- สรุปข้อสนเทศ เงื่อนไข และสาระสาคัญของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์
ลักษณะการเสนอขาย เสนอขายผ่านระบบการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์
ผลการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์
นายทะเบียนและตัวแทนรับแจ้งการใช้สิทธิ
การใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์
ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิ ที่เรียกเก็บโดยผูอ้ อก

A- โดย บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด

บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
การใช้สทิ ธิอตั โนมัติ
ไม่มี

วิ ธีการใช้สิทธิ
(1) เงินสดส่วนต่าง หมายถึง จานวนเงินต่อหนึ่งหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ คานวณจากส่วนต่างระหว่างราคา
อ้างอิงและราคาใช้สทิ ธิ คูณด้วยอัตราใช้สทิ ธิต่อหน่ วย(กรณีหลักทรัพย์อา้ งอิงเป็ นหุน้ สามัญ) หรือตัวคูณดัชนี(กรณี
หลักทรัพย์อา้ งอิงเป็ นดัชนีหลักทรัพย์) ทีบ่ งั คับใช้ในขณะนัน้
กรณีประเภทสิทธิในการซือ้ : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สทิ ธิ) คูณอัตราการใช้สทิ ธิต่อหน่วย หรือตัว
คูณดัชนี (แล้วแต่กรณี)
กรณีประเภทสิทธิในการขาย : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สทิ ธิ - ราคาอ้างอิง) คูณอัตราการใช้สทิ ธิต่อหน่วย หรือตัว
คูณดัชนี (แล้วแต่กรณี)
(2) เงินสดส่วนต่างสุทธิ หมายถึงเงินสดส่วนต่างตามจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ทใ่ี ช้สทิ ธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายใน
การใช้สทิ ธิ
(3) หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็ นจานวนมากกว่าศูนย์ ในวันใช้สทิ ธิอตั โนมัติ ให้ถอื ว่ามีการใช้สทิ ธิในใบสาคัญแสดง
สิทธิอนุพนั ธ์โดยอัตโนมัตโิ ดยไม่จาต้องบอกกล่าวแก่ผถู้ อื
ผูอ้ อกจะชาระเงินสดส่วนต่างสุทธิให้แก่ผถู้ อื ไม่ว่าผูถ้ อื
ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์จะได้แสดงความจานงในการใช้สทิ ธิหรือไม่ (automatic exercise) ทัง้ นี้ตามวิธแี ละภายใน
เวลาทีก่ าหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิ
(4) ผูถ้ อื สามารถปฏิเสธการใช้สทิ ธิได้โดยแจ้งไปยังนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ของผูถ้ อื ตามวิธกี ารทีน่ ายหน้าซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ของผูถ้ อื แต่ละรายกาหนด
(5) ผูอ้ อกจะขอให้ตลาดหลักทรัพย์ สังพั
่ กการซือ้ ขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ เป็ นเวลาสาม (3) วันทาการก่อนวัน
ครบกาหนดอายุ (รวมวันครบกาหนดอายุ) เพื่อกาหนดสิทธิของผูถ้ อื ในการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์
โดยผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์จะแจ้งการปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ล่วงหน้า
14 วัน ก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์
การใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์และการชาระราคา
ในกรณีทม่ี กี ารใช้สทิ ธิอตั โนมัติ ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ จะดาเนินการดังต่อไปนี้
(1)

ในกรณีทไ่ี ม่มเี หตุการณ์ขดั ข้องในการชาระราคา ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุ
์ พนั ธ์จะชาระเงินสดส่วนต่างสุทธิเข้า
บัญชีธนาคารของผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ หรือเป็ นเช็คระบุช่อื ขีดคร่อมสังจ่
่ ายให้ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ
อนุพนั ธ์ทม่ี รี ายชื่อตามทะเบียนผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ณ วันใช้สทิ ธิอตั โนมัติ และจัดส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายในห้า (5) วันทาการ นับจากวันใช้สทิ ธิโดยอัตโนมัติ

(2)

ในกรณีทม่ี เี หตุการณ์ขดั ข้องในการชาระราคา

1) หากเหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดก่อนหรือเกิดในวันทาการซือ้ ขายสุดท้าย และสิน้ สุดลงภายในสามสิบ (30) วัน
หลังจากวันทาการซือ้ ขายวันสุดท้าย ให้ใช้ราคาปิ ดของหลักทรัพย์อา้ งอิงในวันทาการแรกหลังจากวันที่
เหตุการณ์ดงั กล่าวสิน้ สุดลงเป็ นราคาอ้างอิง
2) หากเหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดก่อนหรือเกิดในวันทาการซือ้ ขายวันสุดท้าย และไม่สน้ิ สุดลงภายในสามสิบ (30)
วัน หลังจากวันทาการซือ้ ขายวันสุดท้าย
2.1) ให้ผอู้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ประกาศแจ้งราคายุตธิ รรมของหลักทรัพย์อา้ งอิงให้ผถู้ อื ใบสาคัญ
แสดงสิทธิอนุพนั ธ์ทราบภายในยีส่ บิ (20) วัน หลังจากวันทีส่ ามสิบ (30) หลังจากวันทาการซือ้ ขายวัน
สุดท้าย
2.2) “ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคายุตธิ รรมทีจ่ ดั ทาโดยทีป่ รึกษาการเงินอิสระทีอ่ ยู่ในบัญชีท่ี สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ โดยราคายุตธิ รรมดังกล่าวต้องถูก
จัดทาขึน้ ไม่เกินกว่าห้าสิบ (50) วันก่อนวันทีผ่ อู้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ประกาศแจ้งราคา
ยุตธิ รรม โดยถือว่าราคายุตธิ รรมคือราคาอ้างอิง
ให้ผอู้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ชาระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ โดย
ชาระเข้าบัญชีธนาคารของผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ หรือเป็ นเช็คระบุช่อื ขีดคร่อมสังจ่
่ ายให้ผถู้ อื
ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ทีม่ รี ายชื่อตามสมุดทะเบียน ณ วันใช้สทิ ธิอตั โนมัติ และจัดส่งให้ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน ภายในเก้า (9) วันทาการนับจากวันทีป่ ระกาศราคายุตธิ รรมหรือมีราคาอ้างอิง แล้วแต่กรณี
การปรับอัตราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิ (กรณี หลักทรัพย์อ้างอิ งเป็ นหุ้น)
ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ จะต้องทาการปรับอัตราการใช้สทิ ธิต่อหน่วย และ/หรือราคาใช้สทิ ธิ (“การปรับสิทธิ”) ใน
กรณีดงั ต่อไปนี้
(ก) การจัดสรรหุน้ ใหม่ให้ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั อ้างอิง
เมื่อบริษทั อ้างอิงมีการเสนอขายหุน้ ใหม่ให้ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั อ้างอิงตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยราคาสุทธิต่อหุน้
ของหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่คานวณได้ต่ ากว่าร้อยละ 100 ของราคาปิ ดของหลักทรัพย์อา้ งอิง ณ วันทาการสุดท้ายก่อน
วันทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ ขึน้ เครื่องหมาย XR การปรับสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงั ้ แต่วนั แรกทีผ่ ซู้ อ้ื หุน้ สามัญของบริษทั
อ้างอิงไม่ได้รบั สิทธิในการจองซือ้ หุน้ เพิม่ (วันแรกทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ ขึน้ เครื่องหมาย XR)
(ข)

การจ่ายหุน้ ปนั ผล
เมื่อบริษทั อ้างอิงจ่ายปนั ผลทัง้ หมดหรือบางส่วนเป็ นหุน้ สามัญให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั อ้างอิง การเปลีย่ นแปลงราคา
ใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิต่อหน่ วยจะมีผลบังคับทันทีตงั ้ แต่วนั แรกทีผ่ ซู้ อ้ื หุน้ สามัญของบริษทั อ้างอิงไม่มสี ทิ ธิใน
การรับหุน้ ปนั ผล (วันแรกทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ ขึน้ เครื่องหมาย XD)

(ค)

การจ่ายเงินปนั ผล
เมื่อบริษทั อ้างอิงจ่ายเงินปนั ผลให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั อ้างอิง การเปลีย่ นแปลงราคาใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิจะมี
ผลบังคับทันทีตงั ้ แต่วนั แรกทีผ่ ซู้ อ้ื หุน้ สามัญของบริษทั อ้างอิงจะไม่มสี ทิ ธิรบั เงินปนั ผล (วันแรกทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ
ขึน้ เครื่องหมาย XD)

(ง)

การแบ่งแยกหรือรวมหุน้
ในกรณีทบ่ี ริษทั อ้างอิงเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้เป็ นผลให้มจี านวนหุน้ มากขึน้ (“การแบ่งแยกหุ้น”) หรือรวมหุน้
ดังกล่าวให้มจี านวนหุ้นน้อยลง (“การรวมหุ้น”) การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิจะมีผลบังคับ
ทันทีตงั ้ แต่วนั ทีก่ ารแบ่งแยกหุน้ หรือการรวมหุน้ มีผลบังคับใช้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(จ)

การควบรวมกิจการ
ในกรณีทม่ี กี ารประกาศว่าบริษทั อ้างอิงจะหรืออาจจะ (1) ควบรวมกิจการ (รวมถึงการถูกเข้าควบคุมกิจการโดย
บุคคลหรือบริษทั อื่น ไม่ว่าจะเกิดจากข้อตกลงหรือวิธอี ่นื ใด) เว้นแต่ในกรณีทบ่ี ริษทั อ้างอิงเป็ นบริษทั ทีด่ าเนิน
กิจการต่อภายหลังจากการควบรวมกิจการ หรือ (2) ขายหรือโอนทรัพย์สนิ ทัง้ หมดหรือส่วนใหญ่ของบริษทั อ้างอิง
ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ จะเลื่อนวันครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ เป็ นวันทาการซือ้
ขายวันสุดท้ายของหลักทรัพย์อา้ งอิง และแจ้งให้ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ทราบถึงการแก้ไขเปลีย่ นแปลง
ดังกล่าวโดยเร็ว และเปิ ดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทัง้ นี้ ผู้ถือ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิอ นุ พ ัน ธ์ ยัง คงใช้สิท ธิต ามใบสาคัญ แสดงสิท ธิอ นุ พ ัน ธ์ ได้ต ามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อกาหนดสิทธิ และผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ จะต้องปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดสิทธิ และดาเนินการใดๆ เพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์

(ฉ)

การคานวณการเปลีย่ นแปลงราคาใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิตามข้อ (ก) ถึง (จ) เป็ นอิสระต่อกัน และจะคานวณ
การเปลีย่ นแปลงตามลาดับเหตุการณ์ ต่างๆ โดยจะคานวณเฉพาะกรณีท่ีเหตุการณ์ ต่าง ๆ เกิดขึน้ ตัง้ แต่วนั ออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ จนถึงวันทาการซือ้ ขายสุดท้ายเท่านัน้ สาหรับกรณีทเ่ี หตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ พร้อมกัน
ให้คานวณการเปลีย่ นแปลงเรียงตามลาดับเหตุการณ์ทป่ี ระกาศโดยบริษทั อ้างอิง
ในการคานวณการปรับสิทธิ ให้ใช้ทศนิยม 3 ตาแหน่ งสาหรับการคานวณหาราคาใช้สทิ ธิใหม่ และให้ใช้ทศนิยม 5
ตาแหน่ง สาหรับการคานวณหาอัตราการใช้สทิ ธิต่อหน่วยใหม่ โดยให้ตดั ทศนิยมตาแหน่งอื่นๆ ทิง้

(ช)

ในกรณี ท่มี ีเหตุ การณ์ ใดๆ อันทาให้ผู้ถือใบสาคัญ แสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ เสียสิทธิและผลประโยชน์ อนั พึงได้ โดยที่
เหตุการณ์ใดๆ นัน้ ไม่ได้กาหนดอยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ) ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ จะพิจารณาเพื่อกาหนดการ
เปลีย่ นแปลงราคาใช้สทิ ธิ และ/หรืออัตราการใช้สทิ ธิใหม่อย่างเป็ นธรรม โดยไม่ทาให้สทิ ธิของผูถ้ อื ใบสาคัญแสดง
สิทธิอนุ พนั ธ์ ด้อยไปกว่าเดิม ทัง้ นี้ให้ถือว่าผลการพิจารณานั น้ เป็ นที่สุด และผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์
จะต้องเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับการปรับสิทธิตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

(ซ)

เว้นแต่ทร่ี ะบุในข้อ (ก) ถึง (จ) หรือในกรณีอ่นื ทีผ่ อู้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ เห็นสมควร จะไม่มกี ารปรับสิทธิ
ในกรณีอ่นื ใดอีก

การปรับอัตราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิ (กรณี สินค้าอ้างอิ งเป็ นดัชนี )
ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ จะไม่ทาการปรับตัวคูณดัชนีและราคาใช้สทิ ธิสาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ซึง่ อ้างอิง
กับดัชนีหลักทรัพย์ เว้นแต่หากผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ เห็นว่ามีเหตุอนั ควรซึง่ ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อผู้
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์จาทาการพิจารณาวิธกี ารทีเ่ หมาะสมในการปรับตัวคูณดัชนี
และ/หรือราคาใช้สทิ ธิอย่างเป็ นธรรม โดยไม่ทาให้สทิ ธิของผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ด้อยไปกว่าเดิม เพื่อลด
ผลกระทบต่อใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ จากเหตุการณ์ดงั กล่าว หรือเพื่อป้องกันความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ กับผูถ้ อื
ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ในทันที ตลอดจนการกาหนดวันทีม่ กี ารปรับตัวคูณดัชนีและ/หรือราคาใช้สทิ ธิและวันทีม่ ผี ลบังคับ
ใช้
ทัง้ นี้ ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ จะแจ้งให้ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ทราบตามระเบียบและวิธกี ารของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง

เหตุผิดนัดและผลของการผิดนัด
ในกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถอื เป็ นเหตุผดิ นัด ("เหตุผิดนัด")
(ก)

ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ผิดนัดไม่ชาระราคา หรือส่งมอบหลักทรัพย์อา้ งอิง หรือรับมอบหลักทรัพย์
อ้างอิงตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิ และการผิดนัดดังกล่าวยังคงมีอยู่เป็ นระยะเวลาเจ็ด (7) วันทา
การติดต่อกัน เว้นแต่การผิดนัดดังกล่าวมีสาเหตุจากความล่าช้าหรือขัดข้องในระบบการโอนเงินหรือส่งมอบ
หลักทรัพย์ และ/หรือรับมอบหลักทรัพย์อา้ งอิง

(ข)

ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ ไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดสิทธิ ซึง่ มีผลกระทบในทางลบต่อสิทธิ ของผู้
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ อย่างมีนัยสาคัญ และการไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดสิทธิดงั กล่าวยังคงมีอยู่
เป็ นระยะเวลาสิบห้า (15) วันติดต่อกันนับจากวันทีผ่ ู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ แจ้ง เป็ นลายลักษณ์
อักษรให้ผอู้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดสิทธิแล้ว

(ค)

ทรัพย์สนิ ทัง้ หมดหรือส่วนใหญ่ ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ ถูกยึดหรืออายัดโดยเจ้าหนี้เป็ น
ระยะเวลาเจ็ด (7) วันทาการติดต่อกัน

(ง)

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

(จ)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ มีม ติให้เลิกกิจการ เว้นแต่กรณีการเลิกกิจการ
ของผู้ออกใบสาคัญ แสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ ดังกล่าวเป็ นกรณี ท่ีเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ
ซึ่งตาม
ข้อกาหนดและเงื่อนไขของการดาเนินการดังกล่าว นิตบิ ุคคลทีจ่ ะคงอยู่ต่อไปจะเข้ารับเอาหนี้สนิ หรือข้อ
ผูกพันทัง้ หมดของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ทีเ่ กีย่ วกับใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ โดยชัดเจน

(ฉ)

มีการเริม่ ดาเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกจิ การของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ หรือเพื่อขอให้ผอู้ อก
ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ล้มละลายภายใต้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง หรือได้มคี าสังหรื
่ อมติใด ๆ โดยชอบ
ตามกฎหมายให้เลิกกิจการของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ หรือมีการยึด/ อายัดทรัพย์สนิ ของผู้
ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ตามคาพิพากษาหรือคาสังโดยชอบด้
่
วยกฎหมาย และการเริม่
ดาเนินการ คาพิพากษา คาสัง่ หรือมติใด ๆ มิได้ถูกยกเลิกหรือเพิกถอนหรือทาให้หมดสิน้ ไปภายในหก
สิบ (60) วัน นับจากวันทีม่ กี ารเริม่ ดาเนินการหรือวันทีม่ คี าสังนั
่ น้ ๆ

หากเกิดเหตุผดิ นัดตามข้อ (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ จะต้องเรียกประชุมผูถ้ อื
ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิ โดย
(1) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ อาจลงมติให้ถอื ว่าผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์
เป็ นฝา่ ยผิดนัด และให้มกี ารใช้สทิ ธิโดยพลัน ณ วันทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์
มีมติ โดยกาหนดให้ราคาปิ ดของหลักทรัพย์อา้ งอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อา้ งอิง (แล้วแต่กรณี) ใน
วันทีป่ ระชุมผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ มีมติคอื ราคาอ้างอิง หรือถ้าไม่มรี าคาปิ ดของ
หลักทรัพย์อา้ งอิง ณ วันทีป่ ระชุมผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์มมี ติ ให้ราคาปิ ดของ

หลักทรัพย์อา้ งอิงล่าสุดทีม่ อี ยู่ก่อนวันทีป่ ระชุมผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์มมี ติ คือราคา
อ้างอิง โดยผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ จะนาราคาอ้างอิงมาเปรียบเทียบกับราคาใช้สทิ ธิ
เพื่อคานวณการชาระเงินสดส่วนต่างให้แก่ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ทีย่ งั ไม่มกี ารใช้สทิ ธิ
ทุกราย หรือ
(2) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ อาจลงมติเป็ นประการอื่นในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการผิดนัด
ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
หากเกิดเหตุผดิ นัดตามข้อ (จ) หรือ (ฉ) ให้ถอื ว่าผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ตกเป็ นฝา่ ยผิดนัด และให้มกี าร
ใช้สทิ ธิโดยพลัน ณ วันทีม่ เี หตุการณ์ตามข้อ (จ) หรือ (ฉ) โดยกาหนดให้ราคาปิ ดของหลักทรัพย์อา้ งอิงหรือดัชนี
หลักทรัพย์อา้ งอิง (แล้วแต่กรณี) ณ วันทีม่ เี หตุการณ์ตามข้อ(จ) หรือ (ฉ) คือราคาอ้างอิง หรือถ้าไม่มรี าคาปิ ดของ
หลักทรัพย์อา้ งอิง ณ วันทีม่ เี หตุการณ์ตาม ข้อ (จ) หรือ (ฉ) ให้ราคาปิ ดของหลักทรัพย์อา้ งอิงล่าสุดทีม่ อี ยู่ก่อนวันที่
มีเหตุ การณ์ ต ามข้อ (จ) หรือ (ฉ) คือราคาอ้างอิง โดยผู้อ อกใบสาคัญ แสดงสิท ธิอนุ พ ันธ์ จะน าราคาอ้างอิงมา
เปรียบเทียบกับราคาใช้สทิ ธิเพื่อคานวณการชาระเงินสดส่วนต่างให้แก่ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ ทีย่ งั ไม่มี
การใช้สทิ ธิทุกราย
ข้อจากัดในการโอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ ไม่มขี อ้ จากัดในการโอน
ข้อกาหนดในการดูแลสภาพคล่อง
ในกรณีทใ่ี บสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ได้รบั การจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผูด้ แู ลสภาพ
คล่องจะทาการเสนอซือ้ และเสนอขายโดยมีช่วงห่างระหว่างราคาเสนอซือ้ และเสนอขาย ไม่เกิน 10 ช่วงการซือ้ ขายขัน้ ต่า
จานวนเสนอซือ้ และเสนอขายขันต
้ ่าเท่ากับ 20,000 หน่วย เป็ นเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเปิ ดทาการซือ้ ขายของ
ตลาดหลักทรัพย์ ยกเว้นกรณีดงั ต่อไปนี้
(1)

มีเหตุการณ์ขดั ข้องในการชาระราคาและส่งมอบ

(2)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สังพั
่ กการซือ้ ขายหลักทรัพย์อา้ งอิง หรือหยุดคานวณดัชนีหลักทรัพย์อา้ งอิง (แล้วแต่กรณี) และ/
หรือสังพั
่ กการซือ้ ขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ

(3)

เมื่อผูด้ แู ลสภาพคล่องไม่มใี บสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์เพียงพอทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามหน้าที่

(4)

เมื่อราคาของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ มีราคาต่ากว่า 0.05 บาท

(5)

ตัง้ แต่สบิ สี่ (14) วันทาการก่อนวันครบกาหนดอายุ

(6)

เมื่อการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความผันผวนรุนแรงผิดปกติ

(7)

เมื่อผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์มเี หตุผดิ นัดตามทีก่ าหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิ

(8)

กรณีอ่นื ๆ ตามทีผ่ ดู้ แู ลสภาพคล่องได้เปิ ดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ

การกระจายการถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์
ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์จะกระจายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ รวมทัง้ สิน้ ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ทเ่ี สนอขาย โดยไม่นบั รวมจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ทถ่ี อื โดยผูย้ ่นื คาขอและ
ผูด้ แู ลสภาพคล่อง โดยจะดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน นับจากวันเริม่ ทาการซือ้ ขายหรือภายในอายุของใบสาคัญแสดง
สิทธิอนุพนั ธ์ แล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน
ข้อมูลของผูอ้ อก
ทุนชาระแล้วปัจจุบนั
สานักงาน

3,000,000,000 บาท
สานักงานใหญ่ตงั ้ อยูท่ ่ี 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชัน้ 18 -19
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2779-9119 โทรสาร 0-2217-9642
Website : www.thanachartsec.com

ประเภทกิ จการและลักษณะการดาเนิ นงาน (โดยสังเขป)
บริษทั ได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจจากกระทรวงการคลังและสานักงาน ก.ล.ต. ให้ประกอบธุรกิจ ดังนี้
1. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก (Full License) โดยประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องอื่นๆ ดังนี้
1.1 การเป็ นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ (ในประเทศและต่างประเทศ)
1.2 การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
1.3 การเป็ นทีป่ รึกษาการลงทุน
1.4 กิจการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
1.5 การเป็ นทีป่ รึกษาทางการเงิน
1.6 การเป็ นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
1.7 การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์
1.8 การเป็ นผูอ้ อกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์
1.9 การให้บริการออกแบบการลงทุน
2. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแบบ ส-1 โดยประกอบธุรกิจสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าและธุรกิจอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้อง ดังนี้
2.1 การเป็ นตัวแทนซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
2.2 การซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อตนเอง
ฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของผูอ้ อก
ขอให้ผลู้ งทุนศึกษาข้อมูลฐานะการเงินและผลการดาเนินงานปี ล่าสุดจาก www.set.or.th หรือ www.thanachartsec.com
จัดทาโดย

บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)

การลงทุนมีความเสีย่ ง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลโดยละเอียด พร้อมทัง้ รับทราบความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องก่อนตัดสินใจลงทุน
ทัง้ นี้นกั ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลโดยละเอียดจากข้อกาหนดสิทธิและสาระสาคัญของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ดงั กล่าวได้
จากเอกสารแนบของหนังสือชีช้ วน จาก www.sec.or.th

