- สรุปข้อสนเทศ –
เงื่อนไข และสาระสาคัญของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ลักษณะการเสนอขาย

เสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Direct Listing)

ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
บริ ษั ท ยั งไม่ เคยได้รับ การจัด อัน ดับ ความน่ าเชื่ อถื อ จากสถาบันจัด
อันดับความน่าเชื่อถือใดๆ ทั้งนี้บริษัทได้รับการค้าประกันการชาระ
หนี้ โ ดยบริ ษั ท เอเซี ย พลั ส กรุ๊ ป โฮลดิ้ งส์ จากั ด (มหาชน) (“ผู้ ค้ า
ประกัน”) โดยผู้ค้าประกันได้รับการจัดอันดับเครดิต
A โดยบริษัท ฟิทซ์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จากัด
ผู้คาประกัน

บริษัทเอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)

นายทะเบียนและตัวแทนรับแจ้งการใช้สิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

การใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

การใช้สิทธิอัตโนมัติ เมื่อครบกาหนดอายุ

ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก

ไม่มี

วิธีการใช้สิทธิ
(ก) เงินสดส่วนต่าง หมายถึง จานวนเงินต่อหนึ่งหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ คานวณจากส่วนต่างระหว่างราคาอ้างอิง
และราคาใช้สิทธิคูณด้วยอัตราใช้สิทธิต่อหน่วย (กรณีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นสามัญ) หรื อตัวคูณดัชนี (กรณีหลักทรัพย์
อ้างอิงเป็นดัชนีหลักทรัพย์) ที่บังคับใช้ในขณะนั้น
(1) กรณีประเภทสิทธิในการซื้อ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง – ราคาใช้สิทธิ) X อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย
หรือตัวคูณดัชนี (แล้วแต่กรณี)
(2) กรณีประเภทสิทธิในการขาย : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ – ราคาอ้างอิง) X อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยหรือ
ตัวคูณดัชนี (แล้วแต่กรณี)
(ข) เงินสดส่วนต่างสุทธิ หมายถึง เงินสดส่วนต่างตามจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ใช้สิทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการ
ใช้สิทธิ
(ค) หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจานวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ ให้ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นมี
การใช้สิทธิโดยอัตโนมัติโดยที่ผู้ออกไม่จาเป็นต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ผู้ออกจะชาระเงินสดส่วน
ต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ไม่ว่าผู้ถือจะได้แสดงความจานงในการใช้ สิทธิหรือไม่ ทั้งนี้ ตามวิธี
และภายในเวลาที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิ
(ง) ผู้ ถื อ สามารถปฏิ เสธการใช้ สิท ธิ ไ ด้โ ดยแจ้งไปยังนายหน้า ซื้ อ ขายหลัก ทรั พ ย์ ของผู้ ถื อ ตามวิ ธี ก ารที่ น ายหน้ า ซื้ อขาย
หลักทรัพย์ของผู้ถือแต่ละรายกาหนด
(จ) ผู้ออกจะขอให้ตลาดหลักทรัพย์ สัง่ พักการซื้อขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นเวลา (3) วันทาการก่อนวันครบกาหนด
อายุ (รวมวันครบกาหนดอายุ) เพือ่ กาหนดสิทธิของผู้ถือ ในการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
โดยผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์จะแจ้งการปิดสมุดทะเบียนเพือ่ พักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ล่วงหน้า 14 วันก่อนวัน
ปิดสมุดทะเบียนผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์

วิธีการส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และการชาระราคา
เมื่อเกิดการใช้สิทธิอัตโนมัติ ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะดาเนินการดังต่อไปนี้
(ก) กรณีไม่มีเหตุขัดข้องในการชาระราคาและส่งมอบ ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะชาระส่วนต่างเงินสดสุทธิโดย
การโอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือ เป็นเช็คขีดคร่อม สั่งจ่ายให้แก่ผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีรายนามตามสมุดทะเบียน ณ วันใช้สิทธิอัตโนมัติ และจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ภายใน 5 วันทาการนับจากวันใช้สิทธิอัตโนมัติ
อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากมีการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบีย นตามที่อยู่ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้แก่นายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ของตนโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้รับเงินสดส่วนต่างสุทธิที่ได้รับจากการใช้สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นแล้วโดยชอบ หากเกิดการสูญหายจากการจัดส่งซึ่งเป็นผลมาจากความไม่ ครบถ้วนของชื่อ ที่อยู่ ที่
ระบุไว้กับนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะไม่รับผิดชอบต่อ
ความผิดพลาดดังกล่าว
(ข) กรณีมีเหตุการณ์ขัดข้องในการชาระราคา
1) หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดก่อนหรือเกิดในวันทาการซื้อขายสุดท้ าย และสิ้นสุดลงภายใน 30 วันหลังจากวัน
ครบกาหนดอายุให้ใช้ราคาปิดของหุ้นอ้างอิงในวันทาการแรกหลังจากวันที่เหตุการณ์ดังกล่าวสิ้นสุดลงเป็นราคา
อ้างอิง
2) หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดก่อนหรือเกิดในวันทาการซื้อขายสุดท้าย และยังไม่สิ้นสุดลงภายใน 30 วันหลังจาก
วันครบกาหนดอายุ
2.1 ให้ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประกาศแจ้งราคายุติธรรมของหุ้นอ้างอิงให้แก่ผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ทราบ ภายใน 20 วันหลังจากวันที่ 30 หลังจากวันทาการซื้อขายวันสุดท้าย
2.2 “ราคายุ ติ ธ รรม” หมายถึ ง ราคายุ ติ ธ รรมที่ จั ด ท าโดยที่ ป รึ ก ษาการเงิ น อิ ส ระที่ อ ยู่ ใ นบั ญ ชี ที่
สานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ โดยราคายุติธรรมดังกล่าวต้องถูกจัดทาขึ้นไม่เกินกว่า 50 วัน
ก่อนวันที่ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประกาศแจ้งราคายุติธรรม โดยถือว่าราคายุติธรรมคือ
ราคาอ้างอิง
ในกรณีที่ราคาอ้างอิงสูงกว่าราคาการใช้สิทธิ ให้ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ชาระเงินสดส่วนต่างสุทธิให้แก่ผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์โดยชาระเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ายให้แก่
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีรายนามตามสมุดทะเบียน ณ วันใช้สิทธิอัตโนมัติ และจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน
9 วันทาการนับจากวันที่ประกาศราคายุติธรรมหรือมีราคาอ้างอิง แล้วแต่กรณี
การปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ (กรณีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น)
ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะปรับอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย และ/หรือราคาการใช้สิทธิต่อหน่วย (''การปรับสิทธิ'') เมื่อเกิด
กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) การจัดสรรหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทอ้างอิง
ในกรณีที่บริษัทอ้างอิงจะเสนอให้มีการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นใหม่ และมีการกาหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิ ม
ตามสัดส่วนที่ถือครองหุ้นอยู่ การปรับสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทอ้างอิงไม่ได้รับสิทธิในการ
จองซื้อหุ้นเพิ่ม (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XR)
(ข) การจ่ายหุ้นปันผล
เมื่อบริษัทอ้างอิงจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็น หุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทอ้างอิง การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้
สิทธิต่อหน่วยและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทอ้างอิงไม่มีสิทธิในการ
รับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XD)

(ค) การจ่ายเงินปันผล
เมื่อบริษัทอ้างอิงจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทอ้างอิง การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิต่อ
หน่วย และอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทอ้างอิงไม่มีสิทธิในการรับเงิ น
ปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯขึ้นเครื่องหมาย XD)
(ง) การแบ่งแยกหรือรวมหุ้น
ในกรณีที่บริษัทอ้างอิงเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นผลให้มีจานวนหุ้นมากขึ้น (''การแบ่งแยกหุ้น'') หรือรวมหุ้นดังกล่าวให้
มีจานวนหุ้นน้อยลง (''การรวมหุ้น'') โดยที่จะมีผลในวันที่การแบ่งแยกหุ้นหรือการรวมหุ้นมีผลบังคับใช้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
(จ) การควบรวมกิจการ
ในกรณีที่มีการประกาศว่าบริษัทอ้างอิงจะหรืออาจจะ (1) ควบรวมกิจการ (รวมถึงการถูกเข้าควบคุมกิจการโดยบุคคลหรือ
บริษัทอื่น ไม่ว่าจะเกิดจากข้อตกลงหรือวิธีอื่นใด) เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทอ้า งอิงเป็นบริษัทที่ดาเนินกิจการต่อภายหลังจากการ
ควบรวมกิจการ หรือ (2) ขายหรือโอนทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของบริษัทอ้างอิง ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะ
เลื่อนวันครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นวันทาการซื้อขายวันสุดท้ายของหลักทรัพย์อ้างอิง และแจ้งให้ผู้
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่า วโดยเร็ว และเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ
ทัง้ นี้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ยังคงใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ได้ตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิ และผู้
ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดสิทธิ และดาเนินการใดๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
(ฉ) ลาดับและเงื่อนไขการคานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิต่อหน่วยและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย
การคานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิต่อหน่วยและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยตามข้อ (ก) ถึง (จ) เป็นอิสระต่อกัน และ
จะคานวณการเปลี่ยนแปลงตามลาดับเหตุการณ์ต่าง ๆ ก่อนหลัง สาหรับกรณีที่เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คานวณ
การเปลี่ยนแปลงเรียงตามลาดับเหตุการณ์ที่ประกาศโดยบริษัทอ้างอิง
ในการคานวณการปรับสิทธิให้ใช้ทศนิยม 3 ตาแหน่งสาหรับการคานวณหาราคาใช้สิทธิใหม่ และให้ใช้ทศนิยม 5 ตาแหน่ง
สาหรับการคานวณหาอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยใหม่ โดยให้ตัดทศนิยมตาแหน่งอื่นๆทิ้ง
หากอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยหรือราคาการใช้สิทธิต่อหน่วยภายหลังการปรับสิทธิไม่ว่าในกรณีใด ๆ ตามข้อ (ก) ถึง (จ)
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมน้อยกว่าร้อยละสาม (3) ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไม่จาเป็นต้องทาการปรับอัตราการใช้สิทธิ
ต่อหน่วย และ/หรือราคาการใช้สิทธิต่อหน่วย ซึ่งจานวนที่มิได้ทาการปรับสิทธิให้นี้ จะต้องนาไปรวมคานวณในการปรับอัตรา
การใช้สิทธิต่อหน่วย และ/หรือราคาการใช้สิทธิต่อหน่วยครั้งต่อไป (ถ้ามี)
(ช) เว้นแต่ที่ระบุในข้อ (ก) (ข) (ค) (ง) หรือ (จ) หรือในกรณีอื่นที่ผู้ออกเห็นสมควร จะไม่มีการปรับสิทธิในกรณีอื่นใดอีก
ดุลยพินิจในการปรับสิทธิของผู้ออกจะถือเป็นที่สุดและผูกพันผู้ถือทุกราย แต่ทั้งนี้ การปรับสิทธิดังกล่าวจะต้องไม่ทาให้สิทธิของผู้
ถือด้อยไปกว่าเดิม และผู้ออกจะต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการปรับสิทธิตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
การปรับตัวคูณดัชนีและราคาใช้สิทธิ (กรณีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี)
ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะไม่ทาการปรับตัวคูณดัชนีและราคาใช้สิทธิสาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ
ซึ่งอ้างอิงกับดัชนีหลักทรัพย์ เว้นแต่หากผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ เห็นว่ามีเหตุอันควรซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ ต่อ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะทาการพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมในการปรับตัวคูณและ/
หรือราคาใช้สิทธิอย่างเป็นธรรม โดยไม่ทาให้สิทธิของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ด้อยไปกว่าเดิม เพื่อลดผลกระทบ ต่อ

ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จากเหตุการณ์ดังกล่าว หรือเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ฯ ในทันที ตลอดจนการกาหนดวันที่มีการปรับตัวคูณดัชนีและ/หรือราคาใช้สิทธิและวันที่มีผลบังคับใช้
ทั้งนี้ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะแจ้งให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ทราบตามระเบียนและวิธีการของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เหตุผิดนัดและผลของการผิดนัด
(1) ในกรณีที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นเหตุผิดนัด
(ก) ผู้ อ อกใบส าคั ญแสดงสิท ธิ อ นุพั น ธ์ ฯ ผิ ด นั ด ไม่ชาระราคา หรื อ ส่ งมอบหลักทรั พย์ อ้ างอิ ง หรื อ รั บ มอบ
หลักทรัพย์อ้างอิงตามที่กาหนดไว้ในส่วนที่ 3 ของข้อกาหนดสิทธิ และการผิดนัดดังกล่าวยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลาเจ็ด (7) วันทา
การติดต่อกัน เว้นแต่การผิดนัดดังกล่าวมีสาเหตุจากความล่าช้าหรือขัดข้องในระบบการโอนเงินหรือส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือ
รับมอบหลักทรัพย์อ้างอิง
(ข) ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดสิทธิ ซึ่งมีผลกระทบในทางลบต่อสิทธิของผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ อย่างมีนัยสาคัญ และการไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดสิทธิดังกล่าวยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลาสิบห้า (15)
วันติดต่อกันนับจากวันที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพันธ์ฯ แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ปฏิบัติ
ตามข้อกาหนดสิทธิแล้ว
(ค) ทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ถูกยึดหรืออายัดโดยเจ้าหนี้เป็น
ระยะเวลาเจ็ด (7) วันทาการติดต่อกัน
(ง) ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ผิดนัดชาระหนี้เป็นจานวนเงินรวมกันไม่น้อยกว่า 100,000,000 (หนึ่ง
ร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจานวนเทียบเท่า จากการที่ (1) ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ไม่ชาระหนี้ดังกล่าวภายใน
กาหนดชาระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชาระคืนก่อนกาหนดเพราะเหตุ
ผิดนัดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ การผิดนัดชาระหนี้ดังกล่าวข้างต้น ต้องมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถในการ
ชาระหนี้ตามใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ และยังคงดาเนินอยู่เป็นระยะเวลาเจ็ด (7) วันทา
การติดต่อกัน
(จ) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีมติให้เลิกกิจการ เว้นแต่กรณีการเลิกกิจการของ
ผู้ อ อกใบส าคั ญแสดงสิทธิ อ นุพั น ธ์ฯ ดั งกล่ า วเป็น กรณีที่เ กี่ย วกั บการควบรวมกิ จ การ ซึ่ งตามข้ อก าหนด และเงื่ อ นไขของการ
ดาเนินการดังกล่าว นิติบุคคลที่จะคงอยู่ต่อไปจะเข้ารับเอาหนี้สินหรือข้อผูกพันทั้งหมดของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่
เกี่ยวกับใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ โดยชัดเจน
(ฉ) มีการเริ่มดาเนินการเพื่อขอฟื้น ฟูกิจ การของผู้ ออกใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิอ นุพั นธ์ฯ หรือเพื่อขอให้ ผู้ อ อก
ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือได้มีคาสั่งหรือมติใดๆ โดยชอบตามกฎหมายให้เลิกกิจการ
ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ หรือมีการยึด/ อายัดทรัพย์สินของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ตามคาพิพากษาหรือ
คาสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย และการเริ่มดาเนินการ คาพิพากษา คาสั่ง หรือมติใดๆ มิได้ถูกยกเลิกหรือเพิกถอนหรือทาให้หมดสิ้น
ไปภายในหกสิบ (60) วัน นับจากวันที่มีการเริ่มดาเนินการหรือวันที่มีคาสั่งนั้นๆ
(2) หากเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 1 (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ โดย
(ก) ที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ อาจลงมติให้ถือว่าผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ เป็นฝ่ายผิดนัด และ
ให้มีการใช้สิทธิโดยพลัน ณ วันที่ที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีมติ โดยกาหนดให้ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือ
ดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (แล้วแต่กรณี) ในวันที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีมติคือราคาอ้างอิง หรือถ้าไม่มีราคาปิดของ
หลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีมติ ให้ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิงล่าสุดที่มีอยู่ก่อนวันที่
ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีมติ คือราคาอ้างอิง โดยผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะนาราคาอ้างอิงมา
เปรียบเทียบกับราคาใช้สิทธิเพื่อคานวณการชาระเงินสดส่วนต่างให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ยังไม่มีการใช้สิทธิทุกราย
หรือ
(ข) ที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ อาจลงมติเป็นประการอื่นในส่วนที่เกี่ยวกับการผิดนัดได้ตามที่เห็นสมควร
(3) หากเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 1 (จ) หรือ (ฉ) ให้ถือว่าผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ตกเป็นฝ่ายผิดนัด และให้มีการใช้สิทธิโดย
พลัน ณ วันที่มีเหตุการณ์ตามข้อ 1 (จ) หรือ (ฉ) โดยกาหนดให้ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (แล้วแต่

กรณี) ณ วันที่มีเหตุการณ์ตามข้อ 1 (จ) หรื อ (ฉ) คือราคาอ้างอิง หรือถ้าไม่มีราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันที่มีเหตุการณ์
ตามข้อ 1 (จ) หรือ (ฉ) ให้ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิงล่าสุดที่มีอยู่ก่อนวันที่มีเหตุการณ์ตามข้อ 1 (จ) หรือ (ฉ) คือราคาอ้างอิง
โดยผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ จะนาราคาอ้างอิงมาเปรียบเทียบกับราคาใช้สิทธิเพื่อคานวณการชาระเงินสดส่วนต่างให้แก่
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ที่ยังไม่มีการใช้สิทธิทุกราย
ข้อจากัดในการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ไม่มีข้อจากัดในการโอน

ข้อกาหนดในการดูแลสภาพคล่อง
ในกรณีที่ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์และเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯผู้ดูแลสภาพคล่อง
จะทาการเสนอซื้อและเสนอขายโดยมีช่วงห่างระหว่างราคาเสนอซื้อและเสนอขายไม่เกิน 10 ช่วงการซื้อขายขั้นต่า โดยมีจานวน
เสนอซื้อและเสนอขายขั้นต่า 20,000 หน่วย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเปิดทาการซื้อขายที่ประกาศโดยตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยผู้ดูแลสภาพคล่องจะไม่ทาการเสนอซื้อหรือเสนอขายหากใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีราคาต่ากว่า 0.05 บาท
และกรณีดังต่อไปนี้
1. มีเหตุการณ์ขัดข้องในการชาระราคาและส่งมอบ
2. ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งพักการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิง หรือหยุดคานวณดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (แล้วแต่กรณี) และ/
หรือสั่งพักการซื้อขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ
3. เมื่อผู้ดูแลสภาพคล่องไม่มีใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ เพียงพอที่จะปฏิบัติตามหน้าที่
4. เมื่อราคาของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีราคาต่ากว่าราคาที่กาหนดในส่วนที่ 1 ของข้อกาหนดสิทธิ (ข้อกาหนดใน
การดูแลสภาพคล่อง)
5. ตั้งแต่สิบสี่ (14) วันทาการก่อนวันครบกาหนดอายุ
6. เมื่อการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความผันผวนรุนแรงผิดปกติ
7. เมื่อผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีเหตุผิดนัดตามที่กาหนดในข้อกาหนดสิทธิ
8. กรณีอื่นๆ ตามที่ผู้ดูแลสภาพคล่องได้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ
การกระจายการถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะกระจายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขาย โดยไม่นับรวมจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ถือโดยผู้ยื่นคา
ขอและผู้ดูแลสภาพคล่อง โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับจากวันเริ่มทาการซื้อขายหรือภายในอายุของใบสาคัญแสดง
สิทธิ์อนุพันธ์ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน
ข้อมูลของผู้ออก
ทุนชาระแล้ว

4,500,000,000.00 บาท

สานักงาน

เลขที่ 175 ชั้น 3/1 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2680-1111 โทรสาร 02-680-1827
Website www.asiaplus.co.th

ผู้สอบบัญชี

นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 และ/หรือ
นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และ/หรือ
นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4496 และ/หรือ
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 และ/หรือ
นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ
นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 และ/หรือ

นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 แห่ง
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
รอบระยะเวลาบัญชี

1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

ประเภทกิจการและลักษณะการดาเนินงาน
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ก ได้แก่
• การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
• การค้าหลักทรัพย์
• การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
• การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
• การยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
และได้รับความเห็นชอบดาเนินธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า รวมทั้งธุรกิจตราสารอนุพันธ์นอกตลาด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ชื่อ
จานวนหุ้น
ร้อยละของทุนชาระแล้ว
1. บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
449,999,982
99.999996%
2. นายพิทเยนท์ อัศวนิก
9
0.000002%
3. นางสาววิมลพรรณ สุวรรณเทวะธูป
9
0.000002%
คณะกรรมการ
ณ วันที่ 23 กันยายน 2563 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจานวน 9 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อ-นามสกุล
นายชาลี โสภณพนิช
นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ
นายวิรัช อภิเมธีธารง
นายไมเคิล เดวิด โรเบิรต์ ส
นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์
นายชนิตร ชาญชัยณรงค์
นางณินทิรา โสภณพนิช
นายพัชร สุระจรัส
นายรัชต์ โสดสถิตย์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของผู้ออก
ขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลฐานะการเงินและผลการดาเนินงานปีล่าสุดจาก www.set.or.th or www.asiaplus.co.th

จัดทาโดย

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลโดยละเอียด พร้อมทั้งรับทราบความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้
นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลโดยละเอียดจากข้อกาหนดสิทธิและสาระสาคัญของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวได้จากเอกสาร
แนบแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (แบบ 69-DW-Full) และ/หรือร่างหนังสือชี้ชวนได้จาก
www.sec.or.th
ลงชื่อ

..............................................................
( นายพัชร สุระจรัส )
กรรมการบริหาร

(กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
พร้อมทัง้ ประทับตราบริษัท)
ลงชื่อ

..............................................................
( นายรัชต์ โสดสถิตย์ )
กรรมการบริหาร

