(กรณี หลักทรัพย์อ้างอิ งเป็ นหุ้นสามัญและดัชนี หลักทรัพย์)
- สรุปข้อสนเทศ เงื่อนไขและสาระสาคัญของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์
ลักษณะการเสนอขาย

เสนอขายผ่านระบบการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Direct Listing)

ผูค้ า้ ประกัน

ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส (JPMorgan Chase Bank, National Association)
สานักงานตัง้ อยู่เลขที่ 383 เมดิสนั อเวนิว นิวยอร์ก เอ็นวาย 10179 ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

ผลการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือของผูค้ า้ ประกัน

Aa2 (Stable Outlook) โดย Moody’s Investors Service, Inc.

นายทะเบียนและตัวแทนรับแจ้งการใช้สิทธิ

บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

การใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์

การใช้สทิ ธิอตั โนมัติ ณ วันครบกาหนดอายุ

ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิ ที่เรียกเก็บโดยผูอ้ อก

ไม่มี

วิ ธีการใช้สิทธิ
1. เงินสดส่วนต่าง หมายถึง จานวนเงินต่อหนึ่งหน่ วยใบสาคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ คานวณจากส่วนต่างระหว่างราคา
อ้างอิงและราคาใช้สทิ ธิคูณด้วยอัตราใช้สทิ ธิต่อหน่ วย (กรณีหลักทรัพย์อา้ งอิงเป็ นหุน้ สามัญ) หรือตัวคูณดัชนี (กรณี
หลักทรัพย์อา้ งอิงเป็ นดัชนีหลักทรัพย์) ทีบ่ งั คับใช้ในขณะนัน้
กรณีทหี ่ ลักทรัพย์อา้ งอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อา้ งอิงเป็ นหลักทรัพย์ทจี ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
กรณีประเภทสิทธิในการซือ้ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สทิ ธิ) x อัตราใช้สทิ ธิต่อหน่วย หรือตัวคูณดัชนี
(แล้วแต่กรณี)
กรณีประเภทสิทธิในการขาย : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สทิ ธิ - ราคาอ้างอิง) x อัตราใช้สทิ ธิต่อหน่ วย หรือตัวคูณ
ดัชนี (แล้วแต่กรณี)
ทัง้ นี้ “ราคาอ้างอิง” ทีร่ ะบุตามสูตรการคานวณเงินสดส่วนต่าง มีความหมายเดียวกันกับคาว่า “ดัชนีทใ่ี ช้ชาระราคา”
กรณีดชั นีหลักทรัพย์อา้ ง หรือ ”ราคาอ้างอิง” กรณีหลักทรัพย์อา้ งอิงตามแต่ทเ่ี หมาะสม
กรณีทดี ่ ชั นีหลักทรัพย์อา้ งอิงเป็ นหลักทรัพย์ทจี ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ
กรณีประเภทสิทธิในการซือ้ : เงินสดส่วนต่าง = Max [0, (ดัชนีทใ่ี ช้ชาระราคา – ราคาใช้สทิ ธิ) * ตัวคูณดัชนี * อัตรา
แลกเปลีย่ น]
กรณีประเภทสิทธิในการขาย : เงิ นสดส่ วนต่าง = Max [0, (ราคาใช้สิทธิ – ดัชนี ที่ใช้ชาระราคา) * ตัวคูณดัชนี * อัตรา
แลกเปลี่ยน]
2. เงินสดส่วนต่างสุทธิ หมายถึง เงินสดส่วนต่างตามจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ทีใ่ ช้สทิ ธิหลังจากหักค่าใช้จา่ ยใน
การใช้สทิ ธิ
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3. หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็ นจานวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สทิ ธิอตั โนมัติ ให้ถอื ว่ามีการใช้สทิ ธิในใบสาคัญแสดง
สิทธิอนุพนั ธ์โดยอัตโนมัตโิ ดยไม่จาต้องบอกกล่าวแก่ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ
อนุพนั ธ์จะชาระเงินสดส่วนต่างสุทธิให้แก่ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ไม่ว่าผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์จะได้
แสดงความจานงในการใช้สทิ ธิหรือไม่ ทัง้ นี้ ตามวิธกี ารและภายในระยะเวลาตามทีก่ าหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิ

4. ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์สามารถปฏิเสธการใช้สทิ ธิได้โดยการแจ้งไปยังนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ของตนตาม
ระเบียบและขัน้ ตอนทีน่ ายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ของผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์แต่ละรายกาหนด
5. ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์จะขอให้ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย สังพั
่ กการซื้อขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
อนุ พนั ธ์เป็ นเวลาสาม (3) วันทาการของประเทศไทยก่อนวันครบกาหนดอายุ (รวมวันครบกาหนดอายุ) เพื่อกาหนด
สิทธิของผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ โดยผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์จะแจ้งการปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อพักการ
โอนใบสาคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ล่วงหน้า 14 วันทาการของประเทศไทย ก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนผ่านระบบเผยแพร่
ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์และการชาระราคา
ในกรณีทม่ี กี ารใช้สทิ ธิอตั โนมัติ ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์จะดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ในกรณีท่ไี ม่มเี หตุการณ์ขดั ข้องในการชาระราคา ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์จะชาระเงินสดส่วนต่างสุทธิเข้า
บัญชีธนาคารของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ หรือเป็ นเช็คระบุช่อื ขีดคร่อมสังจ่
่ ายให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
อนุ พนั ธ์ ที่มรี ายชื่อตามทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ ณ วันใช้สทิ ธิอตั โนมัติ และจัดส่งให้ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายในห้า (5) วันทาการของประเทศไทยนับจากวันใช้สทิ ธิอตั โนมัติ
2. ในกรณีทม่ี เี หตุการณ์ขดั ข้องในการชาระราคา
1) หากเหตุ การณ์ ดงั กล่าวเกิดก่อนหรือเกิดในวันทาการซื้อขายสุดท้าย และสิ้นสุดลงภายในสามสิบ (30) วัน
หลังจากวันทาการซื้อขายสุดท้า ย ให้ใช้ราคาปิ ดของหลักทรัพย์อ้างอิงในวันทาการแรกหลังจากวันที่เหตุการณ์ดงั กล่าว
สิน้ สุดลงเป็ นราคาอ้างอิง
2) หากเหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดก่อนหรือเกิดในวันทาการซื้อขายสุดท้าย และไม่สน้ิ สุดลงภายในสามสิบ (30) วัน
หลังจากวันทาการซือ้ ขายสุดท้าย
2.1) ให้ผู้อ อกใบสาคัญ แสดงสิท ธิอ นุ พ ัน ธ์ประกาศแจ้ง ราคายุ ติธรรมของหลัก ทรัพ ย์อ้างอิง ให้ผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ทราบภายในยีส่ บิ (20) วัน นับจากวันทีส่ ามสิบ (30) หลังจากวันทาการซือ้ ขายสุดท้าย
2.2) “ราคายุตธิ รรม” หมายถึง ราคายุตธิ รรมทีจ่ ดั ทาโดยทีป่ รึกษาการเงินอิสระทีอ่ ยู่ในบัญชีทส่ี านักงาน
ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ โดยราคายุติธรรมดังกล่าวต้องถูกจัดทาขึน้ ไม่เกินกว่าห้าสิบ (50) วันก่อนวันที่ผู้ออกใบสาคัญ
แสดงสิทธิอนุพนั ธ์ประกาศแจ้งราคายุตธิ รรม โดยถือว่าราคายุตธิ รรมคือราคาอ้างอิง
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ให้ผอู้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ชาระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ โดยชาระเข้าบัญชี
ธนาคารของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ หรือเป็ นเช็คระบุช่อื ขีดคร่อมสังจ่
่ ายให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ ที่มี
รายชื่อตามสมุดทะเบียน ณ วันใช้สทิ ธิอตั โนมัติ และจัดส่งให้ทางไปรษณียล์ งทะเบียน ภายในเก้า (9) วันทาการของประเทศ
ไทยนับจากวันทีป่ ระกาศราคายุตธิ รรมหรือมีราคาอ้างอิง แล้วแต่กรณี
การปรับอัตราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิ (กรณี หลักทรัพย์อ้างอิ งเป็ นหุ้น)
ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ จะต้องทาการปรับอัตราการใช้สทิ ธิต่อหน่วย และ/หรือราคาใช้สทิ ธิ (“การปรับสิ ทธิ ”) ใน
กรณีดงั ต่อไปนี้
(ก) การจัดสรรหุน้ ใหม่ให้ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั อ้างอิง
เมื่อบริษทั อ้างอิงมีการเสนอขายหุน้ ใหม่ให้ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั อ้างอิงตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยราคาสุทธิต่อหุน้ ของหุน้
สามัญที่ออกใหม่คานวณได้ต่ ากว่าร้อยละ 100 ของราคาปิ ดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทาการสุดท้ายก่อนวันที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขึน้ เครื่องหมาย XR การปรับสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงั ้ แต่วนั แรกทีผ่ ซู้ ้อื หุน้ สามัญของบริษัท
อ้างอิงไม่ได้รบั สิทธิในการจองซือ้ หุน้ เพิม่ (วันแรกทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึน้ เครื่องหมาย XR)
(ข) การจ่ายหุน้ ปนั ผล
เมื่อบริษทั อ้างอิงจ่ายปนั ผลทัง้ หมดหรือบางส่วนเป็ นหุน้ สามัญให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั อ้างอิง การเปลีย่ นแปลงราคาใช้สทิ ธิและ
อัตราการใช้สทิ ธิต่อหน่วยจะมีผลบังคับทันทีตงั ้ แต่วนั แรกทีผ่ ซู้ ้อื หุน้ สามัญของบริษทั อ้างอิงไม่มสี ทิ ธิในการรับหุน้ ปนั ผล (วัน
แรกทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึน้ เครื่องหมาย XD)
(ค) การจ่ายเงินปนั ผล
เมื่อบริษทั อ้างอิงจ่ายเงินปนั ผลให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั อ้างอิง การเปลีย่ นแปลงราคาใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิจะมีผลบังคับ
ทันทีตงั ้ แต่วนั แรกที่ผซู้ ้อื หุน้ สามัญของบริษทั อ้างอิงจะไม่มสี ทิ ธิรบั เงินปนั ผล (วันแรกทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ขึน้ เครื่องหมาย XD)
(ง) การแบ่งแยกหรือรวมหุน้
ในกรณีท่บี ริษัทอ้างอิงเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็ นผลให้มีจานวนหุ้นมากขึ้น (“การแบ่งแยกหุ้น”) หรือรวมหุ้น
ดังกล่าวให้มจี านวนหุน้ น้อยลง (“การรวมหุ้น”) การเปลีย่ นแปลงราคาใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิจะมีผลบังคับทันทีตงั ้ แต่
วันทีก่ ารแบ่งแยกหุน้ หรือการรวมหุน้ มีผลบังคับใช้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(จ) การควบรวมกิจการ
ในกรณีทม่ี กี ารประกาศว่าบริษทั อ้างอิงจะหรืออาจจะ (1) ควบรวมกิจการ (รวมถึงการถูกเข้าควบคุมกิจการโดยบุคคลหรือ
บริษทั อื่น ไม่ว่าจะเกิดจากข้อตกลงหรือวิธอี ่นื ใด) เว้นแต่ในกรณีทบ่ี ริษทั อ้างอิงเป็ นบริษทั ทีด่ าเนินกิจการต่อภายหลังจาก
การควบรวมกิจการ หรือ (2) ขายหรือโอนทรัพย์สนิ ทัง้ หมดหรือส่วนใหญ่ของบริษัทอ้างอิง ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
อนุ พนั ธ์ จะเลื่อนวันครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ เป็ นวันทาการซือ้ ขายวันสุดท้ายของหลักทรัพย์อา้ งอิง
และแจ้งให้ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ ทราบถึงการแก้ไขเปลีย่ นแปลงดังกล่าวโดยเร็ว และเปิ ดเผยข้อมูลตามเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ทัง้ นี้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ ยังคงใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ได้ตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิ
และผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์จะต้องปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดสิทธิ และดาเนินการใดๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื
ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์
(ฉ) การคานวณการเปลีย่ นแปลงราคาใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิตามข้อ (ก) ถึง (จ) ข้างต้นเป็ นอิสระต่อกัน และจะคานวณ
การเปลี่ยนแปลงตามลาดับเหตุการณ์ต่างๆ โดยจะคานวณเฉพาะกรณีท่เี หตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ ตัง้ แต่วนั ออกใ บสาคัญ
แสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ จนถึงวันทาการซือ้ ขายสุดท้ายเท่านัน้ สาหรับกรณีทเ่ี หตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ พร้อมกัน ให้คานวณการ
เปลีย่ นแปลงเรียงตามลาดับเหตุการณ์ทป่ี ระกาศโดยบริษทั อ้างอิง
ในการคานวณการปรับสิทธิ ให้ใช้ทศนิยม 3 ตาแหน่งสาหรับการคานวณหาราคาใช้สทิ ธิใหม่ และให้ใช้ทศนิยม 5 ตาแหน่ง
สาหรับการคานวณหาอัตราการใช้สทิ ธิต่อหน่วยใหม่ โดยให้ตดั ทศนิยมตาแหน่งอื่นๆ ทิง้
(ช) ในกรณีทม่ี เี หตุการณ์ใดๆ อันทาให้ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ เสียสิทธิและผลประโยชน์อนั พึงได้ โดยทีเ่ หตุการณ์
ใดๆ นัน้ ไม่ได้กาหนดอยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ) ข้างต้น ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์จะพิจารณาเพื่อกาหนดการเปลีย่ นแปลง
ราคาใช้สทิ ธิ และ/หรืออัตราการใช้สทิ ธิใหม่อย่างเป็ นธรรม โดยไม่ทาให้สทิ ธิของผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ดอ้ ยไป
กว่าเดิม ทัง้ นี้ให้ถอื ว่าผลการพิจารณานัน้ เป็ นทีส่ ดุ และผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์จะต้องเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับการ
ปรับสิทธิตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
(ซ) เว้นแต่ทร่ี ะบุในข้อ (ก) ถึง (จ) ข้างต้น หรือในกรณีอ่นื ทีผ่ อู้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ เห็นสมควร จะไม่มกี ารปรับ
สิทธิในกรณีอ่นื ใดอีก
การปรับตัวคูณดัชนี และราคาใช้สิทธิ (กรณี หลักทรัพย์อ้างอิ งเป็ นดัชนี )
ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์จะไม่ทาการปรับตัวคูณดัชนีและราคาใช้สทิ ธิสาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ซึง่ อ้างอิง
กับดัชนีหลักทรัพย์ เว้นแต่หากผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์เห็นว่ามีเหตุอนั ควรซึง่ ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อผู้
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์จะทาการพิจารณาวิธกี ารทีเ่ หมาะสมในการปรับตัวคูณดัชนี
และ/หรือราคาใช้สทิ ธิอย่างเป็ นธรรม โดยไม่ทาให้สทิ ธิของผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ดอ้ ยไปกว่าเดิม เพื่อลดผลกระทบ
ต่อใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์จากเหตุการณ์ดงั กล่าว หรือเพื่อป้องกันความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ กับผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ
อนุพนั ธ์ในทันที ตลอดจนการกาหนดวันทีม่ กี ารปรับตัวคูณดัชนีและ/หรือราคาใช้สทิ ธิและวันทีม่ ผี ลบังคับใช้
ทัง้ นี้
ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์จะแจ้งให้ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ทราบตามระเบียบและวิธกี ารของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
เหตุผิดนัดและผลของการผิดนัด
ในกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถอื เป็ นเหตุผดิ นัด ("เหตุผิดนัด")
(ก)

ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ผดิ นัดไม่ชาระราคา หรือส่งมอบหลักทรัพย์อา้ งอิง หรือรับมอบหลักทรัพย์
อ้างอิงตามทีก่ าหนดไว้ในส่วนที่ 3 ของข้อกาหนดสิทธิ และการผิดนัดดังกล่าวยังคงมีอยู่เป็ นระยะเวลาเจ็ด
(7) วันทาการของประเทศไทยติดต่อกัน เว้นแต่การผิดนัดดังกล่าวมีสาเหตุจากความล่าช้าหรือขัดข้องใน
ระบบการโอนเงินหรือส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือรับมอบหลักทรัพย์อา้ งอิง
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(ข)

ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดสิทธิ ซึง่ มีผลกระทบในทางลบต่อสิทธิของผูถ้ อื
ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์อย่างมีนัยสาคัญ และการไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดสิทธิดงั กล่าวยังคงมีอยู่เป็ น
ระยะเวลาสิบห้า (15) วันติดต่อกันนับจากวันทีผ่ ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ให้ผอู้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดสิทธิแล้ว

(ค)

ทรัพย์สนิ ทัง้ หมดหรือส่วนใหญ่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ ถูกยึดหรืออายัดโดยเจ้าหนี้เป็ น
ระยะเวลาเจ็ด (7) วันทาการของประเทศไทยติดต่อกัน

(ง)

ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ผดิ นัดชาระหนี้เป็ นจานวนเงินรวมกันไม่น้อยกว่า 100,000,000 (หนึ่ง
ร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นทีม่ จี านวนเทียบเท่า จากการที่ (1) ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ไม่
ชาระหนี้ดงั กล่าวภายในกาหนดชาระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาทีเ่ จ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดงั กล่าว
ถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชาระคืนก่อนกาหนดเพราะเหตุผดิ นัดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ การผิดนัดชาระหนี้ดงั กล่าวข้างต้น ต้องมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถใน
การชาระหนี้ตามใบสาคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ และยังคงดาเนินอยู่
เป็ นระยะเวลาเจ็ด (7) วันทาการของประเทศไทยติดต่อกัน

(จ)

ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์มมี ติให้เลิกกิจการ เว้นแต่กรณีการเลิกกิจการของ
ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ดงั กล่าวเป็ นกรณีทเ่ี กีย่ วกับการควบรวมกิ จการ ซึง่ ตามข้อกาหนดและ
เงื่อนไขของการดาเนินการดังกล่าว นิตบิ ุคคลทีจ่ ะคงอยู่ต่อไปจะเข้ารับเอาหนี้สนิ หรือข้อผูกพันทัง้ หมด
ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ทเ่ี กีย่ วกับใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์โดยชัดเจน

(ฉ)

มีการเริม่ ดาเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกจิ การของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์
หรือเพื่อขอให้ผอู้ อก
ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ลม้ ละลายภายใต้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง หรือได้มคี าสังหรื
่ อมติใดๆ โดยชอบ
ตามกฎหมายให้เลิกกิจการของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ หรือมีการยึด/ อายัดทรัพย์สนิ ของผู้
ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ตามคาพิพากษาหรือคาสังโดยชอบด้
่
วยกฎหมาย และการเริม่ ดาเนินการ
คาพิพากษา คาสัง่ หรือมติใดๆ มิได้ถูกยกเลิกหรือเพิกถอนหรือทาให้หมดสิน้ ไปภายในหกสิบ (60) วัน
นับจากวันทีม่ กี ารเริม่ ดาเนินการหรือวันทีม่ คี าสังนั
่ น้ ๆ

หากเกิดเหตุผดิ นัดตามข้อ (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ จะต้องเรียกประชุมผูถ้ อื ใบสาคัญแสดง
สิทธิอนุพนั ธ์ ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิ โดย
(1)

ทีป่ ระชุมผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ อาจลงมติให้ถอื ว่าผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์เป็ นฝา่ ยผิด
นัด และให้มกี ารใช้สทิ ธิโดยพลัน ณ วันทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์มมี ติ โดยกาหนดให้
ราคาปิ ดของหลักทรัพย์อ้างอิง หรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง (แล้วแต่กรณี) ในวันที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิอนุ พนั ธ์มมี ติคอื ราคาอ้างอิง หรือถ้าไม่มรี าคาปิ ดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันที่ประชุมผูถ้ อื
ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์มมี ติ ให้ราคาปิ ดของหลักทรัพย์อ้างอิงล่าสุดที่มอี ยู่ก่อนวันที่ประชุมผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์มมี ติ คือราคาอ้างอิง โดยผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ จะนาราคาอ้างอิง
มาเปรียบเทียบกับราคาใช้สทิ ธิ โดยพิจารณาจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ตามปกติ
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(2)

(prevailing exchange rate) ในขณะนัน้ (ถ้ามี) เพื่อคานวณการชาระเงินสดส่วนต่างให้แก่ผถู้ อื ใบสาคัญ
แสดงสิทธิอนุพนั ธ์ทย่ี งั ไม่มกี ารใช้สทิ ธิทุกราย หรือ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ อาจลงมติเป็ นประการอื่นในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการผิดนัดได้ตามที่
เห็นสมควร

หากเกิดเหตุผดิ นัดตามข้อ (จ) หรือ (ฉ) ให้ถอื ว่าผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ตกเป็ นฝ่ายผิดนัด และให้มกี ารใช้สทิ ธิ
โดยพลัน ณ วันทีม่ เี หตุการณ์ตามข้อ (จ) หรือ (ฉ) โดยกาหนดให้ราคาปิ ดของหลักทรัพย์อา้ งอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อา้ งอิง
(แล้วแต่กรณี) ณ วันทีม่ เี หตุการณ์ตามข้อ (จ) หรือ (ฉ) คือราคาอ้างอิง หรือถ้าไม่มรี าคาปิ ดของหลักทรัพย์อา้ งอิง ณ วันที่
มีเหตุการณ์ตามข้อ (จ) หรือ (ฉ) ให้ราคาปิ ดของหลักทรัพย์อา้ งอิงล่าสุดทีม่ อี ยู่ก่อนวันทีม่ เี หตุการณ์ตามข้อ (จ) หรือ (ฉ) คือ
ราคาอ้างอิง โดยผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์จะนาราคาอ้างอิงมาเปรียบเทียบกับราคาใช้สทิ ธิ โดยพิจารณาจากอัตรา
แลกเปลีย่ นทีส่ ามารถแลกเปลีย่ นได้ตามปกติ (prevailing exchange rate) ในขณะนัน้ (ถ้ามี) เพื่อคานวณการชาระเงินสด
ส่วนต่างให้แก่ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ทย่ี งั ไม่มกี ารใช้สทิ ธิทุกราย
ข้อจากัดในการโอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์

ไม่มขี อ้ จากัดการโอน

ข้อกาหนดในการดูแลสภาพคล่อง
กรณีทหี ่ ลักทรัพย์อา้ งอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อา้ งอิงเป็ นหลักทรัพย์ทจดทะเบี
ี่
ยนในประเทศไทย
ในกรณีทใ่ี บสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ได้รบั การจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประทศไทย
ผูด้ แู ลสภาพคล่องจะทาการเสนอซือ้ และเสนอขายโดยมีชว่ งห่างระหว่างราคาเสนอซือ้ และเสนอขายไม่เกิน 10 ช่วงการซือ้
ขายขัน้ ต่า โดยมีจานวนเสนอซือ้ และเสนอขายขัน้ ต่าเท่ากับ 20,000 หน่วย เป็ นเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเปิ ดทา
การซือ้ ขายทีป่ ระกาศโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเว้นกรณีดงั ต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

มีเหตุการณ์ขดั ข้องในการชาระราคาและส่งมอบ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สังพั
่ กการซือ้ ขายหลักทรัพย์อา้ งอิง หรือหยุดคานวณดัชนีหลักทรัพย์อา้ งอิง (แล้วแต่
กรณี) และ/หรือสังพั
่ กการซือ้ ขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
เมื่อผูด้ แู ลสภาพคล่องไม่มใี บสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์เพียงพอทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามหน้าที่
เมื่อราคาของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์มรี าคาต่ ากว่าราคาทีก่ าหนดในส่วนที่ 1 ของข้อกาหนดสิทธิ (ข้อกาหนดใน
การดูแลสภาพคล่อง)
ตัง้ แต่สบิ สี่ (14) วันทาการของประเทศไทยก่อนวันครบกาหนดอายุ
เมื่อการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความผันผวนรุนแรงผิดปกติ
เมื่อผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ มีเหตุผดิ นัดตามทีก่ าหนดในข้อกาหนดสิทธิ
กรณีอ่นื ๆ ตามทีผ่ ดู้ แู ลสภาพคล่องได้เปิ ดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรณีทดี ่ ชั นีหลักทรัพย์อา้ งอิงเป็นหลักทรัพย์ทจดทะเบี
ี่
ยนในต่างประเทศ
ในกรณีทใ่ี บสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ได้รบั การจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผูด้ แู ลสภาพคล่องจะทาการเสนอซือ้ และเสนอขายโดยมีชว่ งห่างระหว่างราคาเสนอซือ้ และเสนอขายไม่เกิน 10 ช่วงการซือ้
ขายขัน้ ต่า โดยมีจานวนเสนอซือ้ และเสนอขายขัน้ ต่าเท่ากับ 20,000 หน่วย เป็ นเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเปิ ดทา
การซือ้ ขายทีป่ ระกาศโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเว้นกรณีดงั ต่อไปนี้
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มีเหตุการณ์ขดั ข้องในการชาระราคาและส่งมอบ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สังพั
่ กการซือ้ ขายหลักทรัพย์อา้ งอิง หรือหยุดคานวณดัชนีหลักทรัพย์อา้ งอิง (แล้วแต่
กรณี) และ/หรือสังพั
่ กการซือ้ ขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
เมื่อผูด้ แู ลสภาพคล่องไม่มใี บสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์เพียงพอทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามหน้าที่
เมื่อราคาของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์มรี าคาต่ ากว่าราคาทีก่ าหนดในส่วนที่ 1 ของข้อกาหนดสิทธิ (ข้อกาหนดใน
การดูแลสภาพคล่อง)
ตัง้ แต่สบิ สี่ (14) วันทาการของประเทศไทยก่อนวันครบกาหนดอายุ
เมื่อการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความผันผวนรุนแรงผิดปกติ
เมื่อผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ มีเหตุผดิ นัดตามทีก่ าหนดในข้อกาหนดสิทธิ
กรณีอ่นื ๆ ตามทีผ่ ดู้ แู ลสภาพคล่องได้เปิ ดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เหตุการณ์อ่นื ๆ ดังนี้
9.1
เหตุใดๆทีม่ ผี ลทาให้นกั ลงทุนทัวไปไม่
่
สามารถซือ้ ขายหลักทรัพย์ซง่ึ เป็ นองค์ประกอบของดัชนีหลักทรัพย์
อ้างอิง
9.2

ตลาดหลักทรัพย์ของดัชนีท่ใี ช้ชาระราคา มีคาสังระงั
่ บการซือ้ ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงดัชนี
หลักทรัพย์อา้ งอิง ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ

9.3

มีการออกบทบัญญัติตามกฎหมาย หรือคาสังของหน่
่
วยงานที่เกี่ยวข้องที่มผี ลกระทบต่ อการซื้อขาย
หลักทรัพย์ซง่ึ เป็ นองค์ประกอบของดัชนีหลักทรัพย์อา้ งอิง และ/หรือการซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
จนทาให้ไม่สามารถกาหนดดัชนีทใ่ี ช้ชาระราคาได้

9.4

เป็ นวันหยุดทาการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ของดัชนีทใ่ี ช้ชาระ
ราคา หรืออยู่นอกเวลาซือ้ ขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ของดัชนี
ที่ใ ช้ช าระราคา หรือ มีป ระกาศหยุ ด ท าการของตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และ/หรือ ตลาด
หลัก ทรัพ ย์ข องดัช นี ท่ีใ ช้ช าระราคา หรือ มีเ หตุ ก ารณ์ อ่ืน ใดที่ ท าให้ต้อ งหยุ ด การซื้อ ขายของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ของดัชนีทใ่ี ช้ชาระราคา

การกระจายการถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์
ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์จะกระจายใบสาคัญแสดงสิทธิ
อนุพนั ธ์รวมไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาทหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ทเ่ี สนอขาย โดยไม่
นับรวมจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ทถ่ี อื โดยผูย้ ่นื คาขอและผูด้ แู ลสภาพคล่อง โดยจะดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3
เดือนนับจากวันเริม่ ทาการซือ้ ขาย หรือภายในอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ แล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน
ข้อมูลของผูอ้ อก
ทุนชาระแล้วปัจจุบนั

500,000,000.00 บาท (ห้าร้อยล้านบาท)

สานักงาน

อาคารบุปผจิต ชัน้ 2-3 เลขที่ 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ +66 2684 2600
โทรสาร +66 2684 2110
เว็บไซด์: https://www.jpmorgandw41.com
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ประเภทกิ จการและลักษณะการดาเนิ นงาน (โดยสังเขป)

ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
1. การเป็ นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์
2. การค้าหลักทรัพย์
3. การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และ
4. การเป็ นตัวแทนซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า

ฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของผูอ้ อก ขอให้ผลู้ งทุนศึกษาข้อมูลฐานะการเงินและผลการดาเนินงานปี ล่าสุด
จาก www.sec.or.th และ www.set.or.th
จัดทาโดย

บริษทั หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จากัด

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลโดยละเอียด พร้อมทัง้ รับทราบความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสิ นใจ
ลงทุน ทัง้ นี้ นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลโดยละเอียดจากข้อกาหนดสิ ทธิ และสาระสาคัญของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์ดงั กล่าวได้จากเอกสารแนบของหนังสือชี้ชวน (DW—ข้อมูลหลัก DW-ข้อมูลส่วนเพิ่ ม และ DW-ข้อมูล
เฉพาะรุน่ ) จาก www.sec.or.th
ข้อความที่มีการใช้แต่มิได้มีการให้คาจากัดความไว้ในเอกสารฉบับนี้ ให้มีความหมายเดียวกันกับข้อความที่ระบุ
ไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี้ “ราคาอ้างอิ ง” ที่ระบุในเอกสารสรุป
ข้อสนเทศ ฉบับนี้ ให้มีความหมายเดียวกันกับคาว่า “ดัชนี ที่ใช้ชาระราคา” หรือ ”ราคาอ้างอิ ง” ตามแต่ที่เหมาะสม
ตามที่ระบุในข้อกาหนดสิ ทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ที่เกี่ยวข้อง
ในกรณี ที่ข้อความใดๆ ในเอกสารสรุปข้อสนเทศ ฉบับนี้ และข้อกาหนดสิ ทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์
ขัดแย้งกัน ให้คาและข้อความตามที่ระบุในข้อกาหนดสิ ทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์มีผลใช้บงั คับ
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