บริษัท แพรนด้ า จิวเวลรี่ จากัด (มหาชน)

ข้ อกาหนดว่ าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของ
บริษัท แพรนด้ า จิวเวลรี่ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 4 (PDJ-W4)
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่ อง

ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิ และหน้ าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ
ของบริ ษัท แพรนด้ า จิวเวลรี่ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 4 (PDJ-W4)

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท แพรนด้ า จิวเวลรี่ จากัด (มหาชน)

สิ่งที่สง่ มาด้ วย

ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้ น
สามัญของบริ ษัท แพรนด้ า จิวเวลรี่ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 4

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท แพรนด้ า จิวเวลรี่ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่
29 มกราคม 2561 ได้ อนุมตั ิการจัดสรรและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท แพรนด้ า จิวเวลรี่
จากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 4 ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ผ้ ูถือหุ้นแต่ละรายถื ออยู่ (Right Warrant) จานวน
51,191,125 หน่วย
บริ ษัทฯ จึงขอนาส่งข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่
จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 4 มายังท่านซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิท ธิดงั กล่าว ปรากฏตาม
สิ่งที่สง่ มาด้ วย
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางปราณี คุณประเสริ ฐ
ประธานกรรมการบริ หารกลุม่
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 1

ข้ อกาหนดว่ าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ะี ะืืออ ห้้นสามัญของ
บริษัท แพรนด้ า ะิวเวลรี่ ะากัด (มหาชน) ครังอ ที่ 4 (PDJ-W4)
ลงวันที่ 16 ก้มภาพันธ์ 2561
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ข้ อกาหนดว่ าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ะี ะืืออ ห้้นสามัญของ
บริษัท แพรนด้ า ะิวเวลรี่ ะากัด (มหาชน) ครังอ ที่ 4
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท แพรนด้ า จิวเวลรี่ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 4 (“ใบสาคัญแสดง
สิทธิ”) จานวน 51,191,125 หน่วย ออกโดยบริ ษัท แพรนด้ า จิวเวลรี่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ตามมติที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Warrant) ในอัตรา 8
หุ้นสามัญเดิมต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยหากมีเศษของหุ้นสามัญจากการคานวณตามอัตราส่วนการจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิง้ ทัง้ จานวน ราคาเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
หน่วยละ -0- บาท โดยมีอตั ราการใช้ สิทธิ คือ ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ได้ 1 หุ้น (เว้ นแต่
ในกรณีมีการปรับสิทธิ) และมีราคาการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่ราคา 1 บาทต่อหุ้น (เว้ นแต่ในกรณีมี
การปรับสิทธิ) รายละเอียดข้ อกาหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิทธิ ปรากฏตามข้ อกาหนดสิทธิฉบับนี ้
ทังนี
้ ้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะได้ รับสิทธิตามที่ได้ กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ บริ ษัทฯ และผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิ จะมี ความผูกพันตามข้ อกาหนดสิทธิ ทุกประการ และให้ ถือว่าผู้ถือ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ได้ รับทราบและเข้ าใจ
ข้ อกาหนดต่างๆ ในข้ อกาหนดสิทธิเป็ นอย่างดีแล้ ว ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะจัดให้ มีการเก็บรักษาสาเนาข้ อกาหนดสิทธิไว้ ณ
สานักงานใหญ่ของบริ ษัทฯ เพื่อให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสาเนาข้ อกาหนดสิทธิและสัญญาต่างๆ ได้ ในวัน
และเวลาทาการของผู้ออกบริ ษัทฯ
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คาะากัดความ
คาและข้ อความต่างๆ ที่ใช้ อยูใ่ นข้ อกาหนดสิทธิ ให้ มีความหมายดังต่อไปนี ้
ข้ อกาหนดสิทธิ

หมายถึง ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท แพรนด้ า จิวเวลรี่ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 4
(PDJ-W4)

ใบสาคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท แพรนด้ า จิวเวลรี่ จากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 4 ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง ใบที่ออกโดยบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัดเพื่อใช้ แทน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ

บริ ษัทฯ

หมายถึง บริ ษัท แพรนด้ า จิวเวลรี่ จากัด (มหาชน)

ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง ผู้ท่ีถือใบสาคัญแสดงสิทธิ และให้ รวมถึงผู้ท่ถี ือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ

สมุดทะเบียน

หมายถึง สมุดทะเบียนหรื อแหล่งข้ อมูลทางทะเบียนซึง่ บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับใบสาคัญ
แสดงสิทธิและผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่เก็บรักษาโดยนายทะเบียน

สิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง สิทธิทงปวงในใบส
ั้
าคัญแสดงสิทธิ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะสิทธิในการจองซื ้อ
หุ้นรองรั บ สิทธิ ในการเข้ า ร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุม
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ สิทธิในการได้ รับค่าเสียหายในกรณีห้ นุ รองรับไม่เพียงพอ

หุ้นรองรับ

หมายถึง หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริ ษัทฯ จานวน 51,191,125 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
1.0 บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ของบริ ษัทฯ รวมทัง้ หุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีการปรับสิทธิ ภายใต้
ข้ อกาหนดสิทธิ

วันทาการ

หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์เปิ ดทาการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึง่ ไม่ใช่วนั เสาร์ หรื อ
วันอาทิตย์ หรื อวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้ เป็ นวันหยุดของ
ธนาคารพาณิชย์ และไม่เป็ นวันหยุดทาการของบริ ษัทฯ

ประกาศ ทจ. 34/2551

หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่ องการขออนุญาตและ
การอนุญาตให้ เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออก
ใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ

สานักงาน ก.ล.ต.

หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

หมายถึง บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

นายทะเบียน

หมายถึง บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และ/หรื อ นิติบคุ คลใดๆ ที่
ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิคนใหม่ที่รับโอนสิทธิ และ
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หน้ าที่ของนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิเดิม
วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

วั น ก าหนดการใช้ สิ ท ธิ ค รั ง้ หมายถึง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564
สุดท้ าย
ระยะเวลาการแจ้ งความจานง หมายถึง ระยะเวลาที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิในการซื ้อ
ในการใช้ สิทธิ
หุ้นของบริ ษัทฯ
1.

รายละเอียดเกี่ยวกับใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทฯ จะจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Warrant หรื อ
RW) ในอัตราส่วน 8 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยหากมีเศษของใบสาคัญแสดงสิทธิ
เกิดขึ ้นจากการคานวณ ให้ ปัดเศษดังกล่าวทิ ้ง ในราคาเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิหน่วยละ -0- บาท ดังนัน้
จึงไม่มีวนั วิธีการจองและการชาระเงินค่าจองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิ ทังนี
้ ้ รายละเอียดของใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ี
เสนอขายมีดงั ต่อไปนี ้
1.1

ลักษณะสาคัญของใบสาคัญแสดงสิทธิ

ชื่อ

ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท แพรนด้ า จิ ว เวลรี่ จ ากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 4 หรื อ ใบสาคัญแสดงสิทธิ PDJ-W4

ชนิด

ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

วิธีการเสนอขาย

ออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Warrant) ใน
อัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 8 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ (8:1)

ะานวนที่ออก

51,191,125 หน่วย

ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย

หน่วยละ 0 บาท

อัตราการะัดสรร

8 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ
ในการคานวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ดงั กล่าว
หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการคานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ของ
ผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ ้งทังจ
้ านวน
ทังนี
้ ้ ภายหลังจากการคานวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ใน
กรณีที่มีเศษใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่เหลือจากการจัดสรรทังหมด
้
บริ ษัทจะดาเนินการยกเลิก
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ส่วนที่เหลือจานวนดังกล่าว ซึง่ จะทาให้ คงเหลือ ใบสาคัญแสดงสิทธิ ใน
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จานวนเท่าที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ลงตัว
อาย้ ข องใบส าคั ญ แสดง ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
สิทธิ
อัตราการใช้ สทิ ธิ

ใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน 1 หน่วย มีสิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริ ษัทได้ 1 หุ้น เว้ นแต่กรณี
มีการปรับอัตราการใช้ สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ราคาการใช้ สทิ ธิ

1 บาทต่อหุ้น เว้ นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้ สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ระยะเวลาการใช้ สทิ ธิ

ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้ 1 ครัง้ และ ถือเป็ นครัง้
สุดท้ าย คือ วันที่ครบ 3 ปี นับแต่วนั ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วนั กาหนดการใช้ สิทธิ
ตรงกับวัน หยุดทาการของบริ ษั ท ให้ เลื่ อนวันกาหนดการใช้ สิ ทธิ ดัง กล่า วเป็ นวันทาการ
สุดท้ ายของบริ ษัท ก่อนหน้ าวันกาหนดการใช้ สิทธิ

ระยะเวลาการแะ้ งความ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งประสงค์ที่จะใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท จะต้ องแจ้ ง
ะานงในการใช้ สทิ ธิ
ความจานงในการใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญในระหว่าง 15 วัน ก่อนวันกาหนดการใช้ สิทธิ ครั ง้
สุดท้ าย เนื่องจากวันใช้ สิทธิมีเพียงวันเดียวและถือเป็ นวันสุดท้ าย ในกรณีที่วนั กาหนดการ
ใช้ สิทธิตรงกับวันหยุดทาการของบริ ษัทให้ เลื่อนวันกาหนดการใช้ สิทธิดงั กล่าวเป็ นวันทาการ
สุดท้ ายก่อนหน้ าวันกาหนดการใช้ สิทธิครัง้ ดังกล่าว
ะ า น ว น ห้้ น ส า มั ญ ที่ ไม่เกิน 51,191,125 หุ้น
ะัดสรรไว้ เพื่อรองรั บการ
ใช้ สทิ ธิ
ตลาดรองของใบส าคั ญ บริ ษัทจะดาเนินการนาใบสาคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
แสดงสิทธิ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของห้้นสามัญ บริ ษัทจะนาหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิ ตาม ใบสาคัญแสดงสิทธิ เข้ าจดทะเบียนเป็ น
ที่ เกิ ด ะากการใช้ สิ ท ธิ หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ผลกระทบต่ อราคาตลาด 1. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคานวณได้ จากสูตรต่อไปนี ้
ของห้้น (Price Dilution)
และ สั ด ส่ ว นการถื อ ห้้ น Price Dilution = (Po-PE)/Po
(Control Dilution)
โดยที่ PE = (PoQo + PeQe) / (Qo + Qe)
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Po = ราคาหุ้นก่อนการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ (บาท/หุ้น)
Pe = ราคาแปลงสภาพ ในอัตรา 1 บาท ต่อ หุ้น
Qo = จานวนหุ้นของบริ ษัทที่มีอยูป่ ั จจุบนั ซึง่ เท่ากับ 409,529,000 หุ้น
Qe = จานวนหุ้นที่ออกเนื่องจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิทงหมด
ั้
2. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคานวณได้ จากสูตรต่อไปนี ้
Control Dilution = Qe/(Qo+Qe)
Qo = จานวนหุ้นของบริ ษัทที่มีอยูป่ ั จจุบนั ซึง่ เท่ากับ 409,529,000 หุ้น
Qe = จานวนหุ้นที่ออกเนื่องจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิทงหมด
ั้
สมม้ตฐิ านการคานวณผลกระทบต่ อราคาตลาดของห้้น (Price Dilution) และ
สัดส่ วนการถือห้้น (Control Dilution) ในกรณีผ้ ูถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิใช้ สทิ ธิ
หัวข้ อ

ะานวน

รายได้ หลัก (บาท)

4,373.00

จานวนหุ้นของบริ ษัทที่มีอยูป่ ั จจุบนั (ล้ านหุ้น) – Qo

409.53

รายได้ หลักต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

10.68

Price to Sales Ratio (เท่า)

0.58

ราคาหุ้นก่อนการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ(บาท/หุ้น) – Po

6.15

ราคาแปลงสภาพ (บาท/หุ้น) - Pe

1.00

จานวนหุ้นที่ออกเนื่องจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทังหมด
้
- Qe
จานวนหุ้นรวม (ล้ านหุ้น) - Qo+Qe
ราคาหุ้นหลังจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ(ล้ านหุ้น) PE
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51.19
460.72
5.58

Price Dilution

9.30%

Control Dilution

11.11%

สร้ ป
1. การลดลงของราคาหุ้นอันเกิดจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิทงหมดไม่
ั้
เกินร้ อย
ละ 9.30
2. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น อันเกิดจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิทงหมด
ั้
ไม่เกินร้ อยละ 11.11
เหต้ ใ นการต้ อ งออกห้้ น เมื่อมีการดาเนินการปรับราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ
ใ ห ม่ เ พื่ อ ร อ ง รั บ ก า ร ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงการใช้ สทิ ธิ กาหนดไว้ ในข้ อ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่ อง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นที่ออกใหม่ และ
หุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ
้
ทา
น า ย ท ะ เ บี ย น ข อ ง บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรื อผู้ที่ได้ รับการแต่งตังโดยชอบให้
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
หน้ าที่เป็ นนายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิแทน

1.2

ใบสาคัญแสดงสิทธิ สม้ดทะเบียนผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิ และผู้ทรงสิทธิในใบสาคัญแสดง
สิทธิ

1.2.1

นายทะเบียนมีหน้ าที่ที่จะต้ องออกใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิทกุ ราย โดยในส่วน
ของใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ที่ฝ ากไว้ กับ ศูน ย์ รั บฝากหลัก ทรั พย์ จะระบุชื่อ ศูนย์ รับ ฝากหลัก ทรั พย์ เป็ น
ผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ แ ทนในสมุด ทะเบี ย นผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ นัน้ นายทะเบี ย นจะออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามแบบที่นายทะเบียนกาหนดให้ แก่ศนู ย์รับ
ฝากหลักทรัพย์

1.2.2

นายทะเบี ยนมี ห น้ า ที่ ต ามสัญ ญาแต่งตัง้ นายทะเบี ย นที่จ ะต้ องจัด ทาและเก็ บ รั ก ษาสมุด ทะเบี ย น
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไว้ จนกว่าใบสาคัญแสดงสิทธิทงหมดจะมี
ั้
การใช้ สิทธิซื ้อหุ้น สามัญของบริ ษัท
หรื อจนกว่าครบกาหนดอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ (แล้ วแต่กรณี)

1.2.3

ผู้ทรงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิ
-

ผู้ทรงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิกรณีทวั่ ไป
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สิทธิ ในใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จะตกได้ แก่บุคคลหรื อนิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็ นเจ้ า ของใบส าคัญ
แสดงสิทธิจานวนดังกล่าวอยูใ่ นสมุดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิในขณะนันๆ
้ หรื อในวันแรกของ
การปิ ดสมุดทะเบียนในกรณีที่มีการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ เว้ นแต่จะได้
มี ก ารโอนใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ซึ่ง สามารถใช้ ยื น ยัน กับ บริ ษั ท ได้ ต ามข้ อ 1.3 เกิ ด ขึ น้ แล้ ว ใน
วันปิ ดสมุดทะเบียนที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น ซึง่ สิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิจะตกได้ แก่ผ้ รู ับโอนใบสาคัญ
แสดงสิทธิ
-

ผู้ทรงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิกรณีที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิแทน
สิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิจะตกได้ แก่บคุ คลหรื อนิติบุคคลที่นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ
ได้ รับแจ้ งเป็ นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็ นผู้ทรงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน
ดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไว้ ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ในขณะนันๆ
้ หรื อในวันแรกของการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิในกรณีที่มี
การปิ ดสมุดทะเบียน

1.2.4

เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้ งต่อนายทะเบียน นายทะเบียนมีหน้ าที่ที่จะต้ องออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
ให้ แก่ผ้ ทู รงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้ กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ ผ้ ทู รงสิทธิ
ในใบสาคัญแสดงสิทธิรายดังกล่าวเป็ นผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิตามจานวนที่ได้ รับแจ้ งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เมื่อได้ มีการออกใบสาคัญแสดงสิทธิและ
ลงทะเบียนดังกล่าวแล้ ว นายทะเบียนจะแก้ ไขจานวนรวมของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ลงทะเบียนในสมุด
ทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไว้ ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยหักจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่ได้ แยกไปลงทะเบียนไว้ ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิออก ส่วนจานวนรวมของใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่ออกให้ แก่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์นนั ้ หากนายทะเบียนไม่ได้ ทาการแก้ ไข (ไม่ว่าด้ วยเหตุใด
ก็ตาม) ให้ ถือว่ามีจานวนลดลงตามจานวนของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ แยกไปออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
และลงทะเบียนไว้ ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว

1.3

การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ

1.3.1

การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิที่มิได้ ฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
-

การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์
เมื่อผู้โอนใบสาคัญแสดงสิทธิซงึ่ เป็ นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิระบุ ชื่อเป็ นเจ้ าของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ในจานวนที่จะทาการโอน หรื อผู้รับโอนคนสุดท้ ายโดยมีการสลักหลังแสดง
การโอนต่อเนื่องครบถ้ วนจากผู้ที่ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้ วแต่กรณี) ได้ ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิ
ให้ แก่ผ้ รู ับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนไว้ ด้วย
ผลการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิระหว่ างผู้รับโอนกับบริ ษัทฯ การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิจะใช้ ยนั
กับบริ ษัทฯ ได้ ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ รับคาขอลงทะเบียนการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิพร้ อมทัง้
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่ผ้ รู ับโอนใบสาคัญแสดงสิทธิได้ ลงลายมือชื่อเป็ นผู้รับโอนในด้ านหลังของ
ใบสาคัญแสดงสิทธินนครบถ้
ั้
วนแล้ ว
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ผลของการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนใบสาคัญแสดง
สิทธิจะใช้ ยันกับบุคคลภายนอกได้ ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ ลงทะเบียนการโอนใบสาคัญแสดง
สิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเรี ยบร้ อยแล้ ว
-

การขอลงทะเบียนการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ จะต้ องกระทา ณ สานักงานใหญ่ของนายทะเบียน
ในวันและเวลาทาการของนายทะเบียน และจะต้ องทาตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนกาหนด
โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้ องส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิที่ลงลายมือชื่อครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์
ข้ างต้ น พร้ อมทังหลั
้ กฐานอื่นๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้ องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับ
โอนใบสาคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิพร้ อมทังใบส
้ าคัญแสดงสิทธิและ
หลักฐานอื่นๆ ที่จะต้ องส่งมอบครบถ้ วนเรี ยบร้ อยแล้ ว อย่างไรก็ดี นายทะเบียนมีสิทธิปฏิเสธไม่
รับคาขอลงทะเบียนการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ หากนายทะเบียนเห็นว่าการโอนใบสาคัญ แสดง
สิทธินนไม่
ั ้ ชอบด้ วยกฎหมาย

1.3.2

สาหรับการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของตลาด
หลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

1.4

การใช้ สทิ ธิและเงื่อนไขการใช้ สทิ ธิ

1.4.1

วันกาหนดการใช้ สิทธิ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้ หนึ่งครัง้ และถือเป็ นครัง้ สุดท้ าย
โดยวันกาหนดการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิคือ วันที่ครบ 3 ปี นับแต่วนั ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
ในกรณีที่วนั กาหนดการใช้ สิทธิตรงกับวันหยุดทาการของบริ ษัท ให้ เลื่อนวันกาหนดการใช้ สิทธิดั งกล่าว
เป็ นวันทาการสุดท้ ายของบริ ษัท ก่อนหน้ าวันกาหนดการใช้ สิทธิ

1.4.2

ระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ
-

การแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญครัง้ สุดท้ าย
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิซงึ่ ประสงค์จะใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จะต้ องแจ้ งความ
จ านงในการใช้ สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้น สามัญ ในระหว่ า ง 15 วัน ก่ อ นวัน ก าหนดการใช้ สิ ท ธิ ค รั ง้ สุด ท้ า ย
เนื่องจากวันใช้ สิทธิมีเพียงวันเดียวและถือเป็ นวันสุดท้ าย ในกรณีที่วันกาหนดการใช้ สิทธิตรงกับ
วันหยุดทาการของบริ ษัทให้ เลื่อนวันกาหนดการใช้ สิทธิดงั กล่าวเป็ นวันทาการสุดท้ ายก่อนหน้ าวัน
กาหนดการใช้ สิทธิครัง้ ดังกล่าว
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะแจ้ งข่าวเกี่ยวกับระยะเวลายื่นความจานงในการใช้ สิทธิ อัตราการใช้ สิทธิ ราคา
การใช้ สิ ท ธิ พร้ อมทัง้ สถานที่ ใ ช้ สิ ท ธิ ผ่ า นระบบเผยแพร่ ข้ อ มูล ของตลาดหลัก ทรั พ ย์ ( SET
COMMUNITY PORTAL) พร้ อมทังจะส่
้ งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิตาม
รายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส าคัญแสดงสิ ทธิ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอน
ใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ สุดท้ ายภายใน 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันก่อนวันกาหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ จะปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันก่อนวัน
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กาหนดการใช้ สิทธิ ครั ง้ สุดท้ าย และตลาดหลักทรั พย์จะทาการขึน้ เครื่ องหมายห้ ามการซือ้ ขาย
ชัว่ คราว (SP) ล่วงหน้ า 2 (สอง) วันทาการก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ
และจะพักการซื ้อขายไปจนถึงวันกาหนดการใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ าย ในกรณีที่วันปิ ดสมุ ดทะเบียน
ดังกล่าว ตรงกับวันหยุดทาการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ เลื่อนเป็ นวันทาการก่อนหน้ าวันหยุด
1.4.3

นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ ”)
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0 2009-9000
โทรสาร: 0 2009-9991
Website: www.tsd.co.th
นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึง่
ในสมุดทะเบียนจะต้ องประกอบด้ วยชื่ อและนามสกุลจริ ง สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องตามที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์จะกาหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกัน
บริ ษัทฯ จะถือว่าสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นข้ อมูลที่ถกู ต้ อง
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิมีหน้ าที่ในการแจ้ งการเปลี่ยนแปลงหรื อข้ อผิดพลาดในรายละเอียดในการลง
บันทึกในสมุดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ และนายทะเบียนจะเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขข้ อผิดพลาด
ดังกล่าว
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยจะทาการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
(SET COMMUNITY PORTAL ) และแจ้ งให้ สานักงาน ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ)
วัน เช่นกัน รวมทังบริ
้ ษัทฯ จะดาเนินการจัดส่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ กบั ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้ วย

1.4.4

สถานที่ติดต่อในการใช้ สิทธิ
บริ ษัท แพรนด้ า จิวเวลรี่ จากัด (มหาชน)
28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : (662) 769-9999 ต่อ 403, 431, 436
โทรสาร : (662) 398-2141
Website : www.pranda.com
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ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท มี ก ารเปลี่ ย นแปลงสถานที่ ติ ด ต่ อ ในการใช้ สิ ท ธิ บริ ษั ท จะแจ้ ง รายละเอี ย ด
ให้ กั บ ผู้ ถื อ ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ท ราบผ่ า นระบบเผยแพร่ ข้ อมู ล ข่ า วสารของตลาดหลั ก ทรั พ ย์
(SET COMMUNITY PORTAL) ต่อไป
1.4.5

ขันตอนการใช้
้
สิทธิ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญได้ ที่ บริ ษัทฯ โดยจะต้ องแจ้ ง
ความจานงในการใช้ สิทธิตามระยะเวลาแสดงความจานงในการใช้ สิทธิตามที่ระบุข้างต้ น
ในกรณีที่ใบสาคัญแสดงสิทธิอยูใ่ นระบบใบหุ้น ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ
เป็ นหลักฐานในการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิได้ ทนั ที
ในกรณีที่ใบสาคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ต้องการ
ใช้ สิทธิต้องแจ้ งความจานงและกรอกแบบคาขอเพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อเพื่อให้ ออกใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยยื่นต่อบริ ษัทหลักทรัพย์ที่ทาหน้ าที่เป็ นนายหน้ า
ซื ้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าวจะดาเนินการแจ้ งกับศูนย์รับฝาก
หลักทรั พย์ เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิ ส าหรั บนาไปใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการใช้ สิทธิ ต าม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะออกใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดง
สิทธิ (แล้ วแต่กรณี) ให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อนาไปใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการดาเนินการใช้ สิทธิ
ตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ จะต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการแจ้ งความ
จานงในการใช้ สิทธิ โดยดาเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ให้ แก่บริ ษัทฯ ตามสถานที่ติดต่อข้ างต้ น
ก) แบบแสดงความจานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญที่ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องชัดเจน และครบถ้ วนทุก
รายการ พร้ อมลงนามโดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ และส่งให้ แก่บริ ษัทฯ ในช่วงระยะเวลาการแจ้ ง
ความจานงการใช้ สิทธิ ทังนี
้ ้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะสามารถขอรับแบบแสดงความจานงการ
ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้ สิทธิ ในระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการ
ใช้ สิ ท ธิ ค รั ง้ สุด ท้ า ย หรื อ Download แบบแสดงความจ านงการใช้ สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้น สามัญ ได้ ที่
www.pranda.com
ข) ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด ซึง่ ผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้ านหลัง ตามจานวนที่ระบุในแบบแสดงความจานงการ
ใช้ สิทธิ และหนังสือมอบอานาจให้ ผ้ อู ื่นมารับใบสาคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่สาหรับใบสาคัญแสดง
สิทธิที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สิทธิ (ถ้ ามี)
ค) ชาระเงินตามจานวนที่ระบุในแบบแสดงความจานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ และส่งหลักฐานการ
ชาระเงินให้ แก่บริ ษัทฯ โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นจะต้ องชาระเป็ น
เช็ค ดร๊ าฟท์ ตัว๋ แลกเงินของธนาคาร หรื อคาสัง่ จ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรี ยกเก็บได้ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ภายใน 1 (หนึ่ง) วันทาการนับจากวันที่แจ้ งความจานงการใช้ สิทธิในแต่ละครัง้
โดยขี ด คร่ อ มเฉพาะสั่ ง จ่ า ย
“บั ญ ชี บริ ษั ท แพรนด้ า จิ ว เวลรี่ จ ากั ด (มหาชน)”
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เลขที่บญ
ั ชี 056-2-44818-9 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคาร กสิกรไทย สาขา สี่แยกบางนา”
ทังนี
้ ้ การใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ บริ ษัทฯ ได้ เรี ยกเก็บเงินดังกล่าวได้
แล้ วเท่านัน้ หากเรี ยกเก็บไม่ได้ ด้วยเหตุผลใดๆ ที่มิได้ เกิดจากบริ ษัทฯ ให้ ถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริ ษัทฯ ตกลงให้ ถือเป็ นการยกเลิกการขอใช้ สิทธิในครัง้ นัน้ แต่ทงนี
ั้ ้
ไม่เป็ นการตัดสิทธิที่จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญในครัง้ ต่อไป เว้ นแต่เป็ นการยกเลิกการใช้ สิทธิในครัง้
สุดท้ าย ให้ ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวอีกต่อไป โดยผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ จะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรื อค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บ
เช็คต่างสานักหักบัญชีหรื อเช็คต่างธนาคาร (ถ้ ามี)
ง) ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ จะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรื อภาษี อื่นใด (ถ้ ามี) ตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรื อข้ อบังคับหรื อกฎหมายต่างๆ ที่ใช้ บงั คับในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้น
สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
จ) หลักฐานประกอบการจองซื ้อ
1) บุคคลสัญชาติไทย

: สาเนาบัตรประชาชน หรื อสาเนาบัตรข้ าราชการ หรื อสาเนา
บัต รพนัก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ยัง ไม่ ห มดอายุ (ในกรณี มี ก าร
เปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทาให้ ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ให้ แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น
ใบแจ้ ง เปลี่ ย นชื่ อ /ชื่ อ สกุ ล เป็ นต้ น ) พร้ อมรั บ รองส าเนา
ถูกต้ อง

2) บุคคลต่างด้ าว

: สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ
พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง

3) นิติบคุ คลในประเทศ

: สาเนาหนังสือรับรองบริ ษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุ
ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ยื่นแบบแสดงความจานงการใช้ สิทธิ
ซื ้อหุ้นสามัญ พร้ อมรั บรองสาเนาถูกต้ องโดยกรรมการผู้มี
อ านาจที่ มี ชื่ อ ปรากฏอยู่ใ นหนัง สื อ รั บ รองบริ ษั ท นัน้ และ
เอกสารหลักฐานของกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อตาม
1) หรื อ 2) แล้ วแต่กรณี พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง

4) นิติบคุ คลต่างประเทศ

: สาเนาเอกสารการจดทะเบียนนิติบคุ คลรับรองโดย Notary
public ของประเทศที่ออกเอกสารนัน้ พร้ อมรับรองสาเนา
ถูกต้ องโดยกรรมการผู้มีอานาจ และเอกสารหลักฐานของ
กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรื อ 2) แล้ วแต่
กรณี พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง

5) คัสโตเดียน (Custodian)

: สาเนาเอกสารการจดทะเบียนนิติบคุ คลรับรองโดย Notary
public ของประเทศที่ออกเอกสารนัน้ พร้ อมหนังสือแต่งตัง้
คัสโตเดียน หนังสือมอบอานาจ (ถ้ ามี) และเอกสารหลักฐาน
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ของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรื อ 2) แล้ วแต่กรณี
พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
ทังนี
้ ้ หากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้ สิทธิ ตามที่กล่าวข้ างต้ น
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดง
สิทธิในครั ง้ นัน้ ๆ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ สามารถใช้ ดุลพินิจในการพิจารณาให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้ ตามความเหมาะสม
1.4.6

จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ จะต้ อง
เป็ นจานวนเต็มเท่านัน้ โดยอัตราการใช้ สิทธิเท่ากับใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ
หนึง่ หน่วยต่อหุ้นสามัญหนึง่ หุ้น เว้ นแต่การปรับสิทธิตามข้ อ 1.5

1.4.7

จานวนหุ้นสามัญที่ออกให้ เมื่อมีการใช้ สิทธิจะคานวณโดยการนาจานวนเงินในการใช้ สิทธิ ซึ่งผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิได้ ชาระตามที่กล่าวข้ างต้ น หารด้ วยราคาการใช้
สิทธิในขณะที่มีการใช้ สิทธินนั ้ โดยบริ ษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเป็ นจานวนเต็ม ไม่เกินจานวนหน่วยของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิคณ
ู ด้ วยอัตราการใช้ สิทธิ หากมีการปรับราคาการ
ใช้ สิทธิและ/หรื อ อัตราการใช้ สิทธิแล้ วทาให้ มีเศษเหลืออยู่จากการคานวณดังกล่าว บริ ษัทฯ จะไม่นา
เศษดังกล่าวมาคิดคานวณและจะชาระเงินที่เหลือจากการใช้ สิทธิ ดังกล่าวเป็ นเช็คระบุชื่อขีดคร่ อม
เฉพาะคืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิโดยทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน
ตามที่อยู่ที่ระบุในแบบแสดงความจานงในการใช้ สิทธิโดยถูกต้ องแล้ ว ภายใน 14 (สิบสี่) วันทาการนับ
จากวันกาหนดการใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ โดยไม่มีดอกเบี ้ยไม่ว่าในกรณีใดๆ
ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้ สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้
สิทธิตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจานวนหุ้นสามัญที่จะได้ รับจากการใช้ สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิให้ ตดั เศษของหุ้นทิ ้ง

1.4.8

ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้ องใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญไม่ต่ากว่า 100 หุ้นสามัญ โดยจานวนหน่วย
ของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญจะต้ องเป็ นจานวนเต็มเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิในการซื ้อหุ้นต่ากว่า 100 หุ้นสามัญ จะต้ องใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญ
ในครัง้ เดียวทังจ
้ านวน ยกเว้ นในการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายนี ้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้ สิ ทธิใน
การซื ้อหุ้นสามัญโดยไม่มีการกาหนดจานวนหุ้นสามัญขันต
้ ่า

1.4.9

หากบริ ษั ท ฯ ได้ รับหลักฐานใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ ไม่ครบถ้ ว นหรื อไม่
ถูกต้ อง หรื อจานวนเงินที่บริ ษัทฯ ได้ รับชาระไม่ครบตามจานวนที่ระบุไว้ ในแบบแสดงความจานงการใช้
สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ หรื อบริ ษัทฯ ตรวจสอบได้ ว่า ข้ อความที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญ
แสดงสิทธิ กรอกลงในแบบแสดงความจานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญนันไม่
้ ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ อง ผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้ องทาการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลาการ
แจ้ งความจานงใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ หากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ทา
การแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัทฯ จะถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนา
ยกเลิกการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญในครัง้ นัน้ ๆ และบริ ษัทฯ จะจัดส่งเช็ค ดร๊ าฟท์ ตัว๋ แลกเงินธนาคาร หรื อ
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คาสัง่ จ่ายเงินของธนาคารที่ได้ รับ (แล้ วแต่กรณี) และใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดง
สิทธิ คืนให้ แก่ผ้ ูถือ ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ภ ายใน 14 (สิ บสี่ ) วันนับ จากวันก าหนดการใช้ สิ ท ธิ
ทังนี
้ ้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญใหม่ได้ ในวันกาหนดการ
ใช้ สิทธิครัง้ ต่อไป เว้ นแต่การใช้ สิทธิครัง้ นัน้ จะเป็ นการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย ให้ ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธิ
นัน้ ๆ สิ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สิทธิ บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี ้ยและ/หรื อค่าเสียหายอื่นใด
ไม่ว่ากรณีใด ๆ
ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ชาระจานวนเงินในการใช้ สิทธิไม่
ครบถ้ วน บริ ษัทจะดาเนินการประการใดประการหนึง่ ต่อไปนี ้
ก) ถือว่าการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิในครัง้ นันสิ
้ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สิทธิ หรื อ
ข) ถือว่าจานวนหุ้นสามัญที่จองซื ้อมีจานวนเท่ากับจานวนที่จะได้ รับตามจานวนเงินในการใช้ สิทธิ ซึง่
บริ ษัทฯ ได้ รับชาระไว้ จริ งตามราคาการใช้ สิทธิในขณะนัน้ หรื อ
ค) ให้ ผ้ ูถือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบส าคัญแสดงสิ ทธิ ชาระเงินเพิ่มเติมตามจานวนที่
ประสงค์จะใช้ สิทธิ ให้ ครบถ้ วนภายในระยะเวลาแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิในครั ง้ นัน้ หาก
บริ ษัทฯ ไม่ได้ รับเงินครบตามจานวนในการใช้ สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัทฯ จะถือว่าการ
แจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิในครัง้ นันสิ
้ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สิทธิ
หมายเหตุ: ในกรณีการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย บริ ษัทฯ จะดาเนินการตามข้ อ ข) ข้ างต้ น
การกระทาใดๆ ของบริ ษัทฯ ให้ ถือว่าเป็ นที่สดุ ในกรณีตามข้ อ ก) และ ค) บริ ษัทฯ จะส่งเงินที่ได้ รับไว้ คืน
เป็ นเช็คระบุชื่อขีดคร่ อมเฉพาะและใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบส าคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่ง บริ ษัท ฯ
ถือว่าไม่มีการใช้ สิทธิ ดงั กล่าว คืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ห รื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในแบบแสดงความจานงในการใช้ สิทธิโดยถูกต้ องแล้ ว ภายใน 14
(สิบสี่) วันทาการนับจากวันกาหนดการใช้ สิทธิโดยไม่มีดอกเบี ้ย ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่าใน
กรณีใดๆ
ในกรณีข้อ ข) บริ ษัทฯ จะส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือใน
กรณีที่บริ ษัทฯ ถือว่ามีการใช้ สิทธิเพียงบางส่วน คืนให้ กบั ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญ
แสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในแบบแสดงความจานงในการใช้ สิทธิโดยถูกต้ อง
แล้ ว ภายใน 14 (สิบสี่) วันทาการนับจากวันกาหนดการใช้ สิทธิ พร้ อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ ามี) โดยไม่มี
ดอกเบี ้ย ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ อย่างไรก็ดี ใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่มีการใช้ สิทธิดงั กล่าว ยังมีผลใช้ สิทธิต่อไปจนถึงวันกาหนดการใช้ สิทธิครัง้
สุดท้ าย
1.4.10 ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท ฯ ไม่ ส ามารถคื น เงิ น ส่ว นที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ สิ ท ธิ ใ ห้ แ ก่ ผ้ ูถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ไ ด้ ภ ายใน
ระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันทาการนับแต่วนั ที่ใช้ สิทธิในครัง้ นันๆ
้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะได้ รับดอกเบี ้ย
ในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากเงินส่วนที่ไม่ได้ ใช้ สิทธินบั แต่วนั ที่พ้นกาหนด 14 (สิบสี่) วันทา
การดังกล่าวจนถึงวันที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ รับคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ ใช้ สิทธิ
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อย่างไรก็ดี หากบริ ษัทฯ ได้ ทาการส่งเช็ค ดร๊ าฟท์ ตัว๋ แลกเงินธนาคาร หรื อคาสัง่ จ่ายเงินของธนาคาร
ซึง่ ขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสาคัญสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในแบบแสดง
ความจานงในการใช้ สิทธิโดยถูกต้ องแล้ ว โดยชอบและไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อค่าเสียหาย
ใดๆ อีกต่อไป
1.4.11 เมื่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ ได้ ปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขการแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ สง่ มอบทังใบส
้ าคัญแสดงสิทธิหรื อ
ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ แบบแสดงความจานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ และชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้น
สามัญถูกต้ องและครบถ้ วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคั ญแสดงสิทธิจะไม่
สามารถเพิกถอนการใช้ สิทธิได้ เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากบริ ษัทฯ
1.4.12 เมื่อพ้ นกาหนดวันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายแล้ ว แต่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ
ยังมิได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของการใช้ สิทธิที่กาหนดไว้ อย่างครบถ้ วน ให้ ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบ
แทนใบสาคัญแสดงสิทธินนๆ
ั ้ สิ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สิทธิ และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิทธิจะใช้ สิทธิไม่ได้ อีกเมื่อพ้ นกาหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย
1.4.13 ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ น
จานวนมากกว่าจานวนที่ประสงค์จะใช้ สิทธิ บริ ษัทฯ จะส่งใบสาคัญแสดงสิทธิใบใหม่โดยมีจานวนของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่
อยู่ที่ระบุในแบบแสดงความจานงในการใช้ สิทธิโดยถูกต้ อ งแล้ ว ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวัน
กาหนดการใช้ สิทธินนๆ
ั ้ และจะทาการยกเลิกใบสาคัญแสดงสิทธิใบเก่า
1.4.14 บริ ษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้ วของบริ ษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจานวนหุ้น
สามัญที่ออกใหม่สาหรับการใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ ภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับตังแต่
้ วนั กาหนดการใช้ สิทธิ
ในแต่ละครั ง้ ซึ่ง บริ ษัทฯ ได้ รับชาระค่าหุ้น ครบถ้ วนตามจานวนที่มีการใช้ สิทธิ แล้ ว โดยบริ ษัทฯ จะ
ดาเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ ใช้ สิทธิ นนั ้ เข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจานวนหุ้นสามัญที่คานวณได้ จากการใช้ สิทธิในครัง้ นัน้
หุ้นสามัญใหม่ที่ออกเนื่องจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับ
หุ้นสามัญ ของบริ ษั ท ฯ ที่ ได้ ออกไปก่ อนหน้ า แล้ ว ทุก ประการ นับ ตัง้ แต่วันที่มี การจดแจ้ งชื่อ ของ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อผู้รับสิทธิแทนเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ ว
เนื่องจากการออกหุ้นสามัญใหม่ จากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิกบั กระทรวงพาณิชย์แล้ ว
1.4.15 ในกรณีที่ห้ นุ สามัญที่สารองไว้ เพื่อรองรับการใช้ สิทธิไม่เพียงพอ บริ ษัทฯ จะดาเนินการชดใช้ ค่าเสียหาย
ที่เกิดขึ ้นให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้ สิทธิได้ ตามข้ อ 1.8 อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ จะไม่
ชดใช้ ค่าเสียหายให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้ สิทธิได้ ถึงแม้ ว่าจะมีห้ นุ สามัญเพียงพอ
ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นบุคคลต่างด้ าวหรื อ นิติบคุ คลต่างประเทศที่ไม่สามารถใช้ สิทธิได้
เพราะถูกจากัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ระบุในข้ อบังคับบริ ษัทฯ
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1.5

เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทังนี
้ ้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ให้ ด้อยไปกว่าเดิม บริ ษัทฯ จะ
ดาเนินการปรับราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสาคัญแสดง
สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่ ดังต่อไปนี ้

1.5.1

เมื่อบริ ษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ อันเป็ นผลมาจากการรวมหุ้น
หรื อแบ่งแยกหุ้นของบริ ษัทฯ โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิจะมีผลบังคับ
ทันทีนบั ตังแต่
้ วนั ที่ได้ มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ซึง่ การปรับสิทธินี ้ทา
เพื่อให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ รับหุ้นจานวนเท่าเดิม เสมือนว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้
ของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ
(1)

ราคาการใช้ สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Price 1

(2)

Price 0 x (Par 1)
Par 0

อัตราการใช้ สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Ratio 1
โดยที่

1.5.2

=

=

Ratio 0 x (Par 0)
Par 1
Price 1 คือ
ราคาการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0 คือ

ราคาการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ

อัตราการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ

อัตราการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Par 1

คือ

มูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง

Par 0

คือ

มูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

เมื่อบริ ษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้ กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรื อ ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ
บุคคลในวงจากัด โดย “ราคาเฉลี่ยต่ อห้้นของห้้นสามัญที่ออกใหม่ ” ต่ากว่าร้ อยละ 90 (เก้ าสิบ)
ของ “ราคาตลาดของห้้นสามัญของบริษัทฯ” ซึง่ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการ
ใช้ สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตังแต่
้ วนั แรกที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ได้ รับสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญ
ที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมาย XR) สาหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรื อวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป
และ/หรื อ บุคคลในวงจากัด แล้ วแต่กรณี
“ราคาเฉลี่ยต่ อห้้นของห้้นสามัญที่ออกใหม่ ” คานวณได้ จากจานวนเงินทังหมดที
้
่ บริ ษัทฯ จะได้ รับ
จากการเสนอขายหุ้นสามัญ หักด้ วยค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จากการเสนอขายหลั กทรัพย์ที่ออกนัน้ (ถ้ ามี)
หารด้ วยจานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทงหมด
ั้
อนึ่ง ในกรณีที่เมื่อมีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้ อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ใน
เงื่ อนไขที่จะต้ องจองซือ้ หุ้นดังกล่า วด้ วยกัน ให้ นาราคาเฉลี่ ยทัง้ 2 ราคา และจานวนหุ้นที่ออกใหม่
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ทังหมดมาค
้
านวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณี ที่การเสนอขายพร้ อมกัน
ดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่ อนไขที่ต้องจองซือ้ ด้ วยกัน ให้ นาจานวนหุ้นและราคาเสนอขายเฉพาะของ
หุ้นสามัญที่ออกใหม่ซงึ่ “ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ” ต่ากว่าร้ อยละ 90 (เก้ าสิบ) ของ
"ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ" มาคานวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เท่านัน้
"ราคาตลาดของห้้นสามัญของบริ ษัทฯ" ได้ กาหนดไว้ เท่ากับ ราคาเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุ้นสามัญ
ของบริ ษัทฯ ที่มีการซื ้อขายทังหมดในตลาดหลั
้
กทรัพย์ 7 (เจ็ด) วันทาการติดต่อกั นก่อนวันที่ใช้ ในการ
คานวณ ซึ่งราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก เท่ากับ มูลค่าการซื ้อขายหุ้นสามัญทังหมดของบริ
้
ษัทฯ หาร
ด้ วยจานวนหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ที่มีการซื ้อขายทังหมดในตลาดหลั
้
กทรัพย์
“วันที่ใช้ ในการคานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผ้ ซู ือ้ หุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิ ในการจองซือ้ หุ้นสามัญ
ที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึน้ เครื่ องหมาย XR) สาหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรื อ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่สาหรับกรณีที่เป็ นการ
เสนอขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด แล้ วแต่กรณี
ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื ้อขายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว บริ ษัทฯ จะดาเนินการกาหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ ในการคานวณแทน
“ราคาย้ ติธ รรม” หมายถึง ราคาที่ประเมิ นโดยที่ปรึ กษาทางการเงิ นที่ส านักงาน ก.ล.ต. ให้ ความ
เห็นชอบ
(1)

(2)

ราคาการใช้ สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Price 1

=

Price 0 x [(A x MP) + BX]
[MP x (A + B)]
อัตราการใช้ สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Ratio 1

=

โดยที่

Ratio 0 x [MP x (A + B)]
[(A x MP) + BX]
Price 1 คือ ราคาการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0

คือ

ราคาการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1

คือ

อัตราการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0

คือ

อัตราการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP

คือ

ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ

A

คือ

จานวนหุ้นสามัญที่ได้ เรี ยกชาระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนปิ ด
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ
ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรื อ ก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่
ออกใหม่ แ ก่ ป ระชาชนทั่ว ไป และ/หรื อ กรณี เ สนอขายให้ แ ก่
บุคคลในวงจากัด แล้ วแต่กรณี
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1.5.3

B

คือ

จานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/
หรื อ เสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ เสนอขายให้ แก่
บุคคลในวงจากัด

BX

คือ

จานวนเงินที่จะได้ รับทังสิ
้ ้น หลังหักค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จากการ
ออกหลักทรั พย์นัน้ (ถ้ ามี) ทัง้ จากการเสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น
เดิม และ/หรื อ เสนอขายประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ เสนอขาย
ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด

เมื่อบริ ษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ เสนอขายประชาชน ทัว่ ไป
และ/หรื อ บุคคลในวงจากัดโดยที่หลักทรัพย์นนมี
ั ้ สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญได้ หรื อ
ให้ สิทธิ ในการจองซื ้อหุ้นสามัญ (“หลักทรั พย์ ท่ ีออกใหม่ ท่ ีมีสิท ธิแปลงสภาพ”) เช่น หุ้นกู้แปลง
สภาพ หรื อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ โดยที่ “ราคาเฉลี่ยต่ อห้้นของห้้นสามัญที่ะะออก
ใหม่ เพื่อรองรั บสิทธิ ” ดังกล่าว ต่ากว่าร้ อยละ 90 (เก้ าสิบ) ของ “ราคาตลาดของห้้นสามัญของ
บริษัท”
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ และอัตราการใช้ สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญ
จะไม่ได้ รับสิทธิในการจองซื ้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อ
ให้ สิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึน้ เครื่ องหมาย XR) สาหรับกรณีที่เป็ นการ
เสนอขายให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรื อ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ
ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญได้ หรื อให้ สิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขาย
ให้ กบั ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด แล้ วแต่กรณี
“ราคาเฉลี่ยต่ อห้้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรั บสิทธิ” คานวณได้ จากจานวนเงินที่บริ ษัทฯ จะได้ รับ
จากการขายหลักทรัพย์ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิในการจองซื ้อหุ้น
สามัญ หักด้ วยค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จากการออกหลักทรัพย์นนั ้ (ถ้ ามี) รวมกับเงินที่จะได้ รับจากการใช้
สิทธิซื ้อหุ้นสามัญนัน้ หารด้ วยจานวนหุ้นทังสิ
้ ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้ สิทธินนั ้
อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ มีสิทธิแปลงสภาพพร้ อมกันมากกว่า 1 ราคาการ
เสนอขาย ในเงื่ อนไขที่จะต้ องจองซือ้ หลักทรั พย์ ดังกล่า วด้ ว ยกัน ให้ คานวณการเปลี่ ยนแปลงจาก
หลักทรั พย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพทังหมด
้
แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้ อมกันดังกล่าวไม่อยู่
ภายในเงื่อนไขที่ต้องจองซื ้อด้ วยกัน ให้ คานวณการเปลี่ยนแปลงจาก หลักทรั พย์ ที่ออกใหม่ ที่มีสิทธิ
แปลงสภาพ ซึ่ง "ราคาเฉลี่ยต่อ หุ้นของหุ้นสามัญที่จ ะออกใหม่เพื่ อรองรั บสิ ทธิ " ต่า กว่ า ร้ อยละ 90
(เก้ าสิบ) ของ"ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ" เท่านัน้ “ราคาตลาดของห้้นสามัญของบริษัทฯ”
มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้ อ 1.5.2 ข้ างต้ น
“วันที่ใช้ ในการคานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิในการจองซื ้อหลักทรัพย์
ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้ สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญ สาหรับกรณีที่เป็ น
การเสนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรื อ วันแรกของการเสนอขาย
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หลักทรั พ ย์ ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้ สิ ทธิ แ ปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิ ทธิ ในการซือ้ หุ้น สามัญแก่
ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด แล้ วแต่กรณี
(1)

(2)

ราคาการใช้ สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Price 1

=

Price 0 x [(A x MP) + BX]
[MP x (A + B)]
อัตราการใช้ สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Ratio 1

=

โดยที่

Ratio 0 x [MP x (A + B)]
[(A x MP) + BX]
Price 1 คือ ราคาการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0

คือ

ราคาการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1

คือ

อัตราการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0

คือ

อัตราการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP

คือ

ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ

A

คือ

จานวนหุ้นสามัญที่ได้ เรี ยกชาระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนปิ ด
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซือ้ หลักทรั พย์ที่ออกใหม่ที่มี
สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญได้ หรื อให้ สิทธิใน
การจองซื ้อหุ้นสามัญ และ/หรื อ ก่อนวันแรกของการเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ หรื อเปลี่ยนเป็ น
หุ้นสามัญได้ หรื อให้ สิ ทธิ ในการจองซือ้ หุ้นสามัญ กรณี เสนอ
ขายต่อ ประชาชนทั่ว ไป และ/หรื อ เสนอขายให้ แ ก่ บุค คลใน
วงจากัด แล้ วแต่กรณี

B

คือ

จ านวนหุ้ นสามั ญ ที่ อ อกใหม่ เพื่ อ รองรั บ การใช้ สิ ท ธิ ข อง
หลัก ทรั พ ย์ ใ ดๆ ที่ มี สิ ท ธิ ที่ จ ะแปลงสภาพหรื อ เปลี่ ย นเป็ นหุ้น
สามัญได้ หรื อให้ สิทธิในการจองซื อ้ หุ้นสามัญตามที่เสนอขาย
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ เสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป และ/
หรื อ เสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด

BX

คือ

จานวนเงินที่จะได้ รับทังสิ
้ ้น หลังหักค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จากการ
ออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้ สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุ้น
สามัญได้ หรื อให้ สิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญ สาหรับการเสนอ
ขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ เสนอขายประชาชนทัว่ ไป และ/
หรื อ เสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด รวมกับเงินที่จะได้ รับจาก
การใช้ สิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญได้ หรื อให้ สิทธิ
ในการจองซื ้อหุ้นสามัญ
19

1.5.4

เมื่อบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลทังหมดหรื
้
อบางส่วนเป็ นหุ้นสามัญ ที่ออกใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ การ
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ และอัตราการใช้ สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะ
ไม่มีสิทธิรับหุ้นปั นผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมาย XD)
(1)

(2)

ราคาการใช้ สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Price 1

=

Price 0 x A
(A + B)
อัตราการใช้ สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Ratio 1

=

โดยที่

1.5.5

Ratio 0 x (A + B)
A
Price 1 คือ ราคาการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0

คือ

ราคาการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1

คือ

อัตราการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0

คือ

อัตราการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

A

คือ

จานวนหุ้นสามัญที่ได้ เรี ยกชาระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนปิ ด
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปั นผล

B

คือ

จานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปั นผล

เมื่ อบริ ษั ท ฯ จ่า ยเงิ นปั นผลเป็ นเงินเกิ นกว่ า อัตราร้ อยละ 70 ของกาไรสุทธิ ตามงบการเงิ น รวมของ
บริ ษั ท ฯ หลัง หัก ภาษี เ งิ น ได้ และหลัง จากหัก ขาดทุน สะสมและส ารองตามกฎหมาย ส าหรั บ การ
ดาเนินงานในรอบระยะเวลาปี บัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ การเปลี่ยนแปลงราคา
การใช้ สิ ท ธิ แ ละอัต ราการใช้ สิ ท ธิ จ ะมี ผ ลบัง คับ ทัน ที ตัง้ แต่วัน แรกที่ ผ้ ูซื อ้ หุ้น สามัญ จะไม่ มี สิ ท ธิ รั บ
เงินปั นผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมาย XD)
ทังนี
้ ้ อัตราร้ อยละของเงินปั นผลที่จา่ ยให้ กบั ผู้ถือหุ้น คานวณโดยนาเงินปั นผลที่จา่ ยออกจริ งจากผลการ
ดาเนินงานในแต่ละรอบระยะปี บญ
ั ชี หารด้ วยกาไรสุทธิตามงบตามงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ หลังหัก
ภาษี เงินได้ ของผลการดาเนินงานของรอบระยะเวลาปี บัญชีเดียวกัน โดยที่เงินปั นผลที่จ่ายออกจริ ง
ดังกล่าวให้ รวมถึงเงินปั นผลที่จา่ ยระหว่างกาลในแต่ละรอบบัญชีดงั กล่าวด้ วย
วันที่ใช้ ในการคานวณ หมายถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิในเงินปั นผล (วันแรกที่ตลาด
หลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมาย XD)
(1)

ราคาการใช้ สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Price 1

(2)

=

Price 0 x [MP - (D - R)]
MP

อัตราการใช้ สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Ratio 1 =
Ratio 0 x MP
[MP - (D - R)]
โดยที่
Price 1 คือ
ราคาการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
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Price 0 คือ

ราคาการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ

อัตราการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ

อัตราการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP

คือ

ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ

D

คือ

เงินปั นผลต่อหุ้นที่จา่ ยจริ งแก่ผ้ ถู ือหุ้น

R

คือ

เงินปั นผลต่อหุ้นที่จา่ ยในอัตราร้ อยละ 70 โดยคานวณจากกาไร
สุทธิ หลักหักภาษี เงิ นได้ จากผลการดาเนิ นงานในรอบปี บัญชี
หารด้ วยจานวนหุ้นทังหมดที
้
่มีสิทธิได้ รับเงินปั นผล

1.5.6

ในกรณีที่มีเหตุการณ์ ใดๆ อันทาให้ ผลตอบแทนใดๆที่ผ้ ูถือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญ
แสดงสิทธิจะได้ รับเมื่อมีการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นัน้
ไม่ได้ กาหนดอยู่ในข้ อ 1.5.1 ถึง ข้ อ 1.5.5 ดังกล่า วข้ า งต้ น ให้ บ ริ ษั ท ฯ พิ จารณาเพื่ อก าหนดการ
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สิทธิ (หรื อปรับจานวนหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ
แทนอัต ราการใช้ สิ ทธิ ) ใหม่อ ย่า งเป็ นธรรม โดยไม่ท าให้ สิ ทธิ ข องผู้ถือใบส าคัญแสดงสิ ทธิ ด้อยไป
กว่าเดิม โดยให้ ถือว่าผลการพิจารณานัน้ เป็ นที่สุด และให้ บริ ษัทฯ แจ้ งให้ ส านักงาน ก.ล.ต. ตลาด
หลัก ทรั พ ย์ และนายทะเบี ย นของใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ทราบถึง รายละเอี ย ดดัง กล่า วด้ ว ยภายใน
ระยะเวลา 15 (สิบห้ า) วัน นับตังแต่
้ วนั ที่มีเหตุให้ ต้องดาเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้ สิทธิดงั กล่าว

1.5.7

การคานวณเปลี่ยนราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิตามข้ อ 1.5.1 ถึงข้ อ 1.5.6 เป็ นอิสระต่อกัน
และจะคานวณการเปลี่ยนแปลงตามลาดับเหตุการณ์ก่อนหลังของการเปรี ยบเทียบกับราคาตลาดของ
หุ้น สามั ญ ของบริ ษั ท ฯ ส าหรั บ ในกรณี ที่ มี เ หตุก ารณ์ ต่ า งๆ จะเกิ ด ขึ น้ พร้ อมกั น ให้ ค านวณการ
เปลี่ยนแปลงเรี ยงลาดับดังนี ้ คือ ข้ อ 1.5.1 ข้ อ 1.5.5 ข้ อ 1.5.4 ข้ อ 1.5.2 ข้ อ 1.5.3 และข้ อ 1.5.6 โดย
ในแต่ละลาดับครั ง้ ที่มี การคานวณการเปลี่ยนแปลงให้ คงสภาพของราคาการใช้ สิทธิ และอัตราการ
ใช้ สิทธิเป็ นทศนิยม 3 (สาม) ตาแหน่ง

1.5.8

การคานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิตามข้ อ 1.5.1 ถึงข้ อ 1.5.6 จะไม่มี
การเปลี่ยนแปลงซึง่ ทาให้ ราคาการใช้ สิทธิใหม่สงู ขึ ้นและอัตราการใช้ สิทธิลดลง เว้ นแต่กรณีการรวมหุ้น
ส าหรั บ การค านวณจ านวนเงิ น จากการใช้ สิ ท ธิ จะค านวณจากราคาการใช้ สิ ท ธิ ใ หม่ ห ลัง การ
เปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตาแหน่ง) คูณกับจานวนหุ้นสามัญ (จานวนหุ้นสามัญคานวณได้ จาก อัตรา
การใช้ สิทธิใหม่ คูณกับจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจานงการใช้ สิทธิ เมื่อคานวณได้ จานวน
หุ้นออกมาเป็ นเศษหุ้นให้ ตดั เศษของหุ้นนัน้ ทิ ้ง) ในกรณีจานวนเงินที่คานวณได้ จากการใช้ สิทธิมีเศษ
ของบาท ให้ ใช้ ทศนิยม 2 ตาแหน่ง
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิจนเป็ นผลทาให้ ราคาการใช้ สิทธิใหม่ที่คานวณตาม
สูตรมีราคาต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของบริ ษัทฯ นัน้ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะ
ปรับราคาการใช้ สิทธิใหม่เพียงเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญเท่านัน้ สาหรับอัตราการใช้ สิทธิใหม่
ให้ ใช้ อตั ราการใช้ สิทธิที่คานวณได้ ตามข้ อ 1.5.1 ถึงข้ อ 1.5.6 เช่นเดิม
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1.5.9

บริ ษัทฯ อาจทาการปรับราคาการใช้ สิทธิ ควบคู่กับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรั บ
อัตราการใช้ สิทธิก็ได้

1.5.10 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ และอัตราการใช้ สิทธิตามข้ อ 1.5.1 ถึงข้ อ 1.5.6 และ/หรื อ การออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ใหม่ทดแทนการปรั บอัตราการใช้ สิทธิ ตามข้ อ 1.5.9 บริ ษัทฯ จะดาเนินการแจ้ ง
รายละเอียดเกี่ยวกับการปรับสิทธิโดยบอกถึงเหตุผลที่ต้องมีการปรับสิทธิ รายละเอียดวิธีการคานวณ
ราคาการใช้ สิทธิใหม่ อัตราการใช้ สิทธิใหม่ วันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับ และจานวนใบสาคัญแสดง
สิทธิที่ออกทดแทนการปรับอัตราการใช้ สิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในวันทาการถัดจากวันที่การปรับ
สิทธิมีผลบังคับผ่านทางสื่ออิเลคโทรนิคส์ของตลาดหลักทรัพย์ (SETPORTAL/SETSMART) และแจ้ ง
ต่อสานักงานก.ล.ต.ภายใน 15 (สิบห้ า) วันนับแต่วนั ที่การปรับสิทธิมีผลบังคับใช้
1.6

การแก้ ไขเพิ่มเติมสิทธิและเงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิทธิ

1.6.1

การปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.5 ข้ างต้ น และการแก้ ไขที่ทาให้ เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิโดยชัดแจ้ งหรื อที่ต้องดาเนินการให้ เ ป็ นไปตามกฎหมายและการแก้ ไขในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ
เช่น แก้ ไขขัน้ ตอนการใช้ สิท ธิ ซึ่งการแก้ ไ ขเพิ่ มเติมนี จ้ ะต้ องไม่ ขัดต่อบทบัญ ญัติ หรื อ หลักเกณฑ์ ที่
กาหนดในกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ หรื อ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง รวมทัง้
กฎ ระเบียบ หรื อ ข้ อบังคับ หรื อคาสั่งที่มีผลบังคับทัว่ ไป หรื อประกาศ หรื อข้ อบังคับของสานักงาน
ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ องให้ บริ ษัทฯ กระทาได้ โดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิภายหลังจากที่ได้ แจ้ งให้ สานักงาน ก.ล.ต รับทราบแล้ ว

1.6.2

การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้ อ 1.6.1 ต้ องได้ รับความยินยอมจากบริ ษัทฯ และที่
ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ ในข้ อ 1.6.2 นี ้ ยกเว้ นการปรับสิทธิตามที่ระบุ
ไว้ ในข้ อ 1.5 จะต้ องได้ รับความยินยอมด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึง่ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะดาเนินการแจ้ งให้ สานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสาคัญ
แสดงสิทธิทราบถึงการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดสิทธิ และจะจัดส่งข้ อกาหนดสิทธิที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม
ดังกล่าวภายใน 15 (สิบห้ า) วัน นับแต่วนั ที่การปรับสิทธิมีผลบังคับใช้

1.6.3

การแก้ ไขเพิ่ มเติมข้ อกาหนดสิ ทธิ ไม่ว่า ในกรณีใด จะต้ องไม่ขัดหรื อแย้ งกับข้ อกาหนดตามประกาศ
ทจ. 34/2551 หรื อกฎเกณฑ์ ใดของสานักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้ ที่จะเพิ่มเติมภายหลังที่ บริ ษัทฯ ได้ รับ
อนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ให้ ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ

1.6.4

บริ ษัทและ/หรื อ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอให้ แก้ ไขข้ อกาหนดสิทธิในเรื่ อง อัตราการใช้
สิทธิ ราคาการใช้ สิทธิ และอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ ยกเว้ นเป็ นการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข
การปรับสิทธิ และต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎหมายและเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะดาเนินการแจ้ งไปยังผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทกุ รายถึงการเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดสิทธิดงั กล่าว
ในข้ อ 1.6.1 และ 1.6.2 และจะจัดส่งข้ อกาหนดสิทธิที่แก้ ไขเปลี่ยนแปลงให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิเมื่อได้ รับ
การร้ องขอภายใน 15 (สิบห้ า) วันนับแต่วนั ที่ได้ รับการร้ องขอเป็ นหนังสือจากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ และบริ ษัท
ฯ จะจัดส่งข้ อกาหนดสิทธิที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสาคัญแสดง
สิทธิ ภายในวันทาการถัดไปนับจากวันประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ และจัดส่งให้ แก่ สานักงาน ก.ล.ต.
ภายใน 15 (สิบห้ า) วันนับจากวันประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
1.7

การประช้มผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิ
การเรี ยกและ/หรื อ การประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิให้ เป็ นไปตามวิธีการดังต่อไปนี ้

1.7.1

บริ ษัทฯ มีสิทธิเรี ยกประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่ บริ ษัทฯ ต้ องเรี ยกประชุม
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติในการดาเนินการใดอย่างหนึ่งโดยเร็ ว ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับ
แต่เกิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้
(ก) หากมีการเสนอขอแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดสิทธิไม่ว่าโดยบริ ษัทฯ
สิทธิตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 1.6.2 หรื อ

หรื อผู้ถือใบสาคัญแสดง

(ข) หากมีเหตุการณ์ซงึ่ บริ ษัทฯ เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้ เสียของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอย่าง
เป็ นนัยสาคัญ หรื อความสามารถของบริ ษัทในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามข้ อกาหนดสิทธิ
(ค) มีผ้ ูถือใบสาคัญแสดงสิทธิ รายหนึ่ งหรื อหลายรายที่ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ รวมกันไม่น้อยกว่ า
ร้ อยละ 25.0 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ ยงั มิได้ มีการใช้ สิทธิ ร้ องขอให้ บริ ษัท ฯ ดาเนินการ
จัดประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิโดยได้ ทาเป็ นหนังสือที่ ระบุเหตุผลอย่างชัดเจนในการขอให้ มี
การประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ บริ ษัทฯ จะดาเนินการปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อกาหนด
สิทธิของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าว
เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ทังนี
้ ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิจะ
ถูกสัง่ พักการซื ้อขาย (วันแรกที่ขึ ้นเครื่ องหมาย SP) จากตลาดหลักทรัพย์ 3 (สาม) วันทาการก่อนวันปิ ด
สมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อ ภายในระยะเวลาตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
1.7.2

ในการเรี ยกประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็ นการประชุมเนื่องจากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่
ยังมิ ไ ด้ ใช้ สิทธิ หรื อ ใช้ สิ ทธิ ไปแล้ ว บางส่ว นร้ องขอ หรื อคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มี มติใ ห้ เรี ยกประชุม
ให้ บริ ษัทฯ จัดทาหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอให้ เรี ยกประชุม และเรื่ องที่จะพิจารณา
ในที่ประชุม และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สิทธิหรื อใช้ สิทธิไปแล้ วบางส่วนแต่ละราย
ตามรายชื่อ และที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ และแจ้ งผ่านทางสื่อของ
ตลาดหลักทรั พย์ (SETPORTAL/SETSMART) เพื่อกาหนดสิ ทธิในการเข้ าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่า 7
(เจ็ด) วันก่อนการประชุมในแต่ละครัง้

1.7.3

ในการประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิ ทธิ ที่ยังมิได้ ใช้ สิทธิ หรื อใช้ สิทธิ ไปแล้ ว
บางส่วนซึง่ มีสิทธิเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าร่วมประชุมและออก
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เสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ดังกล่า วจะต้ องจัดทาหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่
บริ ษัทฯ กาหนดและให้ ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรื อผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมาย
ก่อนเริ่ มการประชุม
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สิทธิหรื อใช้ สิทธิไปแล้ วบางส่วนของบริ ษัทฯ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิ โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนได้ เสียซึ่งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
ข้ อพิจารณาข้ อนัน้
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มีสว่ นได้ เสียตามข้ อนี ้ หมายถึง ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ในเรื่ องที่ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
1.7.4

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของใบสาคัญแสดง
สิทธิที่ถืออยูโ่ ดยใบสาคัญแสดงสิทธิหนึง่ หน่วยมีหนึง่ เสียง ผู้เป็ นประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนนอกจากสิทธิที่ตนมีอยูใ่ นฐานะเป็ นผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ

1.7.5

ในการประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จดั ขึน้ โดยบริ ษัทฯ ให้ ประธานกรรมการบริ ษัทฯ หรื อบุคคลที่
ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริ ษัทฯ ทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธาน
กรรมการบริ ษัทหรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการไม่เข้ าร่ วม ให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดง
สิทธิที่เข้ าร่ วมการประชุมเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มาเข้ าร่ วมประชุมทาหน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุม
อาจจะมาจากบุคคลที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือกก็ได้ โดยที่ทงสองกรณี
ั้
ประธานที่
ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชี ้ขาด ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นผู้จดั ประชุม ประธานในที่ประชุม
อาจมาจากบุคคลที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือก นอกเหนือไปจากประธานกรรมการ
บริ ษัท หรื อบุคคลที่ประธานกรรมการบริ ษัทมอบหมาย

1.7.6

องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้ องประกอบด้ วยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้
ใช้ สิท ธิ ห รื อ ใช้ สิท ธิ ไ ปแล้ ว บางส่ว น และ/หรื อ ผู้รับ มอบฉัน ทะมาประชุมรวมกันได้ ไ ม่น้ อยกว่ า 25
(ยี่ สิ บ ห้ า) ราย หรื อ ไม่ ต่ า กว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจ านวนผู้ ถื อใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ เ ข้ าร่ ว มประชุ ม
ซึ่ง ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ร วมกัน ไม่ น้ อยกว่ า ร้ อยละ 20 (ยี่ สิ บ ) ของจ านวนหน่ ว ยทัง้ หมดของ
ผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ ยัง มิ ไ ด้ ใ ช้ สิ ท ธิ และ/หรื อ ใช้ สิ ท ธิ ไ ปแล้ ว บางส่ว นจึง จะครบองค์ ป ระชุม
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธินนั ้

1.7.7

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ ว 45 (สี่สิบห้ า) นาที ยังมีผ้ ถู ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิ และ/หรื อผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมยังไม่ครบเป็ นองค์ประชุมให้ ถือว่าการประชุมเป็ นอัน
ระงับไป หากการเรี ยกประชุมเป็ นการเรี ยกโดยมติคณะกรรมการบริ ษัทฯ ให้ นัดประชุมใหม่ภายใน
ระยะเวลาไม่น้อ ยกว่ า 7 (เจ็ด ) วัน แต่ไม่เกิ นกว่ า ใน 14 (สิ บสี่ ) วันนับจากวันก าหนดประชุมผู้ถื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ แรก และให้ บริ ษัทฯ ดาเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิทกุ รายและตลาดหลักทรัพย์ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ ข้างต้ น ในการประชุมครัง้
หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
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1.7.8

มติที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
หน่ว ยของใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ยังมิ ได้ ใช้ สิ ทธิ แ ละ/หรื อใช้ สิ ทธิ ไ ปแล้ ว บางส่ว น ณ ขณะนัน้ ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1.7.9

มติใด ๆ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือสาคัญแสดงสิทธิได้ ลงมติไปแล้ วนัน้ ให้ ถือว่ามีผลผูกพันผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิทกุ รายไม่ว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธินนจะได้
ั้
เข้ าร่วมประชุมด้ วยหรื อไม่ก็ตาม

1.7.10 ภายหลังจากบริ ษัทฯ ดาเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ บริ ษัทฯ จะแจ้ งมติของที่ประชุม
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ ผ้ ูถือใบส าคัญแสดงสิ ทธิ ทราบผ่ า นทางระบบเผยแพร่ ข้ อมูล ของตลาด
หลักทรัพย์ (SETPORTAL/SETSMART) โดยเร็ว
1.7.11 บริ ษัทฯ จะดาเนินการจัดทาและบันทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวไว้ ที่สานักงาน
ใหญ่ของบริ ษัทฯ รายงานประชุมที่ได้ ลงลายมือชื่อโดยประธานที่ประชุมให้ ถือเป็ นหลักฐานอันสมบูรณ์
ของกิจการทังหลายที
้
่ได้ ประชุมกันนัน้ และให้ ถือว่าการประชุมและมติทงหลายได้
ั้
กระทาโดยถูกต้ อง
และบริ ษัทฯ จะจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์และสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
1.7.12 ในการประชุม ผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ บริ ษั ท หรื อผู้ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากบริ ษั ท ฯ และที่ ปรึ ก ษา
กฎหมายของบริ ษัทฯ มีสิทธิที่จะเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อแสดงความคิดเห็นหรื อให้
คาอธิบายในที่ประชุมผู้ถือในสาคัญแสดงสิทธิได้
1.7.13 บริ ษัทฯ จะเป็ นผู้ชาระค่าใช้ จา่ ยที่เกี่ยวข้ องกับการจัดประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทงหมด
ั้
1.7.14 บริ ษัทฯ จะแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธินบั ตั ง้ แต่วนั ที่ประชุม
เพื่อลงมติ และบริ ษัท ฯ จะแจ้ งการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดสิ ทธิ เป็ นลายลักษณ์ อักษรให้ สานักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 (สิบห้ า) วันนับแต่วนั ที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมนัน้
1.7.15 กรณีที่บริ ษัทฯ ไม่สามารถจัดประชุมได้ ทนั ภายในอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ ถือว่าการดาเนินการ
ประชุมสิ ้นสุดลงและไม่ได้ มีการจัดประชุมในครัง้ นัน้
1.8

การชดใช้ ค่าเสียหาย กรณีท่ ีบริษัทฯ ไม่ สามารถะัดให้ มีห้ นเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิ
บริ ษัทฯ จะชดใช้ คา่ เสียหายให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดดังนี ้

1.8.1

บริ ษัทฯ จะชดใช้ ค่าเสียหายให้ เฉพาะผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มาแจ้ งความจานงที่จะใช้ สิทธิ ในวัน
กาหนดการใช้ สิท ธิ แ ต่ล ะครั ง้ ซึ่ง บริ ษั ท ฯ ไม่ส ามารถจัด ให้ มี ห้ ุน สามัญ เพื่ อ รองรั บการใช้ สิ ทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้ อย่างเพียงพอ โดยค่าเสียหายที่บริ ษัทจะชดใช้ ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าว สามารถคานวณได้ ตามที่กาหนดในข้ อ 1.8.3 ยกเว้ น กรณีตามที่ระบุไว้ ในข้ อจากัดการโอน
ใบสาคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิตามข้ อ 2

1.8.2

การชดใช้ ค่าเสียหายตามข้ อ 1.8.1 บริ ษัทฯ จะชาระให้ เป็ นเช็คระบุชื่อขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะ และจะ
จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยูท่ ี่ระบุในแบบแสดงความจานงในการใช้ สิทธิโดยถูกต้ อง
แล้ ว ภายใน 14 (สิบสี่) วันทาการ นับจากวันที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มาแจ้ งความจานงที่จะใช้ สิทธิ
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ในกรณีที่ บริ ษัท ฯ ไม่สามารถคืนเงินค่า เสี ยหายให้ แก่ผ้ ูถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ได้ ภ ายในระยะเวลา
ดัง กล่ า ว ผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ จ ะได้ รั บ ดอกเบี ย้ ในอัต ราร้ อยละ 7.5 ต่ อ ปี โดยค านวณจาก
ค่าเสียหายนับแต่วันที่พ้นกาหนด 14 (สิบสี่) วัน ทาการ ดังกล่าวจนถึงวันที่ผ้ ูถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ได้ รับคืนเงินค่าเสียหาย
อย่างไรก็ดี ไม่ว่ าในกรณีใดๆ หากบริ ษัทฯ ได้ ทาการส่งเช็ค ดร๊ าฟท์ ตั๋วแลกเงิ นธนาคาร หรื อคาสั่ง
จ่ายเงินของธนาคาร ซึง่ ขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสาคัญสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่
ที่ระบุในแบบแสดงความจานงในการใช้ สิทธิโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ รับเงิน
ค่าเสียหายคืนแล้ วโดยชอบและไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
1.8.3

การคานวณค่าเสียหายที่บริ ษัทฯ จะชดใช้ ให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิตามข้ อ 1.8.1 มีสตู รการคานวณ
ดังนี ้
ค่าเสียหายต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึง่ ) หน่วย เท่ากับ B x [MP – EP]
โดยที่

1.8.4

B

คือ

จานวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้ มี และ/หรื อ เพิ่มขึ ้นได้ ตาม
อัตราการใช้ สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นต่อ 1 หน่วย

MP

คือ

ราคาปิ ดของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ในวันกาหนดการใช้ สิทธิใน
แต่ละครัง้ ซึง่ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิมาแสดงความจานงการใช้
สิทธิ

EP

คือ

ราคาการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อราคาการใช้ สิทธิ
ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใช้ สิทธิ

การชดใช้ คา่ เสียหายตามข้ อนี ้ให้ ถือเป็ นที่สดุ

อนึ่ง ในกรณีผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิซงึ่ เป็ นคนต่างด้ าว (ทังบุ
้ คคลธรรมดาและนิติบคุ คล) ไม่สามารถใช้ สิทธิได้
เนื่องจากข้ อจากัดในเรื่ องอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้ าว ซึง่ ข้ อบังคับ บริ ษัทฯ กาหนดว่าการถือหุ้นของคน
ต่างด้ าวจะต้ องไม่เกินกว่าร้ อยละ 45 ของจานวนหุ้นทังหมด
้
ในกรณีเช่นนี ้ บริ ษัทฯ จะไม่ชดเชยค่าเสียหายหรื อ
ดาเนินการอื่นใดให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิซงึ่ เป็ นคนต่างด้ าว และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิซงึ่ เป็ นคนต่างด้ าว
ไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายหรื อเรี ยกร้ องให้ บริ ษัทฯ ชดใช้ ใด ๆ ทังสิ
้ ้น
1.9

สถานะของใบสาคัญแสดงสิทธิท่อี ยู่ระหว่ างวันที่ผ้ ูถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงความะานงใช้
สิทธิ
สถานะของใบสาคัญแสดงสิทธิที่อยูร่ ะหว่างวันที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงความจานงใช้ สิทธิ และ
วันก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์จะรั บจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ ว อันเนื่องมาจากการใช้ สิทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิจะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่ได้ แสดงความจานง
ใช้ สิทธิ และสถานภาพจะสิ ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้ รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ ว อัน
เนื่องมาจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิข้างต้ นแล้ ว ในกรณีที่ บริ ษัทฯ มีการปรับราคาการใช้
สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สิทธิ ในช่วงที่ บริ ษัทฯ ยังไม่ได้ นาหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ ทาการใช้ สิทธิ
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แล้ ว จะได้ รับการปรั บสิทธิ ย้อนหลัง โดยบริ ษั ท ฯ จะดาเนิ นการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่ มเติมให้ แก่
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิโดยเร็ วที่สดุ ตามจานวนที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้ รับหากราคาที่
ได้ ปรับใหม่นนมี
ั ้ ผลบังคับใช้ โดยหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มใหม่อาจได้ รับช้ ากว่าหุ้นสามัญที่ได้ รับก่อนหน้ านี ้
แล้ ว แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้ า) วันนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ
1.10

สถานะของห้้นสามัญใหม่ ท่เี กิดะากการใช้ สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้ วของบริ ษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจานวนหุ้น
สามัญที่ออกใหม่สาหรับการใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ ภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับตังแต่
้ วนั กาหนดการใช้ สิทธิ
ในแต่ละครั ง้ ซึ่ง บริ ษัทฯ ได้ รับชาระค่าหุ้น ครบถ้ วนตามจานวนที่มีการใช้ สิทธิ แล้ ว และบริ ษัทฯ จะ
ดาเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ ได้ ใช้ สิทธิ นนั ้ เข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจานวนหุ้นสามัญที่คานวณได้ จากการใช้ สิทธิในครัง้ นัน้
หุ้นสามัญใหม่ที่ออกเนื่องจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้น
สามัญของบริ ษัท ฯ ที่ได้ ออกไปก่อนหน้ า แล้ วทุกประการ นับตัง้ แต่วันที่มี การจดแจ้ งชื่อของผู้ถือ
ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ห รื อ ผู้รั บ สิ ท ธิ แ ทนเป็ นผู้ถือ หุ้น ของบริ ษั ท ฯ และจดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุน ช าระแล้ ว
เนื่องจากการออกหุ้นสามัญใหม่จากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิกบั กระทรวงพาณิชย์แล้ ว

1.11

มติท่ปี ระช้มผู้ถอื ห้้นเพื่ออน้มัตกิ ารออกห้้นเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 ซึง่ ได้ ประชุมเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 มีมติดงั นี ้
อนุมัติการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ฯ ครั ง้ ที่ 4 หรื อเรี ยกว่า
ใบสาคัญแสดงสิทธิ จานวน 51,191,125 หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Right Warrant หรื อ RW) ในอัตราส่วน 8 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยหากมี
เศษของหุ้นสามัญจากการคานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละราย
ให้ ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ ้งทังจ
้ านวน ในราคาเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ หน่วยละ -0- บาท โดยมี
อัตราการใช้ สิทธิ คือ ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ฯ ได้ 1 หุ้น (เว้ นแต่ใน
กรณีมีการปรับสิทธิ) และมีราคาการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ราคา 1 บาทต่อหุ้น
(เว้ นแต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ)

1.12

รายละเอียดเกี่ยวกับห้้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ
จานวนหุ้นที่รองรับการใช้ สิทธิ

51,191,125 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ

1.0 บาท

ราคาการใช้ สิทธิ หุ้นละ

1.0 บาท

มูลค่ารวมของเงินที่จะได้ จากการใช้ สิทธิ
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51,191,125 บาท

1.13

การดาเนินการหากมีห้ นที่ะัดสรรไว้ คงเหลือะากการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
หากมีห้ นุ สามัญที่เหลือจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ จะดาเนินการลดทุน
จดทะเบียนหุ้นสามัญที่เหลืออยูท่ งจ
ั ้ านวนตามขันตอนในพระราชบั
้
ญญัตบิ ริ ษัทมหาชน

1.14

ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิทธิท่เี สนอขาย
บริ ษัทฯ จะดาเนินการยื่นคาขออนุญาตให้ ตลาดหลักทรัพย์ พิจารณารับใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สามัญของบริ ษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 45 (สี่สิบห้ า) วันนับจากวันที่
บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิเสร็จสิ ้นลง

1.15

ตลาดรองของห้้นสามัญที่เกิดะากการใช้ สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทฯ จะดาเนินการขออนุญาตนาหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สามัญเข้ าซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันกาหนดการ
ใช้ สิทธิซงึ่ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิใช้ สิทธิใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญในแต่ละครัง้

1.16

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถอื ห้้น
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ดังนี ้

ผลกระทบต่ อราคาตลาด 1. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคานวณได้ จากสูตรต่อไปนี ้
ของห้้น (Price Dilution)
และ สั ด ส่ ว นการถื อ ห้้ น Price Dilution = (Po-PE)/Po
(Control Dilution)
โดยที่ PE = (PoQo + PeQe) / (Qo + Qe)
Po = ราคาหุ้นก่อนการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ (บาท/หุ้น)
Pe = ราคาแปลงสภาพ ในอัตรา 1 บาท ต่อ หุ้น
Qo = จานวนหุ้นของบริ ษัทที่มีอยูป่ ั จจุบนั ซึง่ เท่ากับ 409,529,000 หุ้น
Qe = จานวนหุ้นที่ออกเนื่องจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ทังหมด
้
2. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคานวณได้ จากสูตรต่อไปนี ้
Control Dilution = Qe/(Qo+Qe)
Qo = จานวนหุ้นของบริ ษัทที่มีอยูป่ ั จจุบนั ซึง่ เท่ากับ 409,529,000 หุ้น
Qe = จานวนหุ้นที่ออกเนื่องจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ทังหมด
้
สมม้ตฐิ านการคานวณผลกระทบต่ อราคาตลาดของห้้น (Price Dilution) และ
สัดส่ วนการถือห้้น (Control Dilution) ในกรณีผ้ ูถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิ ใช้ สทิ ธิ
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หัวข้ อ

ะานวน

รายได้ หลัก (บาท)

4,373.00

จานวนหุ้นของบริ ษัทที่มีอยูป่ ั จจุบนั (ล้ านหุ้น) – Qo

409.53

รายได้ หลักต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

10.68

Price to Sales Ratio (เท่า)

0.58

ราคาหุ้นก่อนการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ (บาท/หุ้น) – Po

6.15

ราคาแปลงสภาพ (บาท/หุ้น) - Pe

1.00

จานวนหุ้นทีอ่ อกเนื่องจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทังหมด
้
- Qe

51.19

จานวนหุ้นรวม (ล้ านหุ้น) - Qo+Qe

460.72

ราคาหุ้นหลังจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ (ล้ านหุ้น) PE

5.58

Price Dilution

9.30%

Control Dilution

11.11%

สร้ ป
1. การลดลงของราคาหุ้นอันเกิดจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ทังหมดไม่
้
เกินร้ อย
ละ 9.30
2. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น อันเกิดจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ทังหมด
้
ไม่เกินร้ อยละ 11.11

2.

ข้ อะากัดการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ
2.1

การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทฯ ไม่มีข้อจากัดการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ เว้ นแต่ การโอนเกิดขึน้ ในช่วงปิ ดสมุดทะเบียน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ เพื่ อพักการโอนสิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณี การใช้ สิ ทธิ ครั ง้ สุดท้ า ย
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ซึง่ บริ ษัทจะปิ ดสมุดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนหรื อการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
21 (ยี่ สิ บ เอ็ด ) ) วัน ก่ อ นวัน ก าหนดการใช้ สิ ท ธิ ค รั ง้ สุด ท้ า ย และตลาดหลัก ทรั พ ย์ จ ะท าการขึ น้
เครื่ องหมายห้ ามการซื ้อขายชัว่ คราว (SP) ล่วงหน้ า 2 (สอง) วันทาการก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการ
โอนใบสาคัญแสดงสิทธิ และจะพักการซื ้อขายไปจนถึงวันกาหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย ในกรณีที่ วัน
ปิ ดสมุดทะเบียนดังกล่าว ตรงกับวันหยุดทาการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ เลื่อนเป็ นวันทาการก่อนหน้ า
วันหยุด
2.2

2.2.1

2.2.2

บ้คคลที่ไม่ ใช่ สัญชาติไทย
บริ ษัทฯ มีข้อจากัดการโอนหุ้นอันสืบเนื่องมาจากข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ว่าด้ วยเรื่ องอัตราส่วนการถือหุ้น
ของบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
บริ ษัทฯ จะไม่ออกหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ใู ช้ สิทธิที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย ซึง่ ได้ ดาเนินการใช้ สิทธิตามวิธีการใช้ สิทธิ
จนทาให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบุคคลหรื อนิติบคุ คลที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทยมีจานวนเกินกว่าร้ อยละ 45 ของ
จานวนหุ้นทังหมด
้
ตามที่ระบุในข้ อบังคับหรื อตามสัดส่วนที่อาจมีการแก้ ไขตามข้ อบังคับในอนาคต
หากข้ อจากัดการโอนดังกล่าวข้ างต้ น มีผลทาให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทยซึง่ ได้ ใช้
สิทธิตามวิธีการใช้ สิทธิดงั ที่กล่าวมาแล้ วโดยครบถ้ วน ไม่สามารถใช้ สิทธิได้ ตามจานวนที่ระบุในแบบ
แสดงความจานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน บริ ษัทฯ จะอนุญาตให้ ดาเนินการ
ใช้ สิทธิ เ พี ยงส่ว นที่ไม่ขัดต่อข้ อจากัดข้ า งต้ น โดยผู้ถือ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ส ามารถเลื อกให้ บริ ษั ท ฯ
ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้
ก) ให้ บริ ษัทฯ คืนใบสาคัญแสดงสิทธิ และเงินที่เหลือตามราคาการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิใน
ส่วนที่ไม่สามารถใช้ สิทธิ ได้ โดยไม่มีดอกเบีย้ ให้ แก่ผ้ ูถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย
ดั ง กล่ า วเป็ นเช็ ค ระบุ ชื่ อ ขี ด คร่ อมเฉพาะทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย น ตามที่ อ ยู่ ที่ ร ะบุ ใ น
แบบแสดงความจานงในการใช้ สิทธิโดยถูกต้ องแล้ ว ภายใน 14 (สิบสี่) วันทาการนับแต่วนั ใช้ สิทธิ
ในครัง้ นัน้ ๆ
ข) ให้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือแบบแสดงความจานงการใช้ สิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ และเงินตามจานวนการ
ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย ได้ ยื่นความจานงการใช้ สิทธิใน
ส่วนที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สิทธิเอาไว้ ตามลาดับก่อนหลัง เพื่อดาเนินการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิใน
ส่วนที่ยังไม่ได้ มีการใช้ สิทธิ ทงั ้ จานวนหรื อบางส่วน เมื่อการเข้ าถือหุ้นตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าวไม่ขดั ต่อข้ อจากัดเรื่ องสัดส่วนการถือหุ้นของคนที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย
ทัง้ นี ้ ผู้ถือ ใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ ที่ไ ม่ใ ช่สัญ ชาติไทยจะต้ อ งแสดงความจ านงที่จ ะให้ บริ ษั ท ฯ
ดาเนินการตามข้ อ (ก) หรื อ (ข) ข้ างต้ น โดยระบุในแบบแสดงความจานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ
ณ วันแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิในแต่ละครัง้
บริ ษัทฯ จะอนุญาตให้ มีการดาเนินการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ในส่วนที่ยงั ไม่ได้ รับการใช้
สิ ท ธิ บ างส่ ว นหรื อ ทัง้ หมดในวัน ใช้ สิ ท ธิ วัน แรกที่ ส ามารถกระท าได้ โ ดยที่ ไ ม่ ขัด ต่ อ ข้ อ จ ากัด
อย่างไรก็ดี หากมีจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่รอการใช้ สิทธิ ณ วันใช้ สิทธิดงั กล่าวมากกว่า
จานวนหุ้นสามัญที่อนุญาตให้ ซื ้อได้ โดยไม่ขดั ต่อข้ อจากัดการโอนหุ้น เรื่ องสัดส่วนการถือครองหุ้น
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ของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย บริ ษัทฯ จะดาเนินการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดง
สิทธิ ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยตามลาดับการแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิที่
ครบถ้ ว นสมบูรณ์ ตามที่กาหนดในการใช้ สิ ทธิ ในครั ง้ นี ้ หาก ณ วันใช้ สิ ทธิ ครั ง้ สุดท้ า ย
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวไม่สามารถใช้ สิทธิได้ เนื่องจากข้ อจากัดเรื่ องสัดส่วนการถือครอง
หุ้นของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธิ ดงั กล่าวหมดอายุลง โดยผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยดังกล่าวไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ ต่อ บริ ษัทฯ และ
บริ ษัทฯ จะไม่ชดใช้ คา่ เสียหายที่เกิดขึ ้นทังสิ
้ ้น
ค) ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยจะไม่ได้ รับการชดเชยไม่ว่าในรู ปแบบใดจากบริ ษัทฯ
ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการใช้ สิทธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้ อจากัดเรื่ องสัดส่วนการถือครอง
หุ้นของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย
3.

วิธีการส่ งมอบหลักทรัพย์
3.1

การส่ งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทฯ จะดาเนินการส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท ฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Right Warrant) โดยบริ ษัทฯ จะดาเนินการออกและส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิ ตาม รายละเอียด ดังนี ้

3.1.1

ในกรณีที่ผ้ ูถือหุ้นเดิมไม่มีบัญชีซือ้ ขายหลักทรั พย์ กับบริ ษัทหลักทรั พย์ หรื อ ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์
บริ ษัท ศูนย์รับฝากทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ในฐานะนายทะเบียน จะส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิ
ตามจานวนที่ได้ รับจัดสรรให้ แก่ผ้ ทู ี่ได้ รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยู่ที่ระบุ
ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นภายใน 15 วันทาการ นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้ ผู้ที่ได้ รับ
การจัดสรรจะไม่สามารถขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ได้ รับการจัดสรรในครั ง้ นีใ้ นตลาดหลัก ทรั พย์ได้
จนกว่าจะได้ รับใบสาคัญแสดงสิทธิซงึ่ อาจได้ รับภายหลังจากที่ใบสาคัญแสดงสิทธิของบริ ษัท ฯ เริ่ มซื ้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์

3.1.2

ในกรณี ที่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมมี บัญชีซือ้ ขายหลักทรั พย์ กับบริ ษั ทหลักทรั พย์ บริ ษั ท ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์
(ประเทศไทย) จากัด ในฐานะนายทะเบียน จะนาใบสาคัญแสดงสิทธิฝากไว้ กบั “บริษัท ศูนย์ รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) ะากัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวน
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่บริ ษัทหลักทรัพย์นนฝากหลั
ั้
กทรัพย์อยู่ ในขณะเดียวกันบริ ษัทหลักทรัพย์นนก็
ั ้ จะ
บันทึกยอดบัญชีจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ผ้ ไู ด้ รับจัดสรรฝากไว้ และ ออกหลักฐานการฝากให้ แก่
ผู้ถือหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรภายใน 7 วันทาการ นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณีผ้ ทู ี่ได้ รับ
การจัดสรรจะสามารถขายใบสาคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ของบริ ษัท ฯ ทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรั พย์ ทัง้ นี ้ ชื่อของผู้ถือหุ้นที่ได้ รับการ
จัด สรรจะต้ อ งตรงกับ ชื่ อ เจ้ า ของบัญ ชี ซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ที่ ผ้ ูที่ ไ ด้ รั บ การจัด สรรประสงค์ ที่ จ ะฝาก
ใบสาคัญแสดงสิทธิไว้ มิฉะนันแล้
้ วบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการออกใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่
ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรตามข้ อ 3.1.1 แทน

3.1.3

ในกรณี ที่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นเดิ ม มี บั ญ ชี ซื อ้ ขายหลั ก ทรั พ ย์ กั บ ศู น ย์ รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์ สมาชิ ก เลขที่ 600
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ในฐานะนายทะเบียน จะนาใบสาคัญแสดงสิทธิ
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ฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนใบสาคัญแสดง
สิทธิ ตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรไว้ ในบัญชีของบัญชีผ้ ูออกหลักทรั พย์สมาชิกเลขที่ 600 และออก
หลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ ูที่ได้ รับการจัดสรรภายใน 7 วัน นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เมื่ อ
ผู้ถือหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ต้องการขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้ อง
ถอนใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ออกจากบัญ ชี 600 ดัง กล่า ว โดยต้ องติ ด ต่อ ผ่ า นบริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ ทั่ว ไป
ซึง่ อาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดาเนินการตามที่ศนู ย์รับฝากหลั กทรัพย์ และ/หรื อ บริ ษัทหลักทรัพย์
นัน้ ๆ ก าหนดดัง นัน้ ในกรณี นี ้ ผู้ถื อหุ้น ที่ไ ด้ รับ จัด สรรจะสามารถขายใบส าคัญแสดงสิ ทธิ ใ นตลาด
หลักทรัพย์ได้ ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ ใบสาคัญแสดงสิทธิของบริ ษัท ฯ ทาการซื ้อขายได้ ใน
ตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิได้ ดาเนินการถอนใบสาคัญแสดง
สิทธิออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ ว
3.2

การส่ งมอบห้้นสามัญที่เกิดะากการใช้ สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ในการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษั ทฯ ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ใช้ สิทธิ
ซื ้อหุ้นสามัญสามารถเลือกให้ บริ ษัทฯ ดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้

3.2.1

ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ โดยให้
ออกใบหุ้นในนามของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจานวนที่
ใช้ สิทธิ แก่ผ้ ูถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรั บ ตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ ในสมุด
ทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อที่ระบุในแบบแสดงความจานงในการใช้ สิทธิ ภายใน 15 (สิบห้ า) วัน
ทาการนับจากวันกาหนดการใช้ สิทธิแต่ละครัง้ ในกรณีนี ้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ
จะไม่ ส ามารถขายหุ้น สามัญ ที่ เ กิ ด จากการใช้ สิ ท ธิ ใ นตลาดหลัก ทรั พ ย์ ได้ จ นกว่ า จะได้ รั บ ใบหุ้น
ซึ่งอาจจะได้ รับภายหลังจากที่ห้ นุ สามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิ ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าทาการซือ้ ขายใน
ตลาดหลักทรัพย์

3.2.2

ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ แต่ประสงค์จะ
ใช้ บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจาก
การใช้ สิทธิ ไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรั พย์ซึ่งผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ มี บัญชีซือ้ ขายหลักทรั พย์อยู่
กรณีนี ้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดาเนินการนาหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิฝากได้ กบั “บริษัท ศูนย์
รั บฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) ะากัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอด
บัญชีจานวนหุ้นสามัญที่ บริ ษัทหลักทรัพย์นนั ้ ฝากหุ้นสามัญอยู่ ในขณะเดียวกัน บริ ษัทหลักทรัพย์นัน้
ก็จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นสามัญที่ บริ ษัทหลักทรัพย์นนฝากหุ
ั้
้ นสามัญอยู่ ในขณะเดียวกัน บริ ษัท
หลักทรัพย์นนก็
ั ้ จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นสามัญที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้น
ฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู องซื ้อที่ได้ รับการจัดสรรภายใน 7 (เจ็ด) วันทาการ นับจากวัน
กาหนดการใช้ สิทธิ ในแต่ละครั ง้ ในกรณี นีผ้ ้ ูถือใบส าคัญแสดงสิ ทธิ ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญจะ
สามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ ได้ ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้
หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิทาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์
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ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเลือกให้ บริ ษัทฯ ดาเนินการตามข้ อ 3.2.2 ชื่อ
ของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับการจัดสรรหุ้น จะต้ องตรงกับชื่อเจ้ าของบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ที่
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ ในบัญชีหลักทรัพย์ดงั กล่าว มิฉะนันแล้
้ ว บริ ษัทฯ
ขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการออกใบหุ้นแก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นตามข้ อ 3.2.1
แทน
3.2.3

4.

ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้
บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจาก
การใช้ สิทธิไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้ บริ ษัทฯ จะดาเนินการนา
หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึก
ยอดบัญชีจานวนหุ้นสามัญตามจานวนที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ รับการจัดสรรไว้ ในบัญชีของบริ ษัท
ผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับ
การจัดสรรหุ้นภายใน 7 (เจ็ด) วันทาการ นับจากวันกาหนดการใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ เมื่อผู้ที่ได้ รับการ
จัดสรรหุ้นต้ องการขายหุ้น ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นจะต้ องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้ อง
ติดต่อผ่า นบริ ษัทหลักทรั พย์ ทั่วไป ซึ่งอาจจะมี ค่าธรรมเนียมในการดาเนินการตามที่ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ และ/หรื อ บริ ษัทหลักทรัพย์นนๆ
ั ้ กาหนด ดังนันในกรณี
้
นี ้ ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถ
ขายหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ ห้ นุ ของบริ ษัททาการ
ซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่ได้ รับจัดสรรหุ้นได้ ดาเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว
แล้ ว

ผลบังคับข้ อกาหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้ บงั คับ
ข้ อกาหนดสิทธิฉบับนี ้จะมีผลใช้ บงั คับในวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันกาหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย
โดยข้ อกาหนดสิทธินี ้จะใช้ บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้ อกาหนดสิทธินี ้
ขัดแย้ งกับกฎหมายหรื อประกาศใดๆ ที่มีผลใช้ บงั คับตามกฎหมายกับใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ ใช้ ข้อความตาม
กฎหมายหรื อประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสาคัญแสดงสิทธิแทนข้ อความของข้ อกาหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่
ขัดแย้ งกันนัน้
ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัท แพรนด้ า จิวเวลรี่ จากัด (มหาชน)

นางปราณี คุณประเสริ ฐ
ประธานกรรมการบริ หารกลุม่

33

บริษัท แพรนด้ า จิวเวลรี่ จากัด (มหาชน)
สำนักงำนเลขำนุกำรบริ ษัท
28 ซอยบำงนำ-ตรำด 28
แขวงบำงนำ เขตบำงนำ
กรุงเทพฯ 10260

www.pranda.com
Tel: +66 2 769 9999 Ext. 403, 431, 436
Fax: +66 2 398 2141

