ข้ อกําหนดว่ าด้ วยสิ ทธิและหน้ าทีข่ องผู้ออกใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ
และผู้ถือใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (BROOK-W5)
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
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ข้ อกําหนดว่ าด้ วยสิ ทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ
และผู้ถือใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (BROOK-W5)
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (BROOK-W5) จํานวนไม่
เกิน 1,409,401,217 หน่วย (“ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิฯ”) ออกโดยบริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
สามัญประจําปี ครั้งที่ 1/2562 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือ
หุ น้ (Rights Offering) ในอัตราส่ วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิม (มูลค่าที่ตราไว้ หุ ้นละ 0.125 บาท) จํานวน 4 หุ น้ ต่อ 1 หน่วย
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ (4:1) หน่วย ทั้งนี้ ราคาเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯหน่วยละ 0 (ศูนย์) บาท โดยมีอตั ราการใช้สิทธิ คือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญของบริ ษทั (มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ หุ น้ ละ 0.125 บาท) ได้ 1 หุ น้ (เว้นแต่ในกรณี มี
การปรับสิ ทธิ ) และมีราคาใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ราคา 0.25 บาทต่อหุ ้น (เว้นแต่ในกรณี มีการปรับ
สิ ทธิ ) ในกรณี ที่มีเศษของหุน้ หรื อของใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ จากการคํานวณให้ปัดเศษนั้นทิ้ง
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯจะได้รับสิ ทธิ ตามที่ได้กาํ หนดไว้ในข้อกําหนดสิ ทธิ น้ ี โดยบริ ษทั และผูถ้ ือใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ฯ จะต้องผูกพันตามข้อกําหนดสิ ทธิ ทุกประการ และให้ถือว่าผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ได้รับทราบและเข้าใจข้อกําหนด
ต่างๆ ของข้อกําหนดสิ ทธิ น้ ีเป็ นอย่างดีแล้ว
อนึ่ ง บริ ษทั จะจัดให้มีการเก็บรักษาสําเนาข้อกําหนดสิ ทธิ น้ ี ไว้ ณ สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั เพื่อให้ผูถ้ ือใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิฯ สามารถขอตรวจสอบสําเนาข้อกําหนดสิ ทธิน้ ีได้ในวันและเวลาทําการของผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ
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คําจํากัดความ
คําและข้อความต่างๆที่ใช้อยูใ่ นข้อกําหนดสิ ทธิ น้ ีให้มีความหมายดังต่อไปนี้
ข้อกําหนดสิ ทธิ
ตลาดหลักทรัพย์
นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ

บริ ษทั
ใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ

ประกาศ ทจ.34/2551

ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ

ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ

วันกําหนดการใช้สิทธิ
วันทําการ

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
สมุดทะเบียน

หมายถึง ข้อ กําหนดว่าด้วยสิ ท ธิ และหน้าที่ ข องบริ ษ ทั และผูถ้ ื อ ใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิฯ ฉบับนี้ รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (หากมี)
หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมายถึง บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรื อ ผูท้ ี่
ได้รั บ การแต่ ง ตั้ง โดยชอบให้ ท ํา หน้ า ที่ เ ป็ นนายทะเบี ย นของ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ แทน
หมายถึง บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
หมายถึง เอกสารที่ ออกโดยบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย)
จํากัด เพื่อใช้แทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ
หมายถึง ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป
จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (BROOK-W5) ชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือและ
สามารถโอนเปลี่ ย นมื อ ได้ และให้ ห มายความรวมถึ ง ใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯด้วย
หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่ องการขอ
อนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อ
หุ ้นที่ออกใหม่และหุ ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิม่ เติม)
หมายถึง ผูท้ ี่ปรากฏรายชื่อในทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯเป็ นเจ้าของ
หรื อผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ และให้หมายความรวมถึงผูถ้ ือใบ
แทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ ด้วย
หมายถึง ระยะเวลาที่ ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ซึ่ งประสงค์จะใช้สิทธิ ใน
การซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั สามารถแจ้งความจํานงการใช้
สิ ทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ ได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.4.3
หมายถึง วันที่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ สามารถใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ของบริ ษทั ได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.4.1
หมายถึง วันที่ ธนาคารพาณิ ชย์เปิ ดทําการตามปกติ ในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ ง
ไม่ใช่วนั เสาร์ หรื ออาทิตย์ หรื อวันอื่นใดที่ธนาคารแห่ งประเทศไทย
ประกาศให้เป็ นวันหยุดของธนาคารพาณิ ชย์
หมายถึง บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
หมายถึง แหล่ งข้อ มู ล ทางทะเบี ยนซึ่ งบันทึ ก รายละเอี ยดเกี่ ย วกับ ใบสําคัญ
แสดงสิ ท ธิ ฯ และผูถ้ ื อ ใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ ที่ เก็บ รั กษาโดยนาย
ทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ
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สิ ทธิในใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

หุน้ รองรับ

สํานักงาน ก.ล.ต.

หมายถึง สิ ทธิ ท้ งั ปวงในใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะ
สิ ท ธิ ใ นการซื้ อ หุ ้นสามัญ เพิ่ม ทุ น ของบริ ษ ทั สิ ท ธิ ใ นการเข้าร่ ว ม
ประชุ ม และออกเสี ยงลงคะแนนในที่ ประชุ มผูถ้ ือใบสําคัญแสดง
สิ ท ธิ ฯ และสิ ท ธิ ใ นการได้รั บ ค่ า เสี ย หายในกรณี หุ้ น รองรั บ ไม่
เพียงพอ
หมายถึง หุ ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริ ษทั จํานวนไม่เกิน 1,409,401,217 หุ ้น
มู ลค่าหุ ้น ที่ ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท เพื่ อ รองรั บการใช้สิ ท ธิ ต าม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ รวมทั้งหุ ้นสามัญที่ บริ ษทั อาจต้องออกใหม่
เพิ่ ม เติ ม ในกรณี มี ก ารปรั บ สิ ทธิ ต ามเงื่ อ นไขที่ ก ํา หนดไว้ใ น
ข้อกําหนดสิ ทธิน้ ี
หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1. รายละเอียดเกีย่ วกับใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิฯ
บริ ษทั ได้ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ จํานวนไม่เกิ น 1,409,401,217 หน่ วย ให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ตาม
สัดส่ วนการถือหุ ้น (Rights Offering) ที่มีรายชื่อปรากฏอยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 โดยมีราคาเสนอ
ขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 (ศูนย์) บาท ในอัตราส่ วนการจัดสรรที่ 4 หุ ้นส่ วนเดิม (มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ (par value) หุ ้นละ 0.125
บาท) ต่อ 1 หน่วย ใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ (4:1) ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ ที่เสนอขายดังต่อไปนี้
1.1 ลักษณะสํ าคัญของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิฯ
ชื่อ
: ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 5 (BROOK-W5)
ชนิดของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ : ระบุชื่อผูถ้ ือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
วิธีการจัดสรร
: ออกและจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Rights Offering)
ในอัตราส่ วนการจัดสรร 4 หุ ้นสามัญเดิม (มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ (par value) หุ ้นละ
0.125 บาท) ต่อ 1 หน่วย ใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ (4:1)
จํานวนที่ออก
: ไม่เกิน 1,409,401,217 หน่วย
ราคาต่อหน่วย
: หน่วยละ -0- บาท
อัตราการใช้สิทธิ
: ใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ื อหุน้ สามัญบริ ษทั (มูลค่าที่ตราไว้ (par
value) หุ น้ ละ 0.125 บาท) ได้ 1 หุน้ (มูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้ (par value) หุน้ ละ 0.125
บาท) เว้นแต่กรณี มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ ในกรณี ที่
เศษของหุน้ หรื อของใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง
ราคาการใช้สิทธิ
: 0.25 บาท ต่อหุน้ เว้นแต่กรณี มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ
วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ : วันที่ 21 พฤษภาคม 2562
อัตราการจัดสรร
: 4 หุ ้นสามัญเดิม (มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ (par value) หุ ้นละ 0.125 บาท) ต่อ 1หน่วย
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ หากมีเศษของหุ น้ หรื อของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯให้ปัดเศษนั้น
ทิ้ง
อายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ : 3 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ
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ระยะเวลาการใช้สิทธิ

ระยะเวลาการแจ้งความจํานง
ในการใช้สิทธิ

: ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ สามารถใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ได้ในวันทํา
การสุ ดท้ายของทุกๆไตรมาส ของแต่ละปี ปฏิ ทิน (กล่าวคือ วันทําการสุ ดท้ายของ
เดือนมี นาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) (“วันกําหนดการใช้ สิทธิ”) โดยวัน
กําหนดใช้สิทธิ ครั้งแรก คือ วันทําการสุ ดท้ายของสิ้ นไตรมาสแรกภายหลังจากวัน
ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ และวันกําหนดการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย คือ วันที่ใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ฯ มี อ ายุ ค รบ 3 ปี นั บ จากวัน ที่ อ อกใบสํ า คัญ สิ ทธิ ฯ โดยหากวัน
กําหนดการใช้สิทธิ ในครั้งใดไม่ตรงกับวันทําการ ให้เลื่อนวันกําหนดการใช้สิทธิ
ครั้งนั้นเป็ นวันทําการก่อนหน้า
: ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ ซึ่ งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั
จะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญในระหว่าง 5 วันทําการก่อนวัน
กําหนดการใช้สิทธิ ในแต่ละครั้งในกรณี ที่วนั กําหนดการใช้สิทธิ ตรงกับวันหยุดทํา
การของบริ ษทั ให้เลื่อนวันกําหนดการใช้สิทธิ ดงั กล่าวเป็ นวันทําการสุ ดท้ายก่อน
หน้าวันกําหนดการใช้สิทธิ ครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจํานงในการใช้สิทธิ
ครั้งสุ ดท้ายให้แสดงความจํานงในการใช้สิทธิ ใน ระหว่าง 15 วัน ก่อนวันกําหนดใช้
สิ ทธิครั้งสุ ดท้าย
: เมื่อผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ ได้แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญตามใบ
สําคัญแสดงสิ ทธิฯแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจํานงได้
: ไม่เกิน 1,409,401,217 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 0.125 บาท ซึ่ งคิดเป็ นสัดส่ วน
หุ ้นรองรั บต่อจํานวนหุ ้นที่ จาํ หน่ ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ในปั จจุ บนั เท่ากับ
ร้อยละ 25
: บริ ษทั จะนําใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ เข้าจดทะเบี ยนเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบี ยนใน
ตลาดหลักทรัพย์
: บริ ษทั จะนําหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯเข้าจดทะเบียน
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

การไม่สามารถยกเลิกการ
แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ
จํานวนหุน้ สามัญที่จดั สรรไว้
เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลง
สภาพ
ตลาดรองของใบสําคัญแสดง
สิ ทธิฯ
ตลาดรองของหุน้ สามัญที่
เกิดจากการใช้สิทธิแปลง
สภาพ
ผลกระทบต่อราคาตลาดของ : ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ น้ บริ ษทั (Price Dilution)
หุน้ (Price Dilution)
ภายหลังการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม หากมีการ
ใช้สิ ท ธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ อ อกในครั้ งนี้ แ ล้ว จะมี ผลกระทบด้านการ
ลดลงของราคา (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ 10.20 เนื่ อ งจากราคาการใช้สิ ท ธิ
ตามใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ เท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ ้น ซึ่ งตํ่ากว่าราคาตลาดก่ อนการ
จัดสรร โดยราคาตลาดก่อนการจัดสรรเท่ากับ 0.51 บาทต่อหุ น้ ซึ่ งเป็ นราคาถัวเฉลี่ย
ถ่ ว งนํ้า หนั ก ของหุ ้ น บริ ษัท ย้อ นหลัง 15 วัน ทํา การติ ด ต่ อ กัน ก่ อ นวัน ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่ 1/2562 เมื่ อ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 (ระหว่าง 30
มกราคม 2562 ถึงวันที่ 20 กุ ม ภาพัน ธ์ 2562) โดยรายละเอี ย ดการคํา นวณดัง นี้
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ผลกระทบต่อส่ วนแบ่งกําไร
หรื อสิ ทธิ ออกเสี ยงของผูถ้ ือ
หุ น้ เดิม (Control Dilution)

เหตุในการต้องออกหุน้ ใหม่
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
การใช้สิทธิ

ราคาตลาดก่อนจัดสรร – ราคาตลาดหลังการจัดสรร*
ราคาตลาดก่อนการจัดสรร
ร้อยละ 10.20 = 0.51 บาท – 0.458 บาท
0.51 บาท
* ราคาตลาดหลังการจัดสรรคํานวณจาก
(จํานวนหุ ้นที่ออกและชําระแล้ว x ราคาตลาด) + (จํานวนหุ ้นรองรับที่จดั สรร
ครั้งนี้ x ราคาใช้สิทธิ ) / จํานวนหุ ้นที่ออกชําระแล้ว + จํานวนหุ ้นรองรับที่
จัดสรรครั้งนี้
0.458 บาท = (5,637,604,866 x 0.51) + (1,409,401,217 x 0.25)
5,637,604,866 + 1,409,401,217
: ผลกระทบต่อสิ ทธิออกเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ เดิม (Control Dilution)
ในกรณี ที่มีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม และ
ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั มีการใช้สิทธิ ท้ งั จํานวน ผูถ้ ือหุ ้นจะไม่ได้รับผลกระทบด้าน
การลดลงของสัดส่ วนการถือหุ ้น อย่างไรก็ตามหากมีการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นครบถ้วน
ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั ทั้งจํานวน จะ
มีผลกระทบต่อสิ ทธิออกเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ เดิมในสัดส่ วนร้อยละ 20.00*
* คํานวณจากจํานวนหุ น้ รองรับที่ออกในครั้งนี้ หารด้วยผลบวกของ (1) จํานวน
หุ น้ ที่ชาํ ระแล้วจํานวน 5,637,604,866 หุน้ กับ (2) จํานวนหุ น้ รองรับที่ออกในครั้งนี้
ร้อยละ 20.00 =
1,409,401,217
5,637,604,866 + 1,409,401,217
: บริ ษทั จะดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ / หรื ออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไข
การปรับสิ ทธิ เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่กาํ หนดไว้ในข้อกําหนดสิ ทธิ และเงื่อนไขของ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ ซึ่ งเป็ นเหตุการณ์ที่มีลกั ษณะตามที่กาํ หนดไว้ในข้อ 11 (4)
(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่ อง การขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นที่ออกใหม่ และหุ ้นที่
ออกใหม่เพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เช่น
(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ ้นของบริ ษทั อันเป็ นผลมาจากการ
รวมหุ น้ หรื อแบ่งแยกหุน้
(ข) เมื่อบริ ษทั มีการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในราคาตํ่า
(ค) เมื่ อบริ ษทั มี การเสนอขายหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพในราคาตํ่าหรื อมี การเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิในราคาตํ่า
(ง) เมื่อบริ ษทั จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรื อบางส่ วนเป็ นหุน้ ที่ออกใหม่ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้
(จ) เมื่อบริ ษทั จ่ายเงินปันผลเป็ นเงินซึ่ งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกําหนดสิ ทธิ
(ฉ) เมื่อมีกรณี อื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทาํ ให้ผลประโยชน์ตอบแทน
ใด ๆ ที่ ผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ จะได้รั บเมื่ อมี การใช้สิท ธิ ตามใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิฯ ด้อยไปกว่าเดิม เป็ นต้น
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วัตถุประสงค์ของการออก
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ และ
ประโยชน์ที่บริ ษทั จะพึง
ได้รับจากการจัดสรรหุ ้น
เพิ่มทุนในครั้งนี้
ประโยชน์ที่ผถู ้ ือหุน้ จะพึง
ได้รับจากการเพิ่มทุน

: เงินสดที่ได้รับจากการซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
ในอนาคตเป็ นการสร้างโอกาสให้บริ ษทั ฯ มีฐานทุนเพิ่มขึ้นและสามารถนําเงินไป
ใช้ตามวัตถุประสงค์ ซึ่ งจะก่อให้เกิดรายได้อยูใ่ นรู ปกําไรจากการลงทุน (Capital
Gain) ทั้งระยะสั้น (น้อยกว่า 1 ปี ) และระยะยาว หรื อในรู ปแบบของดอกเบี้ยรับ
: บริ ษทั มี นโยบายจ่ ายเงิ นปั นผลให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นในอัตราไม่ต่ าํ กว่าร้ อยละ 50 ของ
กําไรสุ ทธิหลังจากหักภาษีตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี และผูถ้ ือหุ น้ จะได้
รับผลตอบแทนในรู ปแบบเงินปั นผลจากการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในกรณี ที่ผถู ้ ือ
หุน้ ใช้สิทธิ แปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ

1.2 ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิฯ สมุดทะเบียน และผู้ทรงสิ ทธิในใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิฯ
1.2.1 นายทะเบียนมีหน้าที่ตอ้ งออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ให้แก่ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯทุกราย สําหรับใบสําคัญ
แสดงสิ ท ธิ ฯ ที่ ฝ ากไว้กับ ศู น ย์รั บ ฝากหลักทรั พ ย์ นายทะเบี ย นระบุ ชื่อ “ศู นย์รั บ ฝากหลัก ทรั พย์” เป็ นผูถ้ ื อ
ใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ แทนในสมุ ด ทะเบี ย น นายทะเบี ย นจะออกใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ หรื อ ออกใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ตามแบบที่นายทะเบียนกําหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
1.2.2 นายทะเบี ย นมี ห น้าที่ ต ามสั ญ ญาแต่ งตั้งนายทะเบี ย นที่ จ ะต้อ งจัด ทําและเก็บ รั ก ษาสมุ ด ทะเบี ย นไว้จ นกว่า
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ทั้งหมดจะมีการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ รองรับของบริ ษทั หรื อจนกว่าจะครบกําหนดอายุใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิฯ (แล้วแต่กรณี )
1.2.3 ผูท้ รงสิ ทธิ ในใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ
- ผูท้ รงสิ ทธิในใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ กรณี ทวั่ ไป
สิ ทธิ ในใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯจะตกได้แก่บุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็ นเจ้าของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
ในจํานวนที่ระบุอยูใ่ นสมุดทะเบียนในขณะนั้นๆ หรื อในวันแรกของการปิ ดสมุดทะเบียนในกรณี ที่มีการปิ ด
สมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ เว้นแต่จะได้มีการโอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ (ซึ่ งสามารถใช้
ยืนยันกับบริ ษทั ได้ตามข้อ 1.3) เกิดขึ้นแล้วในวันปิ ดสมุดทะเบียนที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่ งสิ ทธิ ในใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิฯ จะตกได้แก่ผรู ้ ับโอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ
- ผูท้ รงสิ ทธิในใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ กรณี ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯแทน
สิ ทธิ ในใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ จะตกได้แก่บุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ได้รับ
แจ้งเป็ นหนังสื อจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์วา่ เป็ นผูท้ รงสิ ทธิ ในใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ในจํานวนที่ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์แจ้งนายทะเบียน โดยจํานวนดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่าจํานวนรวมของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
ในชื่ อของศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบี ยนในขณะนั้นๆ หรื อในวันแรกของการปิ ดสมุด
ทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ
1.2.4 เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งนายทะเบียน นายทะเบียนมีหน้าที่ตอ้ งออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ให้แก่ผูท้ รง
สิ ทธิในใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯที่ฝากไว้กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผทู ้ รงสิ ทธิ ในใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ฯ รายดังกล่าวเป็ นผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ในสมุ ดทะเบี ยนตามจํานวนที่ ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝาก
หลักทรั พย์ ทั้งนี้ เมื่ อได้มีการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ และลงทะเบี ยนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนจะแก้ไข
จํานวนรวมของใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยหัก
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จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ ที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผูท้ รงสิ ทธิ ในใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯออก ส่ วน
จํานวนรวมของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์น้ นั หากนายทะเบี ยนไม่ได้ทาํ การ
แก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่ามีจาํ นวนลดลงตามจํานวนของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯที่ได้แยกไปออก
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ และลงทะเบียนไว้ในชื่อของผูท้ รงสิ ทธิในใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯดังกล่าว
1.3 การโอนใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิฯ
1.3.1 การโอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ ที่มิได้ฝากไว้กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
- การโอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ระหว่างผูโ้ อนและผูร้ ับโอน การโอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ จะสมบูรณ์เมื่อผู ้
โอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่สมุดทะเบียนระบุชื่อเป็ นเจ้าของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ตามจํานวนที่จะ
ทําการโอน หรื อผูร้ ับโอนคนสุ ดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่ องครบถ้วนจากผูท้ ี่ปรากฏชื่อ
ดังกล่าว (แล้วแต่กรณี )ได้ส่งมอบใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ให้แก่ผรู ้ ับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการ
โอนไว้ดว้ ย
- ผลการโอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ระหว่างผูร้ ับโอนกับบริ ษทั การโอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ จะใช้ยนั กับ
บริ ษทั ได้ก็ต่อเมื่ อนายทะเบี ยนได้รับคําขอลงทะเบี ยนการโอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ พร้ อมทั้งใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ฯ ที่ผรู ้ ับโอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ได้ลงลายมือชื่อเป็ นผูร้ ับโอนในด้านหลังของใบสําคัญแสดง
สิ ทธิฯ นั้นครบถ้วนแล้ว
- ผลของการโอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ระหว่างผูร้ ับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯจะ
ใช้ย นั กับบุ คคลภายนอกได้ก็ต่อ เมื่ อนายทะเบี ยนได้ลงทะเบี ยนการโอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ในสมุ ด
ทะเบียนเรี ยบร้อยแล้ว
- การขอลงทะเบียนการโอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ จะต้องกระทํา ณ สํานักงานใหญ่ของนายทะเบียนในวัน
และเวลาทํา การของนายทะเบี ย น และจะต้อ งทํา ตามแบบและวิธี ก ารที่ น ายทะเบี ย นกํา หนด โดยผูข้ อ
ลงทะเบียนจะต้องส่ งมอบใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ขา้ งต้น พร้อมทั้ง
หลักฐานอื่นๆ ที่ยนื ยันถึงความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
ในสมุดทะเบียนพร้อมทั้งใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ และหลักฐานอื่นๆที่จะต้องส่ งมอบครบถ้วนเรี ยบร้อยแล้ว
อย่างไรก็ดี นายทะเบี ย นมี สิ ท ธิ ป ฏิ เ สธไม่ รั บ คําขอลงทะเบี ยนการโอนใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ หากนาย
ทะเบียนเห็นว่าการโอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ นั้นไม่ชอบด้วยกฏหมาย
1.3.2 สําหรั บการโอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ ฝากไว้กบั ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของตลาด
หลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.4 การใช้ สิทธิและเงื่อนไขการใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
1.4.1 วันกําหนดการใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ สามารถใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ได้ในวันทําการสุ ดท้ายของทุกๆไตรมาส
ของแต่ ล ะปี ปฏิ ทิ น กล่ า วคื อ วัน ทํา การสุ ด ท้า ยของเดื อ นมี น าคม มิ ถุ น ายน กัน ยายน และธัน วาคม (“วั น
กําหนดการใช้ สิทธิ”) โดยวันกําหนดการใช้สิทธิ ครั้งแรก คือ วันทําการสุ ดท้ายของสิ้ นไตรมาสแรกภายหลังจาก
วันออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ (ยกเว้นวันทําการสุ ดท้ายของวันสิ้ นไตรมาสที่ 1 ของปี 2565 ซึ่ งไม่ถือเป็ นวัน
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กําหนดการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญเพิ่มทุน) และวันกําหนดการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย คือ วันที่ใบสําคัญสิ ทธิ ฯ มีอายุ
ครบ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
วันกําหนดการใช้สิทธิ ครั้งที่ 1 วันที่ 28 มิถุนายน 2562 (วันทําการสุ ดท้ายของวันสิ้ นสุ ดไตรมาสที่ 2 ของปี 2562)
วันกําหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 2 วันที่ 30 กันยายน 2562 (วันทําการสุ ดท้ายของวันสิ้ นสุ ดไตรมาสที่ 3 ของปี 2562)
วันกําหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 3 วันที่ 30 ธันวาคม 2562 (วันทําการสุ ดท้ายของวันสิ้ นสุ ดไตรมาสที่ 4 ของปี 2562)
วันกําหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 4 วันที่ 31 มีนาคม 2563 (วันทําการสุ ดท้ายของวันสิ้ นสุ ดไตรมาสที่ 1 ของปี 2563)
วันกําหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 5 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 (วันทําการสุ ดท้ายของวันสิ้ นสุ ดไตรมาสที่ 2 ของปี 2563)
วันกําหนดการใช้สิทธิ ครั้งที่ 6 วันที่ 30 กันยายน 2563 (วันทําการสุ ดท้ายของวันสิ้ นสุ ดไตรมาสที่ 3 ของปี 2563)
วันกําหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 7 วันที่ 30 ธันวาคม 2563 (วันทําการสุ ดท้ายของวันสิ้ นสุ ดไตรมาสที่ 4 ของปี 2563)
วันกําหนดการใช้สิทธิ ครั้งที่ 8 วันที่ 31 มีนาคม 2564 (วันทําการสุ ดท้ายของวันสิ้ นสุ ดไตรมาสที่ 1 ของปี 2564)
วันกําหนดการใช้สิทธิ ครั้งที่ 9 วันที่ 30 มิถุนายน 2564 (วันทําการสุ ดท้ายของวันสิ้ นสุ ดไตรมาสที่ 2 ของปี 2564)
วันกําหนดการใช้สิทธิ ครั้งที่ 10 วันที่ 30 กันยายน 2564 (วันทําการสุ ดท้ายของวันสิ้ นสุ ดไตรมาสที่ 3 ของปี 2564)
วันกําหนดการใช้สิทธิ ครั้งที่ 11 วันที่ 30 ธันวาคม 2564 (วันทําการสุ ดท้ายของวันสิ้ นสุ ดไตรมาสที่ 4 ของปี 2564)
วันกําหนดการใช้สิทธิ ครั้งที่ 12 วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 (ซึ่ งตรงกับวันที่ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯมีอายุครบ 3 ปี นับ
จากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ (“วันกําหนดการใช้ สิทธิครั้งสุ ดท้ าย”)
วันกําหนดการใช้สิทธิ แต่ละครั้งข้างต้น ต่อไปนี้ เรี ยกว่า “วันกําหนดการใช้ สิทธิ” หากวันกําหนดการใช้สิทธิ
ใดๆ ไม่ตรงกับวันทําการ ให้เลื่อนวันกําหนดการใช้สิทธิ เป็ นวันทําการสุ ดท้ายก่อนหน้าวันกําหนดการใช้สิทธิ
ดังกล่าว
1.4.2 การใช้สิทธิซ้ื อหุ น้ สามัญเพิ่มทุน
ในการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ สามารถใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญเพิ่มทุน
ทั้งหมดหรื อบางส่ วนก็ได้ สําหรับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิ ภายในวันกําหนดการใช้สิทธิ
ครั้งสุ ดท้าย บริ ษทั จะถือว่าผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯดังกล่าว
และให้ถือว่าใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ นั้นๆ สิ้ นสภาพโดยไม่มีการใช้สิทธิ
1.4.3 ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ
- ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญแต่ละครั้ง (ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุ ดท้าย)
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ จะต้องแจ้งความจํานงตามวิธีที่ระบะไว้ในข้อ 1.4.6 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง
15.30 น. ของทุกวันทําการภายในระยะเวลา 5 (ห้า) วันทําการก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิ แต่ละครั้ง (ต่อไปนี้
เรี ยกว่า “ระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ”)
ทั้งนี้ บริ ษทั จะแจ้งข่าวเกี่ยวกับระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้
สิ ทธิ พร้อมทั้งสถานที่ใช้สิทธิ ผ่านระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal) เพื่อแจ้งให้ผถู ้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 5 (ห้า) วันก่อนระยะเวลายื่นความจํานงในการใช้สิทธิ แต่
ละครั้ง
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- ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญครั้งสุ ดท้าย
ถือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ จะต้องแจ้งความจํานงตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อ 1.4.6 ระหว่างเวลา 9.00 น.ถึง 15.30
น. ของทุกวันทําการ ภายในระยะเวลา 15 (สิ บห้า) วันก่อนวันครบกําหนดการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย (ต่อไปนี้
เรี ยกว่า“ระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิครั้งสุ ดท้ าย”)
ทั้งนี้ บริ ษทั จะแจ้งข่าวเกี่ยวกับระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย อัตราการใช้สิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ พร้อมทั้งสถานที่ใช้สิทธิ ผ่านระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal)
พร้อมทั้งจะส่ งจดหมายลงทะเบียนถึงผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้งสุ ดท้าย ทั้งนี้ บริ ษทั จะ
ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ เป็ นเวลา 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันก่อนวันกําหนดใช้สิทธิ ครั้ง
สุ ดท้าย และตลาดหลักทรัพย์ทาํ การขึ้นเครื่ องหมายห้ามการซื้ อขายชัว่ คราว (SP) ล่วงหน้า 2 (สอง) วันทํา
การก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน
ในกรณี ที่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ตรงกับวันหยุดทําการของตลาดหลักทรัพย์ให้
เลื่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนเป็ นวันทําการก่อนหน้า ทั้งนี้ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จะพักการซื้ อขายจนถึงวันครบ
กําหนดการใช้สิทธิครั้งสุ ดท้าย
1.4.4 นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํากัด เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์: 0-2009-9000 โทรสาร: 0-2009-9991
TSD Call Center: 0-2009-9999
Website: http://www.set.or.th/tsd/th/tsd.html
นายทะเบี ยนของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ จะรับผิดชอบต่อการปิ ดสมุดทะเบี ยน ซึ่ งในสมุดทะเบี ยนจะต้อง
ประกอบด้วยชื่ อและนามสกุล สัญชาติ และที่ อยู่ของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ และรายละเอียดอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะกําหนด ในกรณี ขอ้ มูลไม่ตรงกัน บริ ษทั จะถือว่าสมุดทะเบียนเป็ น
ข้อมูลที่ถูกต้อง
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ มีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรื อข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลง
บันทึกในสมุดทะเบียน และนายทะเบียนจะเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว
บริ ษ ทั ขอสงวนสิ ท ธิ ในการเปลี่ ยนแปลงนายทะเบี ยนใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ โดยจะทําการแจ้งให้ผูถ้ ื อ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิ บ) วัน ผ่านระบบเผยแพร่ ข อ้ มู ลของตลาด
หลักทรัพย์ (SET Portal) และแจ้งให้สาํ นักงาน ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 (สามสิ บ) วัน เช่นกัน
รวมทั้งบริ ษทั จะดําเนิ การจัดส่ งการเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ทางไปรษณี ย ์
ลงทะเบียนด้วย
1.4.5 การรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิและสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ
บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 10/190-193 ชั้น 26 อาคารเดอะเทรนดี้ ซอยสุ ขมุ วิท13
ถนนสุ ขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2168-7100
โทรสาร : 0-2168-7111-2
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Website : www.brookergroup.com

1.4.6

ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ และ/หรื อ สถานที่ที่ติดต่อในการ
ใช้สิทธิ บริ ษทั จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ทราบผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
ของตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal)
ขั้นตอนการใช้ สิทธิ
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ สามารถขอรับใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญได้ที่บริ ษทั ในการใช้
สิ ทธิ หรื อดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริ ษทั (www.brookergrop.com) โดยสามารถแจ้งความจํานงในการ
ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่บริ ษทั ตามระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ตามที่ระบุในข้อ
1.4.3 ข้างต้น
ในกรณี ที่ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ อยูใ่ นระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scrip less) ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่
ต้องการใช้สิทธิ ตอ้ งแจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ตามที่ ตลาด
หลักทรัพย์กาํ หนด
(ก) ในกรณี ที่ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ มีบญ
ั ชี ซ้ื อขายหลักทรัพย์ของตนอยูใ่ นบัญชี “บริ ษทั ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝ้ าก” ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ตอ้ งการใช้สิทธิ ตอ้ งแจ้งความ
จํานงและกรอกแบบคําขอเพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนดโดยยื่นต่อ
บริ ษทั หลักทรัพย์ที่เป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริ ษทั หลักทรัพย์ดงั กล่าวจะ
ดําเนิ นการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ จากบัญชี “บริ ษทั ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)จํากัด เพื่อผูฝ้ าก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดําเนิ นการออกใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ เพื่อใช้เป็ นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั
(ข) ในกรณี ที่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ไม่มีบญั ชีซ้ื อขายหลักทรัพย์ โดยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ อยูก่ บั ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ใน “บัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์” ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ตอ้ งการใช้สิทธิ ตอ้ ง
แจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
โดยยืน่ ต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ จาก “บัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์”
โดยศู น ย์รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์จ ะดํา เนิ น การออกใบแทนใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ เพื่อ ใช้เป็ นหลัก ฐาน
ประกอบการใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั
ผู ้ถื อ ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ (ทั้ง ที่ ถื อ เป็ นใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ และในระบบไร้ ใ บหลัก ทรั พ ย์
(Scrip less) ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญ จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการแจ้งความจํานงในการใช้
สิ ทธิ โดยต้องดําเนินการและส่ งเอกสารแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ภายในระยะเวลาแจ้งความจํานง
ในการใช้สิทธิ ดังนี้
ก) แบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วน
ทุกรายการ พร้อม ลงนามโดยผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ และส่ งให้แก่บริ ษทั ในช่วงเวลาการแจ้ง
ความจํานงในการใช้สิทธิ
ข) นําส่ งใบสําคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิจามจํานวนที่ระบุในใบแจ้งความจํานง
การใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บริ ษทั
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ค) ชําระเงินตามที่ระบุในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนและส่ งหลักฐานการ
ชําระเงินให้แก่บริ ษทั โดยผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้น จะต้องชําระ
เป็ น เช็ค แคชเชี ยร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ที่ สามารถเรี ยกเก็บได้ในเขตกรุ งเทพมหานคร ภายใน 2
(สอง) วันทําการนับจากวันที่แจ้งความจํานงการใช้สิทธิ ในแต่ละครั้ง โดยขีดคร่ อมเฉพาะหรื อ
ชําระโดยวิธีการอื่นตามแต่ที่บริ ษทั จะเป็ นผูก้ าํ หนดและแจ้งให้ทราบต่อไป
ทั้งนี้ การใช้สิทธิ จองซื้ อหุ น้ สามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์กต็ ่อเมื่อบริ ษทั เรี ยกเก็บเงินดังกล่าวได้แล้ว
เท่านั้น หากบริ ษทั ในการใช้สิทธิ เรี ยกเก็บเงินไม่ได้ดว้ ยเหตุผลใดๆ ที่มิได้เกิดจากความผิดของ
บริ ษทั บริ ษทั จะถือว่าผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ แสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญเพิ่ม
ทุนในครั้งนั้น โดยบริ ษทั จะจัดส่ งใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ พร้อมกับเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์
ที่เรี ยกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ภายใน 14 (สิ บสี่ ) วันนับจากวันกําหนด
จากใช้สิทธิ ในครั้งนั้นๆ แต่ท้ งั นี้ ไม่ถือเป็ นการตัดสิ ทธิ ที่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ จะใช้สิทธิ ซ้ื อ
หุน้ สามัญในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็ นการใช้สิทธิในครั้งสุ ดท้าย บริ ษทั จะถือว่าใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
นั้น ๆ สิ้ น สภาพลงโดยไม่ มี ก ารใช้สิ ท ธิ ซ่ ึ งบริ ษัท จะไม่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ดอกเบี้ ย และ / หรื อ
ค่าเสี ยหายอื่นใด ไม่วา่ กรณี ใดๆ
ง) ผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ จะต้องเป็ นผูร้ ั บผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรื อภาษีอื่นใด (ถ้ามี ) ตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรื อข้อบังคับหรื อกฎหมายต่างๆที่ใช้บงั คับในการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้
สามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ
จ) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ
1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประชาชน หรื อ สําเนาบัตรข้าราชการ หรื อ
สําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยงั ไม่หมดอายุ (ในกรณี
มีการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ซึ่ งทําให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงาน
ราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ / ชื่ อสกุล เป็ นต้น) พร้อม
ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
2) บุคคลธรรมดาต่างด้าว
: สําเนาต่างด้าว หรื อสําเนาหนังสื อเดินทาง พร้อมลงลายมือ
ชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
3) นิติบุคคลสัญชาติไทย
: สําเนาหนังสื อรับรองบริ ษทั ที่กระทรวงพาณิ ชย์ออกให้ไม่
เกิ น 1 ปี ก่ อ นวันกําหนดการใช้สิ ทธิ ในครั้ งนั้นๆ พร้ อ ม
รับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจที่มีชื่อปรากฎ
อยูใ่ นหนังสื อรับรองบริ ษทั นั้น และเอกสารหลักฐานของ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรื อ 2) พร้อมลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
4) นิติบุคคลต่างด้าว
: สําเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และ / หรื อ
หนังสื อรับรองนิ ติบุคคลรับรองโดยNotary public ของ
ประเทศที่ออกเอกสารนั้น ไม่เกิน 1 ปี พร้อมลงลายมือชื่อ
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รับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจ และเอกสาร
หลักฐานของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรื อ
2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
5) คัสโตเดียน (Custodian)
: สําเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public
ของประเทศที่ออกเอกสารนั้นไม่เกิน 1 ปี พร้อมหนังสื อ
แต่งตั้งคัสโตเดียน และเอกสารหลักฐานของผูม้ ีอาํ นาจลง
ลายมือชื่อตาม 1) หรื อ 2) พร้อใลงลายมือชื่อรับรองสําเนา
ถูกต้อง
ทั้งนี้ หากผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ ตามที่กล่าวข้างต้น
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ที่จะถือว่าผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ ตามใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิฯ ในครั้งนั้นๆ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั สามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ผถู ้ ือใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิฯ ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ ได้ตามความเหมาะสม
อนึ่ ง “ด้วยบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ (“ผูอ้ อกหลักทรัพย์”) ได้นาํ ระบบการจองซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนผูถ้ ือ
หุ น้ เดิม (Right Offering) และ/หรื อการใช้ สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ ผา่ นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ของ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“TSD”) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและ
อํานวยความสะดวกแก่ผูถ้ ือหลักทรั พย์ โดยจัดให้มีช่องทางการจองซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม
(Right Offering) และ/หรื อการใช้ สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ เพิ่มเติมอีก 1 ช่องทางผ่านสมาชิกผู ้
ฝาก (บริ ษทั หลักทรั พย์หรื อคัสโตเดี ยน) ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มอบหมายให้ TSD จัดส่ งข้อมู ลที่
เกี่ยวข้องกับการได้รับสิ ทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหลักทรัพย์แต่ละรายที่ได้รับการจัดสรรผ่านสมาชิก
ผูฝ้ ากซึ่ งเป็ นตัว แทนที่ ผูถ้ ื อ หลัก ทรั พ ย์ฝ ากหลัก ทรั พ ย์ไ ว้กับ บุ ค คลดัง กล่ า ว ดัง นั้น หากท่ า น
ประสงค์จะจองซื้ อหลักทรัพย์และ/หรื อใช้สิทธิ แปลงสภาพหลักทรัพย์ ท่านสามารถแจ้งให้บริ ษทั
หลักทรัพย์หรื อคัสโตเดียนที่ท่านฝากหลักทรัพย์ขา้ งต้นไว้ เป็ นผูบ้ นั ทึกการจองสิ ทธิ ผา่ นระบบได้
โดยไม่ ต ้ อ งแนบสํ า เนาเอกสารแสดงตั ว ตนแต่ อ ย่ า งใด (ดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
www.set.or.th/tsd )”
1.4.7

1.4.8

จํานวนหน่ วยของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ขอใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ จะต้องเป็ นจํานวนเต็มเท่านั้นโดยอัตรา
การใช้สิทธิ เท่ากับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ หนึ่ งหน่วยต่อหุ น้ สามัญหนึ่ งหุ น้ เว้นแต่กรณี มีการปรับอัตราการใช้
สิ ทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.5
จํานวนหุ น้ สามัญที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิ จะคํานวณโดยการนําจํานวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่ งผูถ้ ือใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ฯ ได้ชาํ ระตามที่กล่าวข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สิทธิ ในขณะที่มีการใช้สิทธิ น้ นั โดยบริ ษทั จะ
ออกหุน้ สามัญเป็ นจํานวนเต็ม ไม่เกินจํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ คูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมี
การปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้สิทธิ แล้วทําให้มีเศษเหลืออยูจ่ ากการคํานวณดังกล่าว บริ ษทั
จะไม่นาํ เศษดังกล่าวมาคิดคํานวณและจะชําระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิ ดงั กล่าวเป็ นเช็คระบุชื่อขีดคร่ อม
เฉพาะคืนให้ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ โดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนภายใน 14 (สิ บสี่ ) วั น นั บ จ า ก วั น
กําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งโดยไม่มีดอกเบี้ยไม่วา่ ในกรณี ใดๆ
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ในกรณี ที่ตอ้ งมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ ตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรื ออัตราการใช้
สิ ทธิ ตามที่ ระบุ ในเงื่ อนไขการปรั บสุ ท ธิ และมี เศษของจํานวนหุ ้นสามัญ ที่ จะได้รั บจากการใช้สิทธิ ตาม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ ให้ตดั เศษของหุน้ ทิ้ง
1.4.9 ผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ท ธิ ฯ จะต้อ งใช้สิทธิ ในการซื้ อหุ ้นสามัญไม่ ต่ าํ กว่า 100 (หนึ่ งร้ อย) หุ ้นสามัญ โดย
จํานวนหน่ วยของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ขอใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญจะต้องเป็ นจํานวนเต็มเท่านั้น อย่างไรก็
ตาม ในกรณี ที่ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ มีสิทธิ ในการซื้ อหุ ้นตํ่ากว่า 100 (หนึ่ งร้อย) หุ ้นสามัญ จะต้องใช้
สิ ทธิในการซื้ อหุน้ สามัญในครั้งเดียวทั้งจํานวน ยกเว้นในการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายนี้ ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
จะสามารถใช้สิทธิในการซื้ อหุ น้ สามัญโดยไม่มีการกําหนดจํานวนหุ น้ สามัญขั้นตํ่า
1.4.10 หากบริ ษทั ได้รับเอกสารแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ตามข้อ 1.4.6 จ) ไม่ครบถ้วนหรื อไม่ถูกต้อง หรื อ
จํานวนเงินที่บริ ษทั ได้รับชําระไม่ครบตามจํานวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญ
หรื อบริ ษทั ตรวจสอบได้วา่ ข้อความที่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ กรอกลงในแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิ
ซื้ อหุ ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรื อไม่ถูกต้อง หรื อติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามบทบัญญัติ
แห่งประมวลรัษฎากร ข้อบังคับ หรื อกฎหมายต่างๆ ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ จะต้องทําการแก้ไขให้ถูกต้อง
ภายในระยะเวลากการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ในแต่ละครั้ง หากผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ไม่ทาํ การ
แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษทั จะถือว่าผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ แสดงเจตนายกเลิกการใช้
สิ ทธิซ้ื อหุน้ สามัญในครั้งนั้นๆ และบริ ษทั จะจัดส่ งเงินที่ได้รับโดยไม่มีดอกเบี้ย และใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ คืน
ให้แก่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ภายใน 14 (สิ บสี่ ) วันนับจากวันกําหนดการใช้สิทธิ ในครั้งนั้นๆ ตามวิธีการ
และเงื่อนไขที่กาํ หนดโดยบริ ษทั ทั้งนี้ ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ สามารถแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้น
สามัญใหม่ได้ ในวันกําหนดการใช้สิทธิ ครั้งต่อไป เว้นแต่การใช้สิทธิ ครั้งนั้นจะเป็ นการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย
ให้ถือว่าใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯนั้นๆ สิ้ นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ บริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ยและ/
หรื อค่าเสี ยหายอื่นใด ไม่วา่ กรณี ใดๆ
1.4.11 ในกรณี ที่ ผูถ้ ื อ ใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ ชํา ระเงิ น ในการใช้สิ ท ธิ ไม่ ค รบถ้ว น บริ ษ ัท มี สิ ท ธิ ที่ จ ะดํา เนิ น การ
ประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้ ตามที่บริ ษทั จะเห็นสมควร
ก) ถือว่าการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้ นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรื อ
ข) ถือว่าจํานวนหุ น้ สามัญที่จองซื้ อมีจาํ นวนเท่ากับจํานวนเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิ ตามราคาการใช้สิทธิ
ในขณะนั้น หรื อ
ค) ให้ผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ชําระเงิ นเพิ่มเติ มตามจํานวนที่ ประสงค์จะใช้สิทธิ ให้ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในครั้งนั้น หากบริ ษทั ไม่ได้รับเงินครบตามจํานวนในการใช้
สิ ทธิ ภายในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษทั จะถือว่าการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ในครั้งนั้นสิ้ นสภาพลง
โดยไม่มีการใช้สิทธิ
หมายเหตุ: ในการใช้สิทธิครั้งสุ ดท้าย บริ ษทั จะดําเนินการตามข้อ ข) ข้างต้น
การกระทําใดๆของบริ ษทั ให้ถือว่าเป็ นที่สุด
ในกรณี ตามข้อ ก) และ ค) บริ ษทั จะส่ งเงินที่ได้รับไว้คืนเป็ นเช็คระบุชื่อขีดคร่ อมเฉพาะและส่ งคืนใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ฯ โดยจะถื อว่าไม่มีการใช้สิทธิ ดงั กล่าว โดยจะส่ งคื นให้แก่ ผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ทาง
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1.4.12

1.4.13

1.4.14

1.4.15

1.4.16

ไปรษณี ย ล์ งทะเบี ยนภายใน 14 (สิ บสี่ ) วันทําการนับจากวันกําหนดการใช้สิท ธิ ในครั้ งนั้นๆ โดยไม่ มี
ดอกเบี้ย
ในกรณี ตามข้อ ข) บริ ษทั จะถือว่ามีการใช้สิทธิ เพียงบางส่ วน และบริ ษทั จะส่ งมอบใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
ส่ วนที่เหลือคืนให้กบั ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนภายใน 14 (สิ บสี่ ) วันทําการรับ
จากวันกําหนดการใช้สิทธิ ในครั้งนั้นๆ พร้อมเงินส่ วนที่เหลือ (ถ้ามี) โดยไม่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ดี ใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ฯ ที่ยงั ไม่มีการใช้สิทธิ ดงั กล่าว ยังมีผลต่อไปจนถึงวันกําหนดการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายเว้นแต่เป็ น
การใช้สิทธิครั้งสุ ดท้าย
ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่สามารถคืนเงินส่ วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ได้ภายในระยะเวลา
14 (สิ บสี่ ) วันนับแต่วนั ครบกําหนดการใช้สิทธิ ในครั้งนั้นๆ ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ จะได้รับดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคํานวณจากเงินส่ วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ นบั แต่วนั ที่พน้ กําหนด 14 (สิ บสี่ ) วันดังกล่าว
จนถึงวันที่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ ได้รับคืน
อย่างไรก็ดี ทางบริ ษทั ได้ทาํ การส่ งเช็ค ดร๊ าฟท์ ตัว๋ แลกเงิ นธนาคาร หรื อคําสั่งจ่ายเงินของธนาคาร ซึ่ งขีด
คร่ อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่ อผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในหนังสื อแสดง
ความจํานงในการใช้สิทธิ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ไม่มีสิทธิ เรี ยกร้ องดอกเบี้ ย
และ / หรื อค่าเสี ยหายใดๆอีกต่อไป
เมื่อผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ ได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการแจ้งความจํานง
การใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ แบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิ ซ้ื อ
หุ ้นสามัญพร้อมทั้งหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ ตามข้อ 1.4.6 จ) และชําระเงินค่าจองซื้ อหุ ้นสามัญถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ จะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิ ได้ เว้นแต่จะได้รับความ
ยินยอมเป็ นหนังสื อ จากบริ ษทั
เมื่อพ้นกําหนดวันกําหนดใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายแล้ว แต่ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ยังมิได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ของการใช้สิทธิ ที่บริ ษทั กําหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯนั้นๆสิ้ นสภาพลงโดยไม่มี
การใช้สิทธิ และผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ จะใช้สิทธิใดๆไม่ได้อีก
ทั้งนี้จะไม่มีการขยายอายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ และไม่มีการเรี ยกให้ใช้สิทธิแปลงสภาพก่อนครบกําหนด
อายุ
ในกรณี ที่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ส่ งมอบใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ เป็ นจํานวนมากกว่าจํานวนที่ประสงค์จะ
ใช้สิทธิ บริ ษทั จะส่ งใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ใบใหม่โดยมีจาํ นวนของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ลดลงให้แก่ผถู ้ ือ
ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ ดัง กล่ า ว หากใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ นั้น อยู่ใ นระบบใบหุ ้ น โดยทางไปรษณี ย ์
ลงทะเบียนภายใน 14 (สิ บสี่ ) วันนับจากวันครบกําหนดการใช้สิทธิ น้ นั ๆ และจะทําการยกเลิกใบสําคัญแสดง
สิ ทธิฯใบเก่า
บริ ษทั จะยืน่ ขอจุดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วของบริ ษทั ต่อกระทรวงพาณิ ชย์ตามจํานวนหุ น้ สามัญที่
ออกใหม่สําหรั บการใช้สิทธิ ในแต่ละครั้งภายใน 14 (สิ บสี่ ) วัน นับตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับชําระค่าหุ ้นตาม
จํานวนที่มีการใช้สิทธิแต่ละครั้ง และบริ ษทั จะดําเนินการให้นายทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จดทะเบียนผูถ้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ได้ใช้สิทธิ น้ นั เข้าเป็ นผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นตามจํานวน
หุน้ สามัญที่คาํ นวณได้จากการใช้สิทธิในครั้งนั้น
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ทั้งนี้ บริ ษทั จะดําเนิ นการยื่นคําขอให้รับหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเนื่ องจากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 (สามสิ บ) วันนับแต่วนั กําหนดใช้
สิ ทธิ แต่ละครั้ง
หุ ้นสามัญใหม่ที่ออกเนื่ องจากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ จะมี สิทธิ และสถานะเท่าเทียมกับหุ ้น
สามัญของบริ ษทั ที่ ได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทุกประการ นับตั้งแต่วนั ที่ มีการจดแจ้งชื่ อของผูถ้ ื อใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ฯ หรื อผูร้ ับสิ ทธิ แทนเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วเนื่ องจากการออก
หุน้ สามัญใหม่ จากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว
1.4.17 ในกรณี ที่หุ้นสามัญที่ สํารองไว้เพื่อรองรั บการใช้สิทธิ ไม่เพียงพอ บริ ษทั จะดําเนิ นการชดใช้ค่าเสี ยหายที่
เกิดขึ้นให้แก่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ ที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามข้อ 1.8 อย่างไรก็ตาม บริ ษทั จะไม่ชดใช้
ค่าเสี ยหายให้แก่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ไม่สามารถใช้สิทธิ ได้ ถึงแม้วา่ จะมีหุ้นสามัญเพียงพอในกรณี ที่
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ เป็ นบุคคลต่างด้าวหรื อนิ ติบุคคลต่างประเทศที่ ไม่สามารถใช้สิทธิ ได้เพราะถูก
จํากัดสิ ทธิตามสัดส่ วนการถือหุน้ ที่ระบุในข้อบังคับของบริ ษทั
1.5 เงื่อนไขการปรับสิ ทธิของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิฯ
ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผ้ถือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิม บริ ษทั จะดําเนิ นการปรับ
ราคาการใช้สิ ท ธิ และ / หรื อ อัต ราการใช้สิ ท ธิ ใ นการซื้ อ หุ ้น สามัญ ตลอดอายุข องใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ เมื่ อ เกิ ด
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้
1.5.1 เมื่ อบริ ษ ทั มี การเปลี่ ยนแปลงมู ลค่าที่ ตราไว้ของหุ ้นสามัญของบริ ษทั อันเป็ นผลมาจากการรวมหุ ้นหรื อ
แบ่ งแยกหุ ้นของบริ ษ ทั โดยการเปลี่ ยนแปลงราคาการใช้สิ ท ธิ และอัตราการใช้สิ ท ธิ จะมี ผลบังคับ ทันที
นับตั้งแต่วนั ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ น้ สามัญของบริ ษทั ซึ่ งการปรับสิ ทธิ น้ ี ทาํ เพื่อให้ผถู ้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ได้รับหุ ้นจํานวนเท่าเดิมเสมือนว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ ้นสามัญ
ของบริ ษทั
1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสู ตรการคํานวณดังนี้
Price 1 =
Price 0 x (Par1)
Par 0
2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามหลักสู ตรการคํานวณดังนี้
Ratio 1 =
Ratio 0 x (Par 0)
Par 1
โดยที่

Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
Par 1
Par 0

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญหลังการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง
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1.5.2

เมื่ อบริ ษทั เสนอขายหุ ้นสามัญที่ ออกใหม่กบั ผูถ้ ื อหุ ้นเดิม และ / หรื อประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อบุคคลใน
วงจํากัด โดย “ราคาสุ ทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ” ตํ่ากว่าร้อยละ 90 (เก้าสิ บ) ของ “ราคาตลาดต่ อหุ้น
สามัญของบริษัท” ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีต้ งั แต่วนั แรก
ที่ผซู ้ ้ื อหุน้ สามัญ ไม่ได้รับสิ ทธิในการจองซื้ อหุ น้ สามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ข้ ึนเครื่ องหมาย
XR) สําหรับกรณี ที่เป็ นการเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิม (Right Issue) และ / หรื อ วันแรกของการเสนอขาย
หุ น้ สามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทัว่ ไป และ / หรื อ บุคคลในวงจํากัดแล้วแต่กรณี
“ราคาสุ ทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ” คํานวณได้จากจํานวนเงินทั้งหมดที่บริ ษทั จะได้รับจากการเสนอ
ขายหุ ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกนั้น (ถ้ามี) หารด้วยจํานวนหุ ้น
สามัญที่ออกใหม่ท้ งั หมด
อนึ่ ง ในกรณี ที่มีการเสนอขายหุ ้นสามัญที่ ออกใหม่พร้ อมกันมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ภายใต้เงื่ อนไขที่
จะต้องจองซื้ อหุ ้นดังกล่าวด้วยกัน ให้นาํ ราคาเสนอขายทุกราคามาคํานวณราคาสุ ทธิ ต่อหุ ้นของหุ ้นสามัญที่
ออกใหม่ แต่ในกรณี ที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่ อนไขที่ ตอ้ งจองซื้ อด้วยกัน ให้นาํ เฉพาะราคา
เสนอขายที่ต่าํ กว่าร้อบละ 90 (เก้าสิ บ) ของ“ราคาตลาดต่ อหุ้นสามัญของบริษัท” มาคํานวณการเปลี่ยนแปลง
เท่านั้น
“ราคาตลาดต่ อหุ้ นของหุ้ นสามัญของบริ ษัท” ได้กาํ หนดไว้เท่ากับมู ลค่าการซื้ อขายหุ ้นสามัญของบริ ษทั
ทั้งหมดหารด้วยจํานวนหุ น้ สามัญของบริ ษทั ที่มีการซื้ อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา
15 (สิ บห้า) วันทําการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคํานวณ
“วันที่ใช้ ในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผูซ้ ้ื อหุ ้นสามัญจะไม่ได้รับสิ ทธิ ในการจองซื้ อหุ ้นสามัญที่ออก
ใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ข้ ึนเครื่ องหมาย XR) สําหรับกรณี ที่เป็ นการเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิม
(Right Issue) และ / หรื อวันแรกของการเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่สาํ หรับกรณี ที่เป็ นการเสนอขายให้แก่
ประชาชนทัว่ ไป และ / หรื อ กรณี ที่เป็ นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด แล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ ้นของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ” เนื่ องจากหุ ้นสามัญไม่มีการซื้ อขายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว บริ ษทั จะดําเนิ นการกําหนดราคายุติธรรมของหุ ้นสามัญของบริ ษทั เพื่อใช้ในการคํานวณ
แทน
“ราคายุตธิ รรม” หมายถึง ราคาที่ประเมิณโดยที่ปรึ กษาทางการเงินที่สาํ นักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
(1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสู ตรการคํานวณดังนี้
Price 1
=
Price 0 x [(A x MP) + BX]
[MP x (A + B)]
(2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามหลักสู ตรการคํานวณดังนี้
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
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1.5.3

คือ จํานวนหุ น้ สามัญที่ได้เรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือ
หุน้ เพื่อสิ ทธิในการจองซื้ อหุน้ สามัญที่ออกใหม่กรณี เสนอขายหุน้ สามัญให้แก่ผู ้
ถือหุ ้นเดิม และ / หรื อ วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ ้นสามัญที่ออกใหม่
กรณี เสนอขายหุ ้นสามัญให้แก่ประชาชนทัว่ ไปและ / หรื อ กรณี เสนอขายหุ ้น
สามัญให้แก่บุคคลในวังจํากัด แล้วแต่กรณี
B
คือ จํานวนหุ ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายแก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม และ / หรื อเสนอขาย
ต่อประชาชนทัว่ ไป และ / หรื อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด
BX
คือ จํานวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้ น หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์
นั้น (ถ้า มี ) ทั้ง จากการเสนอขายให้ แ ก่ ผู ้ถื อ หุ ้ น เดิ ม และ / หรื อเสนอขาย
ประชาชนทัว่ ไป และ / หรื อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด
เมื่อบริ ษทั เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิม และ/หรื อ เสนอขายประชาชนทัว่ ไป และ/
หรื อบุคคลในวงจํากัดโดยที่หลักทรัพย์น้ นั มีสิทธิ ที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุ น้ สามัญได้ หรื อให้สิทธิ ใน
การซื้ อหุ ้นสามัญ (“หลักทรัพย์ ที่ออกใหม่ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ”) เช่น หุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ หรื อใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญ โดยที่ “ราคาสุ ทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่ เพื่อรองรับสิ ทธิ” ดังกล่าวตํ่ากว่า
ร้อยละ 90 (เก้าสิ บ) ของ “ราคาตลาดต่ อหุ้นของหุ้นสามัญบริษัท”
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีต้ งั แต่วนั แรกที่ผซู ้ ้ื อหุ ้นสามัญจะ
ไม่ได้รับสิ ทธิ ในการซื้ อหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิ แปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุ ้นสามัญ หรื อให้สิทธิ
ในการจองหุ ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ข้ ึนเครื่ องหมาย XR) สําหรับกรณี ที่เป็ นการเสนอขาย
ให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ เดิม (Right Issue) และ / หรื อ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิ ที่จะ
แปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุ ้นสามัญได้หรื อให้สิทธิ ในการจองซื้ อหุ ้นสามัญ กรณี เสนอขายให้กบั ประชาชน
ทัว่ ไป และ/หรื อ กรณี ที่เป็ นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด แล้วแต่กรณี
“ราคาสุ ทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับสิ ทธิ” คํานวณได้จากจํานวนเงินที่บริ ษทั จะได้รับจาก
การขายหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิ ที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป้ นหุ ้นสามัญ หรื อให้สิทธิ ในการจองซื้ อหุ ้นสามัญ
หักด้วยค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ นจากการออกหลักทรั พย์น้ ัน (ถ้ามี ) รวมกับเงิ นที่ จะได้รับจากการแปลงสภาพ /
เปลี่ยนเป็ นหุ ้นสามัญ หรื อใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญนั้น หารด้วยจํานวนหุ ้นทั้งสิ้ นที่ตอ้ งออกใหม่เพื่อรองรับการ
ใช้สิทธิน้ นั
อนึ่ ง ในกรณี ที่มีการเสนอขายหุ ้นสามัญที่ ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 (หนึ่ ง) ราคาการเสนอขาย ภายใต้
เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้ อหุ ้นดังกล่าวด้วยกัน ให้นาํ ราคาเสนอขายทุกราคามาคํานวณราคาสุ ทธิ ต่อหุ น้ ของหุ ้น
สามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณี ที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยูภ่ ายในเงื่อนไขที่ตอ้ งจองซื้ อด้วยกัน ให้นาํ เฉพาะ
ราคาเสนอขายที่ต่าํ กว่าร้อยละ 90 (เก้าสิ บ) ของ“ราคาตลาดต่ อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” มาคํานวณการ
เปลี่ยนแปลงเท่านั้น
“ราคาตลาดต่ อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 1.5.2 ข้างต้น
“วันที่ใช้ ในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผูซ้ ้ื อหุ ้นสามัญจะไม่ได้รับสิ ทธิ ในการจองซื้ อหลักทรัพย์ที่ออก
ใหม่ใดๆที่ให้สิทธิ แปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุ ้นสามัญ หรื อให้สิทธิ ในการซื้ อหุ ้นสามัญ สําหรับกรณี ท่ีเป็ น
การเสนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิม (Right Issue) และ/หรื อ วันแรกของการเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆที่ให้สิทธิ แปลงสภาพเป็ นหุ ้นสามัญ หรื อให้สิทธิ ในการซื้ อหุ ้นสามัญสําหรับกรณี
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ที่เป็ นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณี ที่เป็ นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัดแล้วแต่
กรณี
(1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสู ตรการคํานวณดังนี้
Price 1
=
Price 0 x [(A x MP) + BX]
[MP x (A+B)]
(2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสู ตรการคํานวณดังนี้
Ratio 1
=
Ratio 0 x [MP 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 จํานวนหุน้ สามัญที่ได้เรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียน
ผูถ้ ือหุ ้นเพื่อสิ ทธิ ในการจองซื้ อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิ ที่จะแปลง
สภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุ ้นสามัญได้ หรื อให้สิทธิ ในการซื้ อหุ ้นสามัญ กรณี
เสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม และ/หรื อวันก่อนวันแรกของการเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิ ที่จะแปลงสภาพ หรื อเปลี่ยนเป็ นหุ ้นสามัญ
ได้ หรื อ ให้สิ ท ธิ ใ นการจองซื้ อ หุ ้น สามัญ กรณี เ สนอขายต่ อ ประชาชน
ทัว่ ไป และ/หรื อกรณี เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด แล้วแต่กรณี
B
คือ จํานวนหุน้ สามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ที่มี
สิ ทธิที่จะแปลงสภาพหรื อเปลี่ยนเป็ นหุ น้ สามัญได้ หรื อให้สิทธิ ในการจอง
ซื้ อหุ ้นสามัญตามที่ เสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม และ/หรื อ เสนอขายต่อ
ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด
BX
คือ จํา นวนเงิ น ที่ จ ะได้รั บ ทั้ง สิ้ น หลัง หั ก ค่ า ใช้จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการออก
หลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิ ที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุ ้นสามัญได้ หรื อ
ให้สิทธิ ในการจองซื้ อหุ ้นสามัญ สําหรับการเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิม
และ/หรื อ เสนอขายประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ เสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจํากัด รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิ แปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ น
หุ น้ สามัญได้ หรื อให้สิทธิในการจองซื้ อหุน้ สามัญ
เมื่ อบริ ษทั จ่ ายเงิ นปั นผลทั้งหมดหรื อบางส่ วนเป็ นหุ ้นสามัญที่ ออกใหม่ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ซึ่ งการ
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีต้ งั แต่วนั แรกที่ผซู ้ ้ื อหุ ้นสามัญจะไม่มี
สิ ทธิรับหุน้ ปั นผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ข้ ึนเครื่ องหมาย XD)
(1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสู ตรการคํานวณดังนี้
Price 1
=
Price 0 x A
(A+B)
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(2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามหลักสู ตรการคํานวณดังนี้
Ratio 1
=
Ratio 0 x (A+B)
A
โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิ เดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
A
คือ จํานวนหุน้ สามัญที่ได้เรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือ
หุ น้ เพื่อสิ ทธิในการรับหุน้ ปั นผล
B
คือ จํานวนหุน้ สามัญที่ออกใหม่ในรู ปแบบของหุน้ สามัญปันผล
เมื่ อบริ ษทั จ่ ายเงิ นปั นผลเป็ นเงิ นเกิ นกว่าอัตราร้ อยละ 80 (แปดสิ บ) ของกําไรสุ ทธิ ตามงบการเงิ นเฉพาะ
กิจการของบริ ษทั หลังหักภาษีเงินได้ สําหรับการดําเนิ นการในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีต้ งั แต่วนั แรก
ที่ผซู ้ ้ื อหุน้ สามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่ องหมาย XD)
ทั้งนี้ อัตราร้ อยละของเงิ นปั นผลที่ จ่ายให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้น คํานวณโดยนําเงิ นปั นผลที่ จ่ายออกจริ งจากผลการ
ดําเนินงานในแต่ละ รอบระยะบัญชี หารด้วยกําไรสุ ทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั หลังหักภาษีเงิน
ได้ของผลการดําเนิ นงานของรอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกัน กรณี ที่เทียบกับกําไรสุ ทธิ ตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริ ษทั หลังหักภาษีเงินได้ หรื อหารด้วยกําไรสุ ทธิ ตามงบการเงินรวมของบริ ษทั หลังหักภาษีเงินได้
กรณี ที่เที ยบกับงบการเงิ นรวมของบริ ษทั หลังหักภาษี เงิ นได้ โดยที่ เงิ นปั นผลที่ จ่ายออกจริ งดังกล่าวให้
รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบัญชีดงั กล่าวด้วย
วันที่ ใช้ในการคํานวณ หมายถึ ง วันแรก ที่ ผูซ้ ้ื อหุ ้นสามัญจะไม่ได้รับสิ ทธิ ในเงิ นปั นผล (วันแรกที่ ตลาด
หลักทรัพย์ข้ ึนเครื่ องหมาย XD)
(1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสู ตรการคํานวณดังนี้
Price 1
=
Price 0 x [MP – (D – R)]
MP
(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสู ตรการคํานวณดังนี้
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 เงินปันผลต่อหุน้ ที่จ่ายจริ งแก่ผถู ้ ือหุน้
R
คือ เงินปั นผลต่อหุ ้นที่ จ่าย หากนํากําไรสุ ทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริ ษทั หลังหักภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 80 (แปดสิ บ) หารด้วยจํานวนหุ ้น
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ทั้งหมดที่มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล หรื อ หากนํากําไรสุ ทธิ ตามงบการเงินรวม
ของบริ ษทั หลังหักภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 80 (แปดสิ บ) หารด้วยจํานวน
หุน้ ทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล แล้วแต่การคํานวณใดจะสู งกว่า
1.5.6 ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทําให้ผลตอบแทนใดๆที่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ เสี ยสิ ทธิ ประโยชน์อนั พึงได้
โดยที่ เหตุการณ์ ใดๆ นั้นไม่ได้กาํ หนดอยู่ในข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.5 ดังกล่าวข้างต้น ให้บริ ษทั พิจารณาเพื่อ
กําหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้สิทธิ (หรื อปรับจํานวนหน่วยใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ฯ แทนอัตราการใช้สิทธิ ) ใหม่อย่างเป็ นธรรม โดยไม่ทาํ ให้สิทธิ ของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ด้อยไป
กว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็ นที่สุดและให้บริ ษทั แจ้งให้สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์
และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวด้วยภายในระยะเวลา 15 (สิ บห้า) วัน
นับตั้งแต่วนั ที่มีเหตุให้ตอ้ งดําเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดงั กล่าว
1.5.7 การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 เป็ นอิสระต่อกัน
และจะคํานวณการเปลี่ยนแปลงตามลําดับเหตุการณ์ก่อนหลัง ในกรณี ท่ีมีเหตุการณ์ต่างๆ จะเกิดขึ้นพร้อมกัน
ให้คาํ นวณการเปลี่ยนแปลงเรี ยงลําดับดังนี้ คือ ข้อ 1.5.1 ข้อ 1.5.5 ข้อ 1.5.4 ข้อ 1.5.2 ข้อ 1.5.3 และข้อ 1.5.6
โดยในแต่ละลําดับครั้งที่มีการคํานวณการเปลี่ยนแปลง ให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้
สิ ทธิ เป็ นทศนิยม 3 (สาม) ตําแหน่ง
1.5.8 การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ ตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 จะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงซึ่ งทําให้ราคาการใช้สิทธิ ใหม่สูงขึ้น และ / หรื อ อัตราการใช้สิทธิ ลดลง เว้นแต่กรณี การรวมหุ น้
สําหรั บการคํานวณจํานวนเงิ นจากการใช้สิทธิ จะคํานวณจากราคาการใช้สิทธิ ใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
(ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) คูณกับจํานวนหุน้ สามัญ(จํานวนหุน้ สามัญคํานวณได้จาก อัตราการใช้สิทธิ ใหม่ คูณกับ
จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่แสดงความจํานงใช้สิทธิ เมื่อคํานวณได้จาํ นวนหุ ้นออกมาเป็ นเศษหุ ้นให้ตดั
เศษของหุน้ นั้นทิ้ง) ในกรณี จาํ นวนเงินที่คาํ นวณได้จากการใช้สิทธิมีเศษของบาทให้ตดั เศษของบาททิ้ง
ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ จนเป็ นผลทําให้ราคาการใช้สิทธิ ใหม่ที่คาํ นวณตามสู ตรมี
ราคาตํ่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ น้ สามัญ (Par Value) ของบริ ษทั นั้น บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปรับราคาการ
ใช้สิทธิ ใหม่เพียงเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ ้นสามัญเท่านั้น สําหรับอัตราการใช้สิทธิ ใหม่ให้ใช้อตั ราการใช้
สิ ทธิ คาํ นวณได้ตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 เช่นเดิม
1.5.9 บริ ษทั อาจทําการปรับราคาการใช้สิทธิ ควบคู่กบั การออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ใหม่ทดแทนการปรับอัตราการ
ใช้สิทธิกไ็ ด้
1.5.10 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ / หรื อ อัตราการใช้สิทธิ ตามข้อ 1.5.1 ถ้งข้อ 1.5.6 และ/หรื อ การออก
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ ตามข้อ 1.5.9 บริ ษทั จะดําเนินการแจ้งรายละเอียด
เกี่ยวกับการปรับสิ ทธิ โดยบอกถึงเหตุผลที่ตอ้ งมีการปรับสิ ทธิ รายละเอียดวิธีการคํานวณ ราคาการใช้สิทธิ
ใหม่ อัตราการใช้สิทธิ ใหม่ วันที่การปรับสิ ทธิ มีผลบังคับ และจํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกทดแทนการ
ปรับอัตราการใช้สิทธิ ต่อตลาดหลักทรัพย์ในทันทีหรื อวันที่การปรับสิ ทธิ มีผลบังคับผ่านทางสื่ ออิเลคโทร
นิคส์ของตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal) และแจ้งต่อสํานักงาน ก.ล.ต.ภายใน 15 (สิ บห้า) วันนับแต่วนั ที่การ
ปรับสิ ทธิ มีผลบังคับใช้ และจัดส่ งข้อกําหนดสิ ทธิ ที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ภายใน 15
(สิ บห้า) วันนับแต่วนั ที่ได้รับการร้องขอเป็ นหนังสื อจากผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ และจะจัดให้มีการเก็บ
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รักษาสําเนาข้อกําหนดสิ ทธิ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั เพื่อให้ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
สามารถขอตรวจสอบสําเนาข้อกําหนดสิ ทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาทําการของสถานที่ดงั กล่าว
1.6 การแก้ไขเพิม่ เติมสิ ทธิและเงื่อนไขของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิฯ
1.6.1 การปรับสิ ทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.5 ข้างต้นและการแก้ไขส่ วนที่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
โดยชัดแจ้งหรื อที่ตอ้ งดําเนิ นการให้เป็ นไปตามกฎหมายและการแก้ไขในส่ วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ ซึ่ งการ
แก้ไขเพิ่มเติมนี้ จะต้องไม่ขดั ต่อบทบัญญัติหรื อหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง กฎ ระเบียบ หรื อข้อบังคับ หรื อคําสั่งที่มีผลบังคับทัว่ ไป
หรื อประกาศ หรื อข้อบังคับของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ ยวข้อง ให้บริ ษทั กระทําได้โดยไม่ตอ้ งได้รับความ
ยินยอมจากที่ประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ ภายหลังจากที่ได้แจ้งให้สาํ นักงาน ก.ล.ต.รับทราบแล้ว
1.6.2 การแก้ไขเพิ่มเติ มข้อกําหนดสิ ทธิ นอกจากกรณี ตามข้อ 1.6.1 จะต้องได้รับความยินยอมจากบริ ษทั และที่
ประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิ ทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯในข้อ 1.6.2 นี้ ยกเว้นการปรับสิ ทธิ ตามที่ระบุไว้
ใน 1.5 จะต้องได้รับความยินยอมด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ ซึ่ งเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ทั้ งนี้ บริ ษั ท จะดํ า เนิ นการแจ้ ง ให้ สํ า นั ก งานก.ล.ต. ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และนายทะเบี ย นของ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ทราบถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิ ทธิ และจะจัดส่ งข้อกําหนดสิ ทธิ ที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมดังกล่าวภายใน 15 (สิ บห้า) วัน นับแต่วนั ที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติ มข้อกําหนดสิ ทธิ ตามข้อ 1.6.1 หรื อ
1.6.2 แล้วแต่กรณี
1.6.3 การแก้ไขเพิ่มเติ มข้อกําหนดสิ ทธิ ไม่ว่าในกรณี ใด จะต้องไม่ขด้ หรื อแย้งกับข้อกําหนดตามประกาศ ทจ.
34/2551 หรื อกฎเกณฑ์ใดของสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งที่ จ ะเพิ่มเติ มภายหลังที่ บ ริ ษทั ได้รับอนุ ญาตจาก
สํานักงาน กลต. ให้ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
1.6.4 ผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ และ/หรื อ ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ไม่มีสิทธิ ที่จะเสนอให้แก้ไขข้อกําหนด
สิ ทธิ ในเรื่ องอัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ และอายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ยกเว้นเป็ นการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ และต้องไม่ขดั หรื อแย้งกับกฎหมายและเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.7 การประชุมผู้ถือใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ
การเรี ยก และ / หรื อ การประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ ให้เป็ นไปตามวิธีการดังต่อไปนี้
1.7.1 บริ ษทั มี สิทธิ เรี ยกประชุ มผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ แต่บริ ษทั ต้องเรี ยกประชุ มผูถ้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯเพื่อขออนุมตั ิในการดําเนิ นการใดอย่างหนึ่ งโดยเร็ วภายใน 30 (สามสิ บ) วันนับแต่เกิด
เหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
(ก) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิ ทธิ ในสาระสําคัญไม่วา่ โดยบริ ษทั หรื อผูถ้ ือใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิฯ ตามที่กาํ หนดไว้ในข้อ 1.6 หรื อ
(ข) หากมี เ หตุกาณ์ ซ่ ึ งบริ ษ ทั เห็ นว่าอาจกระทบต่อ ส่ วนได้เสี ยของผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ อย่างเป็ น
นัยสําคัญ หรื อความสามารถของบริ ษทั ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามข้อกําหนดสิ ทธิ
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ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่ดาํ เนิ นการจัดการประชุ มภายใน 30 (สามสิ บ)วันนับจากวันที่ บริ ษทั ทราบว่าเกิ ด
เหตุการณ์ตาม (ก)หรื อ (ข) ข้างต้น ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ถือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ รวมกันไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 25 (ยีส่ ิ บห้า) ของจํานวนหน่วยทั้งหมดของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ อาจร้อง
ขอให้ดาํ เนินการจัดประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯได้ โดยระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้
ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าว และบริ ษทั จะต้องจัดประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ภายในระยะเวลา
30 (สามสิ บ) วันนับจากวันที่ได้รับการร้องขอจากผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ ดังกล่าวนั้น

1.7.2

1.7.3

1.7.4
1.7.5

ในกรณี ที่มีการจัดประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ บริ ษทั จะดําเนิ นการปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อกําหนด
สิ ท ธิ ของผูถ้ ื อ ใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ ในการเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุ ม
ดังกล่าวเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ทั้งนี้ ตลาด
หลักทรัพย์จะทําการขึ้นเครื่ องหมาย SP (ห้ามซื้ อขาย) 2 (สอง) วันทําการก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน หรื อ
ภายในระยะเวลาตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ไม่วา่ จะเป็ นการประชุมเนื่องจากผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ (ที่
ยังมิได้ใช้สิทธิ หรื อใช้สิทธิไปแล้วบางส่ วน) ร้องขอ หรื อคณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้เรี ยกประชุม ให้บริ ษทั
จัดทําหนังสื อนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ผูท้ ี่ขอให้เรี ยกประชุม และเรื่ องที่จะพิจารณาในที่ประชุม และ
จัดส่ งให้ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ (ที่ยงั มิได้ใช้สิทธิ หรื อใช้สิทธิ ไปแล้วบางส่ วน) แต่ละรายตามรายชื่อ และ
ที่อยูท่ ี่ปรากฎอยูใ่ นสมุดทะเบียน และแจ้งผ่านทางสื่ อของตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal) ไม่นอ้ ยกว่า 7 (เจ็ด)
วันก่อนการประชุมในแต่ละครั้ง
ในการประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ (ที่ยงั มิได้ใช้สิทธิ หรื อใช้สิทธิ ไปแล้ว
บางส่ วน) ซึ่ งมีสิทธิ เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุมและออก
เสี ยงแทนตนก็ได้ โดยผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ดังกล่าวจะต้องจัดทําหนังสื อมอบฉันทะตามแบบที่บริ ษทั
กําหนด และให้ยนื่ หนังสื อมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรื อผูท้ ี่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่ มการ
ประชุม
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ หมายถึง ผูถ้ ือใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิฯที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ หรื อใช้สิทธิไปแล้วบางส่ วนของบริ ษทั ซึ่ งปรากฎรายชื่อในสมุดทะเบียน ณ วัน
ปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อกําหนดสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุม โดยไม่รวมถึงผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่มีส่วนได้
เสี ยซึ่ งจะไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในข้อพิจารณาอันใดซึ่ งที่ประชุมจะพิจารณาลงมติ
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่มีส่วนได้เสี ยตามข้อนี้ หมายถึง ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในเรื่ องที่ที่ประชุมจะพิจารณาลงมติ
ในการออกเสี ยงลงคะแนนให้ผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ มี คะแนนเสี ยงเท่ากับหน่ วยของใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ฯ ที่ถืออยูโ่ ดยใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ หนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสี ยง
ในการประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่จดั ขึ้นโดยบริ ษทั ให้ประธานกรรมการบริ ษทั หรื อบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการบริ ษทั ทําหน้าที่ เป็ นประธานในที่ประชุ มผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ใน
กรณี ที่ป ระธานกรรมการบริ ษทั หรื อบุ คคลที่ ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการไม่ เข้าร่ วม ให้ผูถ้ ื อ
ใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ ที่ เข้าร่ วมการประชุ ม เลื อกบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ งที่ มาเข้าร่ วมประชุ ม ทําหน้าที่ เป็ น
ประธานที่ประชุม โดยที่ท้ งั สองกรณี ประธานที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสี ยงชี้ขาด
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1.7.6

1.7.7

1.7.8
1.7.9
1.7.10
1.7.11

1.7.12

1.7.13
1.7.14

องค์ประชุมในการประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ จะต้องประกอบด้วยผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ยงั มิได้
ใช้สิ ท ธิ ห รื อ ใช้สิ ท ธิ ไ ปแล้ว บางส่ ว น และ/หรื อ ผูร้ ั บ มอบฉัน ทะมาประชุ ม รวมกัน ได้ไ ม่ น้อ ยกว่า 25
(ยีส่ ิ บห้า) ราย หรื อไม่ต่าํ กว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ทั้งหมด และต้องมีใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ฯ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสามของจํานวนหน่วยทั้งหมดของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ยงั มิได้ใช้
สิ ทธิ หรื อใช้สิทธิไปแล้วบางส่ วน จึงจะครบองค์ประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯนั้น
ในกรณี ที่ปรากฎว่าการประชุมครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 45 (สี่ สิบห้า) นาที ยังมีผูถ้ ือใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ฯ เข้าร่ วมประชุมยังไม่ครบเป็ นองค์ประชุมให้ถือว่าการประชุมเป็ นอันระงับไป หากการเรี ยกประชุม
เป็ นการเรี ยกโดยมติคณะกรรมการบริ ษทั ให้นดั ประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่
เกิ นกว่าใน 14 (สิ บสี่ ) วันนับจากวันกําหนดประชุ มผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯในครั้ งแรก และให้บริ ษทั
ดําเนิ น การจัดส่ งหนังสื อ เชิ ญ ประชุ ม ไปยัง ผูถ้ ื อ ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ ทุ ก รายและตลาดหลัก ทรั พย์ต าม
รายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ขา้ งต้น ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
มติที่ประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
มติใดๆของที่ประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ให้ถือว่ามีผลผูกพันผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ทุกรายไม่วา่ ผู ้
ถือใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ นั้นจะได้เข้าร่ วมประชุมด้วยหรื อไม่กต็ าม
ภายหลังจากการประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ บริ ษทั จะแจ้งมติของที่ประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
ให้ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal) โดยเร็ ว
บริ ษทั จะดําเนิ นการจัดทําบันทึ กรายงานการประชุม และเก็บรักษาบันทึ กดังกล่าวไว้ที่สํานักงานใหญ่ของ
บริ ษทั รายงานการประชุ มที่ได้ลงลายชื่ อโดยประธานที่ประชุ มให้ถือเป็ นหลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการ
ทั้งหลายที่ ได้ประชุ มกันนั้น และให้ถือว่าการประชุมและมติท้ งั หลายได้กระทําโดยถูกต้อง และบริ ษทั จะ
จัดส่ งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์และสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14
(สิ บสี่ ) วัน นับจากวันประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ
ในการประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ บริ ษทั หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากบริ ษทั และที่ปรึ กษากฎหมาย
ของบริ ษทั มีสิทธิ ที่จะเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ เพื่อแสดงความคิดเห็นหรื อให้คาํ อธิ บายในที่
ประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯได้
บริ ษทั จะเป็ นผูช้ าํ ระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจัดประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ ทั้งหมด
บริ ษทั จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิ ทธิตามมติที่ประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ นับแต่วนั ที่ที่ประชุมลงมติ
และบริ ษทั จะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติ มข้อกําหนดสิ ทธิ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ทราบภายใน 15 (สิ บห้า) วันนับแต่วนั ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น

1.8 การชดใช้ ค่าเสี ยหาย กรณีทบี่ ริษัทไม่ สามารถจัดให้ มหี ุ้นเพื่อรองรับใช้ สิทธิ
บริ ษทั จะชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ ตามรายละเอียดดังนี้
1.8.1
บริ ษ ทั จะชดใช้ค่ าเสี ย หายให้เ ฉพาะผูถ้ ื อ ใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ ที่ ม าแจ้งความจํา นงที่ จ ะใช้สิ ท ธิ ใ นวัน
กําหนดการใช้สิทธิ แต่ละครั้ง และบริ ษทั ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ฯ ได้อย่างครบถ้วน โดยค่าเสี ยหายที่บริ ษทั จะชดใช้ให้แก่ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ดังกล่าว
สามารถคํานวณได้ตามที่ กาํ หนดในข้อ 1.8.3 ยกเว้นกรณี ที่บริ ษทั ไม่สามารถออกหุ ้นสามัญให้แก่ผูถ้ ื อ
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1.8.2

1.8.3

1.8.4

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ได้เนื่ องจากข้อจํากัดเรื่ องสัดส่ วนการถือหุ น้ ของคนที่มิได้มีสัญชาติไทยตามที่ระบุไว้
ในข้อ 2. ข้ อจํากัดการโอนใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิฯ ในกรณี น้ ีบริ ษทั ไม่มีหน้าที่ตอ้ งชดใช้ค่า เสี ย หายให้แ ก่ ผูถ้ ื อ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
การชดใช้ค่าเสี ยหายตามข้อ 1.8.1 บริ ษทั จะชําระให้เป็ นเช็คระบุชื่อขีดคร่ อมสั่งจ่ายเฉพาะ และจะจัดส่ งทาง
ไปรษณี ยล์ งทะเบี ยนตอบรับภายใน 14 (สิ บสี่ ) วันทําการนับจากวันที่ ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ มาแจ้ง
ความจํานงที่ จะใช้สิทธิ ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่สามารถคืนเงินค่าเสี ยหายให้แก่ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ได้
ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี
โดยคํานวณนับแต่วนั ที่พน้ กําหนด 14 (สิ บสี่ ) วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ได้รับคืนเงิน
ค่าเสี ยหาย
อย่างไรก็ดี ไม่วา่ ในกรณี ใดๆ หากบริ ษทั ได้ทาํ การส่ งเช็ค ดร๊ าฟท์ ตัว๋ แลกเงินธนาคาร หรื อคําสั่งจ่ายเงินของ
ธนาคาร ซึ่ งขี ดคร่ อมสั่งจ่ ายเฉพาะชื่ อ ผูถ้ ื อใบสําคัญ สิ ท ธิ ฯ ทางไปรษณี ยล์ งทะเบี ยนตามที่ อ ยู่ที่ ระบุ ใน
หนังสื อแสดงความจํานงในการใช้สิ ทธิ โดยถู กต้อ งแล้ว ให้ถือ ว่าผูถ้ ื อ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ได้รั บเงิ น
ค่าเสี ยหายคืนแล้วโดยชอบและไม่มีสิทธิเรี ยกร้องดอกเบี้ย และ/หรื อค่าเสี ยหายใดๆอีกต่อไป
การคํานวณค่าเสี ยหายที่บริ ษทั จะชดใช้ให้แก่ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ตามข้อ 1.8.1 มีสูตรการคํานวณ
ดังนี้
ค่าเสี ยหายต่อใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ 1 (หนึ่ง) หน่วย เท่ากับ B x [MP – EP]
โดยที่
B คือ จํานวนหุ ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรื อ เพิ่มขึ้นได้ ตามอัตราการใช้
สิ ทธิที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้นต่อ 1 (หนึ่ง) หน่วย
MP คือ ราคาตลาดต่อหุ ้นของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ซึ่ งคํานวณโดยนํามูลค่าการซื้ อขาย
หุ ้นสามัญของบริ ษทั ทั้งหมดหารด้วยจํานวนหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ที่มีการซื้ อ
ขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 5 วันทําการติดต่อกันก่อน
วันกําหนดการใช้สิทธิ ในครั้ งนั้นๆ ซึ่ งผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ได้แจ้งความ
จํานงการใช้สิทธิ
EP คือ ราคาการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ หรื อราคาการใช้สิทธิ ที่มีการปรับ
ราคาตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ (หากมี)
การชดใช้ค่าเสี ยหายตามข้อนี้ให้ถือเป็ นสิ้ นสุ ด
อย่างไรก็ตาม ในกรณี ที่ผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ สัญชาติ ต่างด้าว (ทั้งบุ คคลธรรมดาและนิ ติบุคคล) ไม่
สามารถใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ได้ เนื่ องจากข้อจํากัดในเรื่ องอัตราส่ วนการถือหุ ้นของคนต่างด้าว
ซึ่ งข้อบังคับของบริ ษทั กําหนดไว้ว่า “เว้นแต่กรณี ตามที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับนี้ หุ ้นของบริ ษทั สามารถ
โอนกันได้อย่างเสรี โดยไม่มีขอ้ จํากัด แต่ท้ งั นี้ คนต่างด้าวมีสิทธิ ถือหุ ้นในบริ ษทั ได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 49
ของหุ ้น ที่ ไ ด้อ อกจํา หน่ า ยแล้ว ทั้ง หมดของบริ ษ ัท ” ในกรณี เ ช่ น นี้ บริ ษ ัท จะไม่ ช ดใช้ค่ า เสี ย หาย หรื อ
ดําเนิ นการอื่นใดให้แก่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ่ ึ งเป็ นคนต่างด้าว และผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ่ ึ งเป็ นคน
ต่างด้าวไม่มีสิทธิ เรี ยกร้องค่าเสี ยหาย หรื อเรี ยกร้องให้บริ ษทั ชดใช้ใดๆทั้งสิ้ น
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1.9 สถานะของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิฯ ที่อยู่ระหว่ างวันที่ผู้ถือใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิฯ แสดงความจํานงใช้ สิทธิ และวันจด
ทะเบียนเพิม่ ทุนชําระแล้ว
สถานะของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่อยูร่ ะหว่างวันที่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ แสดงความจํานงใช้สิทธิ และวันก่อน
วันที่กระทรวงพาณิ ชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้ว อันเนื่ องมาจากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ จะมี
สถานภาพและสิ ทธิ เช่นเดียวกับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ยงั ไม่ได้แสดงความจํานงใช้สิทธิ และสถานภาพจะสิ้ นสุ ดลง
ในวันที่ กระทรวงพาณชิ ยไ์ ด้รับจดทะเบี ยนเพิ่มทุนชําระแล้ว อันเนื่ องมาจากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
ข้างต้นแล้ว ในกรณี ที่บริ ษทั มีการปรับ ราคาการใช้สิ ท ธิ และ/หรื อ อัต ราการใช้สิ ท ธิ ใ นช่ ว งที่ บ ริ ษ ัท ยัง ไม่ ไ ด้จ ด
ทะเบียนเพิ่มทุนหุ ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ กับกระทรวงพาณิ ชย์ ผูถ้ ือใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ฯ ที่ได้ทาํ การใช้สิทธิ แล้วอาจได้รับการปรับสิ ทธิ ยอ้ นหลัง โดยบริ ษทั จะดําเนิ นการออกหุ ้นสามัญใหม่เพิ่มเติม
ให้แก่ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ โดยเร็ วที่สุดตามจํานวนที่ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ สมควรจะได้รับหากราคาที่ได้
ปรับใหม่น้ นั มีผลบังคบใช้ โดยหุ น้ สามัญส่ วนที่เพิ่มใหม่อาจได้รับช้ากว่าหุ น้ สามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้ แล้ว แต่ไม่เกิน
45 (สี่ สิบห้า) วันนับจากวันที่มีการปรับสิ ทธิ
1.10 สถานะของหุ้นสามัญใหม่ ทเี่ กิดจากการใช้ สิทธิของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิฯ
บริ ษทั จะยืน่ ขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วของบริ ษทั ต่อกระทรวงพาณิ ชย์ตามจํานวนหุ น้ สามัญที่ออกใหม่ที่
มีการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ภายใน 14 (สิ บสี่ ) วันนับตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับชําระค่าหุ น้ ตามจํานวนที่มีการใช้สิทธิ ในแต่
ละครั้ง และบริ ษทั จะดําเนินการจดทะเบียนผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ ที่ได้ใช้สิทธิน้ นั เป็ นผูถ้ ือหุ น้ สามัญของบริ ษทั ใน
สมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ตามจํานวนหุน้ สามัญที่คาํ นวณได้จากการใช้สิทธิ ในครั้งนั้น
หุ ้นสามัญใหม่ที่ออกเนื่ องจากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ จะมีสิทธิ และสถานะเท่าเทียมกับหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั ที่ได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทุกประการนับตั้งแต่วนั ที่มีการจดแจ้งชื่อของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ หรื อผูร้ ับสิ ทธิ
แทนเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และจดทะเบี ยนเพิ่มทุนชําระแล้วเนื่ องจากการออกหุ ้นสามัญใหม่จากการใช้สิทธิ ตาม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ กับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว
1.11 มติทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นทีอ่ นุมตั ิการออกหุ้นรองรับการใช้ สิทธิของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิฯ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 1/2562 ซึ่ งได้ประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 และที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจําปี
ครั้ งที่ 1/2562 ซึ่ งได้ป ระชุ ม เมื่ อ วัน ที่ 24 เมษายน 2562 ได้อ นุ ม ัติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ัท อี ก จํา นวน
176,175,152.125 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จํา นวน 704,700,608.25 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่ จ ํา นวน
880,875,760.375 บาท โดยการออกหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 1,409,401,217 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้ (par value)
หุน้ ละ 0.125 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ
1.12 รายละเอียดเกีย่ วกับหุ้นรองรับการใช้ สิทธิตามใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิฯ
จํานวนหุน้ รองรับการใช้สิทธิ
ไม่เกิน 1,409,401,217
หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
0.125
บาท
ราคาการใช้สิทธิ หุ น้ ละ
0.25
บาท เว้นแต่กรณี มีการปรับราคาการใช้สิทธิตาม
เงื่อนไขการปรับสิ ทธิ
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มูลค่ารวมของหุน้ (หากมี
การใช้สิทธิครบทั้งจํานวน)

352,350,304.25

บาท

1.13 การดําเนินการหากมีหุ้นรองรับคงเหลือจากการใช้ สิทธิตามใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิฯ
หากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯในครั้งนี้ บริ ษทั จะดําเนิ นการลดทุนโดยการตัดหุ ้นที่
ไม่ได้ออกจําหน่ายจํานวนดังกล่าวต่อไป หรื อดําเนิ นการอื่นใดตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ.
บริ ษทั มหาชน ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ และสํานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง
1.14 ตลาดรองของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิฯทีเ่ สนอขาย
บริ ษทั จะดําเนิ นการยื่นคําขออนุญาตให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณารับในสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 (สามสิ บ) วัน นับจากวันที่บริ ษทั ได้ดาํ เนินการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ เสร็ จสิ้ นลง
1.15 ตลาดรองของหุ้นสามัญทีเ่ กิดจากกการใช้ สิทธิของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิฯ
บริ ษ ทั จะดําเนิ นการขออนุ ญ าตนําหุ ้น สามัญ ที่ เกิ ด จากการใช้สิ ท ธิ ข องใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ เข้า ซื้ อ ขายในตลาด
หลักทรัพย์ภายใน 30 (สามสิ บ) วันนับจากวันกําหนดการใช้สิทธิ แต่ละครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้หุน้ สามัญดังกล่าวสามารถทํา
การซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกับหุน้ สามัญเดิมของบริ ษทั
2. ข้ อจํากัดการโอนใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิฯ
2.1 ข้ อจํากัดการโอนใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิฯ
บริ ษทั ไม่มีขอ้ จํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ เว้นแต่การโอนเกิดขึ้นในช่วงปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนสิ ทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ทั้งนี้ บริ ษทั จะปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนหรื อการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
เป็ นระยะ เวลา 21 (ยีส่ ิ บเอ็ด) วัน ก่อนวันกําหนดใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะทําการขึ้นเครื่ องหมาย SP
(ห้ามการซื้ อขาย) 2 (สอง) วันทําการก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน
ในกรณี ที่กาํ หนดใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายตรงกับวันหยุดทําการของตลาดหลักทรัพย์ บริ ษทั จะปิ ดสมุดทะเบียน 21 (ยี่สิบ
เอ็ด) วันก่อนวันทําการสุ ดท้ายของตลาดหลักทรัพย์ก่อนหน้าวันกําหนดใช้สิทธิครั้งสุ ดท้าย
2.2 บุคคลทีไ่ ม่ ใช่ สัญชาติไทย
บริ ษทั มีขอ้ จํากัดเรื่ องสัดส่ วนการถือหุ ้นของคนที่มีได้มีสัญชาติไทยตามข้อบังคับของบริ ษทั ว่าด้วยเรื่ องอัตราส่ วนการ
ถือหุ น้ ของบุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทย โดยบริ ษทั จะไม่ออกหุ น้ สามัญให้แก่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้น
สามัญที่มิได้มีสัญชาติไทย หากการออกหุ ้นดังกล่าวจะมีผลทําให้สัดส่ วนการถือหุ ้นของบุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่มิได้มี
สัญชาติไทยในบริ ษทั มีจาํ นวนเกินกว่าร้อยละ 49 (สี่ สิบเก้า) ของทุนที่เรี ยกชําระแล้วทั้งหมดของบริ ษทั ตามที่ระบุใน
ข้อบังคับในปั จจุบนั หรื อตามสัดส่ วนที่อาจมีการแก้ไขข้อบังคับในอนาคต ทั้งนี้ บริ ษทั จะออกหุ ้นสามัญให้เพียงเท่าที่
ไม่ ข ัด ต่ อ ข้อ จํา กัด ดัง กล่ า ว โดยผูถ้ ื อ ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ สามารถเลื อ กให้บ ริ ษ ัท ดํา เนิ น การอย่า งใดอย่า งหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
2.2.1 ให้บริ ษทั คืนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ และเงินที่เหลือตามราคาการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ในส่ วนที่ไม่
สามารถใช้สิทธิ ได้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ให้แก่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่มิได้มีสัญชาติไทยดังกล่าวโดยคืนเป็ น
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เช็คระบุชื่อขีดคร่ อมสั่งจ่ายเฉพาะ ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน ภายใน 14 (สิ บสี่ ) วันทําการนับแต่วนั ใช้สิทธิ ในครั้ง
นั้นๆ
2.2.2 ให้บริ ษทั เป็ นผูถ้ ือใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญ และเงินตามจํานวนการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญที่ผถู ้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ ที่มิได้มีสัญชาติไทยได้ยนื่ ความจํานงการใช้สิทธิ ในส่ วนที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ เอาไว้ตามลําดับ
ก่อนหลัง เพื่อดําเนิ นการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯในส่ วนที่ยงั ไม่ได้มีการใช้สิทธิ เมื่อการออกหุ ้นตาม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ให้แก่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่มิได้มีสัญชาติไทยดังกล่าวสามารถทําได้โดยไม่ขดั ต่อ
ข้อจํากัดดังกล่าว
ทั้งนี้ ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่มิได้มีสัญชาติไทยดังกล่าวจะต้องแสดงความจํานงที่จะให้บริ ษทั ดําเนิ นการ
ตามข้อ 2.2.1 หรื อ 2.2.2 ข้างต้น โดยระบุในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญ ณ วันแจ้งความจํานงการ
ใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
บริ ษ ทั จะอนุ ญ าตให้มีการใช้สิท ธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ในส่ วนที่ ย งั ไม่ ได้รั บการใช้สิทธิ บางส่ วนหรื อ
ทั้งหมดในวันกําหนดการใช้สิทธิ วนั แรกที่สามารถกระทําได้โดยที่ไม่ขดั ต่อข้อจํากัดดังกล่าว อย่างไรก็ดี หากมี
จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ รอการใช้สิทธิ ณ วันกําหนดการใช้สิทธิ วนั แรกที่ สามารถกระทําได้ดงั กล่าว
มากกว่าจํานวนหุ น้ สามัญที่บริ ษทั สามารถออกได้โดยไม่ขดั ต่อข้อจํากัดดังกล่าว บริ ษทั จะดําเนิ นการใช้สิทธิ ซ้ื อ
หุ น้ สามัญแทนผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่มิได้มีสัญชาติไทยดังกล่าวตามลําดับการแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ
ตามข้อ 2.2.2 นี้ หาก ณ วันกําหนดใช้สิทธิครั้งสุ ดท้าย ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิ ได้
เนื่ องจากข้อจํากัดเรื่ องสัดส่ วนการถือหุ ้นของคนที่มิได้มีสัญชาติไทยดังกล่าว ให้ถือว่าใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
ดังกล่าวหมดอายุลง โดยผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่มิได้มีสัญชาติไทยดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ เรี ยกร้องค่าเสี ยหาย
ใดๆจากบริ ษทั และบริ ษทั ไม่มีหน้าที่ตอ้ งชดใช้ค่าเสี ยหายใดๆที่เกิดขึ้นทั้งสิ้ น
2.2.3 ไม่วา่ ในกรณี ใดๆ ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่มิได้มีสัญชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชยไม่ว่าในรู ปแบบใดจาก
บริ ษทั ในกรณี ที่ไม่สามารถใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้อจํากัดเรื่ องสัดส่ วนการ
ถือหุ น้ ของคนที่มิได้มีสัญชาติไทย
3. วิธีการส่ งมอบทีเ่ กิดจากใช้ สิทธิของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิฯ
ในการใช้สิ ท ธิ ซ้ื อ หุ ้น สามัญ ของบริ ษ ทั ตามใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ ผูถ้ ื อ ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ สามารถเลื อ กให้บ ริ ษ ัท
ดําเนินการในกรณี ใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้
3.1 หากผูถ้ ื อ ใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ ประสงค์จ ะขอรั บเป็ นใบหุ ้นในนามของผูถ้ ื อ ใบสําคัญแสดงสิ ท ธิ ฯ ศู นย์รั บฝาก
หลักทรั พย์จะส่ งมอบใบหุ ้นตามจํานวนที่ ใช้สิทธิ แก่ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ทางไปรษณี ยล์ งทะเบี ยนตอบรั บ
ตามชื่อที่อยูท่ ี่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนภายใน 15 (สิ บห้า) วันทําการนับจากวันครบกําหนดการใช้สิทธิ แต่ละครั้ง ใน
กรณี น้ ี ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ จะไม่สามารถขายหุ ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะ
ได้รับใบหุ น้ ซึ่ งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ได้รับอนุญาตให้เข้าทําการซื้ อขายในตลาด
หลักทรัพย์แล้ว
3.2 หากผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ไม่ประสงค์จะขอรับเป็ นหุ ้น แต่ประสงค์จะใช้บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดย
การฝากหุน้ สามัญทที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริ ษทั หลักทรัพย์ซ่ ึ งผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ มีบญั ชีซ้ื อขาย
หลักทรัพย์อยู่ กรณี น้ ี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดําเนิ นการนําหุ ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ฝากไว้กบั “บริ ษัทศู นย์
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจาํ นวนหุ น้ สามัญ
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ที่บริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั ฝากหุ ้นสามัญอยูภ่ ายใน 7 (เจ็ด) วันทําการนับจากวันครบกําหนดการใช้สิทธิ ในแต่ละครั้ง ใน
กรณี น้ ี ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ จะสามารถขายหุ ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ในตลาดหลักทรัพย์ได้ทนั ทีที่ตลาด
หลักทรัพย์อนุญาตให้หุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ทาํ การซื้ อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
ในกรณี น้ ี ชื่ อของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ จะต้องตรงกับชื่ อเจ้าของบัญชี ซ้ื อขายหลักทรัพย์ที่ผูถ้ ือใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ฯ ประสงค์จะฝากหุ ้นสามัญไว้ในบัญชี หลักทรัพย์ดงั กล่าว มิ ฉะนั้นแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ที่จะดําเนิ นการ
ออกใบหุน้ แก่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ตามข้อ 3.1 แทน
3.3 หากผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ ้น แต่ประสงค์จะใช้บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดย
การฝากหุ ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ไว้ในบัญชี ของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิ กเลขที่ 600 กรณี น้ ี บริ ษทั จะ
ดําเนินการนําหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ฝากไว้กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึก
ยอดบัญชี จาํ นวนหุ ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ดงั กล่าวไว้ในบัญชี ของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิ กเลขที่ 600
และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทําการนับจากวันครบกําหนดการใช้
สิ ทธิ ในแต่ละครั้ง เมื่ อผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ได้รับหุ ้นจากการใช้สิทธิ ตอ้ งการขายหุ ้น จะต้องถอนหุ ้นออก
จากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริ ษทั หลักทรัพย์ทวั่ ไป ซึ่ งอาจจะมีค่าธรรมเนี ยมในการดําเนิ นการตามที่
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรื อ บริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั ๆ กําหนด ในกรณี น้ ี ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ จะสามารถ
ขายหุ น้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ในตลาดหลักทรัพย์ได้ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุน้ สามัญที่เกิดจากการ
ใช้สิทธิ ทาํ การซื้ อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และได้ดาํ เนินการถอนหุน้ ออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว
4. ผลบังคับข้ อกําหนดสิ ทธิและกฎหมายทีใ่ ช้ บังคับ
ข้อกําหนดสิ ทธิ ฉบับนี้ จะมี ผลใช้บงั คับนับแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ไปจนถึงวันกําหนดการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย
โดยข้อกําหนดสิ ทธิ น้ ี จะใช้บงั คับและตี ความตามกฎหมายไทย และหากมี ขอ้ ความใดๆ ในข้อกําหนดสิ ทธิ น้ ี ขดั แย้งกับ
กฎหมายหรื อประกาศใดๆ ที่ มีผลใช้บงั คับตามกฎหมาย ให้ใช้ขอ้ ความตามกฎหมายหรื อประกาศดังกล่าวบังคับแทน
ข้อความของข้อกําหนดสิ ทธิ น้ ี ทั้งนี้ เฉพาะในส่ วนที่ขดั แย้งกันนั้น

ผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

(นายชาญ บูลกุล)
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
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