- สรุปข้อสนเทศ เงือนไข และสาระสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์
ลักษณะการเสนอขาย

เสนอขายผ่านระบบการซือขายในตลาดหลักทรัพย์ (Direct Listing)

ผลการจัดอันดับความน่ าเชือถือของผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์
BBB+ (Tha) โดยบริษทั ฟิ ทช์ เรทติงส์ (ประเทศไทย) จํากัด (ณ วันที

สิงหาคม

นายทะเบียนและตัวแทนรับแจ้งการใช้สิทธิ

บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

การใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์

เป็ นการใช้สทิ ธิอตั โนมัติ เมือครบกําหนดอายุ

ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิ ทีเรียกเก็บโดยผูอ้ อก

ไม่มี

)

เงือนไขการใช้สิทธิ
1.

เงินสดส่วนต่าง หมายถึง จํานวนเงินต่อหนึงหน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ทีผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์จะ
ได้รบั จากการใช้สทิ ธิอตั โนมัติ โดยคํานวณจากส่วนต่างระหว่างราคาอ้างอิงและราคาใช้สทิ ธิคณ
ู ด้วยอัตราใช้สทิ ธิต่อ
หน่วย ทีบังคับใช้ในขณะนัน
กรณีสทิ ธิในการซือและหลักทรัพย์อา้ งอิงเป็ นหุน้ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง – ราคาใช้สทิ ธิ) X อัตราใช้สทิ ธิต่อหน่วย
กรณีสทิ ธิในการขายและหลักทรัพย์อา้ งอิงเป็ นหุน้ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สทิ ธิ – ราคาอ้างอิง) X อัตราใช้สทิ ธิต่อหน่วย
กรณีสทิ ธิในการซือและหลักทรัพย์อา้ งอิงเป็ นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง – ราคาใช้สทิ ธิ) X ตัวคูณดัชนี
กรณีสทิ ธิในการขายและหลักทรัพย์อา้ งอิงเป็ นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สทิ ธิ – ราคาอ้างอิง) X ตัวคูณดัชนี
2.

เงินสดส่วนต่างสุทธิ หมายถึงเงินสดส่วนต่างตามจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ทใช้
ี สทิ ธิหลังจากหลักค่าใช้จ่าย
ในการใช้สทิ ธิ

3.

ถ้าเงินสดส่วนต่างสุทธิมคี ่ามากกว่าศูนย์ ในวันใช้สทิ ธิอตั โนมัติ ให้ถอื ว่าใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์นนมี
ั การใช้สทิ ธิ
โดยอัตโนมัติ โดยทีผูอ้ อกไม่จาํ เป็ นต้องบอกกล่าวแก่ผถู้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ และผูอ้ อกจะชําระเงินสดส่วน
ต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผถู้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์

4.

การใช้สทิ ธิทุกกรณี ถือเป็ นการใช้สทิ ธิอตั โนมัติ

5.

ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์มสี ทิ ธิในการปฏิเสธการใช้สทิ ธิได้ โดยแจ้งไปยังนายหน้าซือขายหลักทรัพย์ของผู้
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ตามวิธกี ารทีนายหน้าซือขายหลักทรัพย์แต่ละรายกําหนด

6.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะขึนเครืองหมายพักการซือขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ เป็ นเวลา วันทํา
การติดต่อกันจนถึงวันครบกําหนดอายุ (นับรวมวันครบกําหนดอายุ) เพือกําหนดสิทธิของผูถ้ อื ในการใช้สทิ ธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์

โดยผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์จะแจ้งการปิ ดสมุดทะเบียนเพือพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ล่วงหน้า
14 วันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์
วิ ธีการส่งมอบและชําระราคา
เมือเกิดการใช้สทิ ธิอตั โนมัติ ผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์จะดําเนินการดังต่อไปนี
1. กรณีไม่มเี หตุขดั ข้องในการชําระราคาและส่งมอบ

. ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์จะชําระเงินสดส่วนต่างสุทธิโดยการโอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชี
ธนาคารของผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ ในกรณีทผูี ถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์แสดงความประสงค์ให้โอนเงินเพือ
ชําระค่าผูกพันโดยอัตโนมัติ หรือ
. ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิท ธิอนุ พนั ธ์ชําระเงิน สดส่วนต่ างสุท ธิเป็ นเช็คขีด คร่อม สังจ่ายให้แ ก่ผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ทมีี รายนามตามสมุดทะเบียน ณ วันใช้สทิ ธิอตั โนมัติ และจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ภายใน 5 วันทําการนับจากวันใช้สทิ ธิอตั โนมัติ
2. กรณีมเี หตุการณ์ขดั ข้องในการชําระราคาและส่งมอบ
2.1. หากเหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดก่อนหรือเกิดในวันทําการซือขายสุดท้าย และสินสุดลงภายใน 30 วัน
หลังจากวันครบกําหนดอายุให้ใช้ราคาปิ ดของหุน้ อ้างอิงในวันทําการแรกหลังจากวันทีเหตุการณ์ดงั กล่าวสินสุดลงเป็ นราคา
อ้างอิง
2.2. หากเหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดก่อนหรือเกิดในวันทําการซือขายสุดท้าย และยังไม่สนสุ
ิ ดลงภายใน 30
วันหลังจากวันครบกําหนดอายุ
1) ให้ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ประกาศแจ้งราคายุติธรรมของหุ้นอ้างอิงให้แก่ผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ทราบ ภายใน 20 วันหลังจากวันที 30 หลังจากวันครบกําหนดอายุ
2) ให้ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ใช้ราคายุติธรรมทีจัดทําโดยทีปรึกษาการเงินทีอยู่ใน
บัญชีทสํี านักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ โดยราคายุติธรรมดังกล่าวต้องถูกจัดทําขึนไม่เกินกว่า 50 วันก่อนวันทีผู้ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ประกาศแจ้งราคายุตธิ รรม โดยถือว่าราคายุตธิ รรมคือราคาอ้างอิง
ในกรณีทราคาอ้
ี
างอิงสูงกว่าราคาการใช้สทิ ธิ ให้ผอู้ อกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ชําระเงินสดส่วนต่างสุทธิให้แก่ผู้
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์โดยชําระเข้าบัญชีธนาคารของผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์หรือเป็ นเช็คระบุชอขี
ื ดคร่อม
สังจ่ า ยให้แ ก่ ผู้ถือ ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิอ นุ พ ัน ธ์ทีมีร ายนามตามสมุด ทะเบียน ณ วันใช้ส ิท ธิอตั โนมัติ และจัด ส่ง ให้ท าง
ไปรษณียล์ งทะเบียน ภายใน 9 วันทําการนับจากวันทีประกาศราคายุตธิ รรมหรือมีราคาอ้างอิง แล้วแต่กรณี
การปรับอัตราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิ
-

กรณี สินทรัพย์อ้างอิ งเป็ นหุ้น

ผูอ้ อกจะปรับอัตราการใช้สทิ ธิต่อหน่วย และ/หรือราคาการใช้สทิ ธิต่อหน่วย ("การปรับสิทธิ") เมือเกิดกรณีใดกรณี
หนึงดังต่อไปนี
(ก) เมือบริษทั อ้างอิงมีการเสนอขายหุน้ ใหม่ให้ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั อ้างอิงตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยราคาสุทธิ
ต่อหุน้ ของหุน้ สามัญทีออกใหม่คํานวณได้ตํากว่าร้อยละ 100 ของราคาปิ ดของหลักทรัพย์อา้ งอิง ณ วันทําการสุดท้ายก่อน
วันทีตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึนเครืองหมาย XR การปรับสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั วนั แรกทีผูซ้ อหุ
ื น้ สามัญของบริษทั อ้างอิง
ไม่ได้รบั สิทธิในการจองซือหุน้ เพิม (วันแรกทีตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึนเครืองหมาย XR)
(ข) การจ่ายหุ้นปั นผล เมือบริษัทอ้างอิงจ่ายปั นผลทังหมดหรือบางส่วนเป็ นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
อ้างอิง การเปลียนแปลงราคาการใช้สทิ ธิต่อหน่ วยและอัตราการใช้สทิ ธิต่อหน่ วย จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั วนั แรกทีผูซ้ อหุ
ื น้
สามัญของบริษทั อ้างอิงไม่มสี ทิ ธิในการรับหุน้ ปั นผล (วันแรกทีตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึนเครืองหมาย XD)
(ค) การจ่ายเงินปั นผล เมือบริษัทอ้างอิงจ่ายเงินปั นผลทังหมดหรือบางส่วนเป็ นเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
อ้างอิง การเปลียนแปลงราคาใช้สทิ ธิต่อหน่ วย และอัตราการใช้สทิ ธิต่อหน่ วยจะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั วนั แรกทีผู้ซอหุ
ื ้น
สามัญของบริษทั อ้างอิงไม่มสี ทิ ธิในการรับเงินปั นผล (วันแรกทีตลาดหลักทรัพย์ฯขึนเครืองหมาย XD)
(ง) การแบ่งแยกหรือรวมหุ้น ในกรณีทบริ
ี ษทั อ้างอิงเปลียนแปลงมูลค่าหุน้ ทีตราไว้เป็ นผลให้มจี ํานวนหุน้ มากขึน
หรือรวมหุน้ ดังกล่าวให้มจี าํ นวนหุน้ น้อยลง การเปลียนแปลงราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิ จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั
การแบ่งแยกหุน้ หรือการรวมหุน้ มีผลบังคับใช้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(จ) การควบรวมกิจการ ในกรณีทมีี การประกาศว่าบริษทั อ้างอิงจะหรืออาจจะ ( ) ควบรวมกิจการ (รวมถึงการ
ถูกเข้าควบคุมกิจการโดยบุคคลหรือบริษทั อืน ไม่ว่าจะเกิดจากข้อตกลงหรือวิธอี นใด)
ื
เว้นแต่ในกรณีทบริ
ี ษัทอ้างอิงเป็ น
บริษทั ทีดําเนินกิจการต่อภายหลังจากการควบรวมกิจการ หรือ ( ) ขายหรือโอนทรัพย์สนิ ทังหมดหรือส่วนใหญ่ของบริษทั
อ้างอิง ผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ จะเลือนวันครบกําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ เป็ นวันทําการซือขาย
วันสุดท้ายของหลักทรัพย์อา้ งอิง และแจ้งให้ผถู้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ทราบถึงการแก้ไขเปลียนแปลงดังกล่าวโดยเร็ว
และเปิ ดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทังนี ผู้ถือ ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิอ นุ พ ัน ธ์ ยัง คงใช้ส ิท ธิต ามใบสํา คัญ แสดงสิท ธิอ นุ พ ัน ธ์ ได้ต ามทีกํา หนดไว้ใ น
ข้อกําหนดสิทธิ และผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ จะต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดสิทธิ และดําเนินการใดๆ เพือรักษา
ผลประโยชน์ของผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์
(ฉ) การคํานวณการเปลียนแปลงราคาใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิตามข้อ1. (ก) ถึง (จ) ของส่วนที 3.1 ของ
ข้อกําหนดสิทธิ เป็ นอิสระต่อกัน และจะคํานวณการเปลียนแปลงตามลําดับเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยจะคํานวณเฉพาะกรณีที
เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึนตังแต่วนั ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ฯ จนถึงวันทําการซือขายสุดท้ายเท่านัน สําหรับกรณีที
เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึนพร้อมกัน ให้คาํ นวณการเปลียนแปลงเรียงตามลําดับเหตุการณ์ทประกาศโดยบริ
ี
ษทั อ้างอิง
ในการคํานวณการปรับสิทธิ ให้ใช้ทศนิยม ตําแหน่งสําหรับการคํานวณหาราคาใช้สทิ ธิใหม่ และให้ใช้ทศนิยม
ตําแหน่ง สําหรับการคํานวณหาอัตราการใช้สทิ ธิต่อหน่วยใหม่ โดยให้ตดั ทศนิยมตําแหน่งอืน ๆ ทิง
(ช) ในกรณีทมีี เหตุการณ์ใด ๆ อันทําให้ผถู้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ฯ เสียสิทธิและผลประโยชน์อนั พึงได้ โดย
ทีเหตุการณ์ใด ๆ นันไม่ได้กําหนดอยู่ในข้อ 1.4 (ก) ถึง (จ) ของส่วนที 3.1 ของข้อกําหนดสิทธิ ผูอ้ อกใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพนั ธ์ฯ จะพิจารณาเพือกําหนดการเปลียนแปลงราคาใช้สทิ ธิ และ/หรืออัตราการใช้สทิ ธิใหม่อย่างเป็ นธรรม โดยไม่
ทําให้สทิ ธิของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ฯ ด้อยไปกว่าเดิม ทังนีให้ถือว่าผลการพิจารณานันเป็ นทีสุด และผู้ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ฯ จะต้องเปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวกับการปรับสิทธิตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่ วยงาน
ทีเกียวข้อง
(ซ) เว้นแต่ทระบุ
ี ในข้อ 1. (ก) ถึง (จ) ของส่วนที 3.1 ของข้อกําหนดสิทธิ หรือในกรณีอนที
ื ผูอ้ อกใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพนั ธ์ฯ เห็นสมควร จะไม่มกี ารปรับสิทธิในกรณีอนใดอี
ื ก
-

กรณี สินทรัพย์อ้างอิ งเป็ นดัชนี หลักทรัพย์

ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอ นุ พนั ธ์ฯ จะไม่ทํา การปรับ ตัวคูณดัช นีและราคาใช้สทิ ธิสําหรับ ใบสําคัญ แสดงสิท ธิ
อนุพนั ธ์ฯ ซึงอ้างอิงกับดัชนีหลักทรัพย์ เว้นแต่หากผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ฯ เห็นว่ามีเหตุอนั ควรซึงกระทบอย่างมี
นัยสําคัญต่ อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ฯ รวมถึงเพือเป็ นการลดผลกระทบต่ อใบสําคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ฯ จาก
เหตุการณ์ดงั กล่าวหรือเพือป้ องกันความเสียหายทีอาจเกิดขึนกับผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ฯ ผูอ้ อกใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพนั ธ์ฯ จะทําการพิจารณาวิธกี ารทีเหมาะสมในการปรับตัวคุณดัชนีและ/หรือราคาใช้สทิ ธิอย่างเป็ นธรรมโดยไม่ทําให้
สิทธิของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ฯ ด้อยไปกว่าเดิม ตลอดจนกําหนดวันทีมีการปรับตัวคุณดัชนีและ/หรือราคาใช้
สิท ธิและวัน ทีมีผลบังคับ ใช้ และจะแจ้ง ให้ผู้ถือ ใบสํา คัญแสดงสิท ธิอ นุ พ ันธ์ฯ ทราบตามระเบีย บและวิธีก ารของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอืนทีเกียวข้อง

เหตุผิดนัดและผลของการผิดนัด
( )ในกรณีทเหตุ
ี การณ์ใดเหตุการณ์หนึงดังต่อไปนี ให้ถอื เป็ นเหตุผดิ นัด
(ก) ผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ฯ ผิดนัดไม่ชาํ ระราคา หรือส่งมอบหลักทรัพย์อา้ งอิง หรือรับมอบหลักทรัพย์
อ้างอิงตามทีกําหนดไว้ในส่วนที ของข้อกําหนดสิทธิ และการผิดนัดดังกล่าวยังคงมีอยู่เป็ นระยะเวลาเจ็ด ( ) วันทําการ
ติดต่อกัน เว้นแต่การผิดนัดดังกล่าวมีสาเหตุจากความล่าช้าหรือขัดข้องในระบบการโอนเงินหรือส่งมอบหลักทรัพย์ และ/
หรือรับมอบหลักทรัพย์อา้ งอิง
(ข) ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ฯ ไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดสิทธิ ซึงมีผลกระทบในทางลบต่อสิทธิของผูถ้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ฯ อย่างมีนยั สําคัญ และการไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดสิทธิดงั กล่าวยังคงมีอยู่เป็ นระยะเวลาสิบห้า

( ) วันติดต่ อกันนับจากวันทีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ฯ แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
อนุพนั ธ์ฯ ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดสิทธิแล้ว
(ค) ทรัพย์สนิ ทังหมดหรือส่วนใหญ่ ของผู้ออกใบสําคัญ แสดงสิท ธิอ นุ พ ัน ธ์ฯ ถู กยึดหรือ อายัดโดยเจ้าหนีเป็ น
ระยะเวลาเจ็ด ( ) วันทําการติดต่อกัน
(ง) ผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ฯ ผิดนัดชําระหนีเป็ นจํานวนเงินรวมกันไม่น้อยกว่า , , (หนึงร้อย
ล้าน) บาท หรือเงินสกุลอืนทีมีจํานวนเทียบเท่า จากการที ( ) ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ฯ ไม่ชําระหนีดังกล่าว
ภายในกําหนดชําระหนีเดิมหรือภายในระยะเวลาทีเจ้าหนีขยายให้ หรือ ( ) หนีดังกล่าวถูกเจ้าหนีเรียกให้ชําระคืนก่อน
กําหนดเพราะเหตุผดิ นัดตามสิทธิของเจ้าหนีในสัญญาทีเกียวข้อง
ทังนี การผิดนัดชําระหนีดังกล่าวข้างต้น ต้องมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถในการ
ชําระหนีตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ฯ ของผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ฯ และยังคงดําเนินอยู่เป็ นระยะเวลาเจ็ด ( )
วันทําการติดต่อกัน
(จ) ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ของผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ฯ มีมติให้เลิกกิจการ เว้นแต่กรณีการเลิกกิจการของผู้
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ฯ ดังกล่าวเป็ นกรณีทเกี
ี ยวกับการควบรวมกิจการ ซึงตามข้อกําหนดและเงือนไขของการ
ดําเนินการดังกล่าว นิ ติบุคคลทีจะคงอยู่ต่อไปจะเข้ารับเอาหนีสินหรือข้อผูกพันทังหมดของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิท ธิ
อนุพนั ธ์ฯ ทีเกียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ฯ โดยชัดเจน
(ฉ) มีการเริมดําเนินการเพือขอฟื นฟูกจิ การของผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ฯ หรือเพือขอให้ผอู้ อกใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุพนั ธ์ฯ ล้มละลายภายใต้กฎหมายทีเกียวข้อง หรือได้มคี าํ สังหรือมติใดๆ โดยชอบตามกฎหมายให้เลิกกิจการ
ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ฯ หรือมีการยึด/ อายัดทรัพย์สนิ ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ฯ ตามคํา
พิพากษาหรือคําสังโดยชอบด้วยกฎหมาย และการเริมดําเนินการ คําพิพากษา คําสัง หรือมติใดๆ มิได้ถูกยกเลิกหรือเพิก
ถอนหรือทําให้หมดสินไปภายในหกสิบ ( ) วัน นับจากวันทีมีการเริมดําเนินการหรือวันทีมีคาํ สังนันๆ
( ) เกิดเหตุผดิ นัดตามข้อ (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ฯ จะต้องเรียกประชุมผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ฯ ตามหลักเกณฑ์ทกํี าหนดไว้ โดย
(ก) ทีประชุมผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ฯ อาจลงมติให้ถอื ว่าผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ฯ เป็ นฝ่ ายผิด
นัด และให้มีการใช้สทิ ธิโดยพลัน ณ วันทีทีประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ฯ มีมติ โดยกําหนดให้ราคาปิ ดของ
หลักทรัพย์อา้ งอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อา้ งอิง (แล้วแต่กรณี) ในวันทีประชุมผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ฯ มีมติคอื ราคา
อ้างอิง หรือถ้าไม่มรี าคาปิ ดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทีประชุมผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ฯ มีมติ ให้ราคาปิ ดของ
หลักทรัพย์อา้ งอิงล่าสุดทีมีอยู่ก่อนวันทีประชุมผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ฯ มีมติ คือราคาอ้างอิง โดยผูอ้ อกใบสําคัญ
แสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ฯ จะนํ าราคาอ้างอิง มาเปรียบเทียบกับราคาใช้สทิ ธิเพือคํา นวณการชําระเงินสดส่วนต่ างให้แก่ผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ฯ ทียังไม่มกี ารใช้สทิ ธิทุกราย หรือ (ข) ทีประชุมผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ฯ อาจลงมติ
เป็ นประการอืนในส่วนทีเกียวกับการผิดนัดได้ตามทีเห็นสมควร
( ) หากเกิดเหตุผดิ นัดตามข้อ (จ) หรือ (ฉ) ให้ถอื ว่าผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ฯ ตกเป็ นฝ่ ายผิดนัด และ
ให้มกี ารใช้สทิ ธิโดยพลัน ณ วันทีมีเหตุการณ์ตามข้อ (จ) หรือ (ฉ) โดยกําหนดให้ราคาปิ ดของหลักทรัพย์อา้ งอิงหรือดัชนี
หลักทรัพย์อ้างอิง (แล้วแต่ กรณี) ณ วันทีมีเหตุการณ์ ตามข้อ (จ) หรือ (ฉ) คือราคาอ้างอิง หรือถ้าไม่มรี าคาปิ ดของ
หลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทีมีเหตุ การณ์ตามข้อ (จ) หรือ (ฉ) ให้ราคาปิ ดของหลักทรัพย์อ้างอิงล่าสุดทีมีอยู่ก่อนวันทีมี
เหตุการณ์ตามข้อ (จ) หรือ (ฉ) คือราคาอ้างอิง โดยผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ฯ จะนําราคาอ้างอิงมาเปรียบเทียบ
กับราคาใช้สทิ ธิเพือคํานวณการชําระเงินสดส่วนต่างให้แก่ผถู้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ฯ ทียังไม่มกี ารใช้สทิ ธิทุกราย
ข้อจํากัดในการโอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์

ไม่มขี อ้ จํากัดการโอน

ข้อกําหนดในการดูแลสภาพคล่อง
ในกรณีทีใบสําคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ได้จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์และเข้าซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯผู้ดูแล
สภาพคล่องจะทําการเสนอซือและเสนอขายโดยมีช่วงห่างระหว่างราคาเสนอซือและเสนอขายไม่เกิน ช่วงการซือขายขัน
ตํา โดยมีจาํ นวนเสนอซือและเสนอขายขันตํา , หน่ วย เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า ร้อยละ ของเวลาเปิ ดทําการซือขาย

ทีประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผูด้ แู ลสภาพคล่องจะไม่ทาํ การเสนอซือหรือเสนอขายหากใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์มี
ราคาตํากว่า . บาท และกรณีดงั ต่อไปนี
. มีเหตุการณ์ขดั ข้องในการชําระราคาและส่งมอบ
. ตลาดหลักทรัพย์ฯ สังพักการซือขายหลักทรัพย์อา้ งอิง หรือหยุดคํานวณดัชนีหลักทรัพย์อา้ งอิง (แล้วแต่กรณี)
และ/หรือสังพักการซือขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ฯ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ
. เมือผูด้ แู ลสภาพคล่องไม่มใี บสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ฯ เพียงพอทีจะปฏิบตั ติ ามหน้าที
. เมือราคาของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ฯ มีราคาตํากว่า . บาท
. ตังแต่สบิ สี ( ) วันทําการก่อนวันครบกําหนดอายุ
. เมือการซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความผันผวนรุนแรงผิดปกติ
. เมือผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ฯ มีเหตุผดิ นัดตามทีกําหนดในข้อกําหนดสิทธิ
. กรณีอนๆ
ื ตามทีผูด้ แู ลสภาพคล่องได้เปิ ดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ

การกระจายการถือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์
ผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์จะกระจายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์รวมทังสินไม่น้อยกว่า ล้านบาท หรือ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ทเสนอขาย
ี
โดยไม่นับรวมจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์
ทีถือโดยผู้ยนคํ
ื าขอและผู้ดูแลสภาพคล่อง โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน เดือนนับจากวันเริมทําการซือขาย หรือ
ภายในอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ แล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน
ข้อมูลของผูอ้ อก
ทุนชําระแล้วปัจจุบนั
สํานักงาน

,

,

. บาท

เลขที / ชัน , อาคาร ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ถนนพระราม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2658-9500
Website www.fnsyrus.com

ประเภทกิ จการและลักษณะการดําเนิ นงาน
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ก ได้แก่
• ธุรกิจนายหน้าซือขายหลักทรัพย์
• ธุรกิจค้าหลักทรัพย์
• ธุรกิจการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
• ธุรกิจเป็ นทีปรึกษาการลงทุน
• ธุรกิจการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
• ธุรกิจตัวแทนสัญญาซือขายล่วงหน้า
ฐานะการเงิ นและผลการดําเนิ นงานของผูอ้ อก
“ขอให้ผลู้ งทุนศึกษาข้อมูลฐานะการเงินและผลการดําเนินงานปี ล่าสุดจาก www.set.or.th หรือ www.fnsyrus.com

จัดทําโดย

บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

การลงทุนมีความเสียง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลโดยละเอียด พร้อมทังรับทราบความเสียงทีเกียวข้องก่อนตัดสินใจลงทุน
ทังนี นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลโดยละเอียดจากข้อกําหนดสิทธิและสาระสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ดงั กล่าว
ได้จากเอกสารแนบแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (แบบ -dw) และ / หรือร่างหนังสือ
ชีชวนได้จาก www.sec.or.th

