- สรุปข้อสนเทศ เงือนไข และสาระสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ล ักษณะการเสนอขาย

& ขายในตลาดหลักทรัพย์
เสนอขายต่อประชาชนทัวไปผ่านระบบการซือ
(Direct Listing)

ํ ค ัญแสดงสิทธิอนุพ ันธ์ AA(tha) โดย บริ ษั ท ฟิ ทช์ เรทติ&ง ส์
ผลการจ ัดอ ันด ับความน่าเชือถือของผูอ
้ อกใบสา
(ประเทศไทย) จํากัด
้ ท
ิ ธิ
นายทะเบียนและต ัวแทนร ับแจ้งการใชส

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

้ ท
ิ ธิตามใบสําค ัญแสดงสิทธิอนุพ ันธ์
การใชส

การใช ้สิทธิอต
ั โนมัต ิ เมือครบกําหนดอายุ

้ า่ ยในการใชส
้ ท
ิ ธิทเรี
ค่าใชจ
ี ยกเก็บโดยผูอ
้ อก

ไม่ม ี

้ ท
ิ ธิ
วิธก
ี ารใชส
1. เงินสดส่วนต่าง หมายถึง จํานวนเงินสดส่วนต่างต่อหนึงหน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ โดยมีการคํานวณ
ดังต่อไปนี&
- กรณีหลักทรัพย์อ ้างอิงเป็ นหุ ้นสามัญ
& คํานวณจากส่วนต่างระหว่างราคาอ ้างอิงและราคาใช ้
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุ พั นธ์ประเภทสิทธิในการซือ
สิทธิ (ราคาอ ้างอิง - ราคาใช ้สิทธิ) คูณด ้วยอัตราการใช ้สิทธิตอ
่ หน่วยทีบังคับใช ้ในขณะนัน
&
(เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ ้างอิง - ราคาใช ้สิทธิ) x อัตราการใช ้สิทธิตอ
่ หน่วย)
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุ พั นธ์ประเภทสิท ธิในการขาย คํานวณจากส่วนต่างระหว่างราคาใช ้สิทธิและราคา
อ ้างอิง (ราคาใช ้สิทธิ – ราคาอ ้างอิง) คูณด ้วยอัตราการใช ้สิทธิตอ
่ หน่วยทีบังคับใช ้ในขณะนัน
&
(เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช ้สิทธิ - ราคาอ ้างอิง) x อัตราการใช ้สิทธิตอ
่ หน่วย)
- กรณีหลักทรัพย์อ ้างอิงเป็ นดัชนีหลักทรัพย์
& คํานวณจากส่วนต่างระหว่างราคาอ ้างอิงและราคาใช ้
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุ พั นธ์ประเภทสิทธิในการซือ
สิทธิ (ราคาอ ้างอิง - ราคาใช ้สิทธิ) คูณด ้วยตัวคูณดัชนีทบั
ี งคับใช ้ในขณะนัน
&
(เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ ้างอิง - ราคาใช ้สิทธิ) x ตัวคูณดัชนี)
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุ พั นธ์ประเภทสิท ธิในการขาย คํานวณจากส่วนต่างระหว่างราคาใช ้สิทธิและราคา
อ ้างอิง (ราคาใช ้สิทธิ – ราคาอ ้างอิง) คูณด ้วยตัวคูณดัชนีทบั
ี งคับใช ้ในขณะนัน
&
(เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช ้สิทธิ - ราคาอ ้างอิง) x ตัวคูณดัชนี)
2. เงินสดส่วนต่างสุทธิ หมายถึง เงินสดส่วนต่างตามจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ทีใช ้สิทธิหลังจากหัก
ค่าใช ้จ่ายในการใช ้สิทธิ (ถ ้ามี)
3. หากมูลค่า เงิน สดส่ว นต่า งสุท ธิเ ป็ นจํ า นวนมากกว่า ศูน ย์ใ นวัน ใช ้สิท ธิอัตโนมัต ิ ให ้ถือ ว่า มีการใช ้สิท ธิใ น
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์โดยอัตโนมัตโิ ดยไม่ต ้องบอกกล่าวแก่ผู ้ถือ และผู ้ออกจะชําระเงินสดส่วนต่า ง
สุทธิให ้แก่ผู ้ถือไม่ว่าผู ้ถือใบสําคัญ แสดงสิทธิอนุพั นธ์จะได ้แสดงความจํ านงในการใช ้สิทธิหรือ ไม่ ทัง& นี&
ตามวิธแ
ี ละภายในเวลาทีกําหนดไว ้ในข ้อกําหนดสิทธิ
& ขายหลักทรัพย์ของผู ้ถือตามวิธก
4. ผู ้ถือสามารถปฏิเสธการใช ้สิทธิได ้โดยแจ ้งไปยังนายหน ้าซือ
ี ารทีนายหน ้า
& ขายหลักทรัพย์ของผู ้ถือแต่ละรายกําหนด
ซือ

& ขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
5. ผู ้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะขอให ้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สังพักการซือ
เป็ นเวลาสาม (3) วัน ทํ าการก่อนวันครบกําหนดอายุ (รวมวัน ครบกําหนดอายุ) เพือกําหนดสิทธิข องผู ้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในการใช ้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
โดยผู ้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะแจ ้งการปิ ดสมุดทะเบียนเพือพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ล่วงหน ้า
14 วันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนผ่านระบบเผยแพร่ข ้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ
้ ท
ิ ธิตามใบสําค ัญแสดงสิทธิอนุพ ันธ์และการชําระราคา
การใชส
ในกรณีทมี
ี การใช ้สิทธิอต
ั โนมัต ิ ผู ้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะดําเนินการดังต่อไปนี&
1.

ในกรณีท ีไม่มเี หตุการณ์ขัดข ้องในการชําระราคา ผู ้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะชําระเงินสดส่วนต่างสุทธิ
ื ดคร่อมสังจ่ายให ้ผู ้ถือใบสําคัญแสดง
เข ้าบัญชีธนาคารของผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือเป็ นเช็คระบุชอขี
สิทธิอนุพันธ์ ทีมีรายชือตามทะเบียนผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ณ วันใช ้สิทธิอัตโนมัต ิ และจัดส่งให ้ทาง
ไปรษณียล
์ งทะเบียนภายในห ้า (5) วันทําการนับจากวันใช ้สิทธิอต
ั โนมัต ิ

2.

ในกรณีทมี
ี เหตุการณ์ขด
ั ข ้องในการชําระราคา
& สุดลงภายในสามสิบ (30) วัน
1) หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดก่อนหรือเกิดในวันทํ าการซื&อขายสุดท ้าย และสิน
& ขายสุดท ้าย ให ้ใช ้ราคาปิ ดของหลักทรัพย์อ ้างอิงในวันทํ าการแรกหลังจากวันทีเหตุก ารณ์
หลังจากวันทําการซือ
& สุดลงเป็ นราคาอ ้างอิง
ดังกล่าวสิน
& ขายสุดท ้าย และไม่สน
ิ& สุดลงภายในสามสิบ (30) วัน
2) หากเหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดก่อนหรือเกิดในวันทําการซือ
& ขายสุดท ้าย
หลังจากวันทําการซือ
2.1) ให ้ผู ้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ประกาศแจ ้งราคายุตธิ รรมของหลักทรัพย์อ ้างอิงให ้ผู ้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ทราบภายในยีสิบ (20) วันหลังจากวันทีสามสิบ (30) หลังจากวันทํ าการ
& ขายสุดท ้าย
ซือ
2.2) “ราคายุต ธ
ิ รรม” หมายถึง ราคายุต ธ
ิ รรมที จั ด ทํ า โดยทีปรึก ษาการเงิน อิส ระทีอยู่ใ นบั ญ ชีที
สํานั กงาน ก.ล.ต. ให ้ความเห็น ชอบ โดยราคายุต ธ
ิ รรมดัง กล่า วต ้องถูก จั ดทํ าขึน
& ไม่เ กิน กว่า ห ้าสิบ
(50) วั น ก่อ นวั น ทีผู ้ออกใบสํ า คัญ แสดงสิท ธิอ นุ พั น ธ์ ประกาศแจ ง้ ราคายุต ธ
ิ รรม โดยถือ ว่า ราคา
ยุตธิ รรมคือราคาอ ้างอิง

ให ้ผู ้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ชําระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ ้ามี) ให ้ผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ โดยชําระเข ้า
บัญ ชีธ นาคารของผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิท ธิอ นุ พั น ธ์ หรือเป็ นเช็ ค ระบุช ือขีด คร่อ มสังจ่า ยให ้ผู ้ถือใบสํา คัญ แสดงสิทธิ
อนุพันธ์ ทีมีรายชือตามสมุดทะเบียน ณ วันใช ้สิทธิอัตโนมัต ิ และจัดส่งให ้ทางไปรษณียล
์ งทะเบียน ภายในเก ้า (9) วัน
ทําการนับจากวันทีประกาศราคายุตธิ รรมหรือมีราคาอ ้างอิง แล ้วแต่กรณี
ิ ธิและราคาการใช้สท
ิ ธิ (กรณีหล ักทร ัพย์อา้ งอิงเป็นหุน
การปร ับอ ัตราการใช้สท
้ สาม ัญ)
ผู ้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะต ้องทําการปรับอัตราการใช ้สิทธิตอ
่ หน่วย และ/หรือ ราคาใช ้สิทธิ (“การปรับสิทธิ”)
ในกรณี ดังต่อไปนี&
(ก)

การจัดสรรหุ ้นใหม่ให ้ผู ้ถือหุ ้นเดิมของบริษัทอ ้างอิง
เมือบริษัทอ ้างอิงมีการเสนอขายหุ ้นใหม่ให ้ผู ้ถือหุ ้นเดิมของบริษัทอ ้างอิงตามสัดส่วนการถือหุ ้น โดยราคาสุทธิตอ
่
หุ ้นของหุ ้นสามั ญ ทีออกใหม่คํา นวณได ้ตํ ากว่า ร ้อยละ 100 ของราคาปิ ด ของหลัก ทรั พ ย์อ ้างอิง ณ วัน ทํ า การ
& หุ ้น
สุดท ้ายก่อนวันทีตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึน
& เครืองหมาย XR การปรับสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงั & แต่วัน แรกทีผู ้ซือ
& หุ ้นเพิม (วันแรกทีตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึน
สามัญของบริษัทอ ้างอิงไม่ได ้รับสิทธิในการจองซือ
& เครืองหมาย XR)

(ข)

การจ่ายหุ ้นปั นผล

เมือบริษัท อ ้างอิงจ่ายปั น ผลทัง& หมด หรือบางส่วนเป็ นหุ ้นสามัญให ้ผู ้ถือหุ ้นของบริษั ทอ ้างอิง การเปลียนแปลง
& หุ ้นสามัญของบริษัทอ ้างอิงไม่ม ี
ราคาใช ้สิทธิและอัตราการใช ้สิทธิตอ
่ หน่วยจะมีผลบังคับทันทีตงั & แต่วน
ั แรกทีผู ้ซือ
สิทธิในการรับหุ ้นปั นผล (วันแรกทีตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึน
& เครืองหมาย XD)
(ค)

การจ่ายเงินปั นผล
เมือบริษัทอ ้างอิงจ่ายเงินปั นผลให ้ผู ้ถือหุ ้นของบริษัทอ ้างอิง การเปลียนแปลงราคาใช ้สิทธิและอัตราการใช ้สิทธิ
ิ ธิรั บ เงิน ปั น ผล (วัน แรกทีตลาด
จะมีผ ลบัง คับ ทั น ทีตัง& แต่วัน แรกทีผู ้ซื&อ หุ ้นสามัญ ของบริษั ทอ ้างอิง จะไม่ม ีส ท
หลักทรัพย์ฯ ขึน
& เครืองหมาย XD)

(ง)

การแบ่งแยกหรือรวมหุ ้น
ในกรณีทบริ
ี ษัทอ ้างอิงเปลียนแปลงมูลค่าหุ ้นทีตราไว ้เป็ นผลให ้มีจํานวนหุ ้นมากขึน
& (“การแบ่งแยกหุ ้น”) หรือรวม
หุ ้นดังกล่าวให ้มีจํานวนหุ ้นน ้อยลง (“การรวมหุ ้น”) การเปลียนแปลงราคาใช ้สิทธิและอัตราการใช ้สิทธิจะมีผล
บังคับทันทีตงั & แต่วน
ั ทีการแบ่งแยกหุ ้นหรือการรวมหุ ้นมีผลบังคับใช ้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(จ)

การควบรวมกิจการ
ในกรณีท ีมีการประกาศว่าบริษัท อ ้างอิงจะหรืออาจจะ (1) ควบรวมกิจการ (รวมถึงการถูกเข ้าควบคุม กิจการโดย
บุคคลหรือบริษัท อืน ไม่ว่าจะเกิดจากข ้อตกลงหรือ วิธีอนใด)
ื
เว ้นแต่ในกรณี ทีบริษัทอ ้างอิงเป็ นบริษัท ทีดําเนิน
ิ ทั ง& หมดหรือส่ว นใหญ่ข องบริษั ท
กิจการต่อ ภายหลัง จากการควบรวมกิจ การ หรือ (2) ขายหรือโอนทรั พ ย์สน
อ ้างอิง ผู ้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะเลือนวันครบกําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็ นวันทํา
การซื&อขายวัน สุด ท ้ายของหลักทรั พ ย์อ ้างอิง และแจ ้งให ้ผู ้ถือใบสํา คัญแสดงสิท ธิอ นุ พัน ธ์ท ราบถึง การแก ้ไข
เปลียนแปลงดังกล่าวโดยเร็ว และเปิ ดเผยข ้อมูลตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทั ง& นี& ผู ้ถือ ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิอ นุ พั น ธ์ยั ง คงใช ้สิท ธิต ามใบสํา คั ญ แสดงสิท ธิอ นุ พั น ธ์ ได ้ตามทีกํ าหนดไว ้ใน
ข ้อกําหนดสิทธิ และผู ้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกําหนดสิทธิ และดําเนินการใดๆ เพือ
รักษาผลประโยชน์ของผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

(ฉ)

การคํา นวณการเปลียนแปลงราคาใช ้สิท ธิแ ละอัตราการใช ้สิท ธิตามข ้อ (ก) ถึง (จ) เป็ นอิส ระต่อ กัน และจะ
คํานวณการเปลียนแปลงตามลําดับเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยจะคํานวณเฉพาะกรณีทีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึน
& ตัง& แต่
& ขายสุดท ้ายเท่านัน
วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จนถึงวันทําการซือ
& สําหรับกรณีทเหตุ
ี
การณ์ตา่ ง ๆ เกิดขึน
&
พร ้อมกัน ให ้คํานวณการเปลียนแปลงเรียงตามลําดับเหตุการณ์ทประกาศโดยบริ
ี
ษัทอ ้างอิง
ในการคํานวณการปรับสิทธิ ให ้ใช ้ทศนิยม 3 ตําแหน่งสําหรับการคํานวณหาราคาใช ้สิทธิใหม่ และให ้ใช ้ทศนิยม
5 ตําแหน่ง สําหรับการคํานวณหาอัตราการใช ้สิทธิตอ
่ หน่วยใหม่ โดยให ้ตัดทศนิยมตําแหน่งอืน ๆ ทิง&

(ช)

ในกรณี ท ีมีเหตุการณ์ใดๆ อัน ทํ าให ้ผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุ พัน ธ์เสีย สิทธิและผลประโยชน์อัน พึงได ้ โดยที
เหตุก ารณ์ ใ ดๆ นั &น ไม่ ไ ด ้กํ า หนดอยู่ ใ นข ้อ (ก) ถึง (จ) ผู อ
้ อกใบสํ า คั ญ แสดงสิท ธิอ นุ พั น ธ์จ ะพิจ ารณาเพื อ
กําหนดการเปลียนแปลงราคาใช ้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช ้สิทธิใหม่อย่างเป็ นธรรม โดยไม่ทําให ้สิทธิข องผู ้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ด ้อยไปกว่าเดิม ทัง& นี& ให ้ถือว่าผลการพิจารณานั น
& เป็ นทีสุด และผู ้ออกใบสําคัญแสดง
สิท ธิอนุ พั น ธ์จ ะต ้องเปิ ดเผยข ้อมูล ทีเกียวกับ การปรั บสิท ธิตามเกณฑ์ข องตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ และหน่ ว ยงานที
เกียวข ้อง

(ซ)

เว ้นแต่ทีระบุในข ้อ (ก) ถึง (จ) หรือในกรณี อนที
ื ผู ้ออกใบสําคัญแสดงสิท ธิอนุพัน ธ์เ ห็น สมควร จะไม่มก
ี ารปรับ
สิทธิในกรณีอนใดอี
ื
ก

้ ท
ิ ธิ (กรณีหล ักทร ัพย์อา้ งอิงเป็นด ัชนีหล ักทร ัพย์)
การปร ับต ัวคูณด ัชนีและราคาใชส
ผู ้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะไม่ทําการปรับตัวคูณดัชนีและราคาใช ้สิทธิสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ซึง
อ ้างอิงกับดัชนีหลักทรัพย์ เว ้นแต่หากผู ้ออกใบสําคัญ แสดงสิท ธิอนุพัน ธ์ เห็น ว่ามีเหตุอัน ควรซึงส่งผลกระทบอย่า งมี
นัยสําคัญต่อผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ผู ้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะทําการพิจารณาวิธก
ี ารทีเหมาะสมใน
การปรับตัวคูณดัชนีและ/หรือราคาใช ้สิทธิอย่างเป็ นธรรม โดยไม่ทําให ้สิทธิของผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ด ้อย
ไปกว่าเดิม เพือลดผลกระทบต่อใบสําคัญแสดงสิท ธิอนุพันธ์ จากเหตุการณ์ดงั กล่าว หรือเพือป้ องกันความเสียหายที
อาจเกิดขึน
& กับผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในทันที ตลอดจนการกําหนดวันทีมีการปรับตัวคูณดัชนีและ/หรือราคาใช ้
สิทธิและวันทีมีผลบังคับใช ้
ทัง& นี&ผู ้ออกใบสําคัญแสดงสิท ธิอนุ พัน ธ์ จะแจ ้งให ้ผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุ พัน ธ์ ทราบตามระเบียบและวิธีการของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอืนทีเกียวข ้อง
เหตุผด
ิ น ัดและผลของการผิดน ัด
ในกรณีทเกิ
ี ดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงดังต่อไปนี& ให ้ถือเป็ นเหตุผด
ิ นัด ("เหตุผด
ิ นัด")
(ก)

ผู ้ออกใบสําคัญ แสดงสิท ธิอนุ พัน ธ์ ผิดนั ดไม่ชําระราคา หรือส่งมอบหลักทรัพย์อ ้างอิง หรือรับมอบหลัก ทรั พย์
อ ้างอิงตามทีกํา หนดไว ้ในข ้อกํ า หนดสิท ธิ และการผิดนั ด ดัง กล่า วยั งคงมีอยู่เ ป็ นระยะเวลาเจ็ ด (7) วันทํ าการ
ติด ต่อ กัน เว ้นแต่ก ารผิด นั ด ดั ง กล่า วมี ส าเหตุ จ ากความล่า ช ้าหรื อ ขั ด ข ้องในระบบการโอนเงิน หรื อ ส่ง มอบ
หลักทรัพย์ และ/หรือรับมอบหลักทรัพย์อ ้างอิง

(ข)

ผู ้ออกใบสํา คัญ แสดงสิท ธิอ นุ พั น ธ์ ไม่ป ฏิบัต ต
ิ ามข ้อกํา หนดสิท ธิ ซึงมีผ ลกระทบในทางลบต่อ สิท ธิข องผู ้ถือ
ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิอนุ พั น ธ์ อย่า งมีนั ยสํา คัญ และการไม่ป ฏิบัต ต
ิ ามข ้อกํ า หนดสิท ธิดัง กล่า วยั ง คงมีอ ยู่ เ ป็ น
ระยะเวลาสิบห ้า (15) วันติดต่อกัน นั บจากวัน ทีผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุ พัน ธ์ แจ ้งเป็ นลายลักษณ์อักษรให ้
ผู ้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกําหนดสิทธิแล ้ว

(ค)

ิ ทัง& หมดหรือส่วนใหญ่ของผู ้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ถูกยึดหรืออายัดโดยเจ ้าหนี&เป็ นระยะเวลา
ทรัพย์สน
เจ็ด (7) วันทําการติดต่อกัน

(ง)

ผู ้ออกใบสําคัญแสดงสิท ธิอนุ พัน ธ์ ผิดนั ดชําระหนี&เ ป็ นจํ านวนเงิน รวมกัน ไม่น อ้ ยกว่า 100,000,000 (หนึงร ้อย
ล ้าน) บาท หรือ เงินสกุลอืนทีมีจํานวนเทียบเท่า จากการที (1) ผู ้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพัน ธ์ ไม่ชําระหนี&
ดังกล่าวภายในกําหนดชําระหนี&เดิม หรือภายในระยะเวลาทีเจ ้าหนี&ขยายให ้ หรือ (2) หนี&ดังกล่าวถูกเจ ้าหนี&เรียก
ให ้ชําระคืนก่อนกําหนดเพราะเหตุผด
ิ นัดตามสิทธิของเจ ้าหนี&ในสัญญาทีเกียวข ้อง

ทัง& นี& การผิดนัดชําระหนีด
& งั กล่าวข ้างต ้น ต ้องมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถในการชําระหนี&ตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ของผู ้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และยังคงดําเนินอยูเ่ ป็ นระยะเวลาเจ็ด (7) วันทําการ
ติดต่อกัน
(จ)

ทีประชุมผู ้ถือหุ ้นของผู ้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีมติให ้เลิกกิจการ เว ้นแต่กรณีการเลิกกิจการของผู ้ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ดังกล่าวเป็ นกรณีทีเกียวกับการควบรวมกิจการ ซึงตามข ้อกําหนดและเงือนไขของ
ิ หรือข ้อผูกพันทัง& หมดของผู ้ออกใบสํา คัญ
การดําเนินการดังกล่าว นิตบ
ิ ค
ุ คลทีจะคงอยูต
่ ่อไปจะเข ้ารับเอาหนี&สน
แสดงสิทธิอนุพันธ์ ทีเกียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ โดยชัดเจน

(ฉ)

มีการเริมดําเนิน การเพือขอฟื& นฟูกจ
ิ การของผู ้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุ พั นธ์ หรือเพือขอให ้ผู ้ออกใบสํ า คัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ ล ้มละลายภายใต ้กฎหมายทีเกียวข ้อง หรือได ้มีคําสังหรือมติใดๆ โดยชอบตามกฎหมายให ้
ิ ของผู ้ออกใบสําคัญ แสดงสิทธิ
เลิกกิจการของผู ้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือมีการยึด/ อายัดทรัพย์สน
อนุพันธ์ ตามคําพิพากษาหรือคําสังโดยชอบด ้วยกฎหมาย และการเริมดําเนินการ คําพิพากษา คําสัง หรือมติใดๆ
& ไปภายในหกสิบ (60) วัน นับจากวันทีมีการเริมดําเนินการหรือวันที
มิได ้ถูกยกเลิกหรือเพิกถอนหรือทําให ้หมดสิน
มีคาํ สังนัน
& ๆ

หากเกิดเหตุผด
ิ นั ดตามข ้อ (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ผู ้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพัน ธ์จะต ้องเรียกประชุมผู ้ถือใบสํา คัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ตามหลักเกณฑ์ทกํ
ี าหนดไว ้ในข ้อกําหนดสิทธิ โดย
(1)

ทีประชุม ผู ้ถือใบสําคัญ แสดงสิทธิอนุ พันธ์อาจลงมติให ้ถือว่า ผู ้ออกใบสําคัญแสดงสิท ธิอนุพัน ธ์เ ป็ นฝ่ ายผิด นั ด
และให ้มีการใช ้สิทธิโดยพลัน ณ วันทีทีประชุมผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มม
ี ติ โดยกําหนดให ้ราคาปิ ดของ
หลักทรัพย์อ ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ ้างอิง (แล ้วแต่กรณี) ในวันทีประชุมผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ม ีมติ
คือราคาอ ้างอิง หรือถ ้าไม่มรี าคาปิ ดของหลักทรัพย์อ ้างอิง ณ วันทีประชุมผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพัน ธ์ม ม
ี ติ
ให ้ราคาปิ ดของหลักทรัพ ย์อ ้างอิง ล่า สุดทีมีอ ยู่ก่อนวัน ทีประชุม ผู ้ถือ ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิอนุ พัน ธ์มม
ี ติ คือราคา
อ ้างอิง โดยผู ้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุ พันธ์จะนํ าราคาอ ้างอิงมาเปรียบเทียบกับราคาใช ้สิทธิเพือคํานวณการ
ชําระเงินสดส่วนต่างให ้แก่ผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ทยั
ี งไม่มก
ี ารใช ้สิทธิทก
ุ ราย หรือ

(2)

ที ประชุ ม ผู ถ้ ือ ใบสํ า คั ญ แสดงสิท ธิอ นุ พั น ธ์อ าจลงมติเ ป็ นประการอืนในส่ว นที เกียวกั บ การผิด นั ด ได ้ตามที
เห็นสมควร
หากเกิดเหตุผด
ิ นั ดตามข ้อ (จ) หรือ (ฉ) ให ้ถือว่าผู ้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตกเป็ นฝ่ ายผิดนัด และให ้มี
การใช ้สิทธิโดยพลัน ณ วันทีมีเหตุการณ์ตามข ้อ (จ) หรือ (ฉ) โดยกําหนดให ้ราคาปิ ดของหลักทรัพย์อ ้างอิงหรือ
ดัชนีหลักทรัพย์อ ้างอิง (แล ้วแต่กรณี) ณ วันทีมีเหตุการณ์ตามข ้อ (จ) หรือ (ฉ) คือราคาอ ้างอิง หรือถ ้าไม่มรี าคา
ปิ ดของหลักทรัพย์อ ้างอิง ณ วันทีมีเหตุการณ์ตามข ้อ (จ) หรือ (ฉ) ให ้ราคาปิ ดของหลักทรัพ ย์อ ้างอิงล่า สุดทีมี
อยูก
่ อ
่ นวันทีมีเหตุการณ์ตามข ้อ (จ) หรือ (ฉ) คือราคาอ ้างอิง โดยผู ้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะนํ าราคา
อ ้างอิงมาเปรียบเทียบกับราคาใช ้สิทธิเพือคํานวณการชําระเงินสดส่วนต่างให ้แก่ผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ทียังไม่มก
ี ารใช ้สิทธิทุกราย

ข้อจําก ัดในการโอนใบสําค ัญแสดงสิทธิอนุพ ันธ์

ไม่มข
ี ้อจํากัดในการโอน

ข้อกําหนดในการดูแลสภาพคล่อง
ผู ด
้ ูแ ลสภาพคล่อ งจะทํ า การเสนอซื&อ และเสนอขายไม่ เ กิน 10 ช่ว งการซื&อ ขายขั น
& ตํ า โดยมีจํ า นวนเสนอซื&อ และ
& ขายของตลาดหลักทรัพย์
เสนอขายขัน
& ตําเท่ากับ 20,000 หน่วย เป็ นเวลาไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80 ของเวลาเปิ ดทําการซือ
& เสนอขาย ในกรณีดงั ต่อไปนี&
โดยผู ้แลสภาพคล่องจะไม่ทําการเสนอซือ
1. มีเหตุการณ์ขัดข ้องในการชําระราคาและส่งมอบ
& ขายหลักทรัพย์อ ้างอิง หรือหยุดคํ านวณดัชนีหลักทรัพ ย์อ ้างอิง (แล ้วแต่ก รณี )
2. ตลาดหลักทรั พย์ฯ สังพักการซือ
& ขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ ไม่วา่ ด ้วยเหตุใด ๆ
และ/หรือสังพักการซือ
3. เมือผู ้ดูแลสภาพคล่องไม่มใี บสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ เพียงพอทีจะปฏิบต
ั ต
ิ ามหน ้าที
4. เมือราคาของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ มีราคาตํากว่า 0.05 บาท
ิ สี (14) วันทําการก่อนวันครบกําหนดอายุ
5. ตัง& แต่สบ
& ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความผันผวนรุนแรงผิดปกติ
6. เมือการซือ
7. เมือผู ้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีเหตุผด
ิ นัดตามทีกําหนดไว ้
8. กรณีอน
ื ๆ ตามทีผู ้ดูแลสภาพคล่องได ้เปิ ดเผยข ้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ
การกระจายการถือใบสําค ัญแสดงสิทธิอนุพ ันธ์
& ไม่น ้อยกว่า 20 ล ้านบาท หรือไม่น ้อย
ผู ้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะกระจายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รวมทัง& สิน
กว่าร ้อยละ 50 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ทีเสนอขาย โดยไม่นับรวมจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพัน ธ์ที
& ขาย หรือ
ถือโดยผู ้ยืนคําขอและผู ้ดูแลสภาพคล่อง โดยดําเนินการให ้แล ้วเสร็จภายใน 3 เดือน นับจากวันเริมทําการซือ
ภายในอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ แล ้วแต่วน
ั ใดจะถึงก่อน
ข้อมูลของผูอ
้ อก
ทุนชําระแล้ว

500,009,385 บาท

สําน ักงาน

& 1, 3, 11 และ 19
อาคารธนาคารกสิกรไทย ชัน

400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-696-0000
โทรสาร 02-696-0099
เว็บไซต์ www.kasikornsecurities.com
ประเภทกิจการและล ักษณะการดําเนินงาน (โดยส ังเขป)
& ขายหลักทรัพย์
1. การเป็ นนายหน ้าซือ
2. การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
3. การค ้าหลักทรัพย์อน
ั เป็ นตราสารแห่งหนี&
4. กิจการยืมและให ้ยืมหลักทรัพย์ (เฉพาะ Principle)
5. การค ้าหลักทรัพย์
6. การเป็ นทีปรึกษาการลงทุน
& ขายล่วงหน ้า
7. การเป็ นทีปรึกษาสัญญาซือ
&
8. การเป็ นผู ้ค ้าสัญญาซือขายล่วงหน ้า
& ขายสัญญาซือ
& ขายล่วงหน ้า
9. การเป็ นตัวแทนซือ
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของผูอ
้ อก

ขอให ้ผู ้ลงทุนศึกษาข ้อมูลฐานะการเงินและผลการดําเนินงานปี
ล่าสุดจาก www.set.or.th หรือ www.kasikornsecurities.com

จ ัดทําโดย

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

การลงทุนมีความเสียง ผู ้ลงทุนควรศึกษาข ้อมูลโดยละเอียด พร ้อมทัง& รับทราบความเสียงทีเกียวข ้องก่อนตัดสินใจลงทุน ทัง& นี&
นั กลงทุนสามารถศึกษาข ้อมูลโดยละเอียดจากข ้อกํ าหนดสิทธิ และสาระสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวได ้
& วน (แบบแสดงรายการข ้อมูลและหนั งสือชีช
& วนการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพั นธ์ :
จากเอกสารแนบของหนั งสือชีช
แบบ 69-DW-full) จาก www.sec.or.th

