เลขที่ 031/2564
วันที่ 19 มกราคม 2564

เรื่อง

แจ้ งผลการประชุมผู้ถือหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ฯ (DW) ครัง้ ที่ 1/2564 ปี พ.ศ.2564
และแจ้ งการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ฯและผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิอนุพนั ธ์ -กรณีการใช้ ดชั นีหลักทรัพย์อ้างอิง ("ข้ อกาหนดสิทธิฯ")

เรียน

กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)ในฐานะผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ฯ

(DW) ได้ จดั ประชุมผู้ถือหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ฯ (DW) (“ผู้ถือหน่วย”)ในดัชนีราคา SET 50 Index ซื ้อขายสุดท้ าย เดือนมกราคม
2564 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น G ("S5042P2101G”) ครัง้ ที่ 1/2564 ปี พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในวันที่ 19 มกราคม
2564 เวลา 10:00 น. – 12:00 น. ณ ห้ องประชุมบริษัท เลขที่ 999/9 อาคารสานักงาน ดิออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชันที
้ ่ 20 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อขอแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
อนุพนั ธ์ฯ และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ – กรณีการใช้ ดชั นีหลักทรัพย์อ้างอิง เรื่ อง ดัชนีที่ใช้ ชาระราคา นัน้
เมื่อถึงเวลาประชุม ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหน่วยหรื อผู้ที่ได้ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหน่วยเข้ าร่วมประชุม บริษัทจึงไม่สามารถดาเนินการ
จัดประชุมได้ เนื่องจากองค์ประชุมจะต้ องเป็ นไปตาม ข้ อกาหนดสิทธิฯ ข้ อ 8.5 ซึง่ ระบุไว้ วา่ "องค์ประชุมในการประชุมจะต้ องประกอบด้ วยผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ฯ ที่ยงั มิได้ ใช้ สิทธิ และ/หรื อผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ฯ ที่ยงั มิได้ ใช้ สิทธิ โดยมีจานวน
หน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ฯที่ยงั มิได้ ใช้ สิทธิรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ฯ ทังหมดที
้
่
ยังมิได้ ใช้ สิทธิมาประชุม" ดังนัน้ เนื่องจากผู้เข้ าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามข้ อกาหนดสิทธิกาหนดไว้ จงึ ถือว่าการประชุมผู้ถือหน่วยเป็ น
อันยกเลิก
อนึ่ง เนื่องจากความจาเป็ นเร่งด่วนที่ ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ฯ (DW) S5042P2101G จะซื ้อขายสุดท้ ายวันที่ 25 มกราคม 2564
และตามเงื่อนไขในการประชุมครัง้ ใหม่ที่ข้อกาหนดสิทธิฯ ข้ อ 8.6 ได้ ระบุไว้ วา่ "การประชุมดังกล่าวสามารถเลื่อนออกไปได้ แต่จะต้ องห่างจาก
วันประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ฯ ครัง้ ก่อนไม่น้อยกว่าสิบ (10) วัน แต่ไม่เกินกว่าสามสิบ (30) วัน" ทาให้ บริษัทไม่สามารถจัดประชุม
ครัง้ ใหม่ได้ ทนั ภายในวันซื ้อขายสุดท้ าย
ดังนัน้ เพื่อประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วย DW เรื่องความชัดเจนของดัชนีที่ใช้ ชาระราคา บริษัท จึงขออาศัยความตาม ข้ อกาหนดสิทธิ ฯ ส่วน
ที่ 2 ข้ อกาหนดสิทธิทวั่ ไป ข้ อ 7 การแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อกาหนดสิทธิ ที่ระบุวา่ "เว้ นแต่เป็ นกรณีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดสิทธิ ที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ฯ อย่างชัดแจ้ ง หรือไม่ทาให้ สิทธิประโยชน์ของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ฯ ด้ อยลง หรือแก้ ไข
ข้ อผิดพลาดที่เห็นได้ โดยชัดแจ้ ง ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ฯ มีสิทธิดาเนินการได้ โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือ
สาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ฯ"

1

ใบ

บริษัทจึงขอแก้ ไขข้ อกำหนดสิทธิฯ เรื่อง ดัชนีท่ใี ช้ ชำระรำคำ โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
ลำดับที่
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
เดิม
อนุพันธ์ ฯ (DW)
1.
S5042P2101G
ราคาสาหรับการส่งมอบหรือใช้ อ้างอิงเพื่อ
คานวณ ส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ ในการชาระหนี ้
ในวันที่ซื ้อขายวันสุดท้ าย (Final Settlement
Price) ของ สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า S50H21 ที่
ประกาศโดยบริษัทตลาดสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

ใหม่
ราคาที่น้อยกว่าระหว่าง
"ราคาสาหรับการส่งมอบหรือใช้ อ้างอิงเพื่อ
คานวณ ส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ ในการชาระหนี ้
ประจาวัน (Daily Settlement Price) ของ
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า S50H21 ที่ประกาศโดย
บริษัทตลาดสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (ประเทศ
ไทย) จากัด (มหาชน)" หรือ "ราคาปิ ดของดัชนี
หลักทรัพย์อ้างอิง SET50 Index"
ณ วันทาการซื ้อขายสุดท้ ายของใบสาคัญแสดง
สิทธิอนุพนั ธ์ S5042P2101G

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

(นายมนตรี ศรไพศาล)
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
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