- สรุ ปข้ อสนเทศ –
ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสาคัญใบสาคัญแสดงสิทธิท่ ีจะซือ้ หุ้นสามัญของ บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล
โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) รุ่ นที่ 2 (NCL-W2)
วันที่เป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียน

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 (เริ่ มซื ้อขายวันที่ 6 กรกฎาคม 2560)

ตลาดรอง

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“mai”)

จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ

63,635,200 หน่วย

จานวนหุ้นที่รองรับการใช้ สิทธิ

63,635,200 หุ้น

การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ

บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) โดยจัดสรรให้ แก่
ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิด
มูลค่า ในอัตราส่วน 6.6 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีมี
เศษให้ ปัดเศษทิ ้ง) โดยกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น สามัญของบริ ษัทที่มีสิทธิ
ได้ รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ออกในครัง้ นี ้ (Record date) วันที่ 22 มิถนุ ายน
2560 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 23
มิถนุ ายน 2560

สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ

ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ
1.50 บาท (โดยอัตราการใช้ สทิ ธิอาจเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่มีการปรับสิทธิ)

ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ

ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลีย่ นมือได้

อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ

12 เดือน นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ (วันที่ออกตรงกับวันที่
30 มิถนุ ายน 2560 วันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายและวันครบกาหนดอายุตรงกับวันที่ 29
มิถุน ายน 2561 ซึ่ง ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ จ ะพ้ น สภาพจากการเป็ น หลัก ทรั พ ย์
จดทะเบียนในวันถัดไป คือวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561)
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ผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิรายใหญ่
ลาดับ
ชื่อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

กลุม่ พัวถาวรสกุล (1)
บริ ษัท ร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จากัด (2)
กลุม่ ธินรุ่งโรจน์ (3)
นางนวพร รัตนชัยกานนท์
นายมนต์ชยั สาทรสัมฤทธิ์ผล
น.ส.พรทิพย์ แซ่ลิ ้ม
นายวัญเทนันท์ เตชะมรกต
น.ส.เนติรัด สังข์งาม
กลุม่ วิวฒ
ั น์วรพันธ์ (4)
นายสุขสันต์ กิตติภทั รพงษ์
อืน่ ๆ
รวมทัง้ สิน้

ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ
31,860,073
8,741,227
1,255,000
906,000
748,893
606,060
606,060
606,060
563,907
519,984
17,221,936
63,635,200

หมายเหตุ : รายละเอียดกลุม่ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิรายใหญ่ มีดงั นี ้
ชื่อ
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ

%ของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยื่น
จดทะเบียนในครัง้ นี ้
50.07%
13.74%
1.97%
1.42%
1.18%
0.95%
0.95%
0.95%
0.89%
0.82%
27.06%
100.00%
%ของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยื่น
จดทะเบียนในครัง้ นี ้

(1) กลุ่มพัวถาวรสกุล ประกอบด้ วย
1.1
นายกิตติ พัวถาวรสกุล
16,903,833
26.56%
1.2
น.ส.ปิ่ นรัก ประสิทธิศิริกลุ
4,628,787
7.27%
1.3
น.ส.ฟ้าใส พัวถาวรสกุล
4,624,045
7.27%
1.4
น.ส.ยิ่งรัก พัวถาวรสกุล
4,545,454
7.14%
1.5
นายวิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกลุ
1,157,954
1.82%
(2) บริษัท ร่ วมทุน เค-เอสเอ็มอี จากัด : มี บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คิดเป็ นจานวน 99.99%
(3) กลุ่มธินรุ่ งโรจน์ ประกอบด้ วย
3.1
นายวรนันท์ ธินรุ่งโรจน์
1,150,000
1.81%
3.2
น.พ.วสุนนท์ ธินรุ่งโรจน์
65,000
0.10%
3.3
นางสุวรรณา ธินรุ่งโรจน์
40,000
0.06%
(4) กลุ่มวิวัฒน์ วรพันธ์ ประกอบด้ วย
4.1
นางนวลละออ วิวฒ
ั น์วรพันธ์
271,818
0.43%
4.2
น.พ.ธวัชชัย วิวฒ
ั น์วรพันธ์
233,000
0.37%
4.3
นายวีรพันธ์ วิวฒ
ั น์วรพันธ์
39,393
0.06%
4.4
นางสาวลลิดา วิวฒ
ั น์วรพันธ์
19,696
0.03%
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การใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
1. วันกาหนดการใช้ สทิ ธิ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้ ทกุ วันทาการสุดท้ ายของทุก ๆ 6 เดือน (เดือนธันวาคม และ
เดือนมิถนุ ายน) ยกเว้ นครัง้ สุดท้ ายจะกาหนดวันใช้ สิทธิตรงกับวันหมดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ ทังนี
้ ้ วันกาหนดการใช้ สิทธิ
ครัง้ แรกจะตรงกับวันที่ 29 ธันวาคม 2560 และกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ายจะตรงกับวันที่ 29 มิถนุ ายน 2561 โดยจะสามารถใช้
สิทธิได้ ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิรวมทังสิ
้ ้น 2 ครัง้
ครัง้ ที่
1
2

วันใช้ สิทธิ
วันที่ 29 ธันวาคม 2560
วันที่ 29 มิถนุ ายน 2561

2. การใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ
ในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทแต่ละครัง้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญทังหมดหรื
้
อบางส่วนได้
3. ระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ
การแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิการซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละครัง้ (ยกเว้ นการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย)
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท จะต้ องแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้น
สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ระหว่างเวลา 09.00 - 15.30 น. ของทุกวันทาการของบริ ษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทาการก่อนวัน
กาหนดการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ (“ระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ ”)ในกรณีที่วนั กาหนดการใช้ สทิ ธิตรงกับวันหยุดทาการ
ของบริ ษัท ให้ เลือ่ นวันกาหนดการใช้ สทิ ธิดงั กล่าว เป็ นวันทาการสุดท้ ายก่อนหน้ าวันกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ ดังกล่าว
การแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิการซื ้อหุ้นสามัญครัง้ สุดท้ าย
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท จะต้ องแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้น
สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ระหว่างเวลา 09.00 - 15.30 น. ของทุกวันทาการของบริ ษัท ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันครบ
กาหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย (“ระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ าย”) ในกรณีที่วนั กาหนดการใช้ สิทธิครัง้
สุดท้ ายตรงกับวันหยุดทาการของบริ ษัท ให้ เลื่อนวันกาหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายดังกล่าว เป็ นวันทาการสุดท้ ายก่อนหน้ าวัน
กาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ายดังกล่าว
การแจ้ งข่าวเกี่ยวกับการใช้ สิทธิ ระยะเวลาการใช้ สิทธิ และระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ บริ ษัทจะแจ้ ง
รายละเอียดดังกล่าวอย่างน้ อย 5 วันทาการก่อนระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ ในระบบ SET SMART /
SET Portal สาหรับการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย บริ ษัทจะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิภายใน 7 วันหลังวันปิ ดสมุดทะเบียน นอกจากนี ้ บริ ษัทจะปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญ
แสดงสิทธิ 21 วันก่อนวันครบกาหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะทาการขึ ้นเครื่ องหมายห้ าม
การซื ้อขาย (SP) ล่วงหน้ า 3 วันทาการก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ สุดท้ าย
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วิธีการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
1. สถานที่ติดต่อในการใช้ สทิ ธิ
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้ าตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้ าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 02-4737330-40 โทรสาร 02-4737329
Website : www.nclthailand.com
ทังนี
้ ้ในกรณีทบี่ ริ ษัทมีการเปลีย่ นแปลงสถานที่ติดต่อในการใช้ สทิ ธิ บริ ษัทจะแจ้ งรายละเอียดให้ กบั ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SETSMART / SET Portal) ต่อไป
2. ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิซื อ้ หุ้นสามัญของบริ ษัทได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้
สิทธิ และ/หรื อบริ ษัทหลักทรัพย์ทกุ แห่ง หรื อดาวน์โหลดจากเว็บไซด์ของบริ ษั ท www.nclthailand.com ได้ ในระหว่างระยะเวลา
แสดงความจานงในการใช้ สทิ ธิ
1) ในกรณีที่เป็ นใบสาคัญแสดงสิทธิ อยู่ในระบบไร้ ใบหุ้น (Script less) ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ต้องการใช้ สิทธิ
ต้ องแจ้ งความจานงและกรอกแบบคาขอ เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อเพื่อให้ ออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามที่ตลาด
หลักทรัพย์กาหนด โดยยื่นต่อบริ ษัทหลักทรัพย์ที่ทาหน้ าที่เป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริ ษัทหลักทรัพย์
ดังกล่าว จะดาเนินการแจ้ งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ นาไปใช้ เป็ น
หลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนกับบริ ษัท เพื่อดาเนินการใช้ สทิ ธิตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น
2) ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทจะต้ อง
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ โดยดาเนินการและส่งเอกสาร ดังต่อไปนี ้ให้ แก่บริ ษัทตามสถานที่ข้างต้ น
(ก) ใบแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญที่ได้ กรอกข้ อความถูกต้ อง ชัดเจน และครบถ้ วนทุกรายการ
(ข) ใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด ซึ่งผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ลงลายมือชื่อผู้โอนด้ านหลัง ตามจานวนที่ระบุอยู่ในใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ และหนังสือมอบอานาจให้ ผ้ อู ื่นมารับใบสาคัญ
แสดงสิทธิฉบับใหม่ สาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สทิ ธิ (ถ้ ามี)
(ค) ชาระเงินตามจานวนในการใช้ สิทธิ ตามที่ระบุในใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ โดยผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญจะต้ องชาระเป็ น เงินสด เช็ค ดร๊ าฟท์ ตัว๋ แลกเงินธนาคาร หรื อ
คาสัง่ จ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรี ยกเก็บได้ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ภายใน 2 วันทาการ นับจากวันที่ในการใช้ สิทธิแต่ละครัง้ โดย
ขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่าย “บัญชีจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนบริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)”
(‘‘Account for Subscription for Ordinary Shares of NCL International Logistics Public Company Limited’’) ประเภท
บัญชี กระแสรายวัน 158-309-0343 ธนาคารกรุ งเทพ สาขาถนนตากสิน ทังนี
้ ้ การใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็
ต่อเมื่อบริ ษัทได้ เรี ยกเก็บเงินจานวนดังกล่าวได้ แล้ วเท่านัน้ หากเรี ยกเก็บเงินไม่ได้ ด้วยเหตุผลใดๆ ที่มิได้ เกิดจากบริ ษัทให้ ถือว่าผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริ ษัทตกลงให้ ถือเป็ นการยกเลิกการขอใช้ สทิ ธิในครัง้ นัน้ แต่ทงนี
ั ้ ้ไม่เป็ นการตัดสิทธิที่จะ
ใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญในครัง้ ต่อไป เว้ นแต่เป็ นการยกเลิกการใช้ สทิ ธิ ในครัง้ สุดท้ าย ให้ ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญ
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แสดงสิทธิดงั กล่าวอีกต่อไป ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิจะเป็ นผู้รับภาระค่าอากรแสตมป์ ที่เกิดขึ ้น
อันเนื่องมาจากการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อซื ้อหุ้นสามัญ
(ง) หลักฐานประกอบการจองซื ้อ
1. บุคคลสัญชาติไทย : สาเนาบัตรประชาชนพร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
2. บุคคลต่างด้ าว
: สาเนาหนังสือเดินทางพร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
3. นิติบคุ คลในประเทศ :
สาเนาหนังสือรับรองบริ ษัทพร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ องโดยกรรมการผู้มีอานาจที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริ ษัทนัน้ และเอกสารหลักฐานของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อ
ตาม 1. หรื อ 2. พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
4. นิติบคุ คลต่างประเทศ : สาเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง และ
เอกสารหลักฐานของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อตาม 1. หรื อ 2. พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
3) จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ขอใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้ องเป็ น
จานวนเต็มเท่านัน้ โดยอัตราการใช้ สิทธิเท่ากับใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
เว้ นแต่การปรับสิทธิ
4) จานวนหุ้นสามัญที่ออกเมื่อมีการใช้ สิทธิ จะคานวณโดยการนาจานวนเงินในการใช้ สิทธิ ซึ่งผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิได้ ชาระตามที่กล่าวข้ างต้ น หารด้ วยราคาการใช้ สทิ ธิในขณะที่มีการใช้ สทิ ธินนั ้ โดยบริ ษัทจะออกหุ้น
สามัญเป็ นจานวนเต็มไม่เกินจานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ คูณด้ วยอัตราการใช้ สิทธิ หากมี
การปรับราคาการใช้ สทิ ธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สทิ ธิแล้ ว ทาให้ มีเศษเหลืออยู่จากการคานวณดังกล่าว บริ ษัทจะไม่นาเศษดังกล่าว
มาคิดคานวณและจะชาระเงินที่เหลือจากการใช้ สทิ ธิดงั กล่าวคืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ โดย
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันกาหนดการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ โดยไม่มีดอกเบี ้ย
5) หากบริ ษัทได้ รับหลักฐานใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อจานวนเงินที่บริ ษัท ได้ รับชาระไม่ครบ
ตามจานวนที่ระบุไว้ ในใบแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ หรื อบริ ษัทตรวจสอบได้ ว่าข้ อความที่ผ้ ูถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ กรอกลงในใบแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญนัน้ ไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถูกต้ องผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ต้ องทาการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลาการแจ้ งความจานงใช้ สทิ ธิในแต่ละ
ครัง้ หากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่ทาการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัทจะถือ
ว่าการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิในครัง้ นันสิ
้ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สิทธิ และบริ ษัทจะจัดส่งเงินที่ได้ รับ และ ใบสาคัญแสดง
สิทธิ คืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันที่กาหนดการใช้ สทิ ธิ โดยไม่มีดอกเบี ้ยให้ ไม่วา่ กรณีใดๆ
ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ชาระจานวนเงินในการใช้ สิทธิ ไม่ครบถ้ วน บริ ษัท
มีสทิ ธิที่ที่จะดาเนินการประการใดประการหนึง่ ต่อไปนี ้ ตามที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิเลือกไว้ ในใบ
แจ้ งความจานง
(ก) ถือว่าการแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธินนสิ
ั ้ ้นสภาพลง โดยไม่มีการใช้ หรื อ
(ข) ถือว่าจานวนหุ้นสามัญที่จองซื ้อมีจานวนเท่ากับจานวนที่จะได้ รับตามจานวนเงินในการใช้ สิทธิ ซึ่งบริ ษัทได้ รับชาระไว้
จริ งตามราคาการใช้ สทิ ธิในขณะนัน้ หรื อ
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(ค) ให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ชาระเงินเพิ่มเติมตามจานวนที่ประสงค์จะใช้ สิทธิ ให้
ครบถ้ วนภายในระยะเวลาแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิในครัง้ นัน้ หากบริ ษัทไม่ได้ รับเงินครบถ้ วนตามจานวนในการใช้ สิทธิภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัทจะถือว่าการแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิในครัง้ นันสิ
้ ้นสภาพลง โดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ
ในกรณีตาม (ก) และ (ค) บริ ษัทจะส่งเงินที่ได้ รับไว้ และใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริ ษัทถือว่า
ไม่มีการใช้ สทิ ธิดงั กล่าว คืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วัน
นับจากวันถัดจากวันกาหนดการใช้ สทิ ธิ โดยไม่มีดอกเบี ้ย
ในกรณีตาม (ข) บริ ษัทจะส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิสว่ นที่เหลือในกรณีที่บริ ษัทถือว่ามี
การใช้ สทิ ธิเพียงบางส่วนคืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วัน
นับจากวันถัดจากวันกาหนดการใช้ สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี ้ย อย่างไรก็ดี ใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่มี
การใช้ สทิ ธิดงั กล่าว ยังมีผลใช้ ตอ่ ไปจนถึงวันกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย
6) เมื่อมีผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
การแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ สง่ มอบทังใบส
้ าคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ใบแจ้ ง
ความจานงในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ และชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญถูกต้ องและครบถ้ วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อ
ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้ สทิ ธิได้ เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมจากบริ ษัท
7) เมื่อพ้ นกาหนดวันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ายแล้ ว แต่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ยังมิได้ ปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขของการใช้ สทิ ธิที่กาหนดไว้ อย่างครบถ้ วน ให้ ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธินนๆ
ั ้ สิ ้นสภาพลง โดย
ไม่มีการใช้ สิทธิ และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ จะใช้ สิทธิไม่ได้ อีกเมื่อพ้ นกาหนดการใช้ สิทธิครัง้
สุดท้ าย
8) ในกรณีที่บริ ษัทไม่สามารถคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ ใช้ สิทธิ ให้ กับผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ
ได้ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันถัดจากวันกาหนดการใช้ สทิ ธิในครัง้ นันๆ
้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดง
สิทธิจะได้ รับอัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากเงินส่วนที่ไม่ได้ รับการใช้ สิทธินบั ตังแต่
้ วนั ที่พ้นกาหนดเวลา 14 วัน
ดังกล่าว จนถึงวันที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ รับคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ ใช้ สทิ ธิ
อย่างไรก็ดี หากบริ ษัทได้ ทาการส่งเช็ค ดร๊ าฟท์ ตัว๋ แลกเงินธนาคาร หรื อคาสัง่ จ่ายเงินธนาคาร ซึ่งขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะ
ชื่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิโดยถูกต้ องแล้ วโดยชอบ ผู้
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
9) ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นรองรับไม่เต็มจานวนที่ตนมีสิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ บริ ษัทจะออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิใบใหม่ที่ระบุจานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สทิ ธิให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วัน
นับแต่วนั ใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ ยกเว้ นในการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ายจะไม่มีการออกใบสาคัญแสดงสิทธิใดๆ อีก
10) ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นจานวนมากกว่า
จานวนที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิ บริ ษัทจะส่งใบสาคัญแสดงสิทธิใบใหม่ โดยมีจานวนของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ลดลงให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิดงั กล่าว หากใบสาคัญแสดงสิทธินนอยู
ั ้ ใ่ นระบบใบหุ้น โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันใช้ สิทธินนๆ
ั้
และจะทาการยกเลิกใบสาคัญแสดงสิทธิใบเก่า
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11) บริ ษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงทุนชาระแล้ วของบริ ษัท ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่
สาหรับการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ ภายใน 14 วันนับตังแต่
้ วนั ที่บริ ษัทได้ รับชาระค่าหุ้นตามจานวนที่มีการใช้ สิทธิแต่ละครัง้ และบริ ษัท
จะดาเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ ใช้ สิทธินนั ้ เข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นสามัญของบริ ษัท ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตาม
จานวนหุ้นสามัญที่คานวณได้ จากการใช้ สทิ ธิในครัง้ นัน้
12) ในกรณีห้ นุ สามัญที่สารองไว้ เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิที่ไม่เพียงพอ บริ ษัทจะดาเนินการชดใช้ ค่าเสียหายที่เกิดขึ ้นให้ แก่ผ้ ู
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้ สทิ ธิได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจะไม่ชดใช้ คา่ เสียหายให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถ
ใช้ สิทธิได้ ถึงแม้ ว่าจะมีห้ นุ สามัญเพียงพอก็ ตาม ในกรณีเช่น ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิต่างด้ าวที่ไม่สามารถใช้ สิทธิเพราะถูกจากัด
สิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ระบุไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท
13) (ก) ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่เป็ นบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยตามข้ อบังคับบริ ษัท จะสามารถใช้ สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิ เพื่อซื ้อหุ้นรองรับของบริ ษัทไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนได้ ภายใต้ เงื่อนไขว่า เมื่อได้ ใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิในวันใช้
สิทธิในครัง้ นันๆ
้ แล้ วต้ องไม่ทาให้ การถือหุ้นของบริ ษัทโดยบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยทังหมดขั
้
ดต่อข้ อบังคับของบริ ษัท หรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องในเรื่ องสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย ซึ่ง ณ วันออกใบสาคัญแสดงสิทธิอยู่ที่ร้อยละ 49 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท
(ข) อย่างไรก็ดี หากข้ อจากัดการถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยตาม (ก) ข้ างต้ นมีผลทาให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่เป็ นบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย ซึ่งได้ ใช้ สิทธิ ตามวิธีการดังกล่าวมาครบถ้ วน ไม่สามารถใช้ สิทธิได้ เต็มจานวนที่ระบุใน
หนังสือแสดงความจานงในการใช้ สิทธิ บริ ษัทจะอนุญาตให้ ดาเนินการใช้ สิทธิ ได้ เพียงส่วนที่ไม่ขดั ต่อข้ อจากัดการถือหุ้นข้ างต้ น
ภายใต้ หลักการผู้แสดงความจานงก่อนจะสามารถใช้ สทิ ธิได้ ก่อน (First Come, First Served) และบริ ษัทจะคืนใบสาคัญแสดงสิทธิ
และเงินส่วนที่ไม่ได้ ใช้ สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ ถู ื อใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่เป็ นบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยดังกล่าวทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วนั ใช้ สิทธิในครัง้ นันๆ
้ หากในวันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่เป็ นบุคคลที่มิใช่
สัญชาติไทยไม่สามารถใช้ สทิ ธิ เนื่องจากข้ อจากัดเรื่ องสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยให้ ถือว่าใบสาคัญ
แสดงสิทธิดงั กล่าวหมดอายุลง โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่เป็ นบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยดังกล่าว ไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าเสียหาย
หรื อค่าชดใช้ ใดๆ จากบริ ษัท และบริ ษัทจะไม่มีการชาระค่าเสียหายหรื อค่าชดเชยใดๆ ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ จากการ
ดังกล่าวทังสิ
้ ้น
14) การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่ ชื่อที่จะระบุในหุ้นสามัญออกใหม่จะใช้ ชื่อเดียวกันกับชื่อที่ปรากฏอยู่ในแบบ
แสดงความจานงการใช้ สิทธิ โดยบริ ษัทจะจัดส่งใบหุ้นไปยังผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามที่อยู่ที่ได้ ระบุไว้ ในแบบแสดงความจานง
การใช้ สทิ ธิโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 15 วัน นับจากวันกาหนดการใช้ สิทธิแต่ละครัง้ อย่างไรก็ตามบริ ษัทอาจตก
ลงกับผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิลว่ งหน้ า ให้ บริ ษัทเก็บใบหุ้นสามัญ ใบสาคัญแสดงสิทธิ ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ เช็ค และเอกสาร
อื่นๆ ไว้ ที่บริ ษัทเพื่อให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อตัวแทนมารับไปด้ วยตัวเองก็ได้ โดยจะต้ องดาเนินการตามที่บริ ษัทกาหนด
บริ ษัทอาจจะออกใบหุ้นในระบบใบหุ้น (Script) และระบบไร้ ใบหุ้น (Scriptless) หากบริ ษัทจะออกหุ้นสามัญโดยระบบไร้ ใบหุ้น
บริ ษัทจะดาเนินการเมื่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ แจ้ งให้ บริ ษัททราบว่า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ยอมรับเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์
ให้ กบั ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิแล้ ว โดยบริ ษัทจะส่งใบหุ้นสามัญหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิเข้ าฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิต้องระบุชื่อและบัญชีของบริ ษัทสมาชิกของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ถกู ต้ องในแบบแสดงความจานงการใช้ สทิ ธิ
ซื ้อหุ้นสามัญ และบริ ษัทจะส่งมอบหุ้นสามัญหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิผา่ นบัญชีฝากหลักทรัพย์ภายใน 7 วันทาการนับจากวันใช้ สิทธิ
แต่ละครัง้
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การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิ
1. บริ ษัทต้ องดาเนินการปรับราคาการใช้ สทิ ธิ และอัตราการใช้ สทิ ธิตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก) เมื่อบริ ษัทเปลีย่ นแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัท อันเป็ นผลมาจากการรวมหรื อการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่
ได้ ออกแล้ วของบริ ษัท
(ข) เมื่อบริ ษัทเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคลในวงจากัด ในราคาเฉลี่ยต่อ
หุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คานวณได้ ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท”
(ค) เมื่อบริ ษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ ประชาชนทัว่ ไป โดยหลักทรัพย์นนให้
ั ้ สิทธิแก่
ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ หรื อใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื ้อหุ้นสามัญ โดยราคาเฉลีย่ ต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงั กล่าว ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้น
สามัญของบริ ษัท”
(ง) เมื่อบริ ษัทจ่ายปั นผลทังหมดหรื
้
อบางส่วนเป็ นหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท
(จ) เมื่อบริ ษัทจ่ายปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้ อยละ 90 ของกาไรสุทธิ หลังหักภาษี เงินได้ ของบริ ษัท สาหรับการ
ดาเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ระหว่างอายุใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้ นี ้
(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทาให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ด้ อยไปกว่าเดิมเสียสิทธิ
และผลประโยชน์ใดๆ อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นันไม่
้ ได้ อยูใ่ นข้ อ (ก) ถึง (จ)
2. บริ ษัทจะไม่ขยายอายุใบสาคัญแสดงสิทธิและจะไม่แก้ ไขเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิเว้ นแต่จะมีการปรับ
สิทธิตามข้ อ 1.
3. การคานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ และอัตราการใช้ สิทธิตามข้ อ (ก) ถึง (ฉ) เป็ นอิสระต่อกันและจะคานวณการ
เปลี่ยนแปลงตามลาดับเหตุการณ์ต่างๆ ก่อนหลังเปรี ยบเทียบกับ "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท ” สาหรับกรณีที่เหตุการณ์
ต่างๆ เกิดขึ ้นพร้ อมกัน ให้ คานวณการเปลี่ยนแปลงเรี ยงตามลาดับ ดังนี ้ คือ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) และ (ฉ) โดยในแต่ละลาดับครัง้ ที่
คานวณการเปลีย่ นแปลง ให้ คงสภาพของราคาการใช้ สทิ ธิเป็ นทศนิยม 3 ตาแหน่ง และอัตราการใช้ สทิ ธิเป็ นทศนิยม 3 ตาแหน่ง
4. การคานวณการเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิตามข้ อ (ก) ถึง (ฉ) จะไม่มีการเปลีย่ นแปลง ซึง่ ทาให้ ราคาการ
ใช้ สิทธิใหม่สงู ขึ ้น และ/หรื อ อัตราการใช้ สิทธิลดลง เว้ นแต่กรณีการรวมหุ้น ในกรณีที่ห้ นุ สามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิตามจานวน
ใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิของการแสดงความจานงการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ (ทศนิยม 3 ตาแหน่ง ของอัตรา
การใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง) คานวณออกมาเป็ นเศษของหุ้นให้ ตดั เศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง และหากราคาการใช้ สิทธิหลังการ
เปลีย่ นแปลง (ทศนิยม 3 ตาแหน่ง) คูณกับจานวนหุ้นสามัญ ในการแสดงความจานงการใช้ สิทธิในรอบนัน้ คานวณได้ เป็ นเศษของ
บาทให้ ตดั เศษของบาททิ ้ง
5. ในกรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิจนเป็ นผลทาให้ ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่มีราคาต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของ
บริ ษัท (Par Value) ก็ให้ ใช้ ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่ดงั กล่าว เว้ นแต่จะเป็ นกรณีที่กฎหมายห้ ามมิให้ บริ ษัทออกหุ้นต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้
บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะปรับราคาใช้ สทิ ธิใหม่เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญ สาหรับอัตราการใช้ สทิ ธิใหม่ให้ ใช้ อตั ราการใช้ สิทธิ
ที่คานวณได้ ตามข้ อ (ก) ถึง (ฉ) เช่นเดิม
6. สถานภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่อยูร่ ะหว่างวันที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญ
แสดงสิทธิแสดงความจานงใช้ สิทธิ และ วันก่อนที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ ว อันเนื่องมาจากการใช้ สิทธิ
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ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ จะมีสถานภาพและสิทธิ เช่นเดียวกับใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ยงั ไม่ได้ แสดงความจานงใช้ สทิ ธิ และสถานภาพจะสิ ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้ รับจดทะเบียนเพิ่มทุน
ชาระแล้ ว อันเนื่องมาจากการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิข้างต้ นแล้ ว
ในกรณีบริ ษัทมีการปรับราคาการใช้ สทิ ธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สิทธิ ในช่วงที่บริ ษัทยังไม่ได้ นาหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้
สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ เข้ าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบ
แทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ ทาการใช้ สทิ ธิแล้ วจะได้ รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริ ษัทจะดาเนินการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติม
ให้ แก่ใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยเร็ วที่สดุ ตามจานวนที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญ
แสดงสิทธิ สมควรจะได้ รับ หากราคาที่ปรับใหม่นนมี
ั ้ ผลบังคับใช้ โดยหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มเติม อาจได้ รับช้ ากว่าหุ้นสามัญที่ได้ รับก่อน
หน้ านี ้แล้ ว แต่ไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่มีการปรับสิทธิ
7. หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและได้ รับผลประโยชน์อนั พึงได้
เหมือนหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรี ยกชาระเต็มมูลค่าแล้ วของบริ ษัท ทุกประการ เมื่อกระทรวงพาณิชย์ได้ รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระ
แล้ วของบริ ษัท
8. การแจ้ งเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิ ตามเงื่อนไขที่ได้ กาหนดไว้ ข้างต้ น และการเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนด
สิทธินนั ้ มีดงั นี ้
1) บริ ษัทจะดาเนินการแจ้ งการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในระบบ SET SMART / SET Portal ในทันทีหรื อก่อนวันที่อตั ราหรื อราคาใช้ สทิ ธิมีผลบังคับใช้
2) บริ ษัทจะดาเนินการแจ้ งผลการเปลีย่ นแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคานวณ และเหตุผลที่ตอั งมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ให้ สานักงาน ก.ล.ต. ทราบเพื่อแจ้ งราคาการใช้ สิทธิ อัตราการใช้ สิทธิ หรื อข้ อกาหนดสิทธิ ที่กาหนดขึ ้นมาใหม่ รวมทังข้
้ อเท็จจริ ง
โดยย่อของสาเหตุที่มีการปรับสิทธิ วิธีการคานวณ และวันที่ที่การปรับสิท ธิดงั กล่าวมีผลใช้ บงั คับภายใน 15 วันนับตังแต่
้ วนั ที่มีเหตุ
ให้ ต้องดาเนินการเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิ และอัตราการใช้ สทิ ธิ หรื อเปลีย่ นแปลงข้ อกาหนดสิทธินนั ้
การออกและส่ งมอบหุ้นสามัญออกใหม่
ในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ในแต่ละครัง้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่ใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ สามารถเลือกให้ บริ ษัทดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1. ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ โดยให้ ออกใบหุ้นในนามของผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด จะส่งมอบใบหุ้นตามจานวนที่ใช้ สทิ ธิแก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดง
สิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ ในสมุดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 วันนับจากวันครบ
กาหนดการใช้ สทิ ธิแต่ละครัง้ ในกรณีนี ้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ จะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการ
ใช้ สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ จนกว่าจะได้ รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้ รับภายหลังจากที่ห้ นุ สามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิได้ รับอนุญาตให้
เข้ าทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์
2. ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ แต่ประสงค์จะใช้ บริ การของ
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิไว้
ในบัญชี ของบริ ษัทหลักทรั พย์ ซึ่งผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ มีบัญชี ซือ้ ขายหลักทรั พย์ อยู่ ในกรณี นี ้ ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์
จะดาเนินการนาหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิฝากไว้ กบั “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก”และ
ศูน ย์ รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ จ ะบัน ทึก ยอดบัญ ชี จ านวนหุ้น สามัญ ที่ บ ริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ นัน้ ฝากหุ้น สามัญ อยู่ใ นขณะเดี ย วกัน บริ ษั ท
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หลักทรัพย์นนก็
ั ้ จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นสามัญที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญฝากไว้ และออกหลักฐานการฝาก
ให้ แก่ผ้ ใู ช้ สทิ ธิจองซื ้อหุ้นสามัญภายใน 7 วันนับจากวันครบกาหนดการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ ในกรณีนี ้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับ
การจัดสรรหุ้นสามัญจะสามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิ ในตลาดหลักทรัพย์ ได้ ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ ห้ นุ
สามัญที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิทาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ เลือกให้ บริ ษัทดาเนินการตามข้ อ 2 ชื่อของผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิที่ได้ รับการจัดสรรหุ้น จะต้ องตรงกับชื่อเจ้ าของบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้
ในบัญชีหลักทรัพย์ดงั กล่าว มิฉะนันแล้
้ ว บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการออกใบหุ้นแก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับการจัดสรร
หุ้นตามข้ อ 1 แทน
3. ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้ บริ การของศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600
กรณีนี ้ บริ ษัทจะดาเนินการนาหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึก
ยอดบัญชีจานวนหุ้นสามัญตามจานวนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ รับการจัดสรรไว้ ในบัญชีผ้ อู อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และ
ออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นภายใน 7 วันนับจากวันครบกาหนดการใช้ สิทธิในแต่ละ
ครัง้ เมื่อผู้ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นต้ องการขายหุ้น ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นต้ องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้ องติดต่อผ่าน
บริ ษัทหลักทรัพย์ทวั่ ไป ซึง่ อาจจะมีคา่ ธรรมเนียมในการดาเนินตามที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรื อ บริ ษัทหลักทรัพย์นนๆ
ั ้ กาหนด
ดังนันในกรณี
้
นี ้ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้
หุ้นของบริ ษัททาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นได้ ดาเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี
600 ดังกล่าวแล้ ว

ในกรณีท่ ีบริษัทไม่ สามารถจัดให้ มีห้ ุนสามัญเพื่อรองรับการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทจะชดใช้ คา่ เสียหายให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดดังนี ้
1. บริ ษัทจะชดใช้ คา่ เสียหายให้ เฉพาะใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่มาแจ้ งความจานงที่จะใช้ สทิ ธิ
ในวันกาหนดการใช้ สิทธิแต่ละครัง้ ซึ่งบริ ษัทไม่สามารถจัดให้ มีห้ นุ สามัญเพื่อรองรับ การใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิทธิได้ อย่างเพียงพอ ยกเว้ นกรณีตามที่ระบุไว้ ในข้ อจากัดในการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทจะจัดให้ มีการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ เพื่อพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิภายใน 30 วัน นับจาก
วันกาหนดการใช้ สทิ ธิที่บริ ษัทไม่สามารถจัดให้ มีห้ นุ สามัญเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิได้ อย่างเพียงพอ ทังนี
้ ้เพื่อทาการตรวจสอบรายชื่อผู้
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเท่านัน้ ซึง่ การปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ จะไม่มีผลกระทบต่อราคาซื ้อขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
แต่อย่างใด
การชดใช้ ค่าเสียหายตามข้ อ 1 บริ ษัทจะชาระให้ เป็ นเช็คระบุชื่อขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะ และจะจัดส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับภายใน 30 วัน นับจากวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิข้างต้ น
2. การคานวณค่าเสียหายที่บริ ษัทจะชดใช้ ให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามข้ อ 1. มีสตู ร
การคานวณ ดังนี ้
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ค่าเสียหายต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย = A x [MP – EP]
โดยที่

A คือ จานวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้ มี และ/หรื อ เพิ่มขึ ้นตามอัตราการใช้ สทิ ธิที่เปลีย่ นแปลงเพิ่มขึ ้น 1 หน่วย
MP คือ ราคาเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญของบริ ษัท ในวันกาหนดการใช้ สทิ ธิในแต่ละรอบ ซึง่ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ มาแสดงความจานงในการใช้ สิทธิ (ราคาเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญของบริ ษัท
คานวณจาก มูลค่าซื ้อขายหุ้นสามัญทังหมดของบริ
้
ษัท หารด้ วยจานวนหุ้นสามัญของบริ ษัทที่มีการซื ้อขายทังหมด
้
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
EP คือ ราคาการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อราคาการใช้ สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ หากมีการปรับราคาการ
ใช้ สทิ ธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สทิ ธิ

ข้ อจากัดในการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทไม่มีข้อจากัดการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ เว้ นแต่ การโอนเกิดขึ ้นในช่วงปิ ดสมุดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ เพื่อพักการโอน
สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิในกรณีการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย ซึ่งบริ ษัทจะปิ ดสมุดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ เพื่อพักการโอนหรื อ
การใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนวันครบกาหนดการใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ ายและตลาดหลักทรั พย์ฯจะทาการขึ น้
เครื่ องหมาย SP (ห้ ามการซื ้อขาย) ล่วงหน้ า 3 วันทาการก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน (ในกรณีที่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทาการให้ เลื่ อนวันปิ ดสมุดทะเบียนเป็ นวันทาการก่อนหน้ า ) แต่การใช้ สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุ้น
สามัญของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ทมี่ ิใช่สญ
ั ชาติไทยมีข้อจากัด ดังนี ้
1. บริ ษัทจะไม่ออกหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ใู ช้ สทิ ธิที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย ซึง่ ได้ ดาเนินการใช้ สทิ ธิตามวิธีการใช้ สิทธิจนทาให้ สดั ส่วน
การถือหุ้นของคนที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทยมีจานวนเกินกว่าร้ อยละ 49 ตามที่ระบุไว้ ในข้ อบังคับบริ ษัทฯ (หมวดที่ 4 ข้ อที่ 15) หรื อตาม
สัดส่วนที่อาจมีการแก้ ไขในข้ อบังคับในอนาคต
2. หากข้ อจากัดการโอนดังกล่าวข้ างต้ น มีผลทาให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติ
ไทยที่ได้ ดาเนินการใช้ สทิ ธิตามวิธีการใช้ สทิ ธิ ไม่สามารถใช้ สิทธิได้ ตามจานวนที่ระบุในใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญ
ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะสามารถเลือกให้ บริ ษัท ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้
ก) ให้ บริ ษัทคืนใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ และเงินที่เหลือตามราคาใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดง
สิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ในส่วนที่ไม่สามารถใช้ สิทธิได้ โดยไม่มีดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทยดังกล่าว ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันใช้ สทิ ธิในครัง้ นันๆ
้
ข) ให้ บริ ษัทเป็ นผู้ถือใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ ใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ และเงินตาม
จานวนการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย ได้ ยื่นความจานงการใช้
สิทธิในส่วนที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สิทธิเอาไว้ ตามลาดับก่อนหลัง เพื่อดาเนินการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดง
สิทธิ ในส่วนที่ยงั มิได้ มีการใช้ สิทธิ ดงั กล่าว เมื่อมีการเข้ าถือหุ้นตามใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว
ไม่ขดั ต่อข้ อจากัดทังจ
้ านวนหรื อบางส่วน
ทังนี
้ ้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย จะต้ องแสดงความจานงที่จะให้ บริ ษัท
ดาเนินการตามข้ อ ก) หรื อ ข) ข้ างต้ น โดยระบุในใบแจ้ งความจานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ ณ วันแจ้ งความจานงการ ใช้ สิทธิในแต่
ละครัง้
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3. บริ ษัทจะอนุญาตให้ มีการดาเนินการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ในส่วนที่ยงั มิได้ รับ
การใช้ สิทธิตามข้ อ 2. ข) บางส่วนหรื อทังหมดในวั
้
นใช้ สิทธิวนั แรกที่สามารถกระทาได้ โดยไม่ขดั ต่อข้ อจากัด อย่างไรก็ดี หากมี
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่รอการใช้ สิทธิ ณ วันใช้ สิทธิ ดงั กล่าวมากกว่าจานวนหุ้นสามัญที่
อนุญาตให้ ซื ้อได้ โดยไม่ขดั ต่อข้ อจากัดการโอนหุ้น เรื่ องสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชาติ
ไทย บริ ษัทจะดาเนินการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชาติ
ไทย ตามลาดับการแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิที่ครบถ้ วนสมบูรณ์ตามข้ อกาหนดในการใช้ สทิ ธิในครัง้ นี ้
4. ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยจะไม่ได้ รับการชดเชยไม่ว่ารู ปแบบใดจาก
บริ ษัท ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการใช้ สทิ ธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้ อจากัดเรื่ องสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ ของผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย
5. หากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ แสดงความจานงให้ บริ ษัทดาเนินตาม ข้ อ 2. ข) และ
ณ วันใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ าย ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวไม่สามารถใช้ สิทธิ ได้ เนื่องจากข้ อจากัด
เกี่ยวกับการถือครองหุ้นของใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญ
แสดงสิทธิดงั กล่าวหมดอายุลง โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าเสียหาย
ใดๆ ต่อบริ ษัท และบริ ษัทจะไม่ดาเนินการชดใช้ คา่ เสียหายที่เกิดขึ ้นทังสิ
้ ้น
ระยะเวลาห้ ามจาหน่ ายหุ้น

ไม่มี

อื่นๆที่สาคัญ (ถ้ ามี)

ไม่มี

ที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ ามี)

ไม่มี

จัดทาโดย

บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
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