- สรุ ปข้ อสนเทศ ลักษณะ เงือนไข และสาระสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์

ลักษณะการเสนอขาย DW
ผลการจัดอันดับความน่ าเชือถือของผู้ออก DW
นายทะเบียนและตัวแทนรั บแจ้ งการใช้ สิทธิ
การใช้ สทิ ธิตาม DW
ค่ าใช้ จ่ายในการใช้ สิทธิท เี รี ยกเก็บโดยผู้ออก
วิธีการใช้ สิทธิ

เสนอขายผ่านระบบการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Direct Listing)
A โดย บริษทั ทริ สเรทติ ง จํากัด
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
การใช้ สิทธิอตั โนมัติ
ไม่มี ทังนี
 ไม่รวมถึงค่าใช้ จ่ายอื&น ๆ ที&นายหน้ าซื อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW
เรี ยกเก็บจากผู้ถือ DW (ถ้ ามี)

1. เงินสดส่วนต่างสุทธิ = เงินสดส่วนต่าง - ค่าใช้ จ่ายในการใช้ สิทธิที&เรี ยกเก็บโดยผู้ออก โดยที&
- กรณีสิทธิในการซื อ
และสินทรัพย์อ้างอิงเป็ นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้ างอิง - ราคาใช้ สิทธิ)
- กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็ นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้ สิทธิ - ราคาอ้ างอิง)
- กรณีสิทธิในการซื อ
และสินทรัพย์อ้างอิงเป็ นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้ างอิง - ราคาใช้ สิทธิ)
- กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็ นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้ สิทธิ - ราคาอ้ างอิง)

X
X
X
X

อัตราการใช้ สิทธิ
อัตราการใช้ สิทธิ
ตัวคูณดัชนี
ตัวคูณดัชนี

2. หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็ นจํานวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้ สิทธิอตั โนมัติ ให้ ถือว่ามีการใช้ สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์
(DW) โดยอัตโนมัติ โดยไม่จําต้ องบอกกล่าวแก่ผ้ ถู ือ DW และผู้ออก DW จะชําระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ ถู ือ DW ไม่วา่ ผู้ถือ
DW จะได้ แสดงความจํานงในการใช้ สิทธิหรื อไม่ ตามวิธีและภายในเวลาที&กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ ทัง นี  ผู้ถือ DW สามารถปฏิเสธ
การใช้ สิทธิได้ โดยแจ้ งไปยังนายหน้ าซื อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW ตามวิธีการที&นายหน้ าซื อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW แต่ละราย
กําหนด

3. หากไม่มีการใช้ สิทธิโดยอัตโนมัติตามที&กําหนดไว้ ในข้ อ 2. ให้ สิทธิใด ๆ ของผู้ถือ DW และภาระหน้ าที&ของผู้ออกDW ตาม DW เป็ น
อันสิ นสุดลง
4. ผู้ออก DW จะขอให้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ สัง& พักซื อขาย DW เป็ นเวลา 3 วันทําการติดต่อกันก่อนวันครบกําหนดอายุ (รวมวันครบ
กําหนดอายุ) เพื&อกําหนดสิทธิของผู้ถือ ในการใช้ สิทธิตาม DW
วิธีการส่ งมอบ และการชําระราคาเมือใช้ สิทธิ

เมื&อเกิดการใช้ สิทธิอตั โนมัติ ผู้ออก DW จะดําเนินการดังต่อไปนี 

1. กรณีไม่มีเหตุการณ์ขดั ข้ องในการชําระราคา ผู้ออก DW จะชําระเงินสดส่วนต่างสุทธิเข้ าบัญชีธนาคารของผู้ถือ DW หรื อเป็ นเช็คระบุ

ชื&อขีดคร่อมสัง& จ่ายให้ ผ้ ถู ือ DW ที&มีรายชื&อตามทะเบียนผู้ถือ DW ณ วันใช้ สิทธิอตั โนมัติ และจัดส่งให้ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 5
วันทําการนับจากวันใช้ สิทธิอตั โนมัติ
2. กรณีมีเหตุการณ์ขดั ข้ องในการชําระราคา

2.1. หากเหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดก่อนหรื อเกิดในวันทําการซื อขายสุดท้ าย และสิ นสุดลงภายใน 30 วันหลังจากวันทําการซื อ
ขายสุดท้ าย ให้ ใช้ ราคาปิ ดหรื อดัชนีที&ใช้ ชําระราคาของสินทรัพย์อ้างอิง (แล้ วแต่กรณี) ในวันทําการแรกหลังจากวันที&
เหตุการณ์ดงั กล่าวสิ นสุดลงเป็ นราคาอ้ างอิง

2.2. หากเหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดก่อนหรื อเกิดในวันทําการซื อขายสุดท้ าย และไม่สิ นสุดลงภายใน 30 วันหลังจากวันทําการ
ซื อขายสุดท้ าย
1) ให้ ผ้ อู อก DW ประกาศแจ้ งราคายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้ ผ้ ถู ือ DW ทราบภายใน 20 วันหลังจากวันที& 30
หลังจากวันทําการซื อขายสุดท้ าย

2) "ราคายุติธรรม" หมายถึง ราคายุติธรรมที&จดั ทําโดยที&ปรึกษาการเงินอิสระที&อยูใ่ นบัญชีที&สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความ
เห็นชอบ โดยราคายุติธรรมดังกล่าวต้ องถูกจัดทําขึ นไม่เกินกว่า 50 วันก่อนวันที&ผ้ อู อก DW ประกาศแจ้ งราคายุติธรรม
โดยถือว่าราคายุติธรรมคือราคาอ้ างอิง

ให้ ผ้ อู อก DW ชําระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ ามี) ให้ ผ้ ถู ือ DW โดยชําระเข้ าบัญชีธนาคารของผู้ถือ DW หรื อเป็ นเช็คระบุชื&อขีดคร่อมสัง& จ่าย
ให้ ผ้ ถู ือ DW ที&มีรายชื&อตามสมุดทะเบียน ณ วันใช้ สิทธิอตั โนมัติ และจัดส่งให้ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 9 วันทําการนับจากวันที&
ประกาศราคายุติธรรมหรื อมีราคาอ้ างอิง แล้ วแต่กรณี

โดยผู้ออก DW จะแจ้ งการปิ ดสมุดทะเบียนเพื&อพักการโอน DW ล่วงหน้ า 14 วันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
การปรับการใช้ สิทธิและราคาใช้ สิทธิ
-

กรณีสินทรัพย์อ้างอิงเป็ นหุ้น

ผู้ออก DW จะปรับอัตราการใช้ สิทธิต่อหน่วย และ/หรื อราคาการใช้ สิทธิ ("การปรับสิทธิ") เมื&อเกิดกรณีใดกรณีหนึ&งดังต่อไปนี 

(ก) การจัดสรรหุ้นใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษทั อ้ างอิง ในกรณีที&บริ ษทั อ้ างอิงมีการเสนอขายหุ้นใหม่ให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของ
บริ ษัทอ้ างอิงตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที&ออกใหม่คํานวณได้ ตํ&ากว่าร้ อยละ 100 ของราคาปิ ด
ของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันทําการสุดท้ ายก่อนวันที&ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ นเครื& องหมาย XR การปรับสิทธิจะมีผลบังคับทันที
ตังแต่
 วนั แรกที&ผ้ ซู ื อหุ้นสามัญของบริ ษทั อ้ างอิงไม่ได้ รับสิทธิในการจองซื อหุ้นเพิ&ม (วันแรกที&ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ นเครื& องหมาย
XR)

(ข) การจ่ายหุ้นปั นผล ในกรณีที&บริ ษทั อ้ างอิงจ่ายปั นผลทังหมดหรื

อบางส่วนเป็ นหุ้นสามัญให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษทั อ้ างอิง การ
เปลี&ยนแปลงราคาใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิต่อหน่วยจะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั  วนั แรกที&ผ้ ซู ื อหุ้นสามัญของบริ ษทั อ้ างอิงไม่มี
สิทธิในการรับหุ้นปั นผล (วันแรกที&ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ นเครื& องหมาย XD)

(ค) การจ่ายเงินปั นผล ในกรณีที&บริ ษทั อ้ างอิงจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทอ้างอิง การเปลี&ยนแปลงราคาใช้ สิทธิและ
อัตราการใช้ สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั  วนั แรกที&ผ้ ซู ื อหุ้นสามัญของบริ ษัทอ้ างอิงจะไม่มีสิทธิรับเงินปั นผล (วันแรกที&ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ขึ นเครื&องหมาย XD)

(ง) การแบ่งแยกหรื อรวมหุ้น ในกรณีที&บริ ษัทอ้ างอิงเปลี&ยนแปลงมูลค่าหุ้นที&ตราไว้ เป็ นผลให้ มีจํานวนหุ้นมากขึ น ("การแบ่งแยก
หุ้น") หรื อรวมหุ้นดังกล่าวให้ มีจํานวนหุ้นน้ อยลง ("การรวมหุ้น") การเปลี&ยนแปลงราคาใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิจะมีผล
บังคับทันทีตงแต่
ั  วนั ที&การแบ่งแยกหุ้นหรื อการรวมหุ้นมีผลบังคับใช้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(จ) การควบรวมกิจการ ในกรณีที&มีการประกาศว่าบริ ษัทอ้ างอิงจะหรื ออาจจะ (1) ควบรวมกิจการ (รวมถึงการถูกเข้ าควบคุม
กิจการโดยบุคคลหรื อบริ ษัทอื&น ไม่วา่ จะเกิดจากข้ อตกลงหรื อวิธีอื&นใด) เว้ นแต่ในกรณีที&บริษทั อ้ างอิงเป็ นบริษทั ที&ดําเนินกิจการ
ต่อภายหลังจากการควบรวมกิจการ หรื อ (2) ขายหรื อโอนทรัพย์สินทังหมดหรื

อส่วนใหญ่ของบริษัทอ้ างอิง ผู้ออก DW จะเลื&อน
วันครบกําหนดอายุของ DW เป็ นวันทําการซื อขายวันสุดท้ ายของสินทรัพย์อ้างอิง และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือ DW ทราบถึงการแก้ ไข
เปลี&ยนแปลงดังกล่าวโดยเร็ว และเปิ ดเผยข้ อมูลตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทังนี
  ผู้ถือ DW ยังคงใช้ สิทธิตาม DW ได้ ตามที&กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ และผู้ออก DW จะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดสิทธิ
และดําเนินการใดๆ เพื&อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ DW

(ฉ) การคํานวณการเปลี&ยนแปลงราคาใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิตามข้ อ (ก) ถึง (จ) เป็ นอิสระต่อกัน และจะคํานวณการ
เปลี&ยนแปลงตามลําดับเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยจะคํานวณเฉพาะกรณีที&เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ นตังแต่
 วนั ออกDW จนถึงวันทํา
การซื อขายสุดท้ ายเท่านัน สําหรับกรณี ที&เหตุการณ์ ต่าง ๆ เกิดขึ นพร้ อมกัน ให้ คํานวณการเปลี&ยนแปลงเรี ยงตามลําดับ
เหตุการณ์ที&ประกาศโดยบริ ษัทอ้ างอิง

ทังนี
  ในการคํานวณการปรับสิทธิ ให้ ใช้ ทศนิยม 3 ตําแหน่งสําหรับการคํานวณหาราคาใช้ สิทธิใหม่ และให้ ใช้ ทศนิยม 5
ตําแหน่ง สําหรับการคํานวณหาอัตราการใช้ สิทธิต่อหน่วยใหม่ โดยให้ ตดั ทศนิยมตําแหน่งอืน& ๆ ทิ ง

(ช) ในกรณีที&มีเหตุการณ์ใดๆ อันทําให้ ผ้ ถู ือ DW เสียสิทธิและผลประโยชน์อนั พึงได้ โดยที&เหตุการณ์ใดๆ นันไม่
 ได้ กําหนดอยู่ใน
ข้ อ (ก) ถึง (จ) ผู้ออก DW จะพิจารณาเพื&อกําหนดการเปลี&ยนแปลงราคาใช้ สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้ สิทธิใหม่อย่างเป็ นธรรม
โดยไม่ทําให้ สิทธิของผู้ถือ DW ด้ อยไปกว่าเดิม ทังนี
 ให้ ถือว่าผลการพิจารณานัน เป็ นที&สดุ และผู้ออก DW จะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล
ที&เกี&ยวกับการปรับสิทธิตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที&เกี&ยวข้ อง
(ซ) เว้ นแต่ที&ระบุในข้ อ (ก) ถึง (จ) หรือในกรณีอื&นที&ผ้ อู อก DW เห็นสมควร จะไม่มีการปรับสิทธิในกรณีอื&นใดอีก

-

กรณีสินทรัพย์อ้างอิงเป็ นดัชนีหลักทรัพย์

ผู้ออก DW จะไม่ทําการปรับตัวคูณดัชนีและราคาใช้ สิทธิสําหรับ DW ซึ&งอ้ างอิงกับดัชนีหลักทรัพย์ เว้ นแต่หากผู้ออก DW เห็น
ว่ามีเหตุอนั ควรซึง& ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อผู้ถือ DW รวมถึงเพื&อเป็ นการลดผลกระทบต่อ DW จากเหตุการณ์ดงั กล่าว
หรื อเพื&อป้องกันความเสียหายที&อาจเกิดขึ นกับผู้ถือ DW ผู้ออก DW จะทําการพิจารณาวิธีการที&เหมาะสมในการปรับตัวคูณ
ดัชนีและ/หรื อราคาใช้ สิทธิอย่างเป็ นธรรมโดยไม่ทําให้ สิทธิของผู้ถือ DW ด้ อยไปกว่าเดิม ตลอดจนกําหนดวันที&มีการปรับตัว
คูณดัชนีและ/หรื อราคาใช้ สิทธิและวันที&มีผลบังคับใช้ และจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือ DW ทราบตามระเบียบและวิธีการของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื&นที&เกี&ยวข้ อง

เหตุผิดนัดและผลของการผิดนัด

ในกรณีที&เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ&งดังต่อไปนี  ให้ ถือเป็ นเหตุผิดนัด (“เหตุผิดนัด”)

(ก) ผู้ออก DW ผิดนัดไม่ชําระราคา หรื อ ส่งมอบ และ/หรื อ รับมอบสินทรัพย์อ้างอิง ตามที&กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ และการ
ผิดนัดดังกล่าวยังคงมีอยู่เป็ นระยะเวลาเจ็ด (7) วันทําการติดต่อกัน เว้ นแต่การผิดนัดดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความล่าช้ าหรื อ
ขัดข้ องในระบบการโอนเงินหรื อ ส่งมอบ และ/หรื อ รับมอบสินทรัพย์อ้างอิง
(ข) ผู้ออก DW ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดสิทธิ ซึง& มีผลกระทบในทางลบต่อสิทธิของผู้ถือ DW อย่างมีนยั สําคัญ และการไม่
ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดสิทธิดงั กล่าวยังคงมีอยู่เป็ นระยะเวลาสิบห้ า (15) วันติดต่อกันนับจากวันที&ผ้ ถู ือ DW แจ้ งเป็ นลายลักษณ์
อักษรให้ ผ้ อู อก DW ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดสิทธิแล้ ว
(ค) ทรัพย์สินทังหมดหรื

อส่วนใหญ่ของผู้ออก DW ถูกยึดหรื ออายัดโดยเจ้ าหนี เป็ นระยะเวลาเจ็ด (7) วันทําการติดต่อกัน

(ง) ผู้ออก DW ผิดนัดชําระหนี เป็ นจํานวนเงินรวมกันไม่น้อยกว่า 100,000,000 (หนึ&งร้ อยล้ าน) บาท หรื อเงินสกุลอื&นที&มีจํานวน
เทียบเท่า จากการที& (1) ผู้ออก DW ไม่ชําระหนี ดังกล่าวภายในกําหนดชําระหนี เดิมหรื อภายในระยะเวลาที&เจ้ าหนี ขยายให้
หรื อ (2) หนี ดังกล่าวถูกเจ้ าหนี เรี ยกให้ ชําระคืนก่อนกําหนดเพราะเหตุผิดนัดตามสิทธิของเจ้ าหนี ในสัญญาที&เกี&ยวข้ อง

ทังนี
  การผิดนัดชําระหนี ดังกล่าวข้ างต้ น ต้ องมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถในการชําระหนี ตาม DW
ของผู้ออก DW และยังคงดําเนินอยู่เป็ นระยะเวลาเจ็ด (7) วันทําการติดต่อกัน

(จ) ที&ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ออก DW มีมติให้ เลิกกิจการ เว้ นแต่กรณีการเลิกกิจการของผู้ออก DW ดังกล่าวเป็ นกรณี ที&เกี&ยวกับ
การควบรวมกิจการ ซึง& ตามข้ อกําหนดและเงื&อนไขของการดําเนินการดังกล่าว นิติบคุ คลที&จะคงอยู่ต่อไปจะเข้ ารับเอาหนี สิน

หรื อข้ อผูกพันทังหมดของผู

้ ออก DW ที&เกี&ยวกับ DW โดยชัดเจน

(ฉ) มีการเริ& มดําเนินการเพื&อขอฟื น ฟูกิจการของผู้ออก DW หรื อเพื&อขอให้ ผ้ อู อก DW ล้ มละลายภายใต้ กฎหมายที&เกี&ยวข้ อง
หรื อได้ มีคําสัง& หรื อมติใดๆ โดยชอบตามกฎหมายให้ เลิกกิจการของผู้ออก DW หรื อมีการยึด/อายัดทรัพย์สินของผู้ออก DW
ตามคําพิพากษาหรื อคําสัง& โดยชอบด้ วยกฎหมาย และการเริ& มดําเนินการ คําพิพากษา คําสัง& หรื อมติใดๆ มิได้ ถกู ยกเลิกหรื อ
เพิกถอนหรื อทําให้ หมดสิ นไปภายในหกสิบ (60) วัน นับจากวันที&มีการเริ& มดําเนินการหรื อวันที&มีคําสัง& นันๆ


หากเกิดเหตุผิดนัดตามข้ อ (ก) (ข) (ค) หรื อ (ง) ผู้ออก DW จะต้ องเรี ยกประชุมผู้ถือ DW ตามหลักเกณฑ์ที&กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ
โดย

1) ที&ประชุมผู้ถือ DW อาจลงมติให้ ถือว่าผู้ออก DW เป็ นฝ่ ายผิดนัด และให้ มีการใช้ สิทธิโดยพลัน ณ วันที&ที&ประชุมผู้ถือ DW มี
มติ โดยกําหนดให้ ราคาปิ ดหรื อดัชนีที&ใช้ ชําระราคาของสินทรัพย์อ้างอิง (แล้ วแต่กรณี) ในวันที&ประชุมผู้ถือ DW มีมติคือราคาอ้ างอิง หรื อ
ถ้ าไม่มีราคาปิ ดหรื อดัชนีที&ใช้ ชําระราคาของสินทรัพย์อ้างอิง (แล้ วแต่กรณี) ณ วันที&ประชุมผู้ถือ DW มีมติ ให้ ราคาปิ ดหรื อดัชนีที&ใช้ ชําระ
ราคาของสินทรัพย์อ้างอิง (แล้ วแต่กรณี) ที&มีอยู่ก่อนวันที&ประชุมผู้ถือ DW มีมติ คือราคาอ้ างอิง โดยผู้ออก DW จะนําราคาอ้ างอิงมา
เปรี ยบเทียบกับราคาใช้ สิทธิเพื&อคํานวณการชําระเงินสดส่วนต่างให้ แก่ผ้ ถู ือ DW ที&ยงั ไม่มีการใช้ สิทธิทุกราย หรื อ
2) ที&ประชุมผู้ถือ DW อาจลงมติเป็ นประการอื&นในส่วนที&เกี&ยวกับการผิดนัดได้ ตามที&เห็นสมควร

หากเกิดเหตุผิดนัดตามข้ อ (จ) หรื อ (ฉ) ให้ ถือว่าผู้ออก DW ตกเป็ นฝ่ ายผิดนัด และให้ มีการใช้ สิทธิโดยพลัน ณ วันที&มีเหตุการณ์ ตามข้ อ
(จ) หรื อ (ฉ) โดยกําหนดให้ ราคาปิ ดหรื อดัชนีที&ใช้ ชําระราคาของสินทรัพย์อ้างอิง (แล้ วแต่กรณี) ณ วันที&มีเหตุการณ์ ตามข้ อ (จ) หรื อ (ฉ)
คือ ราคาอ้ างอิง หรื อถ้ าไม่มีราคาปิ ดหรื อดัชนีที&ใช้ ชําระราคาของสินทรัพย์อ้างอิง (แล้ วแต่กรณี) ณ วันที&มีเหตุการณ์ ตามข้ อ (จ) หรื อ (ฉ)
ให้ ราคาปิ ดหรื อดัชนีที&ใช้ ชําระราคาของสินทรัพย์อ้างอิงล่าสุด (แล้ วแต่กรณี) ที&มีอยู่ก่อนวันที&มีเหตุการณ์ตามข้ อ (จ) หรื อ (ฉ) คือราคา
อ้ างอิง โดยผู้ออก DW จะนําราคาอ้ างอิง มาเปรี ยบเทียบกับราคาใช้ สิทธิเพื&อคํานวณการชําระเงินสดส่วนต่างให้ แก่ผ้ ถู ือ DW ที&ยงั ไม่มี
การใช้ สิทธิทกุ ราย
ข้ อจํากัดในการโอน DW
ผู้ดูแลสภาพคล่ อง

ข้ อกําหนดในการดูแลสภาพคล่ อง

ไม่มีข้อจํากัดการโอน

บริ ษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ในกรณีที& DW ได้ รับการจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ดแู ลสภาพคล่องจะทําการเสนอซื อและเสนอขาย
โดยมีช่วงห่างระหว่างราคาเสนอซื อและเสนอขาย จํานวนเสนอซื อและเสนอขายขันตํ
 &า และระยะเวลาการเสนอซื อเสนอขายตามที&
กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิของ DW นี  ยกเว้ นกรณีดงั ต่อไปนี 
(1) มีเหตุการณ์ขดั ข้ องในการชําระราคาและส่งมอบ
(2) ตลาดหลักทรัพย์ฯ สัง& พักการซื อขายหลักทรัพย์อ้างอิง หรื อหยุดคํานวณดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง(แล้ วแต่กรณี ) และ/หรื อสัง& หยุดการซื อ

ขาย DW ไม่ว่าด้ วยเหตุใดๆ
(3) เมื&อผู้ดแู ลสภาพคล่องไม่มี DW เพียงพอที&จะปฏิบตั ิตามหน้ าที&
(4) เมื&อราคาของ DW ตํ&ากว่าราคาที&กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิของ DW นี 
(5) ตังแต่
 สิบสี& (14) วันทําการก่อนวันครบกําหนดอายุ
(6) เมื&อการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความผันผวนรุนแรงผิดปกติ
(7) เมื&อผู้ออก DW มีเหตุผิดนัดตามที&กําหนดในข้ อกําหนดสิทธิ
(8) กรณีอื&นๆ ตามที&ผ้ ดู ูแลสภาพคล่องได้ เปิ ดเผยข้ อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ
การกระจายการถือ DW

ข้ อมูลของผู้ออก

ทุนชําระแล้ วปั จจุบนั
สํานักงานของผู้ออก DW

ผู้ออก DW จะกระจาย DW รวมไม่น้อยกว่า 20 ล้ านบาท หรือ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวน
DW ที&เสนอขาย โดยไม่นบั รวมจํานวน DW ที&ถือโดยผู้ยื&นคําขอและผู้ดูแลสภาพคล่อง โดย
ดําเนินการให้ แล้ วเสร็จภายใน 3 เดือนนับจากวันเริ&มทําการซื อขาย หรื อภายในอายุของ DW แล้ วแต่
วันใดจะถึงก่อน

1,991,763,130 บาท
173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชัน 8, 9, 10, 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02 658 8888
Website www.kgieworld.co.th , www.thaiwarrant.com

ประเภทกิจการและลักษณะการดําเนินงาน

1) ธุรกิจนายหน้ าซื อขายหลักทรัพย์
2) ธุรกิจค้ าหลักทรัพย์
3) ธุรกิจวาณิชธนกิจ
4) ธุรกิจตราสารหนี 
5) ธุรกิจซื อคืนตราสารหนี ภาคเอกชน
6) ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน
7) ธุรกิจตัวแทนซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้ า
8) ธุรกิจการยืมและให้ ยืมหลักทรัพย์
9) ธุรกิจตราสารอนุพนั ธ์ นอกตลาด
10) ธุรกิจใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของผู้ออก

ขอให้ ผ้ ลู งทุนศึกษาข้ อมูลฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานปี ล่าสุดจาก www.set.or.th หรื อ www.kgieworld.co.th

จัดทําโดย

บริ ษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

การลงทุนมีความเสี&ยง ผุ้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลโดยละเอียด พร้ อมทัง รับทราบความเสี&ยงที&เกี&ยวข้ องก่อนตัดสินใจลงทุน ทังนี
 นักลงทุน
สามารถศึกษาข้ อมูลโดยละเอียดจากข้ อกําหนดสิทธิและสาระสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ดงั กล่าวจากเอกสารแนบของ
หนังสือชี ชวน (DW-ข้ อมูลหลัก DW- ข้ อมูลส่วนเพิ&ม และ DW- ข้ อมูลเฉพาะรุ่น) จาก www.sec.or.th

