ข้ อกำหนดว่ ำด้ วยสิ ทธิและหน้ ำทีข่ องผู้ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสำมัญเพิม่ ทุน
ของบริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1 (ABC-W1)

ข้ อกำหนดว่ ำด้ วยสิทธิและหน้ ำทีข่ องผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสำมัญเพิม่ ทุน
ของบริษัท บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1 (ABC-W1)
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั บี -52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) ครั้ง ที่ 1 (ABC-W1)
(“ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ”) ออกโดยบริ ษทั บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ภำยหลังจำกที่ได้รับมติอนุมตั ิจำกที่
ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นครั้ง ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 15 สิ งหำคม 2557 ทั้งนี้ มีผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะได้รับสิ ทธิ ตำมที่ ได้
กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิ ทธิ (ตำมคำนิ ยำมที่ระบุดำ้ นล่ำง) นี้ โดยบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะต้องผูกพันตำม
ข้อกำหนดสิ ทธิ น้ ี ทุกประกำร และให้ถือว่ำผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้รับทรำบ และเข้ำใจข้อกำหนดต่ำงๆ ในข้อกำหนด
สิ ทธิ น้ ี เป็ นอย่ำงดีแล้ว ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีกำรเก็บรักษำสำเนำข้อกำหนดสิ ทธิ น้ ี ไว้ ณ สำนักงำนใหญ่ของบริ ษทั ฯ และ
สำนักงำนใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งควำมจำนง ในกำรใช้สิทธิ (ตำมคำนิยำมที่ระบุดำ้ นล่ำง) (ถ้ำมี) เพื่อให้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดง
สิ ทธิสำมำรถขอตรวจสอบสำเนำข้อกำหนดสิ ทธิได้ในวัน และเวลำทำกำรของสถำนที่ดงั กล่ำว
คำจำกัดควำม
คำ และข้อควำมต่ำงๆ ที่ใช้อยูใ่ นข้อกำหนดสิ ทธิน้ ีให้มีควำมหมำยดังต่อไปนี้
ข้ อกำหนดสิทธิ

หมำยถึง ข้อกำหนดว่ำด้วยสิ ทธิและหน้ำที่ของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และผูถ้ ือ
ใบส ำคัญ แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อ หุ ้นสำมัญเพิ่ มทุ น ของบริ ษทั แอสเซท ไบร์ ท จ ำกัด
(มหำชน) ครั้ง ที่ 1 (ABC-W1) รวมถึงที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ำมี)

ตลำดหลักทรัพย์

หมำยถึง ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตัวแทนรับแจ้ งควำมจำนง
ในกำรใช้ สิทธิ

หมำยถึง บุคคลที่บริ ษทั ฯ จะแต่งตั้ง ให้เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ฯ ในกำรรับแจ้งควำม
จำนงในกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ (ถ้ำมี) ตำมข้อ 1.2.3

นำยทะเบียนของใบสำคัญ
แสดงสิทธิ

หมำยถึง บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรื อผูท้ ี่ได้รับแต่งตั้ง
โดยชอบให้ทำหน้ำที่เป็ นนำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิ ทธิแทน

บริษัทฯ

หมำยถึง บริ ษทั บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

ใบแทนใบสำคัญ
แสดงสิทธิ

หมำยถึง เอกสำรที่ออกโดยบริ ษทั ศูนย์รับฝำกรับทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อ
ใช้แทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ

หมำยถึง ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั บี-52 แคปปิ ตอล
จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1 (ABC-W1) ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือ และสำมำรถโอนเปลี่ยนมือได้

ประกำศทจ. 34/2551

หมำยถึง ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่ อง กำรขออนุญำต
และกำรอนุ ญำตให้เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นที่ออกใหม่ และหุ ้นที่
ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ลงวันที่ 15 ธันวำคม พ.ศ.2551
(รวมถึงที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

หมำยถึง ผูท้ รงสิ ทธิในใบสำคัญแสดงสิ ทธิแต่ละหน่วยตำมข้อ 1.2.4

ระยะเวลำกำรแจ้ งควำม
จำนงในกำรใช้ สิทธิ

หมำยถึง ระยะเวลำที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิซ่ ึงประสงค์จะใช้สิทธิในกำรซื้อ
หุ ้นสำมัญเพิ่มทุ นของบริ ษทั ฯ สำมำรถแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิได้ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.3

วันกำหนดกำรใช้ สิทธิ

หมำยถึง วันที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิสำมำรถใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ในกำรซื้อหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ได้ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.1

วันทำกำร

หมำยถึง วันที่ทำกำรของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ศู นย์ รับฝำกหลักทรัพย์

หมำยถึง บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

สมุดทะเบียนผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ

หมำยถึง สมุดทะเบียน หรื อแหล่งข้อมูลทำงทะเบียนซึ่งบันทึกรำยละเอียดเกี่ยวกับ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่เก็บรักษำโดยนำยทะเบียนของ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

สำนักงำนกลต.

หมำยถึง สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

1.

รำยละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริ ษทั ฯ ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จำนวน 658,500,000 หน่วย ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ที่ใช้
สิ ทธิ จองซื้ อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมสัดส่ วนกำรถือหุ ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่ำ ในอัตรำกำรจัดสรร 2 หุ ้นสำมัญ
เพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ภำยหลังจำกที่ได้รับมติอนุมตั ิจำกที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557 ดังนี้
1.1

ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิทอี่ อก

ชื่อผูอ้ อกหลักทรัพย์

:

บริ ษทั บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

ชื่อหลักทรัพย์

:

ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั แอสเซท ไบร์ท
จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1 (ABC-W1)

ชนิด

:

ระบุชื่อผูถ้ ือ และสำมำรถโอนเปลี่ยนมือได้

จำนวนที่ออก

:

658,500,000 หน่วย

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย

:

0 บำท (ไม่คิดมูลค่ำ)

อัตรำกำรใช้สิทธิ

:

ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้ สำมัญเพิ่มทุนได้ 1 หุน้ เว้นแต่
กรณี มีกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิตำมที่กำหนดไว้
ใน ข้อ 5

รำคำกำรใช้สิทธิ

:

1.50 บำทต่อหุน้ เว้นแต่กรณี มีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำร
ปรับสิ ทธิตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 5

วันออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

:

11 กันยำยน 2557

วันครบกำหนดอำยุใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ

:

10 กันยำยน 2562

อำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

:

ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ทั้งนี้ภำยหลังกำรออก
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ บริ ษทั ฯ จะไม่ขยำยอำยุใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

จำนวนหุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่
จัดสรรไว้เพื่อรองรับ

:

ไม่เกิน 658,500,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้หุน้ ละ 0.10 บำท ซึ่งคิดเป็ น
สัดส่ วนหุ ้นรองรั บต่อจำนวนหุ ้นที่ จำหน่ ำยได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
เท่ำกับร้อยละ 25*
*วิธีกำรคำนวณสัดส่วนหุน้ รองรับ:
หุน้ รองรับสำหรับ ABC-W1ที่ออกในครั้งนี้
หุน้ ที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
ร้อยละ 25 = 658,500,000
2,634,000,000

วิธีกำรจัดสรร

:

ออกและจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของ
บริ ษทั ฯ ตำมสัดส่ วนกำรถือหุ ้น (Rights Offering) ในอัตรำกำรจัดสรรที่ 2
หุ ้นสำมัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ โดยบริ ษทั ฯ ออก
และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นของ บริ ษทั ฯ ที่มีรำยชื่อใน
วัน ก ำหนดรำยชื่ อ ผู ้ถื อ หุ ้ น ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ จัด สรรใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ
(Record Date) ในวันที่ 27 สิ งหำคม 2557 และวันรวบรวมรำยชื่อผู ้ถือหุ ้น
ตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์แ ละตลำดหลักทรั พ ย์
พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น
และพักกำรโอนหุ ้นในวันที่ 28 สิ งหำคม 2557 ทั้งนี้ ในกำรคำนวณสิ ทธิ
ของผูถ้ ือหุ ้นแต่ละรำยที่ได้รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ บริ ษทั ฯ ได้
ปั ดเศษจำกกำรคำนวณตำมอัตรำกำรจัดสรรทิ้ง เช่น ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งถือหุน้ เพิ่ม
ทุ น ใหม่ จ ำนวน 15 หุ ้น เมื่ อ ค ำนวณตำมอัต รำส่ ว นที่ ไ ด้รั บ กำรจัด สรร
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ แล้วจะได้เท่ำกับ 7.50 (15 หำรด้วย 2 ) ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้
ปั ดเศษ 0.50 ทิ้งโดยผูถ้ ือหุ ้นจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จำนวน 7
หน่วย

ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ

:

ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิสำมำรถใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ
ตำมใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ไ ด้ใ นวัน ท ำกำรสุ ด ท้ำ ยของทุ ก ๆ สิ้ น เดื อ น
มิถุนำยน และธันวำคมของแต่ละปี โดยเริ่ มกำรใช้สิทธิ ครั้งแรกได้ต้ งั แต่ปี
ที่ 3 นับจำกวันออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่ งตรงกับวันที่ 29 ธันวำคม 2560
และวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำย คือวันที่ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ มีอำยุ
ครบ 5 ปี นับจำกวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 10 กันยำยน
2562 โดยหำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำยไม่ตรงกับวันทำกำรให้
เลื่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยดังกล่ำวเป็ นก่อนวันหยุดทำกำร

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนง
ของ
ในกำรใช้สิทธิ

:

ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ประสงค์ที่จะใช้สิทธิ ในกำรซื้ อหุ ้นสำมัญเพิ่ มทุ น

กำรไม่สำมำรถยกเลิกกำรแจ้ง
ควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ

:

เมื่อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิได้แจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญ
เพิ่มทุนตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิแล้ว ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิจะไม่
สำมำรถยกเลิกกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิดงั กล่ำวได้อีกต่อไป

ตลำดรองของใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ

:

บริ ษทั ฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิ ทธิเข้ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์

ตลำดรองของหุน้ สำมัญ
เพิ่มทุนที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ
ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

:

บริ ษทั ฯ จะนำหุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่ออกเนื่องจำกกำรใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญ
เพิ่มทุนตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เข้ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์

ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้

:

1. หุน้ สำมัญที่ออกและเสนอขำยต่อผูถ้ ือหุน้ เดิม และหุน้ สำมัญที่ออก
ตำมกำรใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ในครั้งนี้ จะมีสิทธิ และสภำพเท่ำ
เทียมกับหุน้ สำมัญของบริ ษทั ที่ออกไปก่อนหน้ำนี้ทุกประกำร
2. ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ เนื่องจำกกำรออก และเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุน
พร้อมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม เนื่ องจำกบริ ษทั มีมติให้ออก
และเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 1 ให้แก่ผู ้
ถือหุ ้นเดิม ในครำวเดียวกัน ดังนั้น ในกำรพิจำรณำผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั จะพิจำรณำเป็ น 3 กรณี ดังต่อไปนี้

บริ ษทั ฯ จะต้องแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญตำมใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 15.30 น.ภำยในระยะเวลำ 7 วันทำกำร
ก่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ในแต่ละครั้ง ยกเว้นกำรแสดงควำมจำนงใน
กำรใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำย ให้แสดงควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ระหว่ำงเวลำ
9.00 น. ถึง 15.30 น.ภำยในระยะเวลำ 15 วัน ทำกำรก่อน วันกำหนดกำรใช้
สิ ทธิครั้งสุดท้ำย

กรณี ที่ 1

ผูถ้ ือหุน้ เดิมใช้สิทธิจองซื้อหุน้ สำมัญเพิ่มทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ทั้งจำนวน
และใช้สิทธิซ้ือหุน้ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิครั้งที่ 1 ทั้งจำนวน

กรณี ที่ 2

ผูถ้ ือหุน้ เดิมใช้สิทธิจองซื้อหุน้ สำมัญเพิ่มทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ทั้งจำนวน
แต่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิอื่นเป็ นผูใ้ ช้สิทธิซ้ือหุน้ ตำมใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิครั้งที่ 1 ทั้งจำนวน

กรณี ที่ 3

ผูถ้ ือหุน้ เดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุน้ สำมัญเพิ่มทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ น้ ทั้ง
จำนวน โดยผูถ้ ือหุน้ เดิมอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุน้ เกินสิ ทธิและไม่มีหุน้ เหลือ
และผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิอื่นเป็ นผูใ้ ช้สิทธิซ้ือหุน้ ตำมใบสำคัญแสดง
สิ ทธิครั้งที่ 1 ทั้งจำนวน

1. ด้ ำนกำรลดลงของสัดส่ วนกำรถือหุ้น (Control Dilution)
ผลกระทบด้ำนกำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุน้ (Control Dilution) ในแต่ละกรณี เป็ นดังนี้
กรณีที่ 1
กรณีที่ 2
0.00%
20.00%

กรณีที่ 3
60.00%

ในกรณี ที่ 1 ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั มีกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สำมัญเพิ่มทุนทั้งจำนวน และใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิท้ งั
จำนวน ผูถ้ ือหุ ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้ำนกำรลดลงของสัดส่ วนกำรถือหุ ้น (Control Dilution) เนื่ องจำกเป็ นกำรออก และ
เสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิ ทธิให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้
ในกรณี ที่ 2 ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั มีกำรใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญเพิ่มทุนทั้งจำนวน แต่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิอื่นเป็ นผูใ้ ช้สิทธิ ซ้ื อ
หุ ้นตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ครั้ งที่ 1 ทั้งจำนวน จะมี ผลกระทบต่อผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มด้ำนกำรลดลงของสัดส่ วนกำรถื อหุ ้นเท่ำกับ
ร้อยละ 20
ในกรณี ที่ 3 ผูถ้ ือหุน้ เดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุน้ สำมัญเพิ่มทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ทั้งจำนวน โดยผูถ้ ือหุน้ เดิมอื่นใช้สิทธิจองซื้อ
หุ ้นสำมัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เกินสิ ทธิ และไม่มีหุ้นเหลือจำกกำรออก และเสนอขำยในครั้งนี้ และผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ อื่นเป็ นผูใ้ ช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 1 ทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมด้ำนกำรลดลงของ
สัดส่วนกำรถือหุน้ เท่ำกับร้อยละ 60
2. ด้ ำนกำรลดลงของส่ วนแบ่ งกำไร (Earning Dilution)
ผลกระทบด้ำนกำรลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earning Dilution) ในแต่ละกรณี เป็ นดังนี้
กรณีที่ 1
กรณีที่ 2
0.00%
20.00%

กรณีที่ 3
60.00%

ในกรณี ที่ 1 ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั มีกำรใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญเพิ่มทุนทั้งจำนวน และใช้สิทธิซ้ือหุน้ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ครั้ง
ที่ 1 ทั้งจำนวน ผูถ้ ือหุ ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้ำนกำรลดลงของส่ วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) เนื่ องจำกเป็ นกำรออก
และเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิ ทธิให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้

ในกรณี ที่ 2 ผูถ้ ือหุ ้นเดิมใช้สิทธิ จองซื้ อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมสัดส่ วนกำรถือหุน้ ทั้งจำนวน แต่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิอื่นเป็ น
ผูใ้ ช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 1 ทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ ้นเดิ มด้ำนกำรลดลงของส่ วนแบ่งกำไร
เท่ำกับร้อยละ 20
ในกรณี ที่ 3 ผูถ้ ือหุ ้นเดิมไม่ใช้สิทธิ จองซื้ อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ตำมสัดส่ วนกำรถือหุ ้นทั้งจำนวน โดยผู ้
ถือหุน้ เดิมอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุน้ สำมัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิ ทธิเกินสิ ทธิ และไม่มีหุน้ เหลือจำกกำรออก และเสนอขำย
ในครั้งนี้ และผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อื่นเป็ นผูใ้ ช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 1 ทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู ้
ถือหุน้ เดิมด้ำนกำรลดลงของส่วนแบ่งกำไรเท่ำกับร้อยละ 60
3. ด้ ำนกำรลดลงของรำคำ (Price Dilution)
ผลกระทบด้ำนกำรลดลงของรำคำ (Price Dilution) ในแต่ละกรณี เป็ นดังนี้
กรณีที่ 1
กรณีที่ 2
0.00%
39.94%

กรณีที่ 3
29.31%

ในกรณี ที่ 1 ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั มีกำรใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญเพิ่มทุนทั้งจำนวน และใช้สิทธิซ้ือหุน้ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ครั้ง
ที่ 1 ทั้งจำนวน ผูถ้ ือหุน้ เดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้ำนกำรลดลงของรำคำ (Price Dilution) เนื่องจำกเป็ นกำรออก และเสนอขำย
หุน้ สำมัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิ ทธิให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้
ในกรณี ที่ 2 ผูถ้ ือหุ ้นเดิมใช้สิทธิ จองซื้ อหุน้ สำมัญเพิ่มทุนตำมสัดส่ วนกำรถือหุ ้นทั้งจำนวน แต่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อื่นเป็ น
ผูใ้ ช้สิทธิซ้ือหุน้ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิครั้งที่ 1 ทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมด้ำนกำรลดลงของรำคำเท่ำกับร้อยละ
39.94
ในกรณี ที่ 3 ผูถ้ ือหุ ้นเดิมไม่ใช้สิทธิ จองซื้ อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ตำมสัดส่ วนกำรถือหุ ้นทั้งจำนวน โดยผู ้
ถือหุน้ เดิมอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิ ทธิเกินสิ ทธิ และไม่มีหุน้ เหลือจำกกำรออก และเสนอขำย
ในครั้งนี้ และผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อื่นเป็ นผูใ้ ช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 1 ทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู ้
ถือหุน้ เดิมด้ำนกำรลดลงของรำคำเท่ำกับร้อยละ 29.31
1.2

กำรใช้ สิทธิและเงือ่ นไขกำรใช้ สิทธิ

1.2.1

วันกำหนดกำรใช้สิทธิ

ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิสำมำรถใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิได้ในวันทำกำร
สุดท้ำยของทุกๆ เดือนมิถุนำยน และธันวำคม ตั้งแต่ปีที่ 3 นับจำกวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิเป็ นต้นไป (“วันกำหนดกำร
ใช้สิทธิ ”) โดยวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ครั้งแรก คือวันทำกำรสุ ดท้ำยของเดือนธันวำคม 2560 คือวันที่ 29 ธันวำคม 2560 และ
วันกำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยคือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิ ทธิมีอำยุครบ 5 ปี นับจำกวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ คือวันที่
10 กันยำยน 2562
1.2.2

กำรใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญเพิ่มทุน

ในกำรใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิสำมำรถใช้สิทธิ ซ้ือหุน้ สำมัญเพิ่มทุนตำม
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ตนถืออยู่ท้ งั หมดหรื อบำงส่ วนก็ได้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิ ภำยในวัน
กำหนดกำรใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำย บริ ษทั ฯ จะถือว่ำผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ดังกล่ำว และให้ถือว่ำใบสำคัญแสดงสิ ทธิน้ นั ๆ สิ้นสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ

1.2.3

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ

ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ซ่ ึ งประสงค์จะใช้สิทธิ ในกำรซื้ อหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จะต้องแจ้งควำมจำนงใน
กำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 15.30 น. ภำยในระยะเวลำ 7 วันทำกำร
ก่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ”) ยกเว้นกำรแสดงควำมจำนงในกำร
ใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำย ให้แจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สำมัญเพิ่มทุนตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง
15.30 น. ภำยในระยะเวลำ 15 วันทำกำรก่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำย (“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้
สิ ทธิ ครั้งสุ ดท้ำย”) ทั้งนี้บริ ษทั ฯ จะไม่มีกำรปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ยกเว้นในกรณี กำรใช้สิทธิ
ครั้ งสุ ดท้ำย ซึ่ งจะมี กำรปิ ดสมุดทะเบี ยนผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เ พื่อ พักกำรโอนใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ 21 วัน ก่ อนวัน
กำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย โดยตลำดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่ องหมำย SP เพื่อห้ำมกำรซื้อขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิล่วงหน้ำ
2 วันทำกำรก่อนปิ ดสมุดทะเบียน ในกรณี ที่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ วนั แรกตรงกับวันหยุดทำ
กำรของตลำดหลักทรัพย์ ให้เลื่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนวันแรกดังกล่ำวเป็ นวันทำกำรก่อนหน้ำ
บริ ษทั ฯ จะแจ้งข่ำวเตือน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (หำกมี) เกี่ยวกับวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ระยะเวลำกำรแจ้งควำม
จำนงในกำรใช้สิทธิ ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย อัตรำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใช้สิทธิ รำยละเอียด
บัญชีธนำคำรของบริ ษทั ฯ เพื่อกำรจองซื้ อ และใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ บุคคลที่บริ ษทั ฯ จะแต่งตั้งให้เป็ นตัวแทน
ของบริ ษทั ฯ ในกำรรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ (ถ้ำมี) (“ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้
สิ ทธิ”) และสถำนที่ที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิ โดยผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ให้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิทรำบ
อย่ำงน้อย 7 วันทำกำรก่อนระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ในแต่ละครั้ง สำหรับวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ครั้ ง
สุ ดท้ำย บริ ษทั ฯ จะส่ งรำยละเอียดดังกล่ำวให้กบั ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่มีรำยชื่อปรำกฏตำมสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนทำงไปรษณี ยล์ งทะเบียนด้วย
1.2.4

ผูท้ รงสิ ทธิในใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

(ก) ผูท้ รงสิ ทธิ ในใบสำคัญแสดงสิ ทธิ กรณี ทั่วไป สิ ทธิ ในใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะตกแก่บุคคล หรื อนิ ติบุคคลที่
ปรำกฏชื่อเป็ นเจ้ำของใบสำคัญแสดงสิ ทธิจำนวนดังกล่ำวในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิในขณะนั้นๆ หรื อในวัน
แรกของกำรปิ ดสมุดทะเบี ยน ในกรณี ที่มีกำรปิ ดสมุดทะเบี ยนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เว้นแต่จะได้มีกำรโอน
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิซ่ ึงสำมำรถใช้ยนั กับบริ ษทั ฯ ได้ตำมข้อ 4.1(ก) เกิดขึ้น แล้วในวันปิ ดสมุดทะเบียนที่เกี่ยวข้องข้ำงต้น ซึ่ง
สิ ทธิในใบสำคัญแสดงสิ ทธิจะตกแก่ผรู ้ ับโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
(ข) ผูท้ รงสิ ทธิ ในใบสำคัญแสดงสิ ทธิ กรณี ที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เป็ นผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ แทนสิ ทธิ ใน
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะตกแก่บุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้รับแจ้งเป็ นหนังสื อจำกศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์วำ่ เป็ นผูท้ รงสิ ทธิในใบสำคัญแสดงสิ ทธิจำนวนดังกล่ำวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ไว้
ในชื่อของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ในขณะนั้นๆ หรื อในวันแรกของกำรปิ ดสมุดทะเบียน ในกรณี ที่มีกำรปิ ดสมุดทะเบียนพัก
กำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
1.2.5

นำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
62 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุ งเทพมหำนคร 10110
โทรศัพท์: 0-2229-2800
โทรสำร : 0-2654-5427
TSD Call Center : 0-2229-2888
Website : http://www.tsd.co.th
E-mail : TSDCallCenter@set.or.th
นำยทะเบี ยนของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะรั บผิดชอบกำรปิ ดสมุดทะเบี ยนผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่ งในสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิจะต้องประกอบด้วยชื่อเต็ม สัญชำติ และที่อยูข่ องผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และรำยละเอียด
อื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้องตำมที่ ศูนย์รับฝำกหลักทรั พย์จะก ำหนด ในกรณี ขอ้ มูลไม่ตรงกันบริ ษทั ฯ จะถื อว่ำสมุดทะเบี ย นผู ้ถื อ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เป็ นข้อมูลที่ ถูกต้องผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ มีหน้ำที่ในกำรแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงหรื อข้อผิดพลำดใน
รำยละเอี ย ดในกำรลงบัน ทึ กในสมุ ด ทะเบี ย นผูถ้ ื อ ใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ และนำยทะเบี ย นของใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ จ ะ
เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขข้อผิดพลำดดังกล่ำว
1.2.6

สถำนที่ที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิ
บริ ษทั บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 973 อำคำรเพรสิ เด้นท์ ทำวเวอร์ ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7B, 7C, 7D, 7I
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ : 02-656-0189
โทรสำร : 02-6656-0189 ต่อ 123

1.2.7

ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิขอรับใบแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญเพิ่มทุนได้ที่บริ ษทั ฯ หรื อตัวแทนรับแจ้ง
ควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ หรื อดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.b52.co.th) และแจ้งควำมจำนงกำรใช้
สิ ท ธิ ซ้ื อ หุ ้ น สำมัญ เพิ่ ม ทุ น ได้ที่ บ ริ ษ ัท ฯ หรื อ ตัว แทนรั บ แจ้ง ควำมจ ำนงในกำรใช้สิ ท ธิ (แล้ว แต่ ก รณี ) ตำม
รำยละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.6 โดยจะต้องแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิตำมระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำร
ใช้สิทธิตำมที่ระบุในข้อ 1.2.3 ข้ำงต้น
ในกรณี ที่ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อยูใ่ นระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ตอ้ งกำรใช้สิทธิ
ต้องแจ้งควำมจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดง
สิ ทธิตำมที่ตลำดหลักทรัพย์กำหนด

(ก) ในกรณี ที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิมีบญั ชี ซ้ือขำยหลักทรัพย์ของตนอยู่ โดยใบสำคัญแสดงสิ ทธิอยูใ่ นบัญชี “บริ ษทั
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผูฝ้ ำก” ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ตอ้ งกำรใช้สิทธิ ตอ้ งแจ้งควำม
จำนง และกรอกแบบคำขอเพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ตำมที่
ตลำดหลักทรั พย์กำหนด โดยยื่นต่อบริ ษทั หลักทรัพย์ที่เป็ นนำยหน้ำซื้ อขำยหลักทรั พย์ (Broker) ของตน และ
บริ ษทั หลักทรัพย์ดงั กล่ำวจะดำเนิ นกำรแจ้งกับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จำกบัญชี
“บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผูฝ้ ำก” โดยศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะดำเนินกำรออกใบ
แทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิเพื่อใช้เป็ นหลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ

(ข) ในกรณี ที่ ผูถ้ ื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ไ ม่ มี บัญ ชี ซ้ื อ ขำยหลัก ทรั พ ย์ โดยใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ อ ยู่กับ ศู น ย์รั บ ฝำก
หลักทรัพย์ใน “บัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์” ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ตอ้ งกำรใช้สิทธิ ตอ้ งแจ้งควำมจำนงและ
กรอกแบบค ำขอเพื่ อ ขอถอนใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ หรื อ เพื่ อ ให้อ อกใบแทนใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ ต ำมที่ ต ลำด
หลักทรั พย์กำหนด โดยยื่นต่อศู นย์รับฝำกหลักทรั พย์เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จำก “บัญชี บริ ษทั ผูอ้ อก
หลักทรั พ ย์” โดยศู น ย์รั บฝำกหลักทรั พ ย์จะดำเนิ นกำรออกใบแทนใบสำคัญ แสดงสิ ทธิ เพื่ อ ใช้เ ป็ นหลักฐำน
ประกอบกำรใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ (ทั้งที่ถือเป็ นใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ
ซื้ อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุน จะต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ โดยดำเนิ นกำรและยื่นเอกสำรแจ้งควำม
จำนงในกำรใช้สิทธิในวันกำหนดกำรใช้สิทธิครั้งนั้นๆ ดังนี้
(ก) ยื่นใบแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกข้อควำมถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนทุกรำยกำร
พร้อมลงนำมโดยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่บริ ษทั ฯ หรื อตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (แล้วแต่
กรณี ) ในช่วงระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ
(ข) นำส่ งใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ตำมจำนวนที่ระบุในใบแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิ ซ้ือ
หุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่บริ ษทั ฯ หรื อตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี )
(ค) ชำระเงินตำมจำนวนในกำรใช้สิทธิ ตำมที่ระบุในใบแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่บริ ษทั ฯ
หรื อตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี ) โดยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ซ้ื อ
หุ ้นสำมัญเพิ่มทุนจะต้องชำระเป็ นเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ ที่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินได้ในกรุ งเทพมหำนคร
ภำยใน 2 วันทำกำร และขีดคร่ อมเฉพำะสั่งจ่ำย “บริ ษทั บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)” หรื อ ชำระโดยวิธีกำร
อื่นใดตำมแต่ที่บริ ษทั ฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิจะเป็ นผูก้ ำหนดและแจ้งให้ทรำบต่อไป
ทั้งนี้ กำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริ ษทั ฯ หรื อตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้
สิ ทธิ เรี ยกเก็บเงิ นจำนวนดังกล่ำวได้แล้วเท่ำนั้น หำกบริ ษทั ฯ หรื อตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ไม่
สำมำรถเรี ยกเก็บเงินไม่วำ่ ในกรณี ใดๆ ที่ไม่ได้เกิดจำกควำมผิดของบริ ษทั ฯ หรื อตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำร
ใช้สิทธิ บริ ษทั ฯ จะถือว่ำผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สำมัญเพิ่มทุนในครั้งนั้นๆ
โดยบริ ษทั ฯ และ/หรื อ ตัวแทนรั บแจ้ง ควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ จะจัดส่ งใบส ำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อ ใบแทน
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิพร้อมกับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ที่เรี ยกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ภำยใน 14 วันนับจำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ ทั้งนี้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิสำมำรถแจ้งควำมจำนงกำร
ใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญเพิ่มทุนได้ใหม่ในวันกำหนดกำรใช้สิทธิในครั้งต่อๆ ไป เว้นแต่กำรใช้สิทธิครั้งนั้นจะเป็ นกำร
ใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำย บริ ษทั ฯ จะถือว่ำใบสำคัญแสดงสิ ทธิ น้ นั ๆ สิ้ นสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ ซึ่ งบริ ษทั ฯ และ
ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรื อ ค่ำเสี ยหำยอื่นใดไม่วำ่ ในกรณี ใดๆ
(ง) หลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิ
1) บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย

:

สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรื อสำเนำบัตรข้ำรำชกำร/สำเนำบัตร
พนักงำนรัฐวิสำหกิจที่ยงั ไม่หมดอำยุ พร้อมสำเนำทะเบียนบ้ำน (ในกรณี ที่
มี กำรเปลี่ ยนชื่ อ /ชื่ อสกุล ซึ่ งทำให้ชื่อ /ชื่ อสกุลไม่ตรงกับใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ ให้แนบเอกสำรที่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น ทะเบียนสมรส ใบ

หย่ำ ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็ นต้น) พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำ
ถูกต้อง
2) บุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ำว

:

3) นิติบุคคลสัญชำติไทย

: 3.1) สำเนำหนังสื อรับรองที่กระทรวงพำณิ ชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน
กำหนดกำรใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
โดยผูม้ ี อำนำจลงนำมของนิ ติบุคคลนั้น และประทับตรำสำคัญของนิ ติ
บุคคล (ถ้ำมี) และ

สำเนำใบต่ำงด้ำวหรื อหนังสื อเดินทำงที่ยงั ไม่หมดอำยุ พร้อมลงลำยมือชื่อ
รับรองสำเนำถูกต้อง

3.2) สำเนำเอกสำรตำมข้อ 1) หรื อ 2) (แล้วแต่กรณี ) ของผูม้ ีอำนำจลงนำมที่
ได้ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องในเอกสำรตำมข้อ 3.1)
4) นิติบุคคลสัญชำติต่ำงด้ำว

: 4.1) สำเนำหนังสื อสำคัญกำรจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรื อหนังสื อรับรองของนิติ
บุคคล พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ ีอำนำจลงนำมของ
นิติบุคคลนั้น และประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) และ
4.2) สำเนำหนังสื อเดินทำงของผูม้ ีอำนำจลงนำมที่ได้ลงลำยมือชื่อรับรอง
สำเนำเอกสำรตำมข้อ 4.1) ที่ ยงั ไม่หมดอำยุ พร้ อมลงลำยมื อ ชื่ อรั บ รอง
สำเนำถูกต้องเอกสำรตำมข้อ 4.1) และ 4.2) ซึ่ งผูม้ ีอำนำจลงนำมลงลำยมือ
ชื่อรับรองสำเนำถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับกำรรับรองลำยมือชื่อโดย Notary
Public และมีอำยุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ

ทั้งนี้หำกผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิไม่ส่งมอบหลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิตำมที่กล่ำวข้ำงต้น บริ ษทั ฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับ
แจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ขอสงวนสิ ทธิ ที่จะถือว่ำผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ ในครั้งนั้นๆ อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ สำมำรถใช้ดุลยพินิจในกำร
พิจำรณำให้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิได้ตำมควำมเหมำะสม
(จ) ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่ำอำกรแสตมป์ หรื อภำษีอื่นใด (ถ้ำมี) ตำมบทบัญญัติแห่ง
ประมวลรัษฎำกร หรื อข้อบังคับ หรื อกฎหมำยต่ำงๆ ที่ใช้บงั คับกับกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
1.2.8

จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ขอใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนจะต้องเป็ นจำนวนเต็มเท่ำนั้น โดยอัตรำ
กำรใช้สิทธิ เท่ำกับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หนึ่งหน่วยต่อหุน้ สำมัญเพิ่มทุนหนึ่งหุน้ เว้นแต่กรณี มีกำรปรับอัตรำกำรใช้
สิ ทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.

1.2.9

หำกบริ ษทั ฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ได้รับเอกสำรแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิ ตำมข้อ
1.2.7 ไม่ครบถ้วนหรื อไม่ถูกต้อง หรื อตรวจสอบได้วำ่ ข้อควำมที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ กรอกลงในใบแจ้งควำม
จำนงกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนนั้นไม่ครบถ้วน หรื อไม่ถูกต้อง หรื อติดอำกรแสตมป์ (ถ้ำมี) ไม่ครบถ้วน
ถูกต้องตำมบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎำกร ข้อบังคับ หรื อกฎหมำยต่ำงๆ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะต้องทำกำร
แก้ไขให้ถูกต้องภำยในระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ หำกผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ไม่ทำกำรแก้ไข
ให้ถูกต้องภำยในระยะเวลำดังกล่ำว บริ ษทั ฯ จะถือว่ำผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ แสดงเจตนำยกเลิกกำรใช้สิทธิ ซ้ื อ
หุ ้นสำมัญเพิ่มทุนในครั้งนั้นๆ โดยบริ ษทั ฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ จะจัดส่ งใบสำคัญ

แสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และเงินที่ได้รับไว้คืนให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่ำวโดยไม่มี
ดอกเบี้ย ภำยใน 14 วัน นับจำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ ทั้งนี้ตำมวิธีกำรและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริ ษทั
ฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ อย่ำงไรก็ตำมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ สำมำรถแจ้งควำม
จำนงกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนได้ใหม่ในวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ครั้งต่อๆ ไป เว้นแต่กำรใช้สิทธิ ครั้งนั้นจะ
เป็ นกำรใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำยให้ถือว่ำใบสำคัญแสดงสิ ทธิ น้ นั ๆ สิ้ นสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ โดยบริ ษทั ฯ และ
ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรื อ ค่ำเสี ยหำยอื่นใดไม่วำ่ ในกรณี ใดๆ
ในกรณี ที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ชำระจำนวนเงิ นในกำรใช้สิทธิ ไม่ครบถ้วนหรื อมีกำรชำระเงิ นเกิ นจำนวนใน
กำรใช้สิทธิ บริ ษทั ฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ มีสิทธิที่จะดำเนินกำรประกำรใดประกำร
หนงึ่ ต่อไปนี้ตำมที่บริ ษทั ฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ จะเห็นสมควร
(ก) ถือว่ำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ มีจำนวนเท่ำกับ (1) จำนวนหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนที่พึงจะได้รับตำมสิ ทธิ
หรื อ (2) จำนวนหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนที่พึงได้รับตำมจำนวนเงิ นในกำรใช้สิทธิ ซ่ ึ งบริ ษทั ฯ หรื อตัวแทนรับแจ้ง
ควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ได้รับชำระไว้จริ งตำมรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิ ในขณะนั้นแล้วแต่
จำนวนใดจะน้อยกว่ำ หรื อ
(ข) ให้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ชำระเงินเพิ่มเติมตำมจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ให้ครบถ้วนภำยในระยะเวลำ
กำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ หำกบริ ษทั ฯ หรื อตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ไม่ได้รับเงิน
ครบตำมจำนวนกำรใช้สิทธิ ภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ให้ถือว่ำผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ แสดงเจตนำยกเลิก
กำรใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญเพิ่มทุนในครั้งนั้นๆ เฉพำะส่วนที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิชำระจำนวนเงินในกำรใช้
สิ ทธิ ไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ สำมำรถแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนได้
ใหม่ในวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ครั้งต่อๆ ไป เว้นแต่เป็ นกำรใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำย ให้ถือว่ำใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
นั้นๆ สิ้ น สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ โดยบริ ษทั ฯ และตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ จะไม่
รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรื อ ค่ำเสี ยหำยอื่นใดไม่วำ่ ในกรณี ใดๆ
ในกรณี ตำมข้อ (ก) หรื อ (ข) หำกมีกรณี ตอ้ งส่ งเงินคืนให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ บริ ษทั ฯ และ/หรื อ ตัวแทน
รับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ จะส่ งเงินที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิ หรื อเงินที่ได้รับไว้คืนให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิโดย
ไม่มีดอกเบี้ย ภำยใน 14 วันนับจำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ในครั้งนั้นๆ ทั้งนี้ ตำมวิธีกำรและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริ ษทั ฯ
และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิอย่ำงไรก็ดี ไม่วำ่ กรณี ใดๆ หำกได้มีกำรส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจำกกำร
ใช้สิทธิหรื อเงินที่ได้รับไว้โดยไม่มีกำรใช้สิทธิ หรื อไม่สำมำรถใช้สิทธิ โดยได้ส่งทำงไปรษณี ยล์ งทะเบียนตำมที่อยูท่ ี่ระบุไว้
ในใบแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบ และผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิไม่มีสิทธิเรี ยกร้องดอกเบี้ย และ/หรื อ ค่ำเสี ยหำยใดๆ อีกต่อไป
1.2.10 ในกรณี ที่ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เป็ นจำนวนมำกกว่ำจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ
บริ ษ ัท ฯ จะส่ ง ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ใ บใหม่ โดยระบุ จ ำนวนของใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ ส่ ว นที่ เ หลื อ ให้แ ก่ ผูถ้ ื อ
ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ดัง กล่ ำ วภำยใน 15 วัน นับ จำกวัน ก ำหนดกำรใช้สิ ท ธิ ใ นครั้ งนั้น ๆ และจะท ำกำรยกเลิ ก
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิใบเก่ำ
1.2.11 จำนวนหุ ้นสำมัญเพิ่มทุ นที่ อ อกให้เมื่ อ มี ก ำรใช้สิท ธิ จะคำนวณโดยกำรน ำจำนวนเงิ นในกำรใช้สิท ธิ ซ่ ึ ง ผูถ้ ื อ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิได้ชำระตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้น หำรด้วยรำคำกำรใช้สิทธิ โดยบริ ษทั ฯ จะออกหุน้ สำมัญเพิ่มทุน
เป็ นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ คูณด้วยอัตรำกำรใช้สิทธิ หำกมีกำรปรับรำคำกำรใช้

สิ ทธิ และ/หรื อ อัตรำกำรใช้สิทธิ แล้วทำให้มีเศษหุ ้นเหลืออยู่จำกกำรคำนวณดังกล่ำว บริ ษทั ฯ จะไม่นำเศษหุ ้น
ดังกล่ำวมำคิดคำนวณ โดยจะตัดเศษของหุ ้นนั้นทิ้ง และจะชำระคืนเงิ นที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิ ดงั กล่ำวโดยไม่มี
ดอกเบี้ยให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ภำยใน 14 วันนับจำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ในครั้งนั้นๆ ทั้งนี้ ตำมวิธีกำร
และเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริ ษทั ฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ อย่ำงไรก็ดี ไม่วำ่ กรณี ใดๆ
หำกได้มีกำรส่ งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิ หรื อเงินที่ได้รับไว้โดยไม่มีกำรใช้สิทธิ หรื อไม่สำมำรถใช้
สิ ทธิ ได้ โดยได้ส่งทำงไปรษณี ยล์ งทะเบียนตำมที่อยูท่ ี่ระบุไว้ในใบแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ โดยถูกต้องแล้ว
ให้ถือว่ำผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้รับเงิ นคื นแล้วโดยชอบ และผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ไม่มีสิทธิ เรี ยกร้ อง
ดอกเบี้ย และ/หรื อ ค่ำเสี ยหำยใดๆ อีกต่อไป
1.2.12 เมื่อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนได้ปฏิบตั ิตำมเงื่ อนไขกำรแจ้งควำมจำนง
กำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมข้อ 1.2.7 อย่ำงครบถ้วนถูกต้อง กล่ำวคือได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
หรื อ ใบแทนใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ และใบแจ้ง ควำมจ ำนงกำรใช้สิ ท ธิ ซ้ื อ หุ ้น สำมัญ เพิ่ ม ทุ น พร้ อ มหลัก ฐำน
ประกอบกำรใช้สิทธิ และชำระเงิ นในกำรใช้สิทธิ ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะไม่
สำมำรถเพิกถอนกำรใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมเป็ นหนังสื อจำกบริ ษทั ฯ
1.2.13 เมื่อพ้นระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยแล้ว แต่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิยงั ไม่ได้ปฏิบตั ิตำม
เงื่อนไขกำรแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิตำมข้อ 1.2.7 อย่ำงครบถ้วน ให้ถือว่ำใบสำคัญแสดงสิ ทธิน้ นั ๆ สิ้นสภำพลง
โดยไม่มีกำรใช้สิทธิ และผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิจะใช้สิทธิไม่ได้อีก
1.2.14 บริ ษทั ฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริ ษทั ฯ ต่อกระทรวงพำณิ ชย์ตำมจำนวนหุ ้นสำมัญ
เพิ่ ม ทุ น ที่ อ อกใหม่ ตำมกำรใช้สิ ทธิ ภ ำยใน 14 วัน นับ แต่ว นั ก ำหนดกำรใช้สิ ทธิ ในแต่ล ะครั้ ง และบริ ษทั ฯ จะ
ดำเนิ นกำรให้นำยทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ จดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ได้ใช้สิทธิ น้ นั เข้ำเป็ นผูถ้ ือ
หุ ้น สำมัญ ของบริ ษทั ฯ ในสมุ ด ทะเบี ย นผูถ้ ื อ หุ ้น ตำมจำนวนหุ ้นสำมัญ เพิ่ ม ทุ นที่ ไ ด้อ อกตำมกำรใช้สิ ท ธิ ตำม
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ท้ งั นี้ บริ ษทั ฯ จะดำเนิ นกำรยื่นคำขอให้รับหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ออกเนื่ องจำกกำรใช้สิทธิ ตำม
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้ำซื้ อขำยในตลำดหลักทรัพย์ภำยใน 30 วันนับแต่วนั กำหนดกำร
ใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
1.2.15 ในกรณี ที่หุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่สำรองไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ ไม่เพียงพอ บริ ษทั ฯ จะดำเนินกำรชดใช้ค่ำเสี ยหำยที่
เกิดขึ้นให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ตำมข้อ 6.
1.2.16 บริ ษทั ฯ จะไม่ชดใช้ค่ำเสี ยหำยใดๆ ให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ (ทั้งบุคคลธรรมดำ และนิติบุคคล) ซึ่งมีสญ
ั ชำติ
ต่ำงด้ำว ที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิ ได้อนั เนื่องมำจำกข้อจำกัดในเรื่ องอัตรำส่ วนกำรถือหุน้ ของคนต่ำงด้ำว ซึ่ งข้อบังคับ
ของบริ ษทั ฯ กำหนดว่ำสัดส่วนกำรถือหุน้ ของคนต่ำงด้ำวจะต้องไม่เกินกว่ำร้อยละ 49 ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้
แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
2.

กำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
กำรเรี ยก และ/หรื อ กำรประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ให้เป็ นไปตำมวิธีกำรดังต่อไปนี้
(ก) บริ ษทั ฯ มีสิทธิ เรี ยกประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้ไม่วำ่ ในเวลำใดๆ แต่บริ ษทั ฯ จะต้องเรี ยกประชุมผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เพื่อขอมติในกำรดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งโดยเร็ วภำยใน 30 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ ทรำบ
ว่ำเกิดเหตุกำรณ์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1) หำกมีกำรเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิ ทธิ ในสำระสำคัญไม่วำ่ โดยบริ ษทั ฯ หรื อผูถ้ ือใบสำคัญแสดง
สิ ทธิตำมที่ระบุไว้ในข้อ 3 ทั้งนี้บริ ษทั ฯ และ/หรื อ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอให้แก้ไขข้อกำหนด
สิ ทธิในเรื่ องอัตรำกำรใช้สิทธิและรำคำกำรใช้สิทธิ
2) หำกมี เ หตุ ก ำรณ์ ส ำคัญ ที่ อ ำจกระทบต่ อ ส่ ว นได้เ สี ย ของผูถ้ ื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ อ ย่ำ งเป็ นนัย ส ำคัญ หรื อ
ควำมสำมำรถของบริ ษทั ฯ ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมข้อกำหนดสิ ทธิ ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ไม่ดำเนินกำรจัดกำรประชุม
ภำยใน 30 วันนับจำกวันที่บริ ษทั ฯ ทรำบว่ำเกิดเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวใน 1) หรื อ 2) ข้ำงต้น ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่
ถือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ รวมกันไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ยงั ไม่ได้
ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้นอำจร่ วมกันเข้ำชื่อทำหนังสื อร้องขอให้บริ ษทั ฯ ดำเนิ นกำรจัดประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ได้ โดยระบุเหตุผลในกำรที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่ำว และบริ ษทั ฯ จะต้องจัดประชุมผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิภำยในระยะเวลำ 30 วันนับจำกวันที่ได้รับกำรร้องขอจำกผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่ำวนั้น
หำกบริ ษทั ฯ ไม่จดั กำรประชุมภำยในกำหนดดังกล่ำว ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ สำมำรถจัดประชุมผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ ได้เอง ในกรณี ที่มีกำรจัดประชุ มผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ บริ ษทั ฯ จะทำกำรปิ ดสมุดทะเบี ยนผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เพื่อกำหนดสิ ทธิ ของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ในกำรเข้ำร่ วมประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
ในกำรประชุมดังกล่ำวเป็ นระยะเวลำไม่เกิน 21 วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
(ข) ในกำรเรี ยกประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ไม่วำ่ จะเป็ นกำรประชุมเนื่องจำกบริ ษทั ฯ หรื อผูถ้ ือใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ ร้องขอ ให้บริ ษทั ฯ จัดทำหนังสื อนัดประชุมโดยระบุสถำนที่ วัน เวลำ ผูท้ ี่ขอให้เรี ยกประชุม และเรื่ องที่จะ
พิจำรณำในที่ ประชุม และจัดส่ งให้ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ แต่ละรำย ตำมรำยชื่ อและที่ อยู่ที่ปรำกฏอยู่ในสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และแจ้งผ่ำนทำงสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ของตลำดหลักทรัพย์ไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วันก่อน
วันประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
(ค) ในกำรประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิซ่ ึงมีสิทธิเข้ำประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำร่ วมประชุมและออกเสี ยงแทนตนก็ได้ โดยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่ำวจะต้อง
จัดทำหนังสื อมอบฉันทะตำมแบบที่บริ ษทั ฯ กำหนดและให้ยื่นหนังสื อมอบฉันทะต่อประธำนที่ประชุมหรื อผูท้ ี่
ประธำนที่ประชุมมอบหมำยก่อนเริ่ มกำรประชุม
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หมำยถึงผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ของบริ ษทั ฯ ซึ่งปรำกฏรำยชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิในวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ เพื่อกำหนดสิ ทธิ ในกำรเข้ำร่ วมประชุ ม โดยไม่รวมถึ งผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ คนใดที่ มีส่วนได้เ สี ย ใน
ข้อพิจำรณำอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจำรณำและลงมติ
ผู ้ถื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ มี ส่ ว นได้เ สี ย ตำมข้อ นี้ หมำยถึ ง ผู ้ถื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ มี ค วำมขัด แย้ง ทำง
ผลประโยชน์ในเรื่ องที่ที่ประชุมพิจำรณำลงมติ
(ง) ในกำรออกเสี ยงลงคะแนน ให้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ มีคะแนนเสี ยงเท่ำกับหน่วยของใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่
ถืออยู่ โดยใบสำคัญแสดงสิ ทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสี ยง
(จ) ในกำรประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จดั ขึ้นโดยบริ ษทั ฯ ให้ประธำนกรรมกำรของบริ ษทั ฯ หรื อบุคคลที่
ได้รับมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรของบริ ษทั ฯ ทำหน้ำที่เป็ นประธำนที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ใน

กรณี ที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิเป็ นผูจ้ ดั กำรประชุม ประธำนในที่ประชุมอำจจะมำจำกบุคคลที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดง
สิ ทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือกก็ได้ โดยที่ท้ งั สองกรณี ผูเ้ ป็ นประธำนที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสี ยงชี้ขำด
(ฉ) องค์ประชุมในกำรประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะต้องประกอบด้วยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และ/หรื อ
ผูร้ ับมอบฉันทะ มำประชุมรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ยงั
ไม่ได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม และหำกปรำกฏว่ำกำรประชุมครั้งใด เมื่อล่วงเลยเวลำนัดไป
แล้ว 60 นำที แต่มีผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เข้ำร่ วมประชุมยังไม่ครบเป็ นองค์ประชุม ให้ถือว่ำกำรประชุมในครั้ง
นั้นไม่ครบองค์ประชุมในกรณี ที่ไม่ครบเป็ นองค์ประชุม หำกกำรประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ น้ นั เป็ นกำร
เรี ยกโดยบริ ษทั ฯ ให้นัดประชุมใหม่ภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน แต่ไม่เกิ นกว่ำ 14 วันนับจำกวันกำหนด
ประชุ มผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ในครั้ งแรก และให้บริ ษทั ฯ ดำเนิ นกำรจัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มไปยัง ผูถ้ ื อ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ทุกรำยและตลำดหลักทรัพย์ตำมรำยละเอียดและวิธีกำรที่ระบุไว้ขำ้ งต้น ในกำรประชุมครั้ง
หลังนี้ไม่บงั คับว่ำจะต้องครบองค์ประชุม กล่ำวคือมีผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิมำประชุมเท่ำใด ก็ถือว่ำครบเป็ นองค์
ประชุม
อย่ำงไรก็ตำม หำกผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิเป็ นผูร้ ้องขอให้เรี ยกประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ในกรณี ที่ไม่ครบ
เป็ นองค์ประชุมในวันกำหนดประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ในครั้งแรก ให้ถือว่ำกำรประชุมเป็ นอันระงับไป
โดยจะไม่มีกำรเรี ยกประชุมใหม่อีก
(ช) มติที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนเสี ยงทั้ง
หมดของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิซ่ ึงเข้ำร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
(ซ) มติใดๆ ซึ่ งที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้ลงมติไปแล้วนั้นให้ถือว่ำมีผลผูกพันผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ทุกรำย ไม่วำ่ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิน้ นั จะได้เข้ำร่ วมประชุมด้วย หรื อไม่ก็ตำม
(ฌ) ภำยหลังจำกบริ ษทั ฯ ได้ดำเนิ นกำรจัดประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ บริ ษทั ฯ จะแจ้งมติของที่ประชุมผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิให้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิทรำบผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์โดยเร็ ว
(ญ) บริ ษทั ฯ จะดำเนิ นกำรจัดทำและบันทึกรำยงำนกำรประชุมและเก็บรักษำบันทึกดังกล่ำวไว้ที่สำนักงำนของ
บริ ษทั ฯ รำยงำนกำรประชุมที่ได้ลงลำยมือชื่อโดยประธำนที่ประชุม ให้ถือเป็ นหลักฐำนอันสมบูรณ์ของกิจกำรทั้ง
หลำยที่ ได้ประชุมกันนั้น และให้ถือว่ำกำรประชุม และมติท้ งั หลำยได้กระทำโดยถูกต้อง และบริ ษทั ฯ จะจัดส่ ง
รำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวให้แก่ตลำดหลักทรัพย์และ สำนักงำน กลต. ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 14 วันนับจำกวัน
ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
(ฎ) ในกำรประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ บริ ษทั ฯ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมำยจำกบริ ษทั ฯ และที่ปรึ กษำกฎหมำย
ของบริ ษทั ฯ มีสิทธิ ที่จะเข้ำร่ วมประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เพื่อแสดงควำมคิดเห็ นหรื อให้คำอธิ บำยในที่
ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิได้
(ฏ) บริ ษทั ฯ จะเป็ นผูช้ ำระค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิท้ งั หมด
(ฐ) บริ ษทั ฯ จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิ ทธิ ตำมมติที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ นบั ตั้งแต่วนั ที่ที่ประชุมได้
ลงมติ และบริ ษ ัทฯ จะแจ้งกำรแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้อ ก ำหนดสิ ทธิ เ ป็ นลำยลัก ษณ์ อ ัก ษรให้ส ำนัก งำน กลต. ตลำด
หลักทรัพย์ และนำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ทรำบภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมนั้นทั้งนี้
บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิทรำบผ่ำนทำงสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ในวันเดียวกันกับ

ที่บริ ษทั ฯ แจ้งสำนักงำน กลต. ตลำดหลักทรัพย์ และนำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และปฏิบตั ิตำมเงื่ อนไข
ที่กำหนดไว้ในข้อ 3
(ฑ) กรณี ที่ไม่สำมำรถจัดประชุมได้ทนั ภำยในอำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ให้ถือว่ำกำรดำเนิ นกำรประชุมสิ้นสุด
ลงและไม่ได้มีกำรจัดประชุมในครั้งนั้นขึ้น
3.

กำรแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อกำหนดสิทธิ

3.1

กำรแก้ ไขในส่ วนที่เป็ นประโยชน์ ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ โดยชั ดแจ้ ง หรื อที่ต้องดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำม
กฎหมำยหรือกรณีกำรปรับสิทธิตำมข้ อกำหนดสิทธินี้

กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิ ทธิในเรื่ องที่เห็นได้วำ่ จะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ โดยชัดแจ้ง
หรื อในส่ วนซึ่ งไม่ทำให้สิทธิ ของผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ด้อยลง หรื อเพื่อให้เป็ นไปตำมบทบัญญัติหรื อหลักเกณฑ์ที่
กำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมำยอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ หรื อข้อบังคับ หรื อ
คำสั่งที่มีผลบังคับทัว่ ไป หรื อประกำศ หรื อข้อบังคับของสำนักงำน กลต. ที่เกี่ยวข้อง หรื อกรณี กำรปรับสิ ทธิ ตำมที่ระบุไว้
ในข้อ 5 ให้บริ ษทั ฯ กระทำได้โดยไม่ตอ้ งได้รับควำมยินยอมจำกที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
3.2

กำรแก้ ไขเพิม่ เติมในกรณีอนื่

กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิ ทธิ นอกจำกกรณี ตำมข้อ 3.1 ต้องได้รับควำมยินยอมจำกบริ ษทั ฯ และที่ประชุมผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิ ทธิ ของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ตำมที่ กำหนดในข้อ 3.2 จะต้องได้รับควำม
ยินยอมด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิซ่ ึงเข้ำร่ วมประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนน
3.3

เงือ่ นไขในกำรดำเนินกำรแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อกำหนดสิทธิ

กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิ ทธิ ไม่วำ่ ในกรณี ใดๆ จะต้องไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อกำหนดตำมประกำศทจ. 34/2551
หรื อกฎเกณฑ์ใดๆ ของสำนักงำน กลต. รวมทั้งที่จะมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมในภำยหลัง เว้นแต่จะได้รับกำรผ่อนผันทั้งนี้บริ ษทั ฯ
จะดำเนิ นกำรแจ้งให้สำนักงำน กลต. ตลำดหลักทรัพย์ และนำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ทรำบถึงกำรแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อกำหนดสิ ทธิ และจะจัดส่ งข้อกำหนดสิ ทธิ ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่ำวภำยใน 15 วันนับจำกวันที่ มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อกำหนดสิ ทธิ ตำมข้อ 3.1 หรื อ 3.2 (แล้วแต่กรณี ) และบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ทรำบถึ ง กำรแก้ไข
เพิ่มเติ มข้อกำหนดสิ ทธิ ดงั กล่ำวในข้อ 3.1 หรื อ 3.2 ผ่ำนทำงสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ของตลำดหลักทรัพย์ในวันเดี ยวกันกับที่
บริ ษทั ฯ แจ้งสำนักงำน กลต. ตลำดหลักทรัพย์ และนำยทะเบี ยนของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และจะจัดส่ งข้อกำหนดสิ ทธิ ที่
แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิเมื่อได้รับกำรร้องขอภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้รับกำรร้องขอเป็ นหนังสื อจำก
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และจะจัดให้มีกำรเก็บรักษำสำเนำข้อกำหนดสิ ทธิ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ สำนักงำนของบริ ษทั ฯ และ
สำนักงำนตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) เพื่อให้ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ สำมำรถขอตรวจสอบสำเนำ
ข้อกำหนดสิ ทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ในวันและเวลำทำกำรของสถำนที่ดงั กล่ำว
4.

กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

4.1

กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิทไี่ ม่ ได้ ฝำกไว้ กบั ศู นย์ รับฝำกหลักทรัพย์ ให้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ ดงั นี้
(ก) แบบกำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ระหว่ำงผูโ้ อน และผูร้ ับโอน กำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะสมบูรณ์เมื่อผู ้
โอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ซ่ ึ งเป็ นผูท้ ี่สมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ระบุชื่อเป็ นเจ้ำของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

จำนวนที่ จะทำกำรโอน หรื อผูร้ ั บโอนคนสุ ดท้ำย โดยมี กำรสลักหลังแสดงกำรโอนต่อเนื่ องครบถ้วนจำกผูท้ ี่
ปรำกฏชื่ อดังกล่ำว (แล้วแต่กรณี ) และได้ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่ผรู ้ ับโอนโดยลงลำยมือชื่ อสลักหลัง
แสดงกำรโอนให้ไว้ดว้ ย
1) ผลการโอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ระหว่ างผู้รับโอนกับบริ ษัทฯ กำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิจะใช้ยนั กับ
บริ ษทั ฯ ได้ก็ต่อเมื่อนำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้รับคำขอลงทะเบียนกำรโอนใบสำคัญแสดง
สิ ท ธิ พ ร้ อ มทั้งใบส ำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ผูร้ ั บโอนใบส ำคัญแสดงสิ ทธิ ไ ด้ล งลำยมื อ ชื่ อเป็ นผูร้ ั บโอนใน
ด้ำนหลังของใบสำคัญแสดงสิ ทธิน้ นั ครบถ้วนแล้ว
2) ผลของการโอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ระหว่ างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก กำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
จะใช้ยนั กับบุ คคลภำยนอกได้ก็ต่อเมื่ อนำยทะเบี ยนของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้ลงทะเบี ยนกำรโอน
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิเรี ยบร้อยแล้ว
(ข)กำรขอลงทะเบี ยนกำรโอนใบสำคัญ แสดงสิ ทธิ จะต้องกระทำ ณ สำนักงำนใหญ่ของนำยทะเบี ยนของ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิในวันและเวลำทำกำรของนำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และจะต้องทำตำมแบบ และ
วิธีกำรที่นำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิ ทธิกำหนด โดยนำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ มีสิทธิปฏิเสธไม่
รั บคำขอลงทะเบี ยนกำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หำกนำยทะเบี ยนของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เห็ นว่ำกำรโอน
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิน้ นั ไม่ชอบด้วยกฎหมำย โดยผูข้ อลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ลงลำยมือ
ชื่อครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1(ก) พร้อมทั้งหลักฐำนอื่นๆ ที่ยนื ยันถึงควำมถูกต้อง และควำมสมบูรณ์ของ
กำรโอน และกำรรับโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ตำมที่ นำยทะเบี ยนของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ กำหนดให้แก่ นำย
ทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิ ทธิดว้ ย
4.2

กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิทฝี่ ำกไว้ กบั ศู นย์ รับฝำกหลักทรัพย์

ส ำหรั บ กำรโอนใบส ำคัญ แสดงสิ ทธิ ที่ ฝำกไว้กับ ศู นย์รั บฝำกหลัก ทรั พ ย์น้ ัน ให้เ ป็ นไปตำมข้อ บังคับของศู นย์รั บฝำก
หลักทรัพย์
5.

เงือ่ นไขกำรปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริ ษทั ฯ จะดำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรื อ อัตรำกำรใช้สิทธิในกำรซื้อหุน้ สำมัญเพิ่มทุน ตลอดอำยุของใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ เมื่อเกิ ดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่ งดังต่อไปนี้ เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ไม่ให้ดอ้ ยไปกว่ำเดิม
(ก) เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้ของหุน้ สำมัญของบริ ษทั ฯ อันเป็ นผลมำจำกกำรรวมหุน้ หรื อแบ่งแยก
หุ ้ น ซึ่ งกำรเปลี่ ย นแปลงรำคำกำรใช้สิท ธิ แ ละอัต รำกำรใช้สิ ท ธิ จะมี ผ ลบัง คับ ทัน ที นับ ตั้ง แต่ ว นั ที่ ไ ด้มี ก ำร
เปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้ของหุน้ สำมัญของบริ ษทั ฯ
1) รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Price 1 = Price 0 x Par 1
Par 0
2) อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Ratio 1 = Ratio 0 x Par 0

Par 1
โดยที่
Price 1 คือ รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
Price 0 คือ รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
Ratio 1 คือ อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
Ratio 0 คือ อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
Par 1 คือ มูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้ของหุน้ สำมัญหลังกำรเปลี่ยนแปลง
Par 0 คือ มูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้ของหุน้ สำมัญก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
(ข) เมื่อบริ ษทั ฯ ได้เสนอขำยหุ ้นสำมัญให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม และ/หรื อ ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อบุคคลในวงจำกัด
ในรำคำสุ ทธิ ต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของ
บริ ษทั ฯ
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีต้ งั แต่วนั แรกที่ผซู ้ ้ื อหุ ้นสำมัญจะไม่ได้
รับสิ ทธิ ในกำรจองซื้ อหุ ้นสำมัญที่ออกใหม่กรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม (Rights Issues) และ/หรื อ
วันแรกของกำรเสนอขำยหุ ้นสำมัญที่ออกใหม่ กรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณี ที่
เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี )
“รำคำสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จำกจำนวนเงินทั้งสิ้นที่บริ ษทั ฯ จะได้รับจำกกำรเสนอขำย
หุน้ สำมัญ หักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรออกหลักทรัพย์น้ นั (ถ้ำมี) หำรด้วยจำนวนหุน้ สำมัญที่ออกใหม่ท้ งั หมด
“รำคำตลำดต่อหุ ้นของหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ฯ” หมำยถึง มูลค่ำกำรซื้ อขำยหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ฯ ทั้งหมดหำรด้วย
จำนวนหุน้ สำมัญของบริ ษทั ฯ ที่มีกำรซื้อขำยทั้งหมดในตลำดหลักทรัพย์ในระหว่ำงระยะเวลำ 15 วันทำกำร (วันที่
เปิ ดทำกำรซื้อขำยของตลำดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในกำรคำนวณ
“วันที่ ใช้ในกำรคำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ ผูซ้ ้ื อหุ ้นสำมัญจะไม่ได้รับสิ ทธิ ในกำรจองซื้ อหุ ้นสำมัญที่ ออกใหม่
กรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิ ม (Rights Issues) และ/หรื อ วันแรกของกำรเสนอขำยหุ ้นสำมัญที่ออก
ใหม่กรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด
(แล้วแต่กรณี )
ในกรณี ที่ ไม่ ส ำมำรถหำรำคำตลำดต่อหุ ้น ของหุ ้น สำมัญของบริ ษทั ฯ เนื่ อ งจำกหุ ้นสำมัญ ไม่ มีก ำรซื้ อขำยใน
ช่วงเวลำดังกล่ำว บริ ษทั ฯ จะดำเนิ นกำรกำหนดรำคำยุติธรรมของหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ฯ เพื่อใช้ในกำรคำนวณ
แทน
อนึ่งในกรณี ที่มีกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญพร้อมกันมำกกว่ำหนึ่งรำคำเสนอขำย ภำยใต้เงื่อนไขที่ตอ้ งจองซื้อ ด้วยกัน
ให้ใช้รำคำเสนอขำยทุกรำคำมำคำนวณรำคำสุ ทธิ ต่อหุ ้นของหุ ้นสำมัญที่ ออกใหม่ แต่ในกรณี ที่กำรเสนอขำย
ดังกล่ำวไม่อยูภ่ ำยใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำเฉพำะรำคำเสนอขำยที่ต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำด
ต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริ ษทั ฯ มำคำนวณกำรเปลี่ยนแปลงเท่ำนั้น
1) รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BY]

[MP x (A + B)]
2) อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP x (A + B)]
[(A x MP) + BY]
โดยที่
Price 1 คือ รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
Price 0 คือ รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
Ratio 1 คือ อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
Ratio 0 คือ อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
MP คือ รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริ ษทั ฯ
A คือ จำนวนหุ ้นสำมัญที่ได้เรี ยกชำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิ ทธิ ในกำรจองซื้อ
หุ ้นสำมัญที่ออกใหม่กรณี เสนอขำยหุ ้นสำมัญให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม และ/หรื อ วันก่อนวันแรกของกำรเสนอขำยหุ ้น
สำมัญที่ออกใหม่กรณี เสนอขำยหุ ้นสำมัญให้แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณี เสนอขำยหุ ้นสำมัญให้แก่บุคคล
ในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี )
B คือ จำนวนหุ ้นสำมัญที่ออกใหม่ท้ งั กำรเสนอขำยให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม และ/ หรื อ เสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ ไป
และ/หรื อ เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด
BY คือ จำนวนเงิ นที่ได้รับหักด้วยค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) จำกหุ ้นสำมัญที่ ออกใหม่ท้ งั กำรเสนอขำยให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิม
และ/หรื อ เสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด
(ค) เมื่อบริ ษทั ฯ เสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม และ/หรื อ ประชำชนทัว่ ไปและ/หรื อ บุคคล
ในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์น้ นั ให้สิทธิ ที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุ ้นสำมัญ หรื อให้สิทธิ ในกำรซื้ อหุ ้นสำมัญ
(เช่น หุ ้นกูแ้ ปลงสภำพ หรื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญ) โดยที่ รำคำสุ ทธิ ต่อหุ ้นของหุ ้นสำมัญที่ออก
ใหม่เพื่อรองรับสิ ทธิดงั กล่ำวต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริ ษทั ฯ
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีต้ งั แต่วนั แรกที่ผซู ้ ้ื อหุน้ สำมัญไม่ได้รับ
สิ ทธิ กำรจองซื้ อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิ ที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุ ้นสำมัญ หรื อให้สิทธิ ในกำร
ซื้ อหุ ้นสำมัญ กรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ ม (Rights Issues) และ/หรื อ วันแรกของกำรเสนอขำย
หลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญ หรื อให้สิทธิในกำรซื้อหุน้ สำมัญ กรณี ที่
เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี )
“รำคำสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิ ทธิ” คำนวณได้จำกจำนวนเงินที่ บริ ษทั ฯ จะได้รับจำกกำร
ขำยหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญ หรื อ ให้สิทธิในกำรซื้อหุน้ สำมัญ หักด้วยค่ำใช้จ่ำย
ที่เกิดขึ้นจำกกำรออกหลักทรัพย์น้ นั (ถ้ำมี) รวมกับเงินที่จะได้รับจำกกำรแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญ หรื อ
ใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญนั้นหำรด้วยจำนวนหุน้ สำมัญทั้งสิ้นที่ตอ้ งออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิน้ นั

“รำคำตลำดต่อหุ ้นของหุน้ สำมัญของบริ ษทั ฯ” หมำยถึง มูลค่ำกำรซื้ อขำยหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ฯ ทั้งหมดหำรด้วย
จำนวนหุน้ สำมัญของบริ ษทั ฯ ที่มีกำรซื้อขำยทั้งหมดในตลำดหลักทรัพย์ในระหว่ำงระยะเวลำ 15 วันทำกำร (วันที่
เปิ ดทำกำรซื้อขำยของตลำดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในกำรคำนวณ
“วันที่ใช้ในกำรคำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผซู ้ ้ือหุน้ สำมัญจะไม่ได้รับสิ ทธิในกำรจองซื้ อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ
ที่ให้สิทธิ ที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญ หรื อให้สิทธิ ในกำรซื้ อหุน้ สำมัญกรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ผู ้
ถือหุ ้นเดิ ม (Rights Issues) และ/หรื อ วันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรั พย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ ให้สิทธิ ที่จะแปลง
สภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุ ้นสำมัญ หรื อให้สิทธิ ในกำรซื้ อหุ ้นสำมัญสำหรับกรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชน
ทัว่ ไป และ/หรื อ กรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี )
1) รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Price 1 =

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

2) อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Ratio 1 =

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

โดยที่
Price 1 คือ
Price 0 คือ
Ratio 1 คือ
Ratio 0 คือ
MP คือ

รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริ ษทั ฯ

A คือ จำนวนหุ ้นสำมัญที่ได้เรี ยกชำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นเพื่อสิ ทธิ ในกำรจอง
ซื้ อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ให้สิทธิ ที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุ ้นสำมัญ หรื อให้สิทธิ ในกำรซื้ อหุ ้นสำมัญกรณี
เสนอขำยให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม และ/หรื อ วันก่อนวันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ให้สิทธิที่จะแปลง
สภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุ ้นสำมัญ หรื อให้สิทธิ ในกำรซื้ อหุ ้นสำมัญ กรณี เสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ
กรณี เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี )
B คือ จำนวนหุ ้นสำมัญที่ ออกใหม่เพื่อรองรั บกำรใช้สิทธิ ของหลักทรั พย์ใดๆ ที่ ให้สิทธิ ที่จะแปลงสภำพ/
เปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญ หรื อให้สิทธิในกำรซื้อหุน้ สำมัญตำมที่เสนอขำยให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม และ/หรื อ เสนอขำยให้แก่
ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด
BY คือ จำนวนเงิ นที่ ได้รับหักด้วยค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี ) จำกกำรออกหลักทรั พย์ใดๆ ที่ ให้สิทธิ ที่จะแปลงสภำพ/
เปลี่ยนเป็ นหุ ้นสำมัญ หรื อให้สิทธิ ในกำรซื้ อหุ ้นสำมัญ สำหรับกำรเสนอขำยให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม และ/หรื อ เสนอ
ขำยให้แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมกับเงินที่จะได้รับจำกกำรใช้สิทธิแปลง
สภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญ หรื อใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญ

(ง) เมื่อบริ ษทั ฯ จ่ำยปั นผลทั้งหมดหรื อบำงส่วนเป็ นหุน้ สำมัญให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ
กำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีต้ งั แต่วนั แรกที่ผซู ้ ้ื อหุน้ สำมัญจะไม่มีสิทธิ รับหุน้ ปั นผล (วัน
แรกที่ข้ ึนเครื่ องหมำย XD)
1) รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Price 1 =

Price 0 x A
(A + B)

2) อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Ratio 1 =

Ratio 0 x (A + B)
A

โดยที่
Price 1 คือ
Price 0 คือ
Ratio 1 คือ
Ratio 0 คือ
A คือ
B คือ

รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
จำนวนหุน้ สำมัญที่ได้เรี ยกชำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนปิ ดสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิ ทธิในกำรรับหุน้ ปั นผล
จำนวนหุน้ สำมัญที่ออกใหม่ในรู ปแบบของหุน้ สำมัญปั นผล

(จ) เมื่ อ บริ ษ ัท ฯ จ่ ำ ยเงิ น ปั น ผลเป็ นเงิ นเกิ น กว่ำ ร้ อ ยละ 100 ของก ำไรสุ ท ธิ ต ำมงบกำรเงิ นรวมในแต่ ล ะรอบ
ระยะเวลำบัญชี
ทั้งนี้ กำรจ่ ำยเงิ นปั นผลจำกกำไรสุ ทธิ และ/หรื อ กำไรสะสมตำมงบกำรเงิ นรวมของ บริ ษทั ฯ ของแต่ละรอบ
ระยะเวลำบัญชีน้ นั จะไม่คำนึ งว่ำเวลำที่มีกำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำว ออกจริ ง จะเกิดขึ้นในหรื อภำยหลังสิ้ นรอบ
ระยะเวลำบัญชีน้ นั ๆ
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีต้ งั แต่วนั แรกที่ผซู ้ ้ื อ หุ ้นสำมัญจะไม่มี
สิ ทธิรับเงินปั นผล (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ข้ ึนเครื่ องหมำย XD)
“รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริ ษทั ฯ” หมำยถึง มูลค่ำกำรซื้ อขำยหุน้ สำมัญของ บริ ษทั ฯ ทั้งหมดหำรด้วย
จำนวนหุน้ สำมัญของบริ ษทั ฯ ที่มีกำรซื้อขำยทั้งหมดในตลำดหลักทรัพย์ในระหว่ำงระยะเวลำ 15 วันทำกำร (วันที่
เปิ ดทำกำรซื้อขำยของตลำดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในกำรคำนวณ
“วัน ที่ ใ ช้ใ นกำรค ำนวณ” หมำยถึ ง วัน แรกที่ ผูซ้ ้ื อ หุ ้น สำมัญ จะไม่ ไ ด้รั บ สิ ท ธิ ใ นเงิ น ปั น ผล (วัน แรกที่ ต ลำด
หลักทรัพย์ข้ ึนเครื่ องหมำย XD)
1) รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Price 1 =

Price 0 x [MP – (D – R)]
MP

2) อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Ratio 1 =
Price 1 คือ
Price 0 คือ
Ratio 1 คือ
Ratio 0 คือ
MP คือ
D คือ
R คือ

Ratio 0 x MP
[MP – (D-R)]
รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริ ษทั ฯ
เงินปั นผลต่อหุน้ ที่จ่ำยแก่ผถู ้ ือหุน้
เงินปั นผลต่อหุน้ ที่คำนวณจำกกำไรสุทธิตำมงบกำรเงินรวมหำร
จำนวนหุน้ ที่มีสิทธิได้รับเงินปั นผล

(ฉ) ในกรณี ที่มีเหตุกำรณ์ ใดๆ อันทำให้ผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เสี ยสิ ท ธิ และผลประโยชน์อนั พึงได้โ ดยที่
เหตุกำรณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยูใ่ นข้อ (ก) – (จ) บริ ษทั ฯ มีสิทธิ จะพิจำรณำเพื่อกำหนดกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ
กำรใช้สิทธิ และ/หรื อ อัตรำกำรใช้สิทธิ ใหม่ (หรื อปรับจำนวน หน่วยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ แทนอัตรำกำรใช้สิทธิ)
อย่ำงเป็ นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิ ของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ดอ้ ยไปกว่ำเดิม ทั้งนี้ ให้ถือว่ำผลกำรพิจำรณำนั้น
เป็ นที่สุด
(ช) กำรคำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรื อ อัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ (ก) ถึง ข้อ (ฉ) เป็ นอิสระต่อ
กัน สำหรับในกรณี ที่เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คำนวณกำร เปลี่ยนแปลงเรี ยงลำดับดังนี้ คือ ข้อ (ก) (จ)
(ง) (ข) (ค) (ฉ) ตำมลำดับ โดยในแต่ละลำดับครั้งที่ คำนวณกำรเปลี่ยนแปลง ให้คงสภำพของรำคำกำรใช้สิทธิและ
อัตรำกำรใช้สิทธิเป็ นทศนิยม 3 ตำแหน่ง
(ซ) กำรคำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรื อ อัตรำกำรใช้สิทธิ ตำมข้อ (ก) ถึง ข้อ (ฉ) จะไม่มีกำร
เปลี่ ยนแปลงซึ่ งทำให้รำคำกำรใช้สิทธิ ใหม่สูงขึ้น และ/หรื อ อัตรำกำรใช้สิทธิ ลดลง เว้นแต่กรณี กำรรวมหุ ้น
สำหรับกำรคำนวณจำนวนเงินจำกกำรใช้สิทธิ จะคำนวณจำกรำคำกำรใช้สิทธิ ใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม
3 ตำแหน่ ง) คู ณกับจำนวนหุ ้นสำมัญ โดยจำนวนหุ ้นสำมัญคำนวณได้จ ำกอัตรำกำรใช้สิท ธิ ใหม่ (ทศนิ ยม 3
ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่แสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุน้ ออกมำเป็ น
เศษหุน้ ให้ตดั เศษของหุน้ นั้นทิ้ง
ในกรณี ที่ มี เ ศษของบำทจำกกำรคำนวณจ ำนวนเงิ น จำกกำรใช้สิ ท ธิ ให้ต ัด เศษของบำททิ้ ง ส ำหรั บ กรณี ก ำร
เปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ แล้วมีผลทำให้รำคำกำรใช้สิทธิ ใหม่ต่ ำกว่ำมูลค่ำหุ ้นที่ ตรำไว้ของหุ ้นสำมัญของ
บริ ษทั ฯ ให้ใช้มูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้ของหุน้ สำมัญของบริ ษทั ฯ เป็ นรำคำกำรใช้สิทธิใหม่แทน
(ฌ) กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรื อ อัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ (ก) ถึงข้อ (ฉ) บริ ษทั ฯ จะดำเนินกำรแจ้ง
ผลกำรเปลี่ยนแปลง โดยระบุรำยละเอียดวิธีกำรคำนวณและเหตุ ผลที่ตอ้ งมี กำรเปลี่ยนแปลง ตลอดจนข้อกำหนด
สิ ทธิ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ตลำดหลักทรัพย์ สำนักงำน กลต. และนำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ทรำบภำยใน
15 วันนับจำกวันที่ กำร เปลี่ ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรื อ อัตรำกำรใช้สิทธิ มี ผลบังคับใช้ และบริ ษทั ฯ
จะแจ้งผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ถึงผลกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวผ่ำนทำงสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ใน

วันเดียวกันกับที่บริ ษทั ฯ แจ้งสำนักงำน กลต. ตลำดหลักทรัพย์ และนำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และจะ
จัดส่งข้อกำหนดสิ ทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิเมื่อได้รับกำรร้องขอภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่
ได้รับกำรร้องขอเป็ นหนังสื อจำกผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และจะจัดให้มีกำรเก็บรักษำสำเนำข้อกำหนดสิ ทธิ ที่
แก้ไขเพิ่มเติม ณ สำนักงำนใหญ่ของบริ ษทั ฯและสำนักงำนใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำ
มี) เพื่อให้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ สำมำรถขอตรวจสอบสำเนำข้อกำหนดสิ ทธิ ที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ในวันและเวลำ
ทำกำรของสถำนที่ดงั กล่ำว
6.

กำรชดใช้ ค่ำเสียหำยกรณีบริษัทฯไม่ สำมำรถจัดให้ มหี ้ ุนสำมัญเพิม่ ทุนเพือ่ รองรับกำรใช้ สิทธิ

6.1

บริ ษทั ฯ จะชดใช้ค่ำเสี ยหำยให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ต่อเมื่อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้แจ้งควำมจำนงใน
กำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิตำมข้อ 1.2.7 และบริ ษทั ฯ ไม่สำมำรถจัดให้มีหุน้ สำมัญเพิ่ม
ทุนเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้อย่ำงครบถ้วน โดยค่ำเสี ยหำยที่บริ ษทั ฯ จะชดใช้ให้แก่ผถู ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่ำวสำมำรถคำนวณได้ตำมที่กำหนดในข้อ 6.3 ยกเว้นกรณี ตำมที่ระบุไว้ในข้อจำกัดกำร
โอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิและข้อจำกัดกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิตำมข้อ 14.

6.2

บริ ษทั ฯ จะชดใช้ค่ำเสี ยหำยตำมข้อ 6.1 ให้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิภำยใน 30 วันนับจำก วันกำหนดกำรใช้สิทธิใน
ครั้งนั้นๆ ทั้งนี้ ตำมวิธีกำรและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริ ษทั ฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ
อย่ำงไรก็ดี ไม่วำ่ กรณี ใดๆ หำกได้มีกำรส่ งมอบเช็คเงินค่ำเสี ยหำยโดยได้ส่งทำงไปรษณี ยล์ งทะเบียนตำมที่ อยู่ที่
ระบุไว้ในใบแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือ ว่ำผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้รับเงินค่ำเสี ยหำย
แล้วโดยชอบ และผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิไม่มีสิทธิเรี ยกร้องดอกเบี้ย และ/หรื อ ค่ำเสี ยหำยใดๆ อีกต่อไป

6.3

กำรคำนวณค่ำเสี ยหำยที่บริ ษทั ฯ จะชดใช้ให้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิตำมข้อ 6.1 มีสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
ค่ำเสี ยหำยต่อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย = B x (MP – EP) โดยที่
B คือ จำนวนหุน้ สำมัญที่ไม่สำมำรถจัดให้มี และ/หรื อ เพิ่มขึ้นได้ตำมอัตรำกำรใช้สิทธิที่
เปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึ้น ต่อ 1 หน่วย
MP คือ รำคำตลำดต่อหุ ้นของหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ฯ ซึ่ งคำนวณโดยนำมูลค่ำกำรซื้ อขำยหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ฯ
ทั้งหมดหำรด้วยจำนวนหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ฯ ที่ มีกำรซื้ อขำยทั้งหมดในตลำดหลักทรัพย์ในระหว่ำง
ระยะเวลำ 5 วันทำกำร (วันที่เปิ ดทำกำรซื้ อขำยของตลำดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันกำหนดกำรใช้
สิ ทธิในครั้งนั้น ๆ ซึ่งผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิได้แจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิ
EP คือ รำคำกำรใช้สิทธิ หรื อรำคำกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่เปลี่ยนแปลงแล้ว ตำมเงื่อนไขกำรปรับ
สิ ทธิ
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณี ที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ สัญชำติต่ำงด้ำว (ทั้งบุคคลธรรมดำและนิติบุคคล) ไม่สำมำรถใช้
สิ ทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้ เนื่ องจำกข้อจำกัดในเรื่ องอัตรำส่ วนกำรถือหุ ้นของคนต่ำงด้ำว ซึ่ งข้อบังคับของ
บริ ษทั ฯ กำหนดไว้วำ่ “หุน้ ของบริ ษทั ให้โอนกันได้โดยไม่มีขอ้ จำกัดและหุน้ ที่ถือโดยคนต่ำงด้ำวในขณะหนึ่งต้อง
มีจำนวนรวมกันไม่เกิ นร้อยละสี่ สิบเก้ำ (49) ของจำนวนหุ ้นที่จำหน่ำยได้ท้ งั หมด กำรโอนหุ ้นรำยใดที่จะทำให้
อัตรำส่ วนกำรถือหุ ้นของคนต่ำงด้ำวของบริ ษทั เกินอัตรำส่ วนข้ำงต้น บริ ษทั มีสิทธิ ปฏิเสธกำรโอนหุ ้นของบริ ษทั
รำยนั้นได้” ในกรณี เช่นนี้ บริ ษทั ฯ จะไม่ชดใช้ค่ำเสี ยหำย หรื อ ดำเนิ นกำรอื่นใดให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิซ่ ึง

เป็ นคนต่ำงด้ำว และผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ซ่ ึ งเป็ นคนต่ำงด้ำวไม่มีสิทธิ เรี ยกร้องค่ำเสี ยหำย หรื อเรี ยกร้องให้
บริ ษทั ฯ ชดใช้ใดๆ ทั้งสิ้น
7.

กำรดำเนินกำรกรณีทมี่ เี ศษของหุ้น

ในกรณี ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำกำรใช้สิทธิ ตำมเกณฑ์กำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิ ตำมที่ระบุในเงื่อนไขกำรปรับ
สิ ทธิ และมีเศษของจำนวนหุน้ สำมัญที่จะได้รับจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิให้ตดั เศษของหุน้ นั้นทิ้ง
8.

มติทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นเพือ่ อนุมตั กิ ำรออกหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนเพือ่ รองรับกำรใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่ ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 15 สิ งหำคม 2557 ได้มีมติอนุ มติจดั สรรหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนของ
บริ ษทั ฯ จำนวนไม่เกิน 658,500,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้หุน้ ละ 0.10 บำท เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
9.

รำยละเอียดเกีย่ วกับหุ้นสำมัญทีอ่ อกใหม่ เพือ่ รองรับกำรใช้ สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุน้ สำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับ :
กำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

ไม่เกิน 658,500,000 หุน้

มูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้ :

หุน้ ละ 0.10 บำท

รำคำกำรใช้สิทธิ :

1.50 บำทต่อหุน้ เว้นแต่กรณี มีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิตำม
เงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิ

เนื่ อ งจำกหุ ้นสำมัญ ของบริ ษ ัทฯ เป็ นหลักทรั พย์จดทะเบี ย นในตลำดหลักทรั พ ย์ ดังนั้น หุ ้น สำมัญที่ ออกใหม่
เนื่ องจำกกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะสำมำรถเข้ำทำกำรซื้ อขำยในตลำดหลักทรัพย์ได้ภำยหลังจำกที่ บริ ษทั ฯ
ดำเนิ นกำรจดทะเบี ยนหุ ้นสำมัญที่ ออกใหม่ดงั กล่ำวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนต่อตลำดหลักทรัพย์แล้ว โดยบริ ษทั ฯ จะ
ดำเนิ นกำรยื่นขออนุญำตนำหุ ้นสำมัญที่ออกใหม่จำกกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เข้ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนต่อตลำดหลักทรัพย์ภำยใน 30 วันนับแต่วนั กำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้หุน้ สำมัญดังกล่ำวสำมำรถ
ทำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกับหุน้ สำมัญเดิมของบริ ษทั ฯ
10.

สิทธิของหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนใหม่ ทเี่ กิดจำกกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ

สิ ทธิ ของหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ ออกตำมกำรใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกในครั้งนี้ จะมีสิทธิ และสภำพ
เหมือนหุน้ สำมัญเดิมของบริ ษทั ฯ ที่ออกไปก่อนหน้ำนี้ ซึ่งรวมทั้งสิ ทธิในกำรรับเงินปั นผล หรื อผลประโยชน์อื่นใดที่บริ ษทั
ฯ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ทั้งนี้นบั แต่วนั ที่กระทรวงพำณิ ชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว และนำยทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ได้
จดแจ้งชื่อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ หำกบริ ษทั ฯ ได้ประกำศวันกำหนดให้
สิ ทธิ ในเงินปั นผล หรื อผลประโยชน์อื่นใดแก่ผถู ้ ือหุน้ ก่อนวันที่กระทรวงพำณิ ชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว และนำย
ทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ได้จดแจ้งชื่อของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสมุดทะเบียน ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ผู ้
ถือใบสำคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่ำวจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปั นผลหรื อผลประโยชน์อื่นนั้น
11.

ข้ อจำกัดกำรโอนหุ้น

หุน้ ของบริ ษทั ให้โอนกันได้โดยไม่มีขอ้ จำกัดและหุน้ ที่ถือโดยคนต่ำงด้ำวในขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน
ร้อยละสี่ สิบเก้ำ (49) ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้ท้ งั หมด กำรโอนหุน้ รำยใดที่จะทำให้อตั รำส่วนกำรถือหุน้ ของคนต่ำงด้ำว
ของบริ ษทั เกินอัตรำส่วนข้ำงต้น บริ ษทั มีสิทธิปฏิเสธกำรโอนหุน้ ของบริ ษทั รำยนั้นได้

12.

สถำนภำพของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทอี่ ยู่ระหว่ ำงกำรแจ้ งควำมจำนงกำรใช้ สิทธิ

สถำนะของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่อยูร่ ะหว่ำงวันที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้แจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิ และวัน
ก่อนวันที่ กระทรวงพำณิ ชย์จะรับจดทะเบี ยนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่ องมำจำกกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะมี
สถำนภำพและสิ ทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ยงั ไม่ได้แจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิ และสถำนภำพดังกล่ำวนี้จะสิ้ นสุ ด
ลงในวันที่กระทรวงพำณิ ชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่ำว
แล้ว
ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ มีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรื อ อัตรำกำรใช้สิทธิ ในช่วงที่บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้นำหุ ้นสำมัญ
เพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เข้ำจดทะเบียนกับกระทรวงพำณิ ชย์ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ได้
ทำกำรใช้สิทธิ แล้วจะได้รับกำรปรับสิ ทธิ ยอ้ นหลัง โดยบริ ษทั ฯ จะดำเนินกำรออกหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผถู ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิโดยเร็ วที่สุดตำมจำนวนที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิมีสิทธิจะได้รับหำกรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรื อ อัตรำ
กำรใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี ) ที่ได้ปรับใหม่น้ นั มีผลบังคับใช้ อย่ำงไรก็ตำม ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อำจได้รับหุน้ สำมัญส่วน
เพิ่มช้ำกว่ำหุน้ สำมัญที่ได้รับก่อนหน้ำนี้แล้ว ทั้งนี้ไม่เกิน 45 วันนับจำกวันที่มีกำรปรับสิ ทธิ
13.

ตลำดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิทเี่ สนอขำย

บริ ษทั ฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบีย นในตลำดหลักทรัพย์ภำยใน 30 วันนับ
แต่วนั ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
14.

ข้ อจำกัดกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิและข้ อจำกัดกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ จำกัดในกำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ฯ มีขอ้ จำกัดกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ หำกกำรใช้สิทธิ ดงั กล่ำวจะทำให้บริ ษทั ฯ เสี ยสิ ทธิ และผลประโยชน์ที่บริ ษทั ฯ จะพึงได้รับตำมกฎหมำย และมี
ข้อจำกัดอันสื บเนื่องมำจำกข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ว่ำด้วยเรื่ องอัตรำส่วนกำรถือหุน้ ของคนต่ำงด้ำว โดยมีรำยละเอียดดังนี้
(ก) บริ ษทั ฯ จะไม่ออกหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่เป็ นคนต่ำงด้ำว ซึ่ งได้ดำเนิ นกำรใช้สิทธิ
ตำมเงื่อนไขกำรแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิ ตำมข้อ 1.2.7 หำกกำรใช้สิทธิ ดงั กล่ำวจะทำให้สัดส่ วนกำรถือหุน้ ของ
คนต่ ำ งด้ำ วมี จำนวนเกิ น กว่ำ ร้ อยละ 49 ของจ ำนวนหุ ้นที่ จำหน่ ำ ยได้แล้ว ทั้ง หมดของบริ ษทั ฯ ตำมที่ ระบุ ใน
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
(ข) หำกข้อจำกัดตำมข้อ (ก) ข้ำงต้นมีผลทำให้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่เป็ นคนต่ำงด้ำวที่ ได้ดำเนิ นกำรใช้สิทธิ
ตำมเงื่อนไขกำรแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิ ตำมข้อ 1.2.7 ไม่สำมำรถใช้สิทธิ ได้ตำมจำนวนที่ระบุในใบแจ้งควำม
จำนงกำรใช้สิทธิซ้ือหุน้ สำมัญเพิ่มทุนไม่วำ่ ทั้งหมด หรื อบำงส่วน บริ ษทั ฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงใน
กำรใช้สิทธิ ขอสงวนสิ ทธิในกำรส่งเงินที่เหลือในส่วนที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิ ได้คืนให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่
เป็ นคนต่ำงด้ำวดังกล่ำวโดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน 14 วันนับจำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ ทั้งนี้ ตำมวิธีกำร
และเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริ ษทั ฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ
(ค) ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่เป็ นคนต่ำงด้ำวจะไม่ได้รับกำรชดเชยหรื อชดใช้ไม่วำ่ ในรู ปแบบใดจำกบริ ษทั ฯ และ
ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ในกรณี ที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้โดยมีสำเหตุมำ
จำกข้อจำกัดเรื่ องอัตรำส่วนกำรถือหุน้ ของคนต่ำงด้ำวตำมข้อ (ก) ข้ำงต้น
15.

ผลบังคับของข้ อกำหนดสิทธิและกฎหมำยทีใ่ ช้ บังคับ

ข้อกำหนดสิ ทธิ์ จะมีผลใช้บงั คับในวันที่ ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ไปจนถึงและรวมวันกำหนดกำรใช้สิท ธิ ครั้ ง
สุดท้ำย โดยข้อกำหนดสิ ทธิน้ ีจะใช้บงั คับ และ ตีควำมตำมกฎหมำยไทย หำกมีขอ้ ควำมใดๆ ในข้อกำหนดสิ ทธิน้ ีขดั หรื อแย้ง
กับกฎหมำยหรื อประกำศใด ๆ ที่มีผลใช้บงั คับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ให้ใช้ขอ้ ควำมตำมกฎหมำยหรื อประกำศดังกล่ำวบังคับ
กับใบสำคัญแสดงสิ ทธิแทนข้อควำมของข้อกำหนดสิ ทธิน้ ีเฉพำะในส่วนที่ขดั หรื อแย้งกัน
ผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริ ษทั บี-52 แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

(นำงนรำวดี วรวณิ ชชำ)
กรรมกำร

