทะเบี ยนจะแก้ไ ขจานวนรวมของใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ ฯ ที่
ลงทะเบี ยนในสมุดทะเบี ยนผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ไว้ในชื่ อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยหัก
จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ได้แยกไปลงทะเบี ยนไว้ในชื่อของผูท้ รงสิ ทธิ ในใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
ออก ส่วนจานวนรวมของใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์น้ นั หากนายทะเบียน
ไม่ได้ทาการแก้ไข (ไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่ามีจานวนลดลงตามจานวนของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
ที่ได้แยกไปออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ และลงทะเบียนไว้ในชื่อของผูท้ รงสิ ทธิ ในใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
ดังกล่าว
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1.3

กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

1.3.1

การโอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่มิได้ฝากไว้กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
-

การโอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ระหว่างผูโ้ อนและผูร้ ั บโอน การโอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ จะ
สมบูรณ์เมื่อผูโ้ อนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่สมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ระบุชื่อ
เป็ นเจ้าของใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ ฯ ในจ านวนที่ จะท าการโอน หรื อ ผูร้ ั บ โอนคนสุ ด ท้ายโดยมี
การสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่ องครบถ้วนจากผูท้ ี่ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี ) ได้ส่งมอบ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ให้แก่ผรู ้ ับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนไว้ดว้ ย
ผลการโอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ระหว่างผูร้ ับโอนกับบริ ษทั การโอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ จะใช้
ยันกับบริ ษทั ได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้รับคาขอลงทะเบียนการโอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ พร้อม
ทั้ง ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ ที่ ผูร้ ั บ โอนใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ ได้ล งลายมื อ ชื่ อ เป็ นผู ้รั บ โอนใน
ด้านหลังของใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ นั้นครบถ้วนแล้ว
ผลของการโอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ระหว่างผูร้ ับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ฯ จะใช้ยนั กับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ลงทะเบียนการโอนใบสาคัญแสดง
สิ ทธิฯ ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ เรี ยบร้อยแล้ว

-

การขอลงทะเบี ย นการโอนใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ จะต้อ งกระท า ณ ส านั ก งานใหญ่ ข อง
นายทะเบี ย นในวัน และเวลาท าการของนายทะเบี ย น และจะต้อ งท าตามแบบและวิ ธี ก ารที่
นายทะเบี ยนกาหนด โดยผูข้ อลงทะเบี ยนจะต้องส่ งมอบใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ ลงลายมื อชื่ อ
ครบถ้ ว นตามหลั ก เกณฑ์ ข ้ า งต้ น พร้ อ มทั้ งหลั ก ฐานอื่ น ๆ ที่ ยื น ยัน ถึ ง ความถู ก ต้อ งและ
ความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิ ท ธิ ฯ พร้ อ มทั้ง ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ และหลัก ฐานอื่ น ๆ ที่ จ ะต้อ งส่ ง มอบครบถ้ว น
เรี ย บร้ อ ยแล้ว ตามที่ น ายทะเบี ย นก าหนด อย่า งไรก็ ดี นายทะเบี ย นมี สิ ท ธิ ป ฏิ เ สธไม่ รั บ ค าขอ
ลงทะเบียนการโอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ หากนายทะเบี ยนเห็นว่าการโอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย

1.3.2

สาหรับการโอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ ฝากไว้กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.4

กำรใช้ สิทธิและเงือ่ นไขกำรใช้ สิทธิ

1.4.1

วันกาหนดการใช้สิทธิ
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ สามารถใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ได้ในวันทาการสุ ดท้ายของเดือน
มิถุนายนและเดือนธันวาคม ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ (“วันกำหนดกำรใช้ สิทธิ”)
โดยกาหนดการใช้สิทธิ ครั้งแรก ตรงกับวันทาการสุ ดท้ายของเดือนธันวาคม 2560 ซึ่ งตรงกับวันที่ 29
ธันวาคม 2560 และวันใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายตรงกับวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ในกรณี ที่วนั กาหนดการใช้
สิ ทธิ ตรงกับวันหยุดทาการของบริ ษทั ให้เลื่อนวันกาหนดใช้สิทธิ ครั้งดังกล่าวเป็ นวันทาการก่อนหน้า
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โดยบริ ษทั จะไม่ขยายอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ และไม่มีขอ้ กาหนดเรี ยกให้ผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิ ทธิฯ ใช้สิทธิก่อนครบกาหนด
ในการใช้สิทธิซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ สามารถใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ตนถืออยู่ท้ งั หมดหรื อบางส่ วนก็ได้ สาหรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
ที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิ ภายในวันกาหนดการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย บริ ษทั จะถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิ ทธิฯ ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ดังกล่าวและให้ถือว่าใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ นั้น
ๆ สิ้นสภาพโดยไม่มีการใช้สิทธิ
1.4.2

ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ซึ่ งประสงค์จะใช้สิทธิ ในการซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั จะต้องแจ้งความจานง
ในการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อ 1.4.5 โดยจะต้องแจ้งความจานงในการใช้
สิ ทธิซ้ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ภายในระยะเวลา 5 (ห้า) วันทาการ (ภายในช่วงเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.)
ก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิ ในแต่ละครั้ง ในกรณี ที่วนั กาหนดการใช้สิทธิ ตรงกับวันหยุดทาการของ
บริ ษทั ให้เลื่อนวันกาหนดการใช้สิทธิดงั กล่าวเป็ นวันทาการสุดท้ายก่อนหน้าวันกาหนดการใช้สิทธิ ครั้ง
ดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจานงในการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย ให้แสดงความจานงในการใช้สิทธิ ใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 (สิ บห้า) วัน ก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย ทั้งนี้ วันแรกที่ ผูถ้ ื อ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ สามารถแจ้งความจานงได้ คือ วันที่ 22 ธันวาคม 2560 สาหรับกาหนดการใช้สิทธิ
ครั้งแรก ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 และวันที่สามารถใช้สิทธิ ครั้งสุดท้ายคือวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
ทั้งนี้ บริ ษทั จะแจ้งข่าวเกี่ยวกับระยะเวลายืน่ ความจานงในการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ
พร้อมทั้งสถานที่ใช้สิทธิผา่ นระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal/ELCID) โดยบริ ษทั
จะแจ้งรายละเอียดดังกล่าวอย่างน้อย 5 (ห้า) วันทาการก่อนระยะการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ในแต่
ละครั้ง สาหรับการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย บริ ษทั จะส่ งจดหมายลงทะเบี ยนถึงผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบี ยนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ โดยบริ ษทั จะปิ ดสมุดทะเบียนพักการ
โอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ 21 (ยี่สิบเอ็ด) วัน ก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิ ครั้ งสุ ดท้าย และตลาด
หลักทรัพย์จะทาการขึ้นเครื่ องหมายห้ามการซื้ อขายชัว่ คราว (SP) ล่วงหน้า 2 (สอง) วันทาการก่อนวัน
ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ในกรณี ที่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนดังกล่าว ตรงกับวันหยุด
ทาการของบริ ษทั ให้เลื่อนเป็ นวันทาการก่อนหน้าวันกาหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว ทั้งนี้ ใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ฯ จะพักการซื้ อ ขายตั้งแต่ วนั ปิ ดสมุด ทะเบี ยนดังกล่ าว จนถึ ง วันกาหนดการใช้สิท ธิ ครั้ ง
สุดท้าย

1.4.3

นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศู นย์ รับฝำกหลักทรัพย์ ”)
ชั้น 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Tower B (ข้างสถานทูตจีน) เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
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โทรศัพท์: 0-2009-9999
โทรสาร: 0-2009-9991
Website: www.tsd.co.th
1.4.4

สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทรี นีต้ ี จากัด (“ตัวแทนรับแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ”)
ชั้น 25 อาคารบางกอกซิต้ ีทาวเวอร์
เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 0-2343-9630-41
โทรสาร: 0-2343-9687
Website: www.trinitythai.com

1.4.5

วิธีการใช้สิทธิและขั้นตอนการใช้สิทธิ
บริ ษทั ได้แต่งตั้งให้ “บริ ษทั หลักทรัพย์ ทรี นีต้ ี จากัด” ทาหน้าที่ เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ในการรับแจ้ง
ความจานงในการใช้สิทธิ และรับชาระเงินค่าใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญที่ออกใหม่ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
โดยในการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ สามารถติดต่อตัวแทนรับแจ้ง
ความจานงในการใช้สิทธิตามรายละเอียดดังนี้
ฝ่ ำยปฏิบัตกิ ำร
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทรี นีต้ ี จากัด
ชั้น 25 อาคารบางกอกซิต้ ีทาวเวอร์
เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 0-2343-9630-41
โทรสาร: 0-2343-9687
ทั้งนี้ ในกรณี มีการเปลี่ยนแปลงตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ และ/หรื อสถานที่ที่ติดต่อใน
การใช้สิทธิ บริ ษทั จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ทราบผ่านระบบการ
เผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal/ELCID)

1.4.6

ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ สามารถขอรับใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญได้ที่บริ ษทั และ/
หรื อ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ หรื อดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริ ษทั (www.tfg.co.th)
โดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ สามารถแจ้งความจานงการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญได้ที่ตวั แทนรับแจ้งความ
จานงในการใช้สิทธิ โดยจะต้องแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ตามระยะเวลาแสดงความจานงในการใช้
สิ ทธิตามที่ระบุขา้ งต้น
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ในกรณี ที่ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ อยูใ่ นระบบใบหุน้ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ สามารถใช้ใบสาคัญแสดง
สิ ทธิฯ เป็ นหลักฐานในการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิได้ทนั ที
ในกรณี ที่ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ อยูใ่ นระบบไร้ใบหุน้ (Scripless) ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ตอ้ งการใช้
สิ ทธิตอ้ งแจ้งความจานงและกรอกแบบคาขอเพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ หรื อเพื่อให้ออกใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ตามที่ ตลาดหลักทรั พย์กาหนด โดยยื่นต่อบริ ษทั หลักทรั พย์ที่ทาหน้าที่ เป็ น
นายหน้าซื้ อขายหลักทรั พย์ (Broker) ของตน และบริ ษทั หลักทรั พย์ดังกล่าวจะดาเนิ นการแจ้งกับ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ สาหรับนาไปใช้เป็ นหลักฐานประกอบการใช้
สิ ทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ หรื อใบแทน
ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ (แล้ว แต่ ก รณี ) ให้ผูถ้ ื อใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ ฯ เพื่ อ น าไปใช้เ ป็ นหลักฐาน
ประกอบการดาเนินการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ขา้ งต้น
ผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ ฯ ที่ ประสงค์จะใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้น สามัญ จะต้องปฏิ บัติ ตามเงื่ อนไขการแจ้ง
ความจานงในการใช้สิทธิ โดยดาเนิ นการและส่ งเอกสารดังต่อไปนี้ ให้แก่ตวั แทนรับแจ้งความจานงใน
การใช้สิทธิ ตามสถานที่ติดต่อข้างต้น
ก) แบบแสดงความจานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญที่ ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วน
ทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ และส่งให้แก่ตวั แทนรับแจ้งความจานงใน
การใช้สิทธิ ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจานงการใช้สิทธิ ทั้งนี้ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ จะ
สามารถขอรับแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ
ในระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ หรื อ Download แบบแสดงความจานงการใช้สิทธิ
ซื้อหุน้ สามัญได้ที่ www.tfg.co.th
ข) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด ซึ่ ง
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ลงลายมือชื่อผูโ้ อนด้านหลัง ตามจานวนที่ระบุในแบบแสดงความจานง
การใช้สิทธิ และหนังสื อมอบอานาจให้ผอู ้ ื่นมารับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ฉบับใหม่สาหรับใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิฯ ที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี)
ค) ชาระเงิ นตามจานวนที่ ระบุ ในแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ และส่ งหลักฐาน
การชาระเงินให้แก่ตวั แทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ โดยวิธีการชาระเงินค่าใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้น
สามัญโดยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังนี้
1) กรณี ชาระด้วยเงินโอน
ให้ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ซ้ือหุน้ กรอกข้อมูลในใบนาฝากแบบใบแจ้ง
การชาระเงิ น (Bill Payment) ที่ แนบมาพร้อมกับแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้น
สามัญตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุที่อา้ งอิงเป็ นเลข
ทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ 10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ) หรื อระบุ
ที่อา้ งอิงเป็ นเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และชาระเงินได้ที่ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
ทุกสาขาทัว่ ประเทศ โดยโอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน Comp Code “79999” หรื อ Service
Code “TNITY” ชื่อบัญชี “บริ ษทั หลักทรัพย์ ทรี นีต้ ี จากัด เพื่อการจองซื้ อหุ ้น” หรื อกรอก
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ข้อมูลในใบนาฝาก (Pay-in Slip) ของธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ ประเทศ
เข้าบัญชี กระแสรายวัน Comp Code “79999” หรื อ Service Code “TNITY” ชื่อบัญชี “บริ ษทั
หลักทรัพย์ ทรี นีต้ ี จากัด เพื่อการจองซื้อหุน้ ”
ให้ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ซ้ือหุน้ ระบุเลขทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ฯ (ตามที่ ปรากฏในใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ ฯ) หรื อเลขประจาตัวประชาชน ชื่ อ นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์ ไว้ที่ดา้ นหลังของหลักฐานใบแจ้งการชาระเงิน (Bill Payment) เฉพาะส่ วน
ของลูกค้า ทั้งนี้ ให้ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ซ้ือหุน้ โอนเงินครั้งเดียวต่อ
1 (หนึ่ง) ฉบับต่อ 1 (หนึ่ง) แบบแสดงความจานงการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญ
2) กรณี ชาระด้วยเช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อ แคชเชียร์เช็ค
ให้ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ ประสงค์จะใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นชาระค่าหุ ้นด้วย เช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อ
แคชเชียร์เช็ค ที่สามารถเรี ยกเก็บได้จากสานักหักบัญชีในกรุ งเทพมหานครได้ภายใน 1 (หนึ่ ง)
วันทาการเท่านั้น โดยขีดคร่ อมเฉพาะสั่งจ่าย “บริ ษทั หลักทรัพย์ ทรี นีต้ ี จากัด เพื่อการจองซื้ อ
หุน้ ”
ให้ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ซ้ือหุน้ ระบุเลขทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ฯ (ตามที่ ปรากฏในใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ) หรื อเลขประจาตัวประชาชน ชื่ อ นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์ ไว้ที่ดา้ นหลังของเช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อ แคชเชียร์ เช็ค ทั้งนี้ ให้ผูใ้ ช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้น
สามัญสัง่ จ่ายเช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อ แคชเชียร์เช็ค 1 (หนึ่ง) ฉบับต่อ 1 (หนึ่ ง) แบบแสดงความจานง
การใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญ
ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญจะงดรับเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการใช้
สิ ทธิซ้ือหุน้ สามัญทางไปรษณี ย ์ งดรับเช็คต่างจังหวัด งดรับเช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็คเพื่อ
ชาระเงินค่าซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนทางไปรษณี ย ์ และงดรับชาระเงินค่าใช้สิทธิ หุ้นสามัญด้วยเงิน
สด
ง) ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ จะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรื อภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตาม
บทบัญญัติแห่ งประมวลรัษฎากรหรื อข้อบังคับหรื อกฎหมายต่างๆ ที่ ใช้บงั คับในการใช้สิทธิ ซ้ื อ
หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
จ) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญ
1) บุคคลสัญชาติไทย

: สาเนาบัตรประชาชน หรื อสาเนาบัตรข้าราชการ หรื อสาเนา
บั ต รพนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ย ัง ไม่ ห มดอายุ (ในกรณี มี
การเปลี่ ย นชื่ อ /ชื่ อ สกุ ล ซึ่ งท าให้ ชื่ อ /ชื่ อ สกุ ล ไม่ ต รงกับ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ให้แนบเอกสารที่ ออกโดยหน่ วยงาน
ราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็ นต้น) พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
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2) บุคคลต่างด้าว

: สาเนาใบต่างด้าว หรื อสาเนาหนังสื อเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

3) นิติบุคคลในประเทศ

: สาเนาหนังสื อรับรองบริ ษทั ที่ออกโดยกระทรวงพาณิ ชย์ อายุ
ไม่เกิ น 6 (หก) เดือน นับจากวันที่ ยื่นแบบแสดงความจานง
การใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ พร้ อมรั บรองสาเนาถูกต้องโดย
กรรมการผูม้ ีอานาจที่มีชื่อปรากฏอยูใ่ นหนังสื อรับรองบริ ษทั
นั้น และเอกสารหลักฐานของกรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือ
ชื่อตาม 1) หรื อ 2) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

4) นิติบุคคลต่างประเทศ

: สาเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public ของ
ประเทศที่ ออกเอกสารนั้น พร้อมรั บรองสาเนาถูกต้องโดย
กรรมการผูม้ ีอานาจ และเอกสารหลักฐานของกรรมการผูม้ ี
อานาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรื อ 2) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง

5) คัสโตเดียน (Custodian)

: สาเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ของ
ป ร ะ เ ท ศ ที่ อ อ ก เ อ ก ส า ร นั้ น พ ร้ อ ม ห นั ง สื อ แ ต่ ง ตั้ ง
คัสโตเดียน หนังสื อมอบอานาจ (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐาน
ของผูม้ ี อานาจลงลายมือชื่ อตาม 1) หรื อ 2) แล้วแต่กรณี
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ หากผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ ตามที่กล่าวข้างต้น
ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ขอสงวนสิ ทธิ ที่จะถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ไม่
ประสงค์จะใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ในครั้งนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม ตัวแทนรับแจ้งความ
จานงในการใช้สิทธิ สามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ใช้สิทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ได้ตามความเหมาะสม
1.4.7

จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ ขอใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ
จะต้องเป็ นจานวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการใช้สิทธิ เท่ากับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ หรื อใบแทนใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ฯ หนึ่ งหน่ วยต่อหุ ้นสามัญหนึ่ งหุ ้น เว้นแต่กรณี มีการปรั บอัตราการใช้สิท ธิ ตามเงื่ อนไข
การปรับสิ ทธิ ตามข้อ 1.5

1.4.8

จานวนหุ ้นสามัญที่ ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิ จะคานวณโดยการนาจานวนเงิ นในการใช้สิทธิ ซึ่ งผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ได้ชาระตามที่ กล่าวข้างต้น หารด้วยราคา
การใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธิน้ นั โดยบริ ษทั จะออกหุ ้นสามัญเป็ นจานวนเต็ม ไม่เกินจานวนหน่วย
ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ คูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับ
ราคาการใช้สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้สิทธิ แล้วทาให้มีเศษเหลืออยูจ่ ากการคานวณดังกล่าว บริ ษทั จะ
ไม่ น าเศษดัง กล่ า วมาคิ ด ค านวณและจะช าระเงิ น ที่ เ หลื อ จากการใช้สิ ท ธิ ดัง กล่ า วเป็ นเช็ ค ระบุ ชื่ อ
ขีดคร่ อมเฉพาะคืนให้แก่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ โดยทางไปรษณี ย ์
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ลงทะเบียนตามที่ อยูท่ ี่ ระบุในแบบแสดงความจานงในการใช้สิทธิ โดยถูกต้องแล้ว ภายใน 14 (สิ บสี่ )
วันทาการนับจากวันกาหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งโดยไม่มีดอกเบี้ยไม่วา่ ในกรณี ใด ๆ
ในกรณี ที่ตอ้ งมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ ตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้
สิ ทธิตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ และมีเศษของจานวนหุ ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ให้ตดั เศษของหุน้ ทิ้ง
1.4.9

ในการใช้สิทธิ แต่ละครั้ง ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ จะสามารถใช้สิทธิ ในการซื้ อหุ ้นสามัญ โดยไม่มี
การกาหนดจานวนหุน้ สามัญขั้นต่า

1.4.10 หากตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ได้รับหลักฐานใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ หรื อใบแทนใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ฯ ไม่ครบถ้วนหรื อไม่ถูกต้อง หรื อจานวนเงิ นที่ ตวั แทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
ได้รับชาระไม่ครบตามจานวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ หรื อตัวแทน
รับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ตรวจสอบได้ว่า ข้อความที่ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ หรื อใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ กรอกลงในแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรื อไม่
ถูกต้อง ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ จะต้องทาการแก้ไขให้ถูกต้อง
ภายในระยะเวลาการแจ้งความจานงใช้สิทธิ หากผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดง
สิ ทธิฯ ไม่ทาการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ จะ
ถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ แสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ และตัวแทนรับแจ้งความ
จานงในการใช้สิทธิ จะจัดส่ งเช็ค ดร๊ าฟท์ ตัว๋ แลกเงิ นธนาคาร หรื อคาสั่งจ่ ายเงิ นของธนาคารที่ ได้รับ
(แล้วแต่กรณี ) และใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ คืนให้แก่ผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิฯ ภายใน 14 (สิ บสี่ ) วันนับจากวันกาหนดการใช้สิทธิ และให้ถือว่าการแจ้งความจานงในการ
ใช้สิทธิ น้ นั สิ้ นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ จะไม่รับผิดชอบ
ต่อดอกเบี้ยและ/หรื อค่าเสี ยหายอื่นใด ไม่วา่ กรณี ใด ๆ
ในกรณี ที่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ชาระจานวนเงินในการใช้สิทธิ
ไม่ครบถ้วน ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ มีสิทธิแต่เพียงผูเ้ ดียวที่จะถือว่าการแจ้งความจานง
ในการใช้สิทธิ มีจานวนเท่ากับจานวนหุ ้นสามัญที่จะได้รับตามจานวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่ งตัวแทนรับ
แจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ได้รับชาระไว้จริ งตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น
การกระทาใด ๆ ของตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ให้ถือว่าเป็ นที่สุดในแต่ละครั้งของการใช้
สิ ทธิ โดยตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ถือว่ามีการใช้สิทธิ เพียงบางส่ วน และใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ฯ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ ยงั ไม่มีการใช้สิทธิ ดงั กล่าว ให้ถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิ ทธิฯ แสดงเจตนายกเลิก
1.4.11 ในกรณี ที่ตวั แทนรั บแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ไม่สามารถคืนเงิ นส่ วนที่ ไม่ได้ใช้สิทธิ ให้แก่ ผูถ้ ื อ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ได้ภายในระยะเวลา 14 (สิ บสี่ ) วันทาการนับแต่วนั ที่ใช้สิทธิ ในครั้งนั้น ๆ ผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคานวณจากเงินส่ วนที่
ไม่ได้ใช้สิทธินบั แต่วนั ที่พน้ กาหนด 14 (สิ บสี่ ) วันทาการดังกล่าวจนถึงวันที่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
ได้รับคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ
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อย่างไรก็ดี หากตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ได้ทาการส่ งเช็ค ดร๊ าฟท์ ตัว๋ แลกเงินธนาคาร
หรื อ ค าสั่ ง จ่ า ยเงิ น ของธนาคาร ซึ่ งขี ด คร่ อ มสั่ ง จ่ า ยเฉพาะชื่ อ ผู ้ถื อ ใบส าคัญ สิ ท ธิ ฯ ทางไปรษณี ย ์
ลงทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ระบุในแบบแสดงความจานงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิ ท ธิ ฯ ได้รั บ เงิ น คื น แล้ว โดยชอบและไม่ มี สิ ท ธิ เ รี ยกร้ อ งดอกเบี้ ย และ/หรื อค่ า เสี ย หาย
ใด ๆ อีกต่อไป
1.4.12 เมื่อผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ ได้
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการแจ้งความจานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสาคัญแสดง
สิ ทธิฯ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ แบบแสดงความจานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ และชาระเงิน
ค่าใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ หรื อใบแทนใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิฯ จะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อจากบริ ษทั
1.4.13 เมื่อพ้นกาหนดวันใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายแล้ว แต่ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ฯ ยังมิได้ปฏิบตั ิตามเงื่ อนไขของการใช้สิทธิ ที่กาหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ฯ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ นั้น ๆ สิ้ นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ฯ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ จะใช้สิทธิ ไม่ได้อี กเมื่ อพ้นกาหนดการใช้สิทธิ ครั้ ง
สุดท้าย
1.4.14 บริ ษทั จะยื่นขอจดทะเบี ยนเปลี่ยนแปลงทุ นชาระแล้วของบริ ษทั ต่อกระทรวงพาณิ ชย์ตามจานวนหุ ้น
สามัญที่ออกใหม่สาหรับการใช้สิทธิ ภายใน 14 (สิ บสี่ ) วัน นับตั้งแต่วนั กาหนดการใช้สิทธิ ซ่ ึ งบริ ษทั
ได้รับชาระค่าหุน้ ครบถ้วนตามจานวนที่มีการใช้สิทธิ แล้วแต่ละครั้ง โดยบริ ษทั จะดาเนินการจดทะเบียน
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ได้ใช้สิทธิน้ นั เข้าเป็ นผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ตาม
จานวนหุน้ สามัญที่คานวณได้จากการใช้สิทธิ
หุ ้นสามัญใหม่ที่ออกเนื่ องจากการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ จะมีสิทธิ และสถานะเท่าเทียมกับ
หุ ้น สามัญ ของบริ ษ ัท ที่ ไ ด้อ อกไปก่ อ นหน้า แล้ว ทุ ก ประการ นับ ตั้ง แต่ ว นั ที่ มี ก ารจดแจ้ง ชื่ อ ของ
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ หรื อผูร้ ับสิ ทธิ แทนเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ว
เนื่องจากการออกหุน้ สามัญใหม่จากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ กับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว
1.4.15 ในกรณี ที่หุน้ สามัญที่สารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริ ษทั จะดาเนิ นการชดใช้ค่าเสี ยหายที่
เกิดขึ้นให้แก่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ไม่สามารถใช้สิทธิ ได้ตามข้อ 1.8 อย่างไรก็ตาม บริ ษทั จะไม่
ชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ ถึงแม้วา่ จะมีหุน้ สามัญเพียงพอ
ในกรณี ที่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ เป็ นบุคคลต่างด้าวหรื อนิ ติบุคคลต่างประเทศที่ไม่สามารถใช้สิทธิ
ได้ เพราะถูกจากัดสิ ทธิตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่ระบุในข้อบังคับบริ ษทั
1.5

เงือ่ นไขกำรปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิม บริ ษทั จะ
ดาเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ในการซื้ อหุ ้นสามัญตลอดอายุของใบสาคัญแสดง
สิ ทธิฯ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้
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1.5.1

เมื่อบริ ษทั มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ ้นสามัญของบริ ษทั อันเป็ นผลมาจากการรวมหุ ้นหรื อ
แบ่งแยกหุ ้นของบริ ษทั โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันที
นับตั้งแต่วนั ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญของบริ ษทั ซึ่ งการปรับสิ ทธิ น้ ี ทาเพื่อให้
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ได้รับหุน้ จานวนเท่าเดิม เสมือนว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้
สามัญของบริ ษทั
(1)

ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี้
Price 1

=

Price 0 x (Par 1)
Par 0

(2)

อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี้
Ratio 1

=

Ratio 0 x (Par 0)
Par 1

โดยที่

1.5.2

Price 1 คือ

ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 คือ

ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ

อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ

อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Par 1

คือ

มูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญหลังการเปลี่ยนแปลง

Par 0

คือ

มูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

เมื่อบริ ษทั เสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิม และ/หรื อ ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อบุคคล
ในวงจากัด โดย “รำคำเฉลี่ยต่ อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ ” ต่ากว่าร้อยละ 90 (เก้าสิ บ) ของ “รำคำ
ตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับ
ทันที ตั้งแต่วนั แรกที่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ไม่ได้รับสิ ทธิ ในการจองซื้ อหุ ้นสามัญที่ออกใหม่ (วัน
แรกที่ตลาดหลักทรัพย์ข้ ึนเครื่ องหมาย XR) สาหรับกรณี ที่เป็ นการเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิม (Rights
Issue) และ/หรื อวันแรกของการเสนอขายหุ ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคล
ในวงจากัด แล้วแต่กรณี
“รำคำเฉลี่ย ต่ อ หุ้ น ของหุ้ น สำมั ญ ที่อ อกใหม่ ” ค านวณได้จ ากจ านวนเงิ น ทั้ง หมดที่ บ ริ ษ ัท จะได้รั บ
จากการเสนอขายหุ ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ ายที่ เกิ ดขึ้ นจากการเสนอขายหลักทรั พย์ที่ออกนั้น (ถ้ามี )
หารด้วยจานวนหุน้ สามัญที่ออกใหม่ท้ งั หมด
อนึ่ ง ในกรณี ที่มีการเสนอขายหุ ้นสามัญที่ ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 (หนึ่ ง) ราคาการเสนอขาย
ในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหุน้ ดังกล่าวด้วยกัน ให้นาราคาเฉลี่ยทั้ง 2 (สอง) ราคา และจานวนหุ ้นที่ออก
ใหม่ท้ งั หมดมาคานวณราคาเฉลี่ยต่อหุ ้นของหุ ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณี ที่การเสนอขายพร้อมกัน
ดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่ อนไขที่ ตอ้ งจองซื้ อด้วยกัน ให้นาจานวนหุ ้นและราคาเสนอขายเฉพาะของหุ ้น
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สามัญที่ออกใหม่ซ่ ึง “ราคาเฉลี่ยต่อหุน้ ของหุน้ สามัญที่ออกใหม่” ต่ากว่าร้อยละ 90 (เก้าสิ บ) ของ "ราคา
ตลาดของหุน้ สามัญของบริ ษทั " มาคานวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น
"รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัท" ได้กาหนดไว้เท่ากับ ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ 7 (เจ็ด) วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคานวณ
ซึ่งราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก เท่ากับ มูลค่าการซื้อขายหุน้ สามัญทั้งหมดของบริ ษทั หารด้วยจานวนหุน้
สามัญของบริ ษทั ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์
“วันที่ใช้ ในกำรคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผูซ้ ้ื อหุ ้นสามัญจะไม่ได้รับสิ ทธิ ในการจองซื้ อหุ ้นสามัญที่
ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ข้ ึนเครื่ องหมาย XR) สาหรับกรณี ที่เป็ นการเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
เดิ ม (Rights Issue) และ/หรื อ วัน แรกของการเสนอขายหุ ้น สามัญ ที่ อ อกใหม่ ส าหรั บ กรณี ที่ เ ป็ น
การเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณี ที่เป็ นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด แล้วแต่
กรณี
ในกรณี ที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ” เนื่ องจากหุ ้นสามัญไม่มีการซื้ อขายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว บริ ษทั จะดาเนินการกาหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคานวณแทน
“รำคำยุตธิ รรม” หมายถึง ราคาที่ประเมินโดยที่ปรึ กษาทางการเงินที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
(1)

ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี้
Price 1

=

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

(2)

อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี้
Ratio 1

=

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

โดยที่

Price 1

คือ

ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0

คือ

ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1

คือ

อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0

คือ

อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP

คือ

ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริ ษทั

A

คือ

จานวนหุ ้นสามัญที่ ได้เรี ยกชาระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่ อนปิ ด
สมุดทะเบี ยนผูถ้ ือหุ ้นเพื่อการจองซื้ อหุ ้นสามัญที่ ออกใหม่ของ
ผูถ้ ือหุน้ เดิม และ/หรื อ ก่อนวันแรกของการเสนอขายหุน้ สามัญที่
ออกใหม่แ ก่ ป ระชาชนทั่วไป และ/หรื อ กรณี เสนอขายให้แ ก่
บุคคลในวงจากัด แล้วแต่กรณี
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1.5.3

B

คือ

จานวนหุ ้นสามัญที่ ออกใหม่เพื่อเสนอขายแก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม และ/
หรื อ เสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ เสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจากัด

BX

คือ

จ านวนเงิ น ที่ จ ะได้รั บ ทั้ง สิ้ น หลัง หั ก ค่ า ใช้จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
การออกหลัก ทรั พ ย์น้ ั น (ถ้า มี ) ทั้ง จากการเสนอขายให้ แ ก่
ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ ม และ/หรื อ เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรื อ
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด

เมื่อบริ ษทั เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม และ/หรื อ เสนอขายประชาชนทัว่ ไป
และ/หรื อ บุคคลในวงจากัดโดยที่หลักทรัพย์น้ นั มีสิทธิ ที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุ ้นสามัญได้ หรื อ
ให้สิทธิ ในการจองซื้ อหุ ้นสามัญ (“หลักทรัพย์ ที่ออกใหม่ ที่มีสิทธิแปลงสภำพ”) เช่น หุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ
หรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ โดยที่ “รำคำเฉลี่ยต่ อหุ้นของหุ้นสำมัญที่จะออกใหม่ เพื่อ
รองรับสิทธิ” ดังกล่าว ต่ากว่าร้อยละ 90 (เก้าสิ บ) ของ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท”
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีต้ งั แต่วนั แรกที่ผถู ้ ือหุ ้นสามัญ
จะไม่ได้รับสิ ทธิ ในการจองซื้ อหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่ มีสิทธิ แปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุ ้นสามัญ
หรื อให้สิทธิในการจองซื้อหุน้ สามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ข้ ึนเครื่ องหมาย XR) สาหรับกรณี ที่เป็ น
การเสนอขายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิม (Rights Issue) และ/หรื อ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่
ใด ๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญได้หรื อให้สิทธิในการจองซื้อหุน้ สามัญ กรณี เสนอ
ขายให้กบั ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณี ที่เป็ นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด แล้วแต่กรณี
“รำคำเฉลีย่ ต่ อหุ้นสำมัญทีอ่ อกใหม่ เพือ่ รองรับสิทธิ” คานวณได้จากจานวนเงินที่ บริ ษทั จะได้รับจากการ
ขายหลักทรัพย์ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ หรื อให้สิทธิในการจองซื้อหุน้ สามัญ หัก
ด้วยค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์น้ นั (ถ้ามี) รวมกับเงิ นที่ จะได้รับจากการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้น
สามัญนั้น หารด้วยจานวนหุน้ ทั้งสิ้นที่ตอ้ งออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิน้ นั
อนึ่ง ในกรณี ที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพพร้อมกันมากกว่า 1(หนึ่ ง) ราคา
การเสนอขาย ในเงื่ อนไขที่ จะต้องจองซื้ อหลักทรัพย์ดงั กล่าวด้วยกัน ให้คานวณการเปลี่ยนแปลงจาก
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิ แปลงสภาพทั้งหมด แต่ในกรณี ที่การเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่
ภายในเงื่ อนไขที่ ตอ้ งจองซื้ อด้วยกัน ให้คานวณการเปลี่ยนแปลงจาก หลักทรั พย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิ
แปลงสภาพ ซึ่ ง "ราคาเฉลี่ยต่อหุ ้นของหุ ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิ ทธิ " ต่ากว่าร้อยละ 90 (เก้า
สิ บ ) ของ "ราคาตลาดของหุ ้น สามัญ ของบริ ษ ัท " เท่ า นั้น “รำคำตลำดของหุ้ น สำมั ญ ของบริ ษั ท ”
มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 1.5.2 ข้างต้น
“วันที่ใช้ ในกำรคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผซู ้ ้ื อหุ ้นสามัญจะไม่ได้รับสิ ทธิ ในการจองซื้ อหลักทรัพย์ที่
ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุ ้นสามัญ หรื อให้สิทธิ ในการซื้ อหุ ้นสามัญ สาหรับกรณี ที่เป็ น
การเสนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรื อ วันแรกของการเสนอขาย
หลัก ทรั พ ย์ที่ อ อกใหม่ใ ด ๆ ที่ ใ ห้สิท ธิ แ ปลงสภาพเป็ นหุ ้น สามัญ หรื อให้สิ ทธิ ใ นการซื้ อ หุ ้น สามัญ
แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณี ที่เป็ นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด แล้วแต่กรณี
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(1)

ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี้
Price 1

=

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

(2)

อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี้
Ratio 1

=

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

โดยที่

Price 1

คือ

ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0

คือ

ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1

คือ

อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0

คือ

อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP

คือ

ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริ ษทั

A

คือ

จานวนหุ ้นสามัญที่ ได้เรี ยกชาระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่ อนปิ ด
สมุดทะเบี ยนผูถ้ ือหุ ้นเพื่อการจองซื้ อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มี
สิ ทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุ ้นสามัญได้ หรื อให้สิทธิ ใน
การจองซื้ อหุ ้นสามัญ และ/หรื อ ก่อนวันแรกของการเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิ ที่จะแปลงสภาพ หรื อเปลี่ยนเป็ น
หุ ้นสามัญได้ หรื อให้สิทธิ ในการจองซื้ อหุ ้นสามัญ กรณี เสนอ
ขายต่ อ ประชาชนทั่ว ไป และ/หรื อ เสนอขายให้ แ ก่ บุ ค คล
ในวงจากัด แล้วแต่กรณี

B

คือ

จ านวนหุ ้ น สามัญ ที่ อ อกใหม่ เพื่ อ รองรั บ การใช้ สิ ทธิ ข อง
หลักทรั พ ย์ใ ดๆ ที่ มี สิทธิ ที่จะแปลงสภาพหรื อเปลี่ ย นเป็ นหุ ้น
สามัญได้ หรื อให้สิทธิ ในการจองซื้ อหุ ้นสามัญตามที่ เสนอขาย
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม และ/หรื อ เสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป และ/
หรื อ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด

BX

คือ

จ านวนเงิ น ที่ จ ะได้รั บ ทั้ง สิ้ น หลัง หั ก ค่ า ใช้จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
การออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ น
หุ ้น สามัญ ได้ หรื อ ให้ สิ ท ธิ ใ นการจองซื้ อ หุ ้ น สามัญ ส าหรั บ
การเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม และ/หรื อ เสนอขายประชาชน
ทัว่ ไป และ/หรื อ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด รวมกับเงินที่
จะได้รับจากการใช้สิทธิ แปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุ ้นสามัญได้
หรื อให้สิทธิในการจองซื้อหุน้ สามัญ
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1.5.4

เมื่ อ บริ ษ ัท จ่ า ยเงิ น ปั น ผลทั้ง หมดหรื อ บางส่ ว นเป็ นหุ ้น สามัญ ที่ อ อกใหม่ ใ ห้แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น ของบริ ษ ัท
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีต้ งั แต่วนั แรกที่ผซู ้ ้ือหุน้ สามัญ
จะไม่มีสิทธิรับหุน้ ปั นผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ข้ ึนเครื่ องหมาย XD)
(1)

ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี้
Price 1

=

Price 0 x A
(A + B)

(2)

อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี้
Ratio 1

=

Ratio 0 x (A + B)
A

โดยที่

1.5.5

Price 1

คือ

ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0

คือ

ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1

คือ

อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0

คือ

อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

A

คือ

จานวนหุ ้นสามัญที่ ได้เรี ยกชาระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่ อนปิ ด
สมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิ ทธิในการรับหุน้ ปั นผล

B

คือ

จานวนหุน้ สามัญที่ออกใหม่ในรู ปแบบของหุน้ สามัญปั นผล

เมื่อบริ ษทั จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 70 (เจ็ดสิ บ) ของกาไรสุทธิ ตามงบการเงินรวมของ
บริ ษั ท หลั ง หั ก ภาษี เ งิ น ได้ แ ละหลั ง จากหั ก ขาดทุ น สะสมและส ารองตามกฎหมาย ส าหรั บ
การดาเนินงานในรอบระยะเวลาปี บัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ การเปลี่ยนแปลง
ราคาการใช้สิทธิ และอัต ราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันที ต้ งั แต่วนั แรกที่ ผูซ้ ้ื อหุ ้นสามัญจะไม่มีสิทธิ
รับเงินปั นผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ข้ ึนเครื่ องหมาย XD)
ทั้ง นี้ อัต ราร้ อ ยละของเงิ น ปั น ผลที่ จ่า ยให้กับ ผูถ้ ื อหุ ้น ค านวณโดยน าเงิ นปั น ผลที่ จ่ า ยออกจริ ง จาก
ผลการดาเนิ นงานในแต่ละรอบระยะปี บัญชี หารด้วยกาไรสุ ทธิ ตามงบตามงบการเงิ นรวมของบริ ษทั
หลังหักภาษีเงินได้และหลังจากหักขาดทุนสะสมและสารองตามกฎหมาย ของผลการดาเนิ นงานของ
รอบระยะเวลาปี บัญ ชี เ ดี ย วกัน โดยที่ เ งิ น ปั น ผลที่ จ่ า ยออกจริ ง ดัง กล่ า วให้ ร วมถึ ง เงิ น ปั น ผลที่ จ่ า ย
ระหว่างกาลในแต่ละรอบบัญชีดงั กล่าวด้วย
วัน ที่ ใ ช้ในการคานวณ หมายถึ ง วัน แรกที่ ผูซ้ ้ื อ หุ ้น สามัญ จะไม่ ไ ด้รั บสิ ท ธิ ใ นเงิ น ปั นผล (วัน แรกที่
ตลาดหลักทรัพย์ข้ ึนเครื่ องหมาย XD)
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(1)

ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี้
Price 1

=

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

(2)

อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี้
Ratio 1

=

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

โดยที่

Price 1 คือ

ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 คือ

ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ

อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ

อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP

คือ

ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริ ษทั

D

คือ

เงินปั นผลต่อหุน้ ที่จ่ายจริ งแก่ผถู ้ ือหุน้

R

คือ

เงินปั นผลต่อหุ ้นที่จ่ายในอัตราร้อยละ 70 โดยคานวณจากกาไร
สุ ท ธิ ห ลักหั ก ภาษี เ งิ น ได้ แ ละหลัง จากหั ก ขาดทุ น สะสมและ
ส ารองตามกฎหมาย จากผลการด าเนิ น งานในรอบปี บัญ ชี
หารด้วยจานวนหุน้ ทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปั นผล

1.5.6

ในกรณี ที่มีเหตุ การณ์ ใด ๆ อันทาให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ ผูถ้ ื อ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ หรื อ ใบแทน
ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ จะได้รั บเมื่ อ มี การใช้สิทธิ ต ามใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ ฯ ด้อยไปกว่า เดิ ม โดยที่
เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กาหนดอยู่ในข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.5 ดังกล่าวข้างต้น ให้บริ ษทั พิจารณาเพื่อ
กาหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้สิทธิ (หรื อปรับจานวนหน่วยใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิฯ แทนอัตราการใช้สิทธิ) ใหม่อย่างเป็ นธรรม โดยไม่ทาให้สิทธิ ของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ฯ ด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็ นที่สุด และให้บริ ษทั แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ทนั ที
นับแต่วนั ที่มีเหตุการณ์หรื อก่อน 9.00 น. ของวันถัดไป และแจ้งให้สานักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียน
ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวด้วยภายในระยะเวลา 15 (สิ บห้า) วัน นับตั้งแต่
วันที่มีเหตุให้ตอ้ งดาเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดงั กล่าว

1.5.7

การคานวณเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 เป็ นอิสระต่อกัน และ
จะคานวณการเปลี่ยนแปลงตามลาดับเหตุการณ์ก่อนหลังของการเปรี ยบเที ยบกับราคาตลาดของหุ ้น
สามัญ ของบริ ษทั สาหรั บในกรณี ที่มีเหตุการณ์ ต่างๆ จะเกิ ดขึ้ นพร้ อมกันให้คานวณการเปลี่ ยนแปลง
เรี ยงลาดับดังนี้ คือ ข้อ1.5.1 ข้อ 1.5.5 ข้อ 1.5.4 ข้อ 1.5.2 ข้อ 1.5.3 และข้อ 1.5.6 โดยในแต่ละลาดับครั้งที่
มีการคานวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้ สิทธิ เป็ นทศนิ ยม 3
(สาม) ตาแหน่ง
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1.5.8

การคานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 จะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงซึ่ งทาให้ราคาการใช้สิทธิ ใหม่สูงขึ้นและอัตราการใช้สิทธิ ลดลง เว้นแต่กรณี การรวมหุ ้น
สาหรับการคานวณจานวนเงินจากการใช้สิทธิ จะคานวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
(ทศนิ ยม 3 ตาแหน่ง) คูณกับจานวนหุ ้นสามัญ (จานวนหุ ้นสามัญคานวณได้จาก อัตราการใช้สิทธิ ใหม่
คูณกับจานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ที่แสดงความจานงการใช้สิทธิ เมื่อคานวณได้จานวนหุน้ ออกมาเป็ น
เศษหุ ้นให้ตดั เศษของหุ ้นนั้นทิ้ง) ในกรณี จานวนเงิ นที่ คานวณได้จากการใช้สิทธิ มีเศษของบาท ให้ใช้
ทศนิยม 2 (สอง) ตาแหน่ง
ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ จนเป็ นผลทาให้ราคาการใช้สิทธิ ใหม่ที่คานวณตาม
สูตรมีราคาต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญ (Par Value) ของบริ ษทั นั้น บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิที่จะปรับ
ราคาการใช้สิทธิใหม่เพียงเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญเท่านั้น สาหรับอัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้
อัตราการใช้สิทธิที่คานวณได้ตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 เช่นเดิม

1.5.9

บริ ษทั อาจทาการปรับราคาการใช้สิทธิ ควบคู่กบั การออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ใหม่ทดแทนการปรับ
อัตราการใช้สิทธิก็ได้

1.5.10 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ ตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 และ/หรื อ การออก
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ใหม่ทดแทนการปรั บอัตราการใช้สิทธิ ตามข้อ 1.5.9 บริ ษทั จะดาเนิ นการแจ้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับการปรับสิ ทธิ โดยบอกถึงเหตุผลที่ ตอ้ งมีการปรับสิ ทธิ รายละเอียดวิธีการคานวณ
ราคาการใช้สิทธิ ใหม่ อัตราการใช้สิทธิ ใหม่ วันที่ การปรับสิ ทธิ มีผลบังคับ และจานวนใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ฯ ที่ ออกทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ ต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยจะแจ้งทันที นับตั้งแต่วนั ที่ มี
เหตุการณ์หรื อก่อน 9.00 น. ของวันที่ การปรับสิ ทธิ มีผลบังคับ ผ่านระบบการเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาด
หลักทรั พย์ (SET Portal/ELCID) และแจ้งต่ อส านัก งานก.ล.ต.ภายใน 15 (สิ บ ห้า) วัน นับ แต่ว นั ที่
การปรับสิ ทธิมีผลบังคับใช้
1.6

กำรแก้ ไขเพิม่ เติมสิทธิและเงือ่ นไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

1.6.1

การปรับสิ ทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.5 ข้างต้น และการแก้ไขที่ทาให้เกิดประโยชน์ต่อผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิ ท ธิ ฯ โดยชัด แจ้ง หรื อ ที่ ต ้อ งด าเนิ น การให้ เ ป็ นไปตามกฎหมายและการแก้ไ ขในส่ ว นที่ ไ ม่ ใ ช่
สาระสาคัญ เช่ น แก้ไขขั้นตอนการใช้สิท ธิ ซึ่ ง การแก้ไขเพิ่ มเติ ม นี้ จะต้องไม่ ขดั ต่อ บทบัญ ญัติหรื อ
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้ง กฎ ระเบี ยบ หรื อข้อบังคับ หรื อคาสั่งที่ มีผลบังคับทั่วไป หรื อประกาศ หรื อข้อบังคับของ
สานักงาน ก.ล.ต. ที่ เกี่ ยวข้องให้บริ ษทั กระทาได้โดยไม่ตอ้ งได้รับความยินยอมจากที่ ประชุ มผู ้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ภายหลังจากที่ได้แจ้งให้สานักงาน ก.ล.ต รับทราบแล้ว

1.6.2

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิ ทธิ นอกจากกรณี ตามข้อ 1.6.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริ ษทั และที่
ประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิ ทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ในข้อ 1.6.2 นี้ ยกเว้นการปรับสิ ทธิ ตามที่
ระบุไว้ในข้อ 1.5 จะต้องได้รับความยินยอมด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ซึ่งเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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1.6.3

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิ ทธิ ไม่ว่าในกรณี ใด จะต้องไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อกาหนดตามประกาศ
ทจ. 34/2551 หรื อกฎเกณฑ์ใดของสานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งที่จะเพิ่มเติมภายหลังที่บริ ษทั ได้รับอนุญาต
จากสานักงาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ

1.6.4

ผู ้อ อกใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ และ/หรื อ ผู ้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ ไม่ มี สิ ท ธิ ที่ จ ะเสนอให้ แ ก้ไ ข
ข้อกาหนดสิ ทธิในเรื่ อง อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ และอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ยกเว้นเป็ น
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามเงื่ อนไขการปรับสิ ทธิ และต้องไม่ขดั หรื อแย้งกับกฎหมายและเป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้บริ ษทั จะดาเนินการแจ้งไปยังผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดสิ ทธิ
ดังกล่าวในข้อ 1.6.1 และ 1.6.2 และจะจัดส่ งข้อกาหนดสิ ทธิ ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้แก่ผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ฯ เมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 (สิ บห้า) วัน นับแต่วนั ที่ได้รับการร้องขอเป็ นหนังสื อจาก
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ และบริ ษทั จะดาเนิ นการแจ้งให้สานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และนาย
ทะเบี ยนของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ทราบถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิ ทธิ และจะจัดส่ งข้อกาหนด
สิ ทธิที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวภายใน 15 (สิ บห้า) วัน นับแต่วนั ที่การปรับสิ ทธิมีผลบังคับใช้

1.7

กำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
การเรี ยกและ/หรื อ การประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ให้เป็ นไปตามวิธีการดังต่อไปนี้

1.7.1

บริ ษทั มีสิทธิ เรี ยกประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่บริ ษทั ต้องเรี ยกประชุ ม
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ เพื่อขอมติในการดาเนิ นการใดอย่างหนึ่ งโดยเร็ ว ภายใน 30 (สามสิ บ) วัน
นับแต่เกิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
(ก) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดสิ ทธิ ไม่ว่าโดยบริ ษทั หรื อผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิ ทธิฯ ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 1.6.2 หรื อ
(ข) หากมีเหตุการณ์ซ่ ึงบริ ษทั เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสี ยของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ อย่างเป็ น
นัยสาคัญ หรื อความสามารถของบริ ษทั ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามข้อกาหนดสิ ทธิ หรื อ
(ค) มีผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ รายหนึ่ งหรื อหลายรายที่ถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ รวมกันไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของจานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ยงั มิได้มีการใช้สิทธิ ร้องขอให้บริ ษทั
ดาเนิ นการจัดประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ โดยได้ทาเป็ นหนังสื อที่ ระบุเหตุผลอย่างชัดเจน
ในการขอให้มีการประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
ในกรณี ที่มีการจัดประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ บริ ษทั จะดาเนิ นการปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิ ท ธิ ฯ เพื่ อ ก าหนดสิ ท ธิ ข องผูถ้ ื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ ในการเข้า ร่ ว มประชุ มและออกเสี ย ง
ลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิฯ ทั้งนี้ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ จะถูกสัง่ พักการซื้อขาย (วันแรกที่ข้ ึนเครื่ องหมาย SP) จากตลาด
หลักทรัพย์ 2 (สอง) วันทาการก่อนวันปิ ดสมุดทะเบี ยนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ หรื อภายใน
ระยะเวลาตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
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1.7.2

ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ไม่ว่าจะเป็ นการประชุ มเนื่ องจากผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ฯ ที่ ยงั มิ ได้ใช้สิทธิ หรื อใช้สิทธิ ไปแล้ว บางส่ วนร้ องขอ หรื อคณะกรรมการบริ ษทั มี มติ ให้เรี ยก
ประชุม ให้บริ ษทั จัดทาหนังสื อนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ผูท้ ี่ขอให้เรี ยกประชุม และเรื่ องที่จะ
พิจารณาในที่ ป ระชุ ม และจัด ส่ งให้ผูถ้ ื อใบส าคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ ยงั มิ ได้ใช้สิทธิ หรื อใช้สิท ธิ ไปแล้ว
บางส่วนแต่ละราย ตามรายชื่อ และที่อยูท่ ี่ปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ และแจ้ง
ผ่านระบบการเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal/ELCID) เพื่อกาหนดสิ ทธิ ในการเข้าร่ วม
ประชุมไม่นอ้ ยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนการประชุมในแต่ละครั้ง

1.7.3

ในการประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ยงั มิได้ใช้สิทธิหรื อใช้สิทธิ ไปแล้ว
บางส่ วนซึ่ งมีสิทธิ เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุมและ
ออกเสี ยงแทนตนก็ได้ โดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ดังกล่าวจะต้องจัดทาหนังสื อมอบฉันทะตามแบบ
ที่บริ ษทั กาหนดและให้ยนื่ หนังสื อมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรื อผูท้ ี่ประธานที่ประชุมมอบหมาย
ก่อนเริ่ มการประชุม
ผู ้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งในที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ หมายถึ ง
ผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ หรื อใช้สิทธิ ไปแล้วบางส่ วนของบริ ษทั ณ วันปิ ดสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ โดยไม่รวมถึงผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ มีส่วนได้เสี ยซึ่ งจะไม่มี
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อนั้น
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่มีส่วนได้เสี ยตามข้อนี้ หมายถึง ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในเรื่ องที่ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

1.7.4

ในการออกเสี ยงลงคะแนน ให้ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ มีคะแนนเสี ยงเท่ากับหน่วยของใบสาคัญแสดง
สิ ทธิฯ ที่ถืออยูโ่ ดยใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ 1 (หนึ่ง) หน่วย มี 1 (หนึ่ง) เสี ยง

1.7.5

ในการประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ จดั ขึ้นโดยบริ ษทั ให้ประธานกรรมการบริ ษทั หรื อบุคคลที่
ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริ ษทั ทาหน้าที่ เป็ นประธานในที่ ประชุ ม ในกรณี ที่ประธาน
กรรมการบริ ษทั หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการไม่เข้าร่ วม ให้ผถู ้ ือใบสาคัญแสดง
สิ ทธิฯ ที่เข้าร่ วมการประชุมเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มาเข้าร่ วมประชุมทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม
อาจจะมาจากบุคคลที่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ลงมติเห็นชอบคัดเลือกก็ได้ โดยที่ท้ งั สองกรณี ประธาน
ที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสี ยงชี้ขาด

1.7.6

องค์ประชุมในการประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ จะต้องประกอบด้วยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ยงั
มิได้ใช้สิทธิหรื อใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน และ/หรื อ ผูร้ ับมอบฉันทะมาประชุมรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 25
(ยี่สิบห้า) ราย หรื อไม่ต่ ากว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ เข้าร่ วมประชุ ม ซึ่ งถื อ
ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ รวมกัน ไม่ น้อ ยกว่า ร้ อ ยละ 50 (ห้า สิ บ ) ของจ านวนหน่ ว ยทั้ง หมดของผูถ้ ื อ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ ยงั มิ ได้ใช้สิทธิ และ/หรื อใช้สิทธิ ไปแล้วบางส่ วนจึ งจะครบองค์ประชุมผูถ้ ื อ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ นั้น

1.7.7

ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมครั้ งใด เมื่ อล่วงเวลานัดไปแล้ว 45 (สี่ สิบห้า) นาที ยังมี ผูถ้ ื อใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิฯ เข้าร่ วมประชุมยังไม่ครบเป็ นองค์ประชุมให้ถือว่าการประชุมเป็ นอันระงับไป หากการเรี ยก
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ประชุ ม เป็ นการเรี ยกโดยมติ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท ให้นัด ประชุ ม ใหม่ ภายในระยะเวลาไม่ น้อ ยกว่า
7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกินกว่าใน 14 (สิ บสี่ ) วันนับจากวันกาหนดประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ในครั้ง
แรก และให้บริ ษทั ดาเนิ นการจัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุมไปยังผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ทุกรายและ
ตลาดหลักทรัพย์ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ขา้ งต้น ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บงั คับว่าจะต้อง
ครบองค์ประชุม
1.7.8

มติที่ประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวน
หน่วยของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ ยงั มิได้ใช้สิทธิ และ/หรื อใช้สิทธิ ไปแล้วบางส่ วน ณ ขณะนั้น ซึ่ งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

1.7.9

มติใด ๆ ซึ่ งที่ประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ได้ลงมติไปแล้วนั้น ให้ถือว่ามีผลผูกพันผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิฯ ทุกรายไม่วา่ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ นั้นจะได้เข้าร่ วมประชุมด้วยหรื อไม่ก็ตาม

1.7.10 ภายหลัง จากบริ ษ ัท ดาเนิ นการจัด ประชุ มผูถ้ ื อใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ บริ ษ ัท จะแจ้งมติ ของที่ ประชุ ม
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ให้ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ทราบผ่านระบบการเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาด
หลักทรัพย์ (SET Portal/ELCID) โดยเร็ ว
1.7.11 บริ ษทั จะดาเนิ นการจัดทาและบันทึ กรายงานการประชุมและเก็บรักษาบันทึ กดังกล่าวไว้ที่สานักงาน
ใหญ่ของบริ ษทั รายงานประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อโดยประธานที่ประชุมให้ถือเป็ นหลักฐานอันสมบูรณ์
ของกิ จการทั้งหลายที่ได้ประชุมกันนั้น และให้ถือว่าการประชุมและมติท้ งั หลายได้กระทาโดยถูกต้อง
และบริ ษทั จะจัดส่ งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรั พย์และสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 14 (สิ บสี่ ) วัน นับจากวันประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
1.7.12 ในการประชุ ม ผูถ้ ื อใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ บริ ษ ัท หรื อ ผูท้ ี่ ได้รั บ มอบหมายจากบริ ษ ัท และที่ ป รึ กษา
กฎหมายของบริ ษทั มีสิทธิที่จะเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ เพื่อแสดงความคิดเห็นหรื อให้
คาอธิบายในที่ประชุมผูถ้ ือในสาคัญแสดงสิ ทธิได้
1.7.13 บริ ษทั จะเป็ นผูช้ าระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ทั้งหมด
1.7.14 บริ ษทั จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิ ทธิตามมติที่ประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ นับตั้งแต่วนั ที่ประชุม
เพื่อลงมติ และบริ ษทั จะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิ ทธิ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้สานักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 (สิ บห้า) วัน นับแต่วนั ที่มีการแก้ไขเพิม่ เติมนั้น
1.7.15 กรณี ที่ บริ ษทั ไม่สามารถจัดประชุ มได้ทันภายในอายุของใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ ฯ ให้ถือว่าการดาเนิ น
การประชุมสิ้นสุดลงและไม่ได้มีการจัดประชุมในครั้งนั้น
1.8

กำรชดใช้ ค่ำเสียหำย กรณีทบี่ ริษทั ไม่ สำมำรถจัดให้ มหี ้ ุนเพือ่ รองรับกำรใช้ สิทธิ
บริ ษทั จะชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ตามรายละเอียดดังนี้

1.8.1

บริ ษ ัท จะชดใช้ค่ าเสี ย หายให้เฉพาะผูถ้ ื อ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ ม าแจ้ง ความจ านงที่ จะใช้สิท ธิ ใ น
วันกาหนดการใช้สิทธิ ซึ่งบริ ษทั ไม่สามารถจัดให้มีหุน้ สามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ฯ ได้อย่างเพี ยงพอ โดยค่าเสี ย หายที่ บริ ษทั จะชดใช้ให้แก่ ผูถ้ ื อ ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ ดังกล่า ว
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สามารถคานวณได้ตามที่ กาหนดในข้อ 1.8.3 ยกเว้น กรณี ตามที่ ระบุไว้ในข้อจากัดการโอนใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิฯ และหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามข้อ 2
1.8.2

การชดใช้ค่าเสี ยหายตามข้อ 1.8.1 บริ ษทั จะชาระให้เป็ นเช็คระบุชื่อขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะ และจะจัดส่ ง
ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับตามที่อยูท่ ี่ระบุในแบบแสดงความจานงในการใช้สิทธิ โดยถูกต้องแล้ว
ภายใน 14 (สิ บสี่ ) วันทาการ นับจากวันที่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ มาแจ้งความจานงที่จะใช้สิทธิ ใน
กรณี ที่บริ ษทั ไม่สามารถคืนเงินค่าเสี ยหายให้แก่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว
ผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ จะได้รับดอกเบี้ ยในอัตราร้ อยละ 7.5 (เจ็ดจุ ดห้า) ต่อปี โดยคานวณจาก
ค่ า เสี ย หายนับ แต่ ว นั ที่ พ ้น ก าหนด 14 (สิ บ สี่ ) วัน ท าการ ดัง กล่ า วจนถึ ง วัน ที่ ผู ้ถื อ ใบส าคัญ แสดง
สิ ทธิฯ ได้รับคืนเงินค่าเสี ยหาย
อย่างไรก็ดี ไม่วา่ ในกรณี ใดๆ หากบริ ษทั ได้ทาการส่งเช็ค ดร๊ าฟท์ ตัว๋ แลกเงินธนาคาร หรื อคาสั่งจ่ายเงิน
ของธนาคาร ซึ่งขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะชื่อผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตามที่อยูท่ ี่
ระบุในแบบแสดงความจานงในการใช้สิทธิ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ได้รับ
เงินค่าเสี ยหายคืนแล้วโดยชอบและไม่มีสิทธิเรี ยกร้องดอกเบี้ย และ/หรื อ ค่าเสี ยหายใดๆ อีกต่อไป

1.8.3

การคานวณค่าเสี ยหายที่ บริ ษทั จะชดใช้ให้ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ตามข้อ 1.8.1 มีสูตรการคานวณ
ดังนี้
ค่าเสี ยหายต่อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย เท่ากับ B x [MP – EP]
โดยที่

1.8.4

B

คือ

จานวนหุน้ สามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรื อ เพิ่มขึ้นได้ ตาม
อัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 (หนึ่ง) หน่วย

MP

คือ

ราคาปิ ดของหุน้ สามัญของบริ ษทั ในวันกาหนดการใช้สิทธิในแต่
ละครั้งซึ่ งผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ มาแสดงความจานงการใช้
สิ ทธิ

EP

คือ

ราคาการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ หรื อราคาการใช้สิทธิ
ตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิหากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ

การชดใช้ค่าเสี ยหายตามข้อนี้ให้ถือเป็ นที่สุด
อนึ่ง ในกรณี ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ซึ่งเป็ นคนต่างด้าว (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ไม่สามารถ
ใช้สิทธิได้ เนื่องจากข้อจากัดในเรื่ องอัตราส่วนการถือหุ ้นของคนต่างด้าว ซึ่ งข้อบังคับบริ ษทั กาหนดว่า
การถือหุ ้นของคนต่างด้าวจะต้องไม่เกิ นกว่าร้ อยละ 49 (สี่ สิบเก้า) ของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริ ษทั ในกรณี เช่นนี้ บริ ษทั จะไม่ชดเชยค่าเสี ยหายหรื อดาเนินการอื่นใดให้แก่ผถู ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ฯ ซึ่ งเป็ นคนต่างด้าว และผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ซึ่ งเป็ นคนต่างด้าว ไม่มีสิทธิ เรี ยกร้อง
ค่าเสี ยหายหรื อเรี ยกร้องให้บริ ษทั ชดใช้ใด ๆ ทั้งสิ้น

1.9

สถำนะของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทีอ่ ยู่ระหว่ ำงวันทีผ่ ้ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แสดงควำมจำนงใช้ สิทธิ
สถานะของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่อยูร่ ะหว่างวันที่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ แสดงความจานงใช้สิทธิ
และวันก่อนวันที่กระทรวงพาณิ ชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ว อันเนื่ องมาจากการใช้สิทธิ ตาม
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ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ จะมี สถานภาพและสิ ท ธิ เช่ นเดี ยวกับใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ ฯ ที่ ยงั ไม่ไ ด้แสดง
ความจานงใช้สิทธิ และสถานภาพจะสิ้ นสุ ดลงในวันที่กระทรวงพาณิ ชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระ
แล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ข้างต้นแล้ว
ในกรณี ที่บริ ษทั มีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้สิทธิ ในช่วงที่บริ ษทั ยังไม่ได้นาหุ ้น
สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ เข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์ ผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ฯ ที่ ได้ทาการใช้สิทธิ แล้วจะได้รับการปรับสิ ทธิ ยอ้ นหลัง โดยบริ ษทั จะดาเนิ นการออกหุ ้น
สามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ โดยเร็ วที่สุดตามจานวนที่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
สมควรจะได้รับหากราคาที่ได้ปรับใหม่น้ นั มีผลบังคับใช้ โดยหุ ้นสามัญส่ วนที่เพิ่มใหม่อาจได้รับช้ากว่า
หุน้ สามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้แล้ว แต่ไม่เกิน 15 (สิ บห้า) วันนับจากวันที่มีการปรับสิ ทธิ
1.10

สถำนะของหุ้นสำมัญใหม่ ทเี่ กิดจำกกำรใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
บริ ษทั จะยื่นขอจดทะเบี ยนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วของบริ ษทั ต่อกระทรวงพาณิ ชย์ตามจานวนหุ ้น
สามัญที่ออกใหม่สาหรับการใช้สิทธิ ภายใน 14 (สิ บสี่ ) วัน นับตั้งแต่วนั กาหนดการใช้สิทธิ ซ่ ึ งบริ ษทั
ได้รับชาระค่าหุ ้นครบถ้วนตามจานวนที่ มีการใช้สิทธิ แล้ว และบริ ษทั จะดาเนิ นการจดทะเบี ยนผูถ้ ื อ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ ได้ใช้สิทธิ น้ นั เข้าเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ในสมุดทะเบี ยนผูถ้ ือหุ ้นตาม
จานวนหุน้ สามัญที่คานวณได้จากการใช้สิทธิในครั้งนั้น
หุ ้นสามัญใหม่ที่ออกเนื่ องจากการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ จะมีสิทธิ และสถานะเท่าเทียมกับ
หุ ้นสามัญของบริ ษทั ที่ ได้ออกไปก่ อนหน้าแล้วทุกประการ นับตั้งแต่วนั ที่ มีการจดแจ้งชื่ อของผูถ้ ื อ
ใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ ฯ หรื อผูร้ ั บสิ ท ธิ แทนเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั และจดทะเบี ยนเพิ่มทุ นชาระแล้ว
เนื่องจากการออกหุน้ สามัญใหม่จากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ กับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว

1.11

มติทปี่ ระชุมผู้ถอื หุ้นเพือ่ อนุมตั กิ ำรออกหุ้นเพือ่ รองรับกำรใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 มีมติอนุมตั ิการออกและ
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 2 หรื อเรี ยกว่า TFG-W2 จานวน ไม่
เกิน 510,866,470 (ห้าร้อยสิ บล้านแปดแสนหกหมื่นหกพันสี่ ร้อยเจ็ดสิ บ) หน่วย ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของ
บริ ษทั และได้อนุมตั ิการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั อีกจานวนไม่เกิน 528,166,470 (ห้าร้อยยีส่ ิ บแปด
ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันสี่ ร้อยเจ็ดสิ บ) บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 5,609,993,942 (ห้าพันหกร้อย
เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่ สิบสอง) บาท (ทุนภายหลังจากที่ได้ทาการลดทุนจดทะเบียน
โดยวิธีตดั หุน้ จดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้นาออกจาหน่าย) เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ไม่เกิน 6,138,160,412 (หก
พันหนึ่ งร้อยสามสิ บแปดล้านหนึ่ งแสนหกหมื่นสี่ ร้อยสิ บสอง) บาท โดยออกหุ ้นสามัญใหม่จานวนไม่
เกิน 528,166,470 (ห้าร้อยยี่สิบแปดล้านหนึ่ งแสนหกหมื่นหกพันสี่ ร้อยเจ็ดสิ บ) หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้
หุ ้นละ 1 (หนึ่ ง) บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้งที่ 2 จานวนไม่เกิ น
510,866,470 (ห้าร้อยสิ บล้านแปดแสนหกหมื่นหกพันสี่ ร้อยเจ็ดสิ บ) หุ ้น และเพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (TFGW1) (ซึ่งได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ให้ออก

หน้าที่ 26 จาก 34

บริ ษัท ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

และจัดสรรให้แก่ ผูถ้ ื อ หุ ้นเดิ มตามสัดส่ วน (Right Offering) จานวน 510,000,000 หุ ้น) จานวน
17,300,000 (สิ บเจ็ดล้านสามแสน) หุน้
1.12

รำยละเอียดเกีย่ วกับหุ้นสำมัญทีอ่ อกใหม่ เพือ่ รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสำมัญทีอ่ อกใหม่ ครั้ง
ที่ 2 (“TFG-W2”)
จานวนหุน้ ที่รองรับการใช้สิทธิ ไม่เกิน

510,866,470 หุน้

มูลค่าที่ตราไว้ หุน้ ละ

1 บาท

ราคาการใช้สิทธิ หุน้ ละ

9.50 บาท

หุน้ ที่สารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ไม่เกิน

510,866,470* หุน้

*คิดเป็ นร้อยละ 10 (สิ บ) ของหุน้ สามัญที่ออกและชาระแล้วทั้งหมดของบริ ษทั
1.13

กำรดำเนินกำรหำกมีห้ ุนทีจ่ ดั สรรไว้ คงเหลือจำกกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
หากมีหุ้นสามัญที่ เหลือจากการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ในครั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั หรื อ
คณะกรรมการบริ หาร จะเสนอผ่านที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เพื่อพิจารณาจัดสรรหุ ้นสามัญที่เหลือจากการใช้
สิ ทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ต่อไป ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามข้อกาหนด เงื่อนไข และวิธีการที่เกี่ยวข้องตาม
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ และสานักงาน ก.ล.ต.

1.14

ตลำดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทีเ่ สนอขำย
บริ ษทั จะดาเนิ นการยื่นคาขออนุญาตให้ตลาดหลักทรัพย์ พิจารณารับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น
สามัญของบริ ษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 45 (สี่ สิบห้า) วัน นับจากวันที่
บริ ษทั ได้ดาเนินการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ เสร็ จสิ้นลง

1.15

ตลำดรองของหุ้นสำมัญทีเ่ กิดจำกกำรใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
บริ ษทั จะดาเนินการขออนุญาตนาหุ ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่จะซื้ อหุ ้น
สามัญเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 (สามสิ บ) วัน นับจากวันกาหนดการใช้
สิ ทธิซ่ ึงผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ใช้สิทธิใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญในแต่ละครั้ง

1.16

ผลกระทบทีม่ ตี ่อผู้ถือหุ้น
ในการพิจารณาผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จะพิจารณาถึงผลกระทบ 3 ประการ ดังนี้
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
1. ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วน
การถือหุน้ (Control Dilution)
2. ผลกระทบต่อการลดลงของราคา
(Price Dilution)
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อัตรำส่ วน
คำนวณโดยไม่ รวมทุนจด คำนวณโดยรวมทุน
ทะเบียนทีย่ งั ไม่ ชำระ จดทะเบียนทีย่ งั ไม่ ชำระ
ไม่เกินร้อยละ 9.09

ไม่เกินร้อยละ 8.35

-ไม่มี-

-ไม่มี-

บริ ษัท ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

อัตรำส่ วน
คำนวณโดยไม่ รวมทุนจด คำนวณโดยรวมทุน
ทะเบียนทีย่ งั ไม่ ชำระ จดทะเบียนทีย่ งั ไม่ ชำระ

3. ผลกระทบต่อการลดลงของส่วนแบ่ง
กาไร (EPS Dilution)

ไม่เกินร้อยละ 9.09

ไม่เกินร้อยละ 8.35

ผลกระทบที่มีต่อผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณาบน 2 สมมติฐาน ดังนี้
1. การคานวณผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ โดยไม่รวมทุนจดทะเบียนที่ยงั ไม่ชาระ แบ่งออกเป็ น 2 กรณี ดังนี้
กรณี ที่ 1 ผูถ้ ือหุน้ เดิมเป็ นผูใ้ ช้สิทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ทั้งจานวน
กรณี ที่ 2 บุคคลอื่นที่มิใช่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใช้สิทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ทั้งจานวน (ผูถ้ ือหุ ้นเดิมขาย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ในตลาดหลักทรัพย์ท้ งั จานวน)
1. ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution)
กรณี ที่ 1: Control Dilution เท่ากับศูนย์
กรณี ที่ 2: จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี้
สูตรการคานวณ
Control Dilution = Qw / (Qo+Qw)
Qo

= จานวนหุน้ สามัญที่มีอยูเ่ ดิมเท่ากับ 5,108,664,700 หุน้ ณ วันประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ที่มี
มติให้ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

Qw

= จานวนหุ ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้ นจากการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ทั้งจานวนซึ่ ง
เท่ากับ 510,866,470 หุน้

ดังนั้น (ตัวเลขที่ใช้ในการคานวณด้านล่างมีหน่วย : ล้านหุน้ )
Control Dilution = 510,866,470 / (5,108,664,700 + 510,866,470)
= ไม่เกินร้อยละ 9.09
2. ผลกระทบต่อการลดลงของราคา (Price Dilution)
สูตรการคานวณ :
Price Dilution = (ราคาก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนการเสนอ
ขาย
Price Dilution = (Po-Pn)/Po
Po = 6.48 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็ นราคาปิ ดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ สามัญของบริ ษทั ในช่วงเวลา 15 วันทา
การ (ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 – 22 กุมภาพันธ์ 2560)
Pn = (PoQo) + (ราคาการใช้สิทธิของ TFG-W1*Qw) / (Qo+Qw)
หน้าที่ 28 จาก 34

บริ ษัท ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

= (6.48 x 5,108,664,700) + (9.50 x510,866,470) / (5,108,664,700 + 510,866,470)
= 6.75 บาทต่อหุน้
เนื่ องจาก Po < Pn ดังนั้น ในการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ จึงไม่มีผลกระทบต่อ Price
Dilution
3. ผลกระทบต่อการลดลงของส่วนแบ่งกาไร (EPS Dilution)
สูตรการคานวณ
EPS Dilution = (EPSo – EPSn)/EPSo
EPSo = กาไรสุทธิ/Qo = 1,446,801,000 / 5,108,664,700 = 0.2832
EPSn = กาไรสุทธิ/(Qo+Qw) = 1,446,801,000 / (5,108,664,700 +510,866,470) = 0.2575
ดังนั้น EPS Dilution = 0.2832 – 0.2575 / 0.2832 = 9.09%
2. การคานวณผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรวมทุนจดทะเบียนที่ยงั ไม่ชาระ แบ่งออกเป็ น 2 กรณี ดังนี้
กรณี ที่ 1 ผูถ้ ือหุน้ เดิมเป็ นผูใ้ ช้สิทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ทั้งจานวน
กรณี ที่ 2 บุคคลอื่นที่มิใช่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใช้สิทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ทั้งจานวน (ผูถ้ ือหุ ้นเดิมขาย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ในตลาดหลักทรัพย์ท้ งั จานวน)
1. ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution)
กรณี ที่ 1: Control Dilution เท่ากับศูนย์
กรณี ที่ 2: จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี้
สูตรการคานวณ
Control Dilution = Qw / (Qo+Qw)
Qo

= จานวนหุน้ สามัญรวมทุนจดทะเบียนที่ยงั ไม่ชาระ เท่ากับ 5,609,993,942 หุน้

Qw

= จานวนหุ ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้ นจากการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ทั้งจานวนซึ่ ง
เท่ากับ 510,866,470 หุน้

ดังนั้น (ตัวเลขที่ใช้ในการคานวณด้านล่างมีหน่วย : ล้านหุน้ )
Control Dilution = 510,866,470 / (5,609,993,942 + 510,866,470)
= ไม่เกินร้อยละ 8.35
2. ผลกระทบต่อการลดลงของราคา (Price Dilution)
สูตรการคานวณ :
Price Dilution = (ราคาก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนการเสนอ
ขาย
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Price Dilution = (Po-Pn)/Po
Po = 6.48 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็ นราคาปิ ดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ สามัญของบริ ษทั ในช่วงเวลา 15 วันทา
การ (ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 – 22 กุมภาพันธ์ 2560)
Pn = (PoQo) + (ราคาการใช้สิทธิของ TFG-W1*Qw) / (Qo+Qw)
= (6.48 x 5,609,993,942) + (9.50 x510,866,470) / (5,609,993,942 + 510,866,470)
= 6.73 บาทต่อหุน้
เนื่ องจาก Po < Pn ดังนั้น ในการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ จึงไม่มีผลกระทบต่อ Price
Dilution
3. ผลกระทบต่อการลดลงของส่วนแบ่งกาไร (EPS Dilution)
สูตรการคานวณ
EPS Dilution = (EPSo – EPSn)/EPSo
EPSo = กาไรสุทธิ/Qo = 1,446,801,000 / 5,609,993,942 = 0.2579
EPSn = กาไรสุทธิ/(Qo+Qw) = 1,446,801,000 / (5,609,993,942 +510,866,470) = 0.2364
ดังนั้น EPS Dilution = 0.2579 – 0.2364 / 0.2579 = 8.35%
2.

ข้ อจำกัดกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
2.1

กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
บริ ษทั ไม่มีขอ้ จากัดการโอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ เว้นแต่ การโอนเกิดขึ้นในช่วงปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ เพื่อพักการโอนสิ ทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ในกรณี การใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย ซึ่ ง
บริ ษทั จะปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ เพื่อพักการโอนหรื อการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ฯ 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิ และตลาดหลักทรัพย์จะทาการขึ้นเครื่ องหมาย SP
(ห้ามการซื้ อขาย) ล่วงหน้า 2 (สอง) วันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบี ยน (ในกรณี ที่วนั ปิ ดสมุดทะเบี ยนพัก
การโอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ตรงกับวันหยุดทาการของตลาดหลักทรัพย์ให้เลื่อนเป็ นวันทาการถัดไป)

2.2

บุคคลทีไ่ ม่ ใช่ สัญชำติไทย
บริ ษทั มีขอ้ จากัดการโอนหุน้ อันสื บเนื่องมาจากข้อบังคับของบริ ษทั ว่าด้วยเรื่ องอัตราส่วนการถือหุ ้นของ
บุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.2.1

บริ ษทั จะไม่ออกหุน้ สามัญให้แก่ผใู ้ ช้สิทธิที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย ซึ่งได้ดาเนินการใช้สิทธิ ตามวิธีการใช้สิทธิ
จนทาให้สัดส่ วนการถือหุ ้นของบุ คคลหรื อนิ ติบุคคลที่ ไม่มีสัญชาติไทยมีจานวนเกิ นกว่าร้อยละ 49
(สี่ สิบเก้า) ของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ตามที่ระบุในข้อบังคับหรื อตามสัดส่ วนที่อาจมี
การแก้ไขตามข้อบังคับในอนาคต
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2.2.2

หากข้อจากัดการโอนดังกล่าวข้างต้น มีผลทาให้ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ไม่ใช่สัญชาติไทยซึ่ งได้ใช้
สิ ทธิตามวิธีการใช้สิทธิ ดงั ที่กล่าวมาแล้วโดยครบถ้วน ไม่สามารถใช้สิทธิ ได้ตามจานวนที่ระบุในแบบ
แสดงความจานงการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน บริ ษทั จะอนุญาตให้ดาเนิ นการใช้
สิ ท ธิ เ พี ย งส่ ว นที่ ไ ม่ ข ัด ต่ อ ข้อ จ ากัด ข้า งต้น โดยผู ้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ สามารถเลื อ กให้ บ ริ ษ ัท
ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ก) ให้บริ ษทั คืนเงิ นที่ เหลือตามราคาการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ในส่ วนที่ ไม่สามารถใช้
สิ ทธิได้โดยไม่มีดอกเบี้ย ให้แก่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทยดังกล่าวเป็ นเช็คระบุ
ชื่อขีดคร่ อมเฉพาะทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ระบุในแบบแสดงความจานงในการใช้สิทธิ
โดยถูกต้องแล้ว ภายใน 14 (สิ บสี่ ) วันทาการนับแต่วนั ใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ
ข) ให้บริ ษทั เป็ นผูถ้ ือแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ และเงิ นตามจานวน
การใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญที่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่มิใช่สัญชาติไทย ได้ยื่นความจานงการใช้
สิ ทธิในส่วนที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิเอาไว้ตามลาดับก่อนหลัง เพื่อดาเนินการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ฯ ในส่ วนที่ ยงั ไม่ได้มีการใช้สิทธิ ท้ งั จานวนหรื อบางส่ วน เมื่อการเข้าถือหุ ้นตามใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิฯ ดังกล่าวไม่ขดั ต่อข้อจากัดเรื่ องสัดส่วนการถือหุน้ ของคนที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย
ทั้งนี้ ผูถ้ ื อ ใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ ฯ ที่ ไ ม่ใ ช่ สัญ ชาติ ไทยจะต้อ งแสดงความจานงที่ จะให้บ ริ ษ ัท
ดาเนินการตามข้อ (ก) หรื อ (ข) ข้างต้น โดยระบุในแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ
ณ วันแจ้งความจานงการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
บริ ษทั จะอนุญาตให้มีการดาเนินการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ในส่วนที่ยงั ไม่ได้รับการใช้
สิ ทธิ บางส่ วนหรื อทั้งหมดในวันใช้สิทธิ ที่สามารถกระทาได้โดยที่ไม่ขดั ต่อข้อจากัด อย่างไรก็ดี
หากมีจานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่รอการใช้สิทธิ ณ วันใช้สิทธิ ดงั กล่าวมากกว่าจานวนหุ ้น
สามัญที่อนุญาตให้ซ้ือได้โดยไม่ขดั ต่อข้อจากัดการโอนหุ ้น เรื่ องสัดส่ วนการถือครองหุ ้นของผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่มิใช่สัญชาติไทย บริ ษทั จะดาเนิ นการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
ให้แก่ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ มิใช่สัญชาติไทยตามลาดับการแจ้งความจานงการใช้สิทธิ ที่
ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กาหนดในการใช้สิทธิ ในครั้งนี้ หาก ณ วันใช้สิทธิ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ฯ ดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิ ได้เนื่ องจากข้อจากัดเรื่ องสัดส่ วนการถื อครองหุ ้นของผูถ้ ื อ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ให้ถือว่าใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญใน
ครั้งนั้น ๆ โดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่มิใช่สัญชาติไทยดังกล่าวไม่มีสิทธิ เรี ยกร้องค่าเสี ยหาย
ใด ๆ ต่อบริ ษทั และบริ ษทั จะไม่ชดใช้ค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
ค) ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่มิใช่สัญชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชยไม่วา่ ในรู ปแบบใดจากบริ ษทั
ในกรณี ที่ไม่สามารถดาเนิ นการใช้สิทธิ ได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้อจากัดเรื่ องสัดส่ วนการถือครอง
หุน้ ของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย
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3.

วิธีกำรส่ งมอบหลักทรัพย์
3.1

กำรส่ งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
บริ ษทั จะดาเนิ นการส่ งมอบใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น
(Rights Offering) โดยบริ ษทั จะดาเนินการออกและส่งมอบใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ตามรายละเอียด ดังนี้

3.1.1

ในกรณี ที่ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มไม่มีบญ
ั ชี ซ้ื อขายหลักทรัพย์กบั บริ ษทั หลักทรั พย์ หรื อ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
บริ ษทั ศูนย์รับฝากทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ในฐานะนายทะเบี ยน จะส่ งมอบใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
ตามจานวนที่ได้รับจัดสรรให้แก่ผทู ้ ี่ได้รับการจัดสรรทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยูท่ ี่ระบุ
ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นภายใน 15 (สิ บห้า) วันทาการ นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ในกรณี น้ ี
ผูท้ ี่ ได้รั บการจัดสรรจะไม่ สามารถขายใบส าคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ ได้รั บการจัดสรรในครั้ งนี้ ในตลาด
หลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ซึ่ งอาจได้รับภายหลังจากที่ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
ของบริ ษทั เริ่ มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

3.1.2

ในกรณี ที่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มมี บัญชี ซ้ื อขายหลักทรั พย์กับบริ ษทั หลักทรั พย์ บริ ษทั ศู นย์รับฝากหลักทรั พย์
(ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะนายทะเบี ย น จะน าใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ ฝากไว้กับ “บริ ษั ท ศู น ย์
รั บฝำกหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝำก” และศูนย์รับฝากหลักทรั พย์จะบันทึ กยอดบัญชี
จ านวนใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ ที่ บ ริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์น้ ัน ฝากหลัก ทรั พ ย์อ ยู่ ในขณะเดี ย วกัน บริ ษ ัท
หลักทรั พย์น้ นั ก็จะบันทึ กยอดบัญชี จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ ผูไ้ ด้รับจัดสรรฝากไว้ และ ออก
หลักฐานการฝากให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 (เจ็ด) วันทาการ นับจากวันที่ออกใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิฯ ในกรณี น้ ี ผูท้ ี่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ได้
ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุ ญาตให้ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ของบริ ษทั ทาการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ ชื่ อของผูถ้ ื อหุ ้นที่ ได้รับการจัดสรรจะต้องตรงกับชื่ อเจ้าของบัญชี ซ้ื อขายหลักทรัพย์ที่ผูท้ ี่ ได้รับ
การจัดสรรประสงค์ที่จะฝากใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ไว้ มิฉะนั้นแล้วบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ที่จะดาเนิ นการ
ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ให้แก่ผทู ้ ี่ได้รับการจัดสรรตามข้อ 3.1.1 แทน

3.1.3

ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ เดิมมีบญั ชีซ้ือขายหลักทรัพย์กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 บริ ษทั ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ในฐานะนายทะเบี ยน จะนาใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ฝากไว้กบั
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์จะบันทึ กยอดบัญชี จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
ตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบัญชีผอู ้ อกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐาน
การฝากให้แก่ผทู ้ ี่ ได้รับการจัดสรรภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันที่ ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ เมื่อผูถ้ ือ
หุน้ ที่ได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ต้องการขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ผูถ้ ือหุ ้นดังกล่าวจะต้อง
ถอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริ ษทั หลักทรัพย์ทวั่ ไป ซึ่ ง
อาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดาเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรื อ บริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั ๆ
กาหนดดังนั้นในกรณี น้ ี ผูถ้ ือหุน้ ที่ได้รับจัดสรรจะสามารถขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ในตลาดหลักทรัพย์
ได้ทัน ที ที่ ต ลาดหลักทรั พย์อ นุ ญ าตให้ใ บสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ ของบริ ษ ัท ท าการซื้ อ ขายได้ใ นตลาด
หลักทรั พย์ และผูถ้ ื อหุ ้นที่ ได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ได้ดาเนิ นการถอนใบสาคัญแสดง
สิ ทธิฯ ออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว
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3.2

กำรส่ งมอบหุ้นสำมัญทีเ่ กิดจำกกำรใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
ในการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ใช้สิทธิ ซ้ื อ
หุน้ สามัญสามารถเลือกให้บริ ษทั ดาเนินการในกรณี ใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้

3.2.1

ในกรณี ที่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ได้รับการจัดสรรหุน้ สามัญประสงค์จะขอรับใบหุ ้นสามัญ โดยให้
ออกใบหุน้ ในนามของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่ งมอบใบหุ ้นตามจานวนที่
ใช้สิทธิ แก่ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ทางไปรษณี ยล์ งทะเบี ยนตอบรับ ตามชื่ อที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ หรื อที่ระบุในแบบแสดงความจานงในการใช้สิทธิ ภายใน 15 (สิ บ
ห้า) วันทาการนับจากวันกาหนดการใช้สิทธิ แต่ละครั้ง ในกรณี น้ ี ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ใช้สิทธิ
ซื้ อหุ ้นสามัญ จะไม่สามารถขายหุ ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ในตลาดหลักทรัพย์ ได้จนกว่าจะได้รับ
ใบหุน้ ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ได้รับอนุญาตให้เข้าทาการซื้ อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์

3.2.2

ในกรณี ที่ ผูถ้ ื อ ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ ที่ ไ ด้รั บ การจัด สรรหุ ้น ไม่ ป ระสงค์จ ะขอรั บใบหุ ้น สามัญ แต่
ประสงค์จะใช้บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ประสงค์ที่จะฝากหุ ้น
สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริ ษทั หลักทรัพย์ซ่ ึงผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ มีบญ
ั ชีซ้ื อขาย
หลักทรัพย์อยู่ กรณี น้ ี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดาเนิ นการนาหุ ้นสามัญที่ เกิดจากการใช้สิทธิ ฝากไว้กบั
“บริษัท ศู นย์ รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝำก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึก
ยอดบัญชีจานวนหุ ้นสามัญที่ บริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั ฝากหุ ้นสามัญอยู่ ในขณะเดียวกันบริ ษทั หลักทรัพย์
นั้น ก็จะบันทึ กยอดบัญชี จานวนหุ ้นสามัญที่ บริ ษทั หลักทรั พย์น้ นั ฝากหุ ้นสามัญอยู่ ในขณะเดี ยวกัน
บริ ษทั หลักทรั พย์น้ ันก็จะบันทึ กยอดบัญชี จานวนหุ ้นสามัญที่ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ ได้รับการ
จัดสรรหุน้ ฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผจู ้ องซื้ อที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 (เจ็ด) วันทาการ
นั บ จากวัน ก าหนดการใช้ สิ ทธิ ใ นแต่ ล ะครั้ ง ในกรณี นี้ ผู ้ ถื อ ใบส าคั ญ แสดงสิ ทธิ ฯ ที่ ไ ด้ รั บ
การจัดสรรหุ ้นสามัญจะสามารถขายหุ ้นสามัญที่ เ กิ ดจากการใช้สิ ทธิ ในตลาดหลัก ทรั พย์ ได้ทันที ที่
ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิทาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
ในกรณี ที่ผูถ้ ื อ ใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ ฯ ที่ ใ ช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้น สามัญ เลื อกให้บริ ษ ัท ดาเนิ นการตามข้อ 3.2.2
ชื่ อ ของผู ้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ ที่ ไ ด้รั บ การจัด สรรหุ ้ น จะต้อ งตรงกับ ชื่ อ เจ้า ของบัญ ชี ซ้ื อ ขาย
หลักทรั พ ย์ที่ผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ ฯ ประสงค์ที่จะฝากหุ ้นสามัญไว้ในบัญชี ห ลักทรั พย์ดังกล่า ว
มิ ฉะนั้น แล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ที่จะดาเนิ น การออกใบหุ ้น แก่ ผูถ้ ื อ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ ได้รั บ
การจัดสรรหุน้ ตามข้อ 3.2.1 แทน

3.2.3

ในกรณี ที่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ได้รับการจัดสรรหุน้ ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุน้ แต่ประสงค์จะใช้
บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ประสงค์ที่จะฝากหุ ้นสามัญที่เกิดจาก
การใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณี น้ ี บริ ษทั จะดาเนิ นการนาหุ ้น
สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ฝากไว้กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึ กยอด
บัญชีจานวนหุ ้นสามัญตามจานวนที่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชี ของบริ ษทั
ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ได้รับ
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การจัดสรรหุ ้นภายใน 7 (เจ็ด) วันทาการ นับจากวันกาหนดการใช้สิทธิ ในแต่ละครั้ง เมื่อผูท้ ี่ ได้รับ
การจัดสรรหุน้ ต้องการขายหุ ้น ผูท้ ี่ได้รับการจัดสรรหุ ้นจะต้องถอนหุ ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดย
ต้องติดต่อผ่านบริ ษทั หลักทรัพย์ทวั่ ไป ซึ่ งอาจจะมีค่าธรรมเนี ยมในการดาเนิ นการตามที่ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ และ/หรื อ บริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั ๆ กาหนด ดังนั้นในกรณี น้ ี ผูท้ ี่ได้รับการจัดสรรหุ ้นจะ
สามารถขายหุ ้นที่ ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทนั ที ที่ตลาดหลักทรัพย์อนุ ญาตให้หุ้นของ
บริ ษทั ทาการซื้ อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผูท้ ี่ได้รับจัดสรรหุ ้นได้ดาเนิ นการถอนหุ ้นออกจาก
บัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว
4.

ผลบังคับข้ อกำหนดสิทธิและกฎหมำยทีใ่ ช้ บังคับ
ข้อกาหนดสิ ทธิ ฉบับนี้ จะมีผลใช้บงั คับในวันที่ ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ไปจนถึงวันกาหนดการใช้สิทธิ ครั้ ง
สุ ดท้าย โดยข้อกาหนดสิ ทธิ น้ ี จะใช้บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีขอ้ ความใด ๆ ในข้อกาหนด
สิ ทธิน้ ีขดั แย้งกับกฎหมายหรื อประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้บงั คับตามกฎหมายกับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ให้ใช้ขอ้ ความ
ตามกฎหมายหรื อประกาศดังกล่าวบัง คับกับใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ ฯ แทนข้อความของข้อกาหนดสิ ท ธิ เฉพาะ
ในส่วนที่ขดั แย้งกันนั้น

ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
บริ ษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

(นายวินยั เตียวสมบูรณ์กิจ)
กรรมการ

(นายเพชร นันทวิสยั )
กรรมการ
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