- สรุปข้ อสนเทศ เงื่อนไข และสาระสําคัญของใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
ลักษณะการเสนอขาย เสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Direct Listing)
ผลการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์

AA โดย บริ ษทั ทริ สเรทติ้ง จํากัด

นายทะเบียนและตัวแทนรับแจ้ งการใช้ สิทธิ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
การใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ การใช้สิทธิอตั โนมัติ
ค่ าใช้ จ่ายในการใช้ สิทธิทเี่ รียกเก็บโดยผู้ออก ไม่มี
วิธีการใช้ สิทธิ
(ก) เงินสดส่วนต่าง หมายถึง จํานวนเงินต่อหนึ่งหน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
(ข) กรณี หลักทรัพย์อา้ งอิงเป็ นหุน้ สามัญ เงินสดส่วนต่างคํานวณจากส่วนต่างระหว่างราคาอ้างอิงและราคาใช้สิทธิคูณ
ด้วยอัตราใช้สิทธิต่อหน่วยที่บงั คับใช้ในขณะนั้น โดย
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ประเภทสิ ทธิในการซื้อที่ราคาอ้างอิงสูงกว่าราคาใช้สิทธิ
เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง – ราคาใช้สิทธิ) X อัตราใช้สิทธิต่อหน่วย
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ประเภทสิ ทธิในการขายที่ราคาอ้างอิงตํ่ากว่าราคาใช้สิทธิ
เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ – ราคาอ้างอิง) X อัตราใช้สิทธิต่อหน่วย
(ค) กรณี หลักทรัพย์อา้ งอิงเป็ นดัชนีหลักทรัพย์ เงินสดส่วนต่างคํานวณจากส่วนต่างระหว่างราคาอ้างอิงและราคาใช้สิทธิ
คูณด้วยตัวคูณดัชนีที่บงั คับใช้ในขณะนั้น โดย
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ประเภทสิ ทธิในการซื้อที่ราคาอ้างอิงสูงกว่าราคาใช้สิทธิ
เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง – ราคาใช้สิทธิ) X ตัวคูณดัชนี
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ประเภทสิ ทธิในการขายที่ราคาอ้างอิงตํ่ากว่าราคาใช้สิทธิ
เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ – ราคาอ้างอิง) X ตัวคูณดัชนี
(ง) เงินสดส่วนต่างสุทธิ หมายถึงเงินสดส่วนต่างตามจํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ที่ใช้สิทธิ หลังจากหักค่าใช้จ่าย
ในการใช้สิทธิ
(จ) หากมูลค่าเงิ นสดส่ วนต่างสุ ทธิ เป็ นจํานวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิ อตั โนมัติ ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิ ในใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์โดยอัตโนมัติโดยไม่จาํ ต้องบอกกล่าวแก่ผูถ้ ือ ผูอ้ อกจะชําระเงินสดส่ วนต่างสุ ทธิ ให้แก่ผถู ้ ือไม่วา่
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์จะได้แสดงความจํานงในการใช้สิทธิหรื อไม่ ทั้งนี้ ตามวิธีและภายในเวลาที่กาํ หนด
ไว้ในข้อกําหนดสิ ทธิ
(ฉ) ผูถ้ ือสามารถปฏิเสธการใช้สิทธิ ได้โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ของผูถ้ ือตามวิธีการที่นายหน้าซื้ อขาย
หลักทรัพย์ของผูถ้ ือแต่ละรายกําหนด
(ช) ผูอ้ อกจะขอให้ตลาดหลักทรัพย์ สั่งพักการซื้ อขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ เป็ นเวลา (3) วันทําการก่อนวันครบ
กําหนดอายุ (รวมวันครบกําหนดอายุ) เพื่อกําหนดสิ ทธิของผูถ้ ือ ในการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์

โดยผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์จะแจ้งการปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ล่วงหน้า 14
วันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนผ่านระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์
การใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ และการชําระราคา
ในกรณี ที่มีการใช้สิทธิอตั โนมัติ ผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ จะดําเนินการดังต่อไปนี้
(ก) ในกรณี ที่ไม่มีเหตุการณ์ขดั ข้องในการชําระราคา ผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ จะชําระเงินสดส่ วนต่างสุ ทธิ เข้า
บัญชีธนาคารของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ หรื อเป็ นเช็คระบุชื่อขีดคร่ อมสัง่ จ่ายให้ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์ ที่มีรายชื่อตามทะเบียนผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ณ วันใช้สิทธิ อตั โนมัติ และจัดส่ งให้ทางไปรษณี ย ์
ลงทะเบียนภายในห้า (5) วันทําการนับจากวันใช้สิทธิอตั โนมัติ
(ข) ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ขดั ข้องในการชําระราคา
1) หากเหตุก ารณ์ ดัง กล่ าวเกิ ด ก่ อ นหรื อเกิ ด ในวันทําการซื้ อขายสุ ดท้าย และสิ้ นสุ ดลงภายในสามสิ บ (30) วัน
หลังจากวันทําการซื้ อขายสุ ดท้าย ให้ใช้ราคาปิ ดของหลักทรัพย์อา้ งอิงในวันทําการแรกหลังจากวันที่ เหตุการณ์
ดังกล่าวสิ้นสุดลงเป็ นราคาอ้างอิง
2) หากเหตุการณ์ดงั กล่าวเกิ ดก่อนหรื อเกิ ดในวันทําการซื้ อขายสุ ดท้าย และไม่สิ้นสุ ดลงภายในสามสิ บ (30) วัน
หลังจากวันทําการซื้อขายสุดท้าย
2.1) ให้ผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ประกาศแจ้งราคายุติธรรมของหลักทรัพย์อา้ งอิงให้ผูถ้ ือใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ทราบภายในยีส่ ิ บ (20) วันหลังจากวันที่สามสิ บ (30) หลังจากวันทําการซื้อขายสุดท้าย
2.2) “ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคายุติธรรมที่จดั ทําโดยที่ปรึ กษาการเงินอิสระที่อยูใ่ นบัญชีที่สาํ นักงาน ก.ล.ต.
ให้ความเห็ นชอบ โดยราคายุติธรรมดังกล่าวต้องถูกจัดทําขึ้นไม่เกิ นกว่าห้าสิ บ (50) วันก่อนวันที่ ผูอ้ อก
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ประกาศแจ้งราคายุติธรรม โดยถือว่าราคายุติธรรมคือราคาอ้างอิง
ให้ผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ ชําระเงินสดส่ วนต่างสุ ทธิ (ถ้ามี) ให้ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ โดย
ชําระเข้าบัญชี ธนาคารของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ หรื อเป็ นเช็คระบุชื่อขีดคร่ อมสัง่ จ่ายให้ผถู ้ ือใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ที่ มีรายชื่ อตามสมุดทะเบี ยน ณ วันใช้สิทธิ อตั โนมัติ และจัดส่ งให้ทางไปรษณี ยล์ งทะเบี ยน
ภายในเก้า (9) วันทําการนับจากวันที่ประกาศราคายุติธรรมหรื อมีราคาอ้างอิง แล้วแต่กรณี
การปรับอัตราการใช้ สิทธิต่อหน่ วยและราคาใช้ สิทธิ (กรณีหลักทรัพย์ อ้างอิงเป็ นหุ้นสามัญ)
ผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ จะต้องทําการปรับอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย และ/หรื อราคาใช้สิทธิ (“การปรับสิ ทธิ”)
ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(ก) การจัดสรรหุน้ ใหม่ให้ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั อ้างอิง
เมื่อบริ ษทั อ้างอิงมีการเสนอขายหุน้ ใหม่ให้ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั อ้างอิงตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยราคาสุทธิต่อหุน้
ของหุน้ สามัญที่ออกใหม่คาํ นวณได้ต่าํ กว่าร้อยละ 100 ของราคาปิ ดของหลักทรัพย์อา้ งอิง ณ วันทําการสุ ดท้ายก่อน
วันที่ตลาดหลักทรัพย์ ขึ้นเครื่ องหมาย XR การปรับสิ ทธิ จะมีผลบังคับทันทีต้ งั แต่วนั แรกที่ผซู ้ ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั
อ้างอิงไม่ได้รับสิ ทธิในการจองซื้อหุน้ เพิม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ ขึ้นเครื่ องหมาย XR)

(ข) การจ่ายหุน้ ปันผล
เมื่อบริ ษทั อ้างอิงจ่ายปั นผลทั้งหมดหรื อบางส่วนเป็ นหุน้ สามัญให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั อ้างอิง การเปลี่ยนแปลงราคาใช้
สิ ทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยจะมีผลบังคับทันทีต้ งั แต่วนั แรกที่ผซู ้ ้ือหุน้ สามัญของบริ ษทั อ้างอิงไม่มีสิทธิในการ
รับหุน้ ปั นผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ ขึ้นเครื่ องหมาย XD)
(ค) การจ่ายเงินปันผล
เมื่อบริ ษทั อ้างอิงจ่ายเงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั อ้างอิง การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ จะมี
ผลบังคับทันทีต้ งั แต่วนั แรกที่ผูซ้ ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั อ้างอิงจะไม่มีสิทธิ รับเงินปั นผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์
ขึ้นเครื่ องหมาย XD)
(ง) การแบ่งแยกหรื อรวมหุน้
ในกรณี ที่บริ ษทั อ้างอิงเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้เป็ นผลให้มีจาํ นวนหุ ้นมากขึ้น (“การแบ่งแยกหุ ้น”) หรื อรวมหุ ้น
ดังกล่าวให้มีจาํ นวนหุน้ น้อยลง (“การรวมหุน้ ”) การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันที
ตั้งแต่วนั ที่การแบ่งแยกหุน้ หรื อการรวมหุน้ มีผลบังคับใช้ในตลาดหลักทรัพย์
(จ) การควบรวมกิจการ
ในกรณี ที่มีการประกาศว่าบริ ษทั อ้างอิงจะหรื ออาจจะ (1) ควบรวมกิ จการ (รวมถึงการถูกเข้าควบคุมกิจการโดย
บุคคลหรื อบริ ษทั อื่น ไม่วา่ จะเกิดจากข้อตกลงหรื อวิธีอื่นใด) เว้นแต่ในกรณี ที่บริ ษทั อ้างอิงเป็ นบริ ษทั ที่ดาํ เนินกิจการ
ต่อภายหลังจากการควบรวมกิจการ หรื อ (2) ขายหรื อโอนทรัพย์สินทั้งหมดหรื อส่ วนใหญ่ของบริ ษทั อ้างอิง ผูอ้ อก
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ จะเลื่อนวันครบกําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ เป็ นวันทําการซื้ อขายวัน
สุดท้ายของหลักทรัพย์อา้ งอิง และแจ้งให้ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ ทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
โดยเร็ ว และเปิ ดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
ทั้ง นี้ ผูถ้ ื อ ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ อ นุ พ นั ธ์ ยัง คงใช้สิ ท ธิ ต ามใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ อ นุ พ ัน ธ์ ได้ต ามที่ ก ํา หนดไว้ใ น
ข้อกําหนดสิ ทธิ และผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ จะต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดสิ ทธิ และดําเนิ นการใดๆ เพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
(ฉ) การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ ตามข้อ (ก) ถึง (จ) เป็ นอิสระต่อกัน และจะคํานวณ
การเปลี่ ยนแปลงตามลําดับเหตุการณ์ ต่าง ๆ โดยจะคํา นวณเฉพาะกรณี ที่เ หตุการณ์ ต่าง ๆ เกิ ดขึ้ นตั้งแต่วนั ออก
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ จนถึงวันทําการซื้อขายสุดท้ายเท่านั้น สําหรับกรณี ที่เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน
ให้คาํ นวณการเปลี่ยนแปลงเรี ยงตามลําดับเหตุการณ์ที่ประกาศโดยบริ ษทั อ้างอิง
ในการคํานวณการปรับสิ ทธิ ให้ใช้ทศนิ ยม 3 ตําแหน่งสําหรับการคํานวณหาราคาใช้สิทธิ ใหม่ และให้ใช้ทศนิ ยม 5
ตําแหน่ง สําหรับการคํานวณหาอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยใหม่ โดยให้ตดั ทศนิยมตําแหน่งอื่นๆ ทิ้ง

(ช) ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทําให้ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ เสี ยสิ ทธิ และผลประโยชน์อนั พึงได้ โดยที่
เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กาํ หนดอยูใ่ นข้อ (ก) ถึง (จ) ผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ จะพิจารณาเพื่อกําหนดการ
เปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ และ/หรื ออัตราการใช้สิทธิ ใหม่อย่างเป็ นธรรม โดยไม่ทาํ ให้สิทธิ ของผูถ้ ือใบสําคัญแสดง
สิ ทธิดอ้ ยไปกว่าเดิม ทั้งนี้ให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็ นที่สุด และผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ จะต้องเปิ ดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวกับการปรับสิ ทธิตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ซ) เว้นแต่ที่ระบุในข้อ (ก) ถึง (จ) หรื อในกรณี อื่นที่ผอู ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ เห็นสมควร จะไม่มีการปรับสิ ทธิ
ในกรณี อื่นใดอีก
การปรับตัวคูณดัชนีและราคาใช้ สิทธิ (กรณีหลักทรัพย์ อ้างอิงเป็ นดัชนีหลักทรัพย์ )
ผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ จะไม่ทาํ การปรับตัวคูณดัชนี และราคาใช้สิทธิ สาํ หรับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ
ซึ่งอ้างอิงกับดัชนี หลักทรัพย์ เว้นแต่หากผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ เห็นว่ามีเหตุอนั ควรซึ่ งส่ งผลกระทบอย่างมี
นัยสําคัญต่อผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ จะทําการพิจารณาวิธีการที่เหมาะสม
ในการปรับตัวคูณดัชนีและ/หรื อราคาใช้สิทธิอย่างเป็ นธรรม โดยไม่ทาํ ให้สิทธิของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ ด้อย
ไปกว่าเดิม เพื่อลดผลกระทบต่อใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ฯ จากเหตุการณ์ดงั กล่าว หรื อเพื่อป้ องกันความเสี ยหายที่อาจ
เกิดขึ้นกับผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ ในทันที ตลอดจนการกําหนดวันที่มีการปรับตัวคูณดัชนี และ/หรื อราคาใช้
สิ ทธิและวันที่มีผลบังคับใช้
ทั้งนี้ ผอู ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ จะแจ้งให้ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ฯ ทราบตามระเบียบและวิธีการของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เหตุผดิ นัดและผลของการผิดนัด
ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็ นเหตุผิดนัด ("เหตุผิดนัด")
(ก) ผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ผิดนัดไม่ชาํ ระราคา หรื อส่ งมอบหลักทรัพย์อา้ งอิง หรื อรับมอบหลักทรัพย์อา้ งอิง
ตามที่กาํ หนดไว้ในข้อกําหนดสิ ทธิ และการผิดนัดดังกล่าวยังคงมีอยูเ่ ป็ นระยะเวลาเจ็ด (7) วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่
การผิดนัดดังกล่าวมีสาเหตุจากความล่าช้าหรื อขัดข้องในระบบการโอนเงินหรื อส่ งมอบหลักทรัพย์ และ/หรื อรับมอบ
หลักทรัพย์อา้ งอิง
(ข) ผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดสิ ทธิ ซึ่งมีผลกระทบในทางลบต่อสิ ทธิของผูถ้ ือใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ อย่างมีนยั สําคัญ และการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดสิ ทธิดงั กล่าวยังคงมีอยูเ่ ป็ นระยะเวลาสิ บห้า (15)
วันติ ดต่อกันนับจากวันที่ ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์ ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดสิ ทธิแล้ว
(ค) ทรัพย์สินทั้งหมดหรื อส่วนใหญ่ของผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ถูกยึดหรื ออายัดโดยเจ้าหนี้ เป็ นระยะเวลาเจ็ด
(7) วันทําการติดต่อกัน

(ง) ผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ผิดนัดชําระหนี้ เป็ นจํานวนเงินรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 100,000,000 (หนึ่ งร้อยล้าน)
บาท หรื อเงิ นสกุลอื่นที่ มีจาํ นวนเทียบเท่า จากการที่ (1) ผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ไม่ชาํ ระหนี้ ดงั กล่าว
ภายในกําหนดชําระหนี้ เดิมหรื อภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ ขยายให้ หรื อ (2) หนี้ ดงั กล่าวถูกเจ้าหนี้ เรี ยกให้ชาํ ระคืน
ก่อนกําหนดเพราะเหตุผิดนัดตามสิ ทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ การผิดนัดชําระหนี้ดงั กล่าวข้างต้น ต้องมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถในการชําระหนี้
ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ของผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ และยังคงดําเนินอยูเ่ ป็ นระยะเวลาเจ็ด (7) วัน
ทําการติดต่อกัน
(จ) ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ มีมติให้เลิกกิ จการ เว้นแต่กรณี การเลิกกิ จการของผูอ้ อก
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ดังกล่าวเป็ นกรณี ที่เกี่ยวกับการควบรวมกิจการ ซึ่ งตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของการ
ดําเนินการดังกล่าว นิติบุคคลที่จะคงอยูต่ ่อไปจะเข้ารับเอาหนี้สินหรื อข้อผูกพันทั้งหมดของผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์ ที่เกี่ยวกับใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ โดยชัดเจน
(ฉ) มีการเริ่ มดําเนิ นการเพื่อขอฟื้ นฟูกิจการของผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ หรื อเพื่อขอให้ผอู ้ อกใบสําคัญแสดง
สิ ทธิอนุพนั ธ์ ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรื อได้มีคาํ สัง่ หรื อมติใดๆ โดยชอบตามกฎหมายให้เลิกกิจการ
ของผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ หรื อมีการยึด/ อายัดทรัพย์สินของผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ตาม
คําพิพากษาหรื อคําสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย และการเริ่ มดําเนิ นการ คําพิพากษา คําสั่ง หรื อมติใดๆ มิได้ถูกยกเลิก
หรื อเพิกถอนหรื อทําให้หมดสิ้นไปภายในหกสิ บ (60) วัน นับจากวันที่มีการเริ่ มดําเนินการหรื อวันที่มีคาํ สัง่ นั้นๆ
หากเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ (ก) (ข) (ค) หรื อ (ง) ผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์จะต้องเรี ยกประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดง
สิ ทธิอนุพนั ธ์ตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ในข้อกําหนดสิ ทธิ โดย
(1) ที่ประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์อาจลงมติให้ถือว่าผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์เป็ นฝ่ ายผิดนัด และ
ให้มี การใช้สิ ทธิ โ ดยพลัน ณ วันที่ ที่ป ระชุ มผูถ้ ื อใบสํา คัญแสดงสิ ทธิ อนุ พ นั ธ์ มีมติ โดยกํา หนดให้ราคาปิ ดของ
หลักทรัพย์อา้ งอิงหรื อดัชนีหลักทรัพย์อา้ งอิง (แล้วแต่กรณี ) ในวันที่ประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์มีมติคือ
ราคาอ้างอิง หรื อถ้าไม่มีราคาปิ ดของหลักทรัพย์อา้ งอิง ณ วันที่ประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์มีมติ ให้ราคา
ปิ ดของหลักทรัพย์อา้ งอิงล่าสุ ดที่ มีอยู่ก่อนวันที่ ประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์มีมติ คือราคาอ้างอิง โดย
ผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์จะนําราคาอ้างอิงมาเปรี ยบเทียบกับราคาใช้สิทธิ เพื่อคํานวณการชําระเงินสดส่ วน
ต่างให้แก่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ยงั ไม่มีการใช้สิทธิทุกราย หรื อ
(2) ที่ประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์อาจลงมติเป็ นประการอื่นในส่วนที่เกี่ยวกับการผิดนัดได้ตามที่เห็นสมควร
หากเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ (จ) หรื อ (ฉ) ให้ถือว่าผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ตกเป็ นฝ่ ายผิดนัด และให้มีการใช้สิทธิ
โดยพลัน ณ วันที่มีเหตุการณ์ตามข้อ (จ) หรื อ (ฉ) โดยกําหนดให้ราคาปิ ดของหลักทรัพย์อา้ งอิงหรื อดัชนี หลักทรัพย์อา้ งอิง
(แล้วแต่กรณี ) ณ วันที่มีเหตุการณ์ตามข้อ (จ) หรื อ (ฉ) คือราคาอ้างอิง หรื อถ้าไม่มีราคาปิ ดของหลักทรัพย์อา้ งอิง ณ วันที่มี
เหตุการณ์ตามข้อ (จ) หรื อ (ฉ) ให้ราคาปิ ดของหลักทรัพย์อา้ งอิงล่าสุดที่มีอยูก่ ่อนวันที่มีเหตุการณ์ตามข้อ (จ) หรื อ (ฉ) คือ
ราคาอ้างอิง โดยผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์จะนําราคาอ้างอิงมาเปรี ยบเทียบกับราคาใช้สิทธิ เพื่อคํานวณการชําระ
เงินสดส่วนต่างให้แก่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ท่ียงั ไม่มีการใช้สิทธิทุกราย
ข้ อจํากัดในการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์

ไม่มีขอ้ จํากัดการโอน

ข้ อกําหนดในการดูแลสภาพคล่ อง
ในกรณี ที่ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ได้รับการจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ ผูด้ ูแลสภาพ
คล่องจะทําการเสนอซื้ อและเสนอขายโดยมีช่วงห่ างระหว่างราคาเสนอซื้ อและเสนอขายไม่เกิน 10 ช่วงการซื้ อขายขั้นตํ่า
โดยมีจาํ นวนเสนอซื้ อและเสนอขายขั้นตํ่า 20,000 หน่ วย เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเปิ ดทําการซื้ อขายที่
ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์โดยผูด้ ูแลสภาพคล่องจะไม่ทาํ การเสนอซื้อเสนอขายในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(ก) มีเหตุการณ์ขดั ข้องในการชําระราคาและส่งมอบ
(ข) ตลาดหลักทรัพย์ สัง่ พักการซื้อขายหลักทรัพย์อา้ งอิง หรื อหยุดคํานวณดัชนีหลักทรัพย์อา้ งอิง (แล้วแต่กรณี ) และ/
หรื อสัง่ พักการซื้อขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ไม่วา่ ด้วยเหตุใดๆ
(ค) เมื่อผูด้ ูแลสภาพคล่องไม่มีใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์เพียงพอที่จะปฏิบตั ิตามหน้าที่
(ง) เมื่อราคาของใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ มีราคาตํ่ากว่า 0.05 บาท
(จ) ตั้งแต่สิบสี่ (14) วันทําการก่อนวันครบกําหนดอายุ
(ฉ) เมื่อการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์มีความผันผวนรุ นแรงผิดปกติ
(ช) เมื่อผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์มีเหตุผดิ นัดตามที่กาํ หนดไว้
(ซ) กรณี อื่น ๆ ตามที่ผดู ้ ูแลสภาพคล่องได้เปิ ดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์
การกระจายการถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์จะกระจายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์รวม
ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรื อไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 50 ของจํานวนใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ที่เสนอขาย โดยไม่นับรวมจํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์ที่ถือโดยผูย้ นื่ คําขอและผูด้ ูแลสภาพคล่อง โดยดําเนินการให้แล้วเสร็ จ
ภายใน 3 เดือนนับจากวันเริ่ มทําการซื้ อขาย หรื อภายในอายุของใบสําคัญแสดง
สิ ทธิอนุพนั ธ์ แล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน
ข้ อมูลของผู้ออก
ทุนชําระแล้ วปัจจุบนั 2,159,981,840 บาท ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งเป็ นวันที่บริ ษทั เพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งล่าสุด
สํานักงาน

ชั้น 29 อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์ 191 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02- 618-1000, 02-231-3777 โทรสาร 02- 618-1001
เว็บไซต์ www.bualuang.co.th, www.blswarrant.com

ประเภทกิจการและลักษณะการดําเนินงาน (โดยสังเขป)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ธุรกิจนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพนั ธ์
ธุรกิจวาณิ ชธนกิจ
ธุรกิจการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ธุรกิจค้าตราสารหนี้
ธุรกิจยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
ธุรกิจการลงทุนอาร์บิทราจ
ธุรกิจการออกและเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอนุพนั ธ์แฝง

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของผู้ออก
นักลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลฐานะการเงินและผลการดําเนินงานงวดล่าสุดของผูอ้ อกที่ www.set.or.th
จัดทําโดย บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
การลงทุนมีความเสี่ ยง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลโดยละเอียด พร้อมทั้งรับทราบความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสิ นใจลงทุน ทั้งนี้
นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลโดยละเอียดจากข้อกําหนดสิ ทธิ และสาระสําคัญของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ดงั กล่าวได้จาก
เอกสารแนบของหนังสื อชี้ชวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ที่ www.sec.or.th

