บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน)

ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของ
ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
ของ บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน) รุนที่ 1 (TH-W1)

ลงวันที่ 10 กันยายน 2555

ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน) รุนที่ 1 (TH-W1)
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน) รุนที่ 1 (THW1) ออกโดย บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 ของ
บริษัท เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไดรบั สิทธิตามที่ไดกาํ หนดไวในขอกําหนดสิทธิ โดยผูออกใบสําคัญแสดง
สิทธิและผูถ ือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองผูกพันตามขอกําหนดสิทธิทุกประการ และใหถือวา ผูถ อื ใบสําคัญแสดง
สิทธิไดรับทราบและเขาใจขอกําหนดตางๆ ในขอกําหนดสิทธิเปนอยางดีแลว ทัง้ นี้ ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิจะ
จัดใหมีการเก็บรักษาสําเนาขอกําหนดสิทธิไว ณ สํานักงานใหญ ของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ เพื่อใหผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสําเนาขอกําหนดสิทธิไดในวันและเวลาทําการของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
คําจํากัดความ
คําและขอความตางๆที่ใชอยูในขอกําหนดสิทธิ ใหมีความหมายดังตอไปนี้
ขอกําหนดสิทธิ
หมายถึง ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของบริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส
จํากัด (มหาชน)
และผูถ ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท
ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน) รุนที่ 1 (TH-W1) (รวมถึงที่มีการแกไข
เพิ่มเติม)
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
หมายถึง ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส
จํากัด (มหาชน) รุนที่ 1 (TH-W1)ชนิดระบุชื่อผูถือและเปลี่ยนมือได เสนอขาย
ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวน โดยไมคดิ มูลคา
ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
หมายถึง ใบที่ออกโดยบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อ
ใชแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส
จํากัด (มหาชน) รุนที่ 1 (TH-W1)
บริษัท หรือ ผูออกใบสําคัญ หมายถึง บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน)
แสดงสิทธิ
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
หมายถึง ผูถ ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ตงฮั้ว คอมมู
นิเคชั่นส จํากัด (มหาชน) รุนที่ 1 (TH-W1) และใหรวมถึงใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิดังกลาว
นายทะเบียน
หมายถึง นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะทําหนาที่โดย บริษัท ศูนย
รับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
วันทําการ
วันที่ธนาคารพาณิชยเปดทําการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมใชวันเสาร
หรือวันอาทิตย หรือวันอื่นใด ที่ธนาคารแหงประเทศไทย ประกาศใหเปนวันหยุด
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สํานักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย
ศูนยรับฝากหลักทรัพย
วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
วันกําหนดการใชสิทธิ
วันกําหนดการใชสิทธิครั้ง
สุดทาย

ของธนาคารพาณิชย
หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
หมายถึง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
หมายถึง บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
หมายถึง วันที่ 10 กันยายน 2555
ใหมีความหมายตามที่ระบุไวในขอ 1.2.1 ของขอกําหนดสิทธิ
ใหมีความหมายตามที่ระบุไวในขอ 1.2.1 ของขอกําหนดสิทธิ

1.

รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัทจะออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท รุนที่ 1 (TH-W1) จํานวน
60,000,000 หนวย โดยจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท โดยมีรายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิ ดังตอไปนี้
1.1
ลักษณะสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัทที่ออกหลักทรัพย
: บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน)
ประเภทหลักทรัพยที่จัดสรร
: ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทรุนที่ 1 (TH-W1) เพื่อจัดสรรใหแกผูถือ
หุนเดิม
ชนิดของหลักทรัพยที่จัดสรร
: ระบุชื่อผูถือและเปลี่ยนมือได
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
: 5 ป นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิบริษัท (ตั้งแตวันที่ 10 กันยายน 2555 จนถึง
วันที่ 9 กันยายน 2560 ) ทั้งนีภ้ ายหลังการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไมขยาย
อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ
: 60,000,000 หนวย
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่
ออกและจัดสรร
จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรไวเพื่อ : 60,000,000 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท) ซึ่งคิดเปนรอยละ 50 ของจํานวนหุนที่
รองรับการใชสิทธิของใบสําคัญ
จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2555 (วันที่จดทะเบียน
แสดงสิทธิ
เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวตอกระทรวงพาณิชย)
ลักษณะการจัดสรร
: ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท รุนที่ 1 (TH-W1)จํานวน 60,000,000
หนวย จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท ซึ่งมีรายชื่อในวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มี
สิทธิไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ รุนที่ 1 (TH-W1) (record date)
ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 17
กรกฎาคม 2555 ซึ่งมีสิทธิไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญใน
อัตราสวน 2 หุนเดิมตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย (มูลคาทีต่ ราไว 1.00 บาท) (เศษ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมเต็มจํานวน 1 หนวยจากการคํานวณใหปดเศษทิ้ง)
ราคาใบสําคัญแสดงสิทธิตอ
: 0.00 บาท (ศูนยบาทตอหนวย)
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หนวย
อัตราการใชสิทธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ
ราคาการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
วันที่หมดอายุใบสําคัญแสดง
สิทธิ
วันกําหนดการใชสิทธิและ
ระยะเวลาการใชสิทธิ
ขอจํากัดการโอน
ตลาดรองของใบสําคัญแสดง
สิทธิ
ตลาดรองของหุนสามัญที่เกิด
จากการใชสิทธิแปลงสภาพ
ผลกระทบที่จะมีตอผูถือหุนจาก
การจัดสรรหลักทรัพยในครั้งนี้

: ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทได 1 หุน (เวนแตจะมีการ
ปรับสิทธิตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนด)
: 1.00 บาท (หนึ่งบาท) (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
: 10 กันยายน 2555
: 9 กันยายน 2560
: ใชสิทธิไดทุกวันทําการสุดทายของเดือนกันยายน ของทุกป โดยจะสามารถใชสิทธิครั้ง

แรกในวันทําการสุดทายของเดือนกันยายน 2558
: ไมมี
: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
: บริษัทจะดําเนินการนําหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธินี้เขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
: เนื่องจากบริษัทฯ มีมติใหเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนและมูลคาหุนที่ตราไว ใหออกเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ และใหออกเสนอขายหุนสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัท ในคราวเดียวกัน ดังนี้
(1)ใหมีการการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนและมูลคาหุนที่ตราไวของบริษัท โดยเพิ่มจํานวน
หุนจากเดิม 24,000,000 หุน เปน 120,000,000 หุน และเปลีย่ นแปลงมูลคาหุนที่ตราไว
จากเดิมหุนละ 5.00 บาท เปนหุน ละ 1.00 บาท
(2) ใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท รุนที่ 1 จํานวน
60,000,000 หนวย เพื่อขายใหแกผถู ือหุนเดิมในอัตรา 2 หุนสามัญเดิมไดใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท รุนที่ 1 จํานวน 1 หนวย ราคาใชสิทธิแปลงสภาพ
เปนหุนสามัญ 1.00 บาทตอหนวย
(3) ใหออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 240,000,000 หุนเพื่อขายใหแกผูถือ
หุนเดิมของบริษัทฯ ในอัตรา 1 หุนสามัญเดิมได 2 หุนสามัญใหม ในราคาเสนอขายหุน
ละ 1.00 บาท
(4) ใหออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนใหแกบุคคลในวงจํากัด และ/หรือ
ผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) จํานวน
500,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท โดยจํานวน 250,000,000 หุน
กําหนดราคาเสนอขายหุนละ 1.00 บาท และสวนที่เหลืออีกจํานวน 250,000,000 หุน
โดยกําหนดราคาเสนอขายไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาด (หรือสวนลดไมเกินกวา
รอยละ 10 ของราคาตลาด) ซึ่งคํานวณโดยอางอิงกับราคาปดถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนักของ
หุนบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยรวม 14 วันทําการกอนวันที่เสนอขาย
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ผลกระทบตอผูถอื หุนจะขึ้นอยูกับจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีการใชสิทธิใน
กรณีที่ใบสําคัญแสดงสิทธิ มีการใชสิทธิทั้งจํานวนจะมีผลกระทบดังนี้
1. ผลกระทบตอสิทธิออกเสียงของผูถือหุนเดิม (Control Dilution)
1.1 กรณีผูถือหุนเดิมจองซื้อหุนเพิ่มทุนทั้งหมด และ TH-W1 ถูกแปลงสภาพ
ทั้งหมดโดยบุคคลอื่น ไมเกินรอยละ 14.29
1.2 กรณีไมมีการจองซื้อหุนเพิ่มทุน และ TH-W1 ถูกแปลงสภาพทั้งหมดโดย
บุคคลอื่น ไมเกินรอยละ 33.33
2. ผลกระทบตอสวนแบงกําไร (EPS Dilution) ไมเกินรอยละ 33.33
3. ผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (Price Dilution)
จากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยรวม 15
(สิบหา) วันทําการกอนวันที่คณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติในวันที่ 29 มิถุนายน 2555
เทากับ 1.06 บาทตอหุน (ในราคาที่ตราไว 1 บาท) การจัดสรรหุนในครั้งนี้ มีผลกระทบ
ตอราคาหุนทําใหราคาหุนลดลงประมาณไมเกินรอยละ 0.28
รอยละ คํานวณตามสูตรดังนี้
Price Dilution = (ราคาตลาดกอนเสนอขาย - ราคาตลาดหลังเสนอขาย) / ราคา
ตลาดกอนเสนอขาย
โดยที่
ราคาตลาดกอนเสนอขาย = ราคาตลาดถัวเฉลีย่ ถวงน้ําหนัก 15 วันทําการ (จาก
วันที่ 8 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2555)
= 1.06 บาทตอหุน (ในราคาที่ตราไว 1 บาท) และจะมีการปรับเปน 1.02 บาทหลัง XR
ราคาตลาดหลังเสนอขาย
= ((ราคาตลาดกอนเสนอขาย x จํานวนหุน paid-up) + (ราคาใชสิทธิ x
จํานวนหุนรองรับที่เสนอขายครั้งนี้)) /
(จํานวนหุน paid-up + จํานวนหุนรองรับที่เสนอขายครั้งนี้))
= 1.017 บาทตอหุน (ในราคาที่ตราไว 1 บาท)
1.2

การใชสิทธิและเงื่อนไขการใชสิทธิ
การใชสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทรุนที่ 1 (TH-W1) เปนไปตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขดังนี้
1.2.1

วันกําหนดการใชสิทธิ และระยะเวลาการใชสิทธิ
การใชสิทธิ สามารถใชสิทธิไดในวันทําการสุดทายของเดือนกันยายน
ใบสําคัญแสดงสิทธิ นับตั้งแตออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
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ของแตละป ตลอดอายุของ

การใชสิทธิครั้งแรกคือ วันทําการสุดทายของเดือนกันยายน 2558 ซึ่งตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2558
และวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายคือวันที่ 9 กันยายน 2560 ซึ่งเปนวันครบกําหนดอายุของใบสําคัญแสดง
สิทธิ ทั้งนี้ ในกรณีที่วันกําหนดสิทธิดังกลาวตรงกับวันหยุดทําการของบริษัท ใหเลื่อนการใชสิทธิเปนกอนวันหยุด
ทําการนั้น
1.2.2

ระยะเวลาการแจงความจํานงการใชสิทธิ
1. การแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญในแตละครั้ง (ยกเวนการใชสิทธิครั้งสุดทาย) ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทไดตาม สถานที่ติดตอที่ระบุ
ไวในขอ 1.2.4 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทําการกอนวันกําหนดการใชสิทธิแต
ละครั้ง
ทั้งนี้บริษัทจะแจงขาวเกี่ยวกับระยะเวลายื่นความจํานงในการใชสิทธิ อัตราการใชสิทธิ ราคาการใช
สิทธิ พรอมทั้งสถานที่ใชสิทธิผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย (ระบบ SET Portal) เพื่อแจงใหผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทําการกอนระยะเวลา ยืน่ ความจํานงในการใชสิทธิแตละ
ครั้ง
2. การแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญครั้งสุดทาย
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจงความจํานงในการใชสิทธิซอื้ หุนสามัญของบริษัทไดตาม สถานที่
ติดตอที่ระบุไวในขอ 1.2.4 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ภายในระยะเวลา 15 วัน กอนวันกําหนดการใช
สิทธิครั้งสุดทาย
ทั้งนี้บริษัทจะแจงขาวเกี่ยวกับระยะเวลายื่นความจํานงในการใชสิทธิ อัตราการใชสิทธิราคา การใชสิทธิ
พรอมทั้งสถานที่ใชสิทธิผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย (ระบบ SET Portal) ซึ่งจะแจงใหทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา 14 วัน กอนระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิซ้อื หุนสามัญครั้งสุดทาย นอกจากนี้
บริษัทจะปดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ 21 วันกอนวันครบกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย และ
ตลาดหลักทรัพยจะทําการขึ้นเครื่องหมายหามการซื้อขาย (SP) ลวงหนา 3 วันทําการกอนวันปดสมุดทะเบียนพัก
การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วันปดสมุดทะเบียนดังกลาว ตรงกับวันหยุดทําการของบริษัท ใหเลื่อน เปน
วันทําการกอนหนา ทั้งนี้ใบสําคัญแสดงสิทธิจะพักการซื้อขายจนถึงวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย พรอมทั้งจะ
สงจดหมายลงทะเบียนถึงผูถ ือใบสําคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
เพื่อทราบ
1.2.3 นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท : 0 2229 - 2800
โทรสาร : 0 2359-1259
TSD Call center: 0 2229-2888

5/23

นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบในการปดสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่ง
ในสมุดทะเบียนจะประกอบดวย ชื่อเต็ม สัญชาติ และที่อยูของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิและรายละเอียดที่ศูนยรับ
ฝากหลักทรัพยจะกําหนดในกรณีขอมูลไมตรงกัน บริษัทจะถือวาสมุดทะเบียนผูถ ือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนขอมูล
ที่ถูกตอง
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีหนาที่ในการแจงแกไข เปลี่ยนแปลง ขอมูลตอนายทะเบียน เพื่อดําเนินการ
แกไขขอมูลไดอยางถูกตอง
ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยจะทําการแจงใหผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วันผานระบบเผยแพรขอมูลอิเล็คโทรนิคสของตลาดหลักทรัพย
และไปรษณียลงทะเบียน
1.2.4

สถานที่ติดตอการใชสิทธิ
บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน)
877-881 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดนอย
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท 02-236-9171-6
โทรสาร 02-238-5286

1.2.5

ขั้นตอนการใชสิทธิ
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีความประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไข
และระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิตามที่ระบุในขอ 1.2.2 โดยนําสงเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้
ใหแกบริษัทตามสถานที่ติดตอในการใชสิทธิที่ระบุไวในขอ 1.2.4
(1) แบบแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญที่ไดกรอกขอความถูกตองชัดเจนและครบถวนแลว
ทุกรายการ
(2) ใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งลงลายมือชื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดานหลัง ตามจํานวนที่ระบุในแบบ
แจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามขอ (1) และในกรณีที่ใบสําคัญแสดงสิทธิอยูในระบบไรใบหุน
(Scrip less) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตองแจงความจํานงและกรอกแบบคําขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อ ให
โดยยื่นตอบริษัทหลักทรัพยที่ทําหนาที่เปน
ออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพยกาํ หนด
นายหนาซื้อขายหลักทรัพยของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ เพื่อบริษัทหลักทรัพยจะไดดําเนินการแจงศูนยรับฝาก
หลักทรัพยเพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับนําไปใชเปนหลักฐานประกอบการใชสิทธิซื้อหุนสามัญกับ
บริษัทตอไป
(3) เอกสารการชําระเงินคาหุนตามจํานวนที่ระบุไวในแบบแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มคี วามประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทจะตองชําระเงินคาหุนดวยเงินสด
โอนเขาบัญชี เช็ค แคชเชียรเช็ค ดราฟท หรือตั๋วแลกเงินที่สามารถเรียกเก็บไดในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น
โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค ดราฟทหรือตั๋วแลกเงินนั้นจะตองลงวันที่กอนวันกําหนดการใชสิทธิแตละครั้ง และขีดครอม
เฉพาะสั่งจาย “บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน)” หรือโอนเงินสดเขาบัญชีเงินฝาก ชื่อบัญชี
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“ บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน) เพื่อการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ”
เลขที่บัญชี 027-1-07272-0
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
ธนาคารทหารไทยจํากัด (มหาชน) สาขา ตลาดนอย
พรอมนําสงสําเนาใบนําฝากเงิน ตามที่ระบุไวในขอ 1.2.4
(4)
หลักฐานประกอบการจองซื้อ ไดแก สําเนาบัตรประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง สําเนา
หนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุพรอมรับรองสําเนาถูกตองในกรณีที่เปนบุคคลตางดาว และหนังสือรับรองที่ออก
โดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันใชสิทธิพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลง
นามพรอมกับประทับตราบริษัท (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประชาชนพรอมรับรองสําเนาถูกตองของผูมีอํานาจ
ลงนามในกรณีที่เปนนิติบุคคล
(5) ผูถ ือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองเปนผูรับผิดชอบคาอากรแสตมปหรือภาษีอื่นใด (ถามี) ตามบท
บัญญัติแหงประมวลรัษฎากร หรือขอบังคับ หรือกฎหมายตางๆที่ใชบังคับในการใชสิทธิ
1.2.6

เงื่อนไขการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
(1)
จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะตองเปนจํานวนเต็มเทานั้น
โดยอัตราการใชสิทธิ หนึ่งหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิเทากับหนึ่งหุนสามัญ เวนแตจะมีการปรับสิทธิตาม
ขอ 1.3
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญไมต่ํากวา 100 หุนสามัญ ยกเวนกรณีที่
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีเศษหรือเปนกรณีการใชสิทธิครั้งสุดทาย อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่มีสิทธิในการซื้อหุนต่ํากวา 100 หุนสามัญ จะตองใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญในครั้งเดียวทั้งจํานวน
(2)
จํานวนหุนสามัญที่ออกใหเมื่อมีการใชสิทธิจะคํานวณโดยการนําจํานวนเงินในการใชสิทธิ ซึ่ง
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดชําระตามที่กลาวขางตน หารดวยราคาใชสิทธิในขณะที่มีการใชสิทธินั้น โดยบริษัท
จะออกหุนสามัญเปนจํานวนเต็มไมเกินจํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิคูณดวยอัตราการใชสิทธิ หากมี
การปรับราคาใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิแลว ทําใหมีเศษเหลืออยูจากการคํานวณดังกลาว บริษัทจะไม
และจะชําระเงินที่เหลือจากการใชสิทธิดังกลาวคืนใหแกผถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ
นําเศษดังกลาวมาคํานวณ
ภายใน 14 วัน นับจากวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้งโดยไมมีดอกเบี้ย ทั้งนีบ้ ริษัทอาจตกลงกับผูถ ือใบสําคัญ
แสดงสิทธิใหมารับเงินที่เหลือจากการใชสิทธิดังกลาวดวยตนเองตามสถานที่ติดตอในการใชสิทธิที่ระบุไวในขอ
1.2.4
(3)
หากบริษัทไดรับหลักฐานใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือ จํานวนเงิน
ที่บริษัทไดรับชําระไมครบตามจํานวนที่ระบุไวใน แบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ หรือบริษัท
ตรวจสอบไดวาขอความที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซอื้ หุนสามัญนั้น
ไมครบถวนหรือไมถูกตอง ผูถ ือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองทําการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลา 3 วันทําการ
ภายในกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง หากผูถ ือใบสําคัญแสดงสิทธิไมทําการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลา
ดังกลาว บริษทั จะถือวาการแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ และบริษัท
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จะจัดสงเงินที่ไดรับและใบสําคัญแสดงสิทธิคืนใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน
กําหนดการใชสทิ ธิ โดยไมมีดอกเบี้ยไมวากรณีใดๆ
ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิชําระจํานวนเงินในการใชสิทธิไมครบถวน
ผูเดียวที่จะดําเนินการประการใดประการหนึ่งตอไปนี้

14

วันนับจากวัน

บริษัทมีสิทธิแตเพียง

ก. ถือวาการแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ หรือ
ข. ถือวาจํานวนหุนสามัญที่จองซื้อมีจํานวนเทากับจํานวนที่ไดรับตามจํานวนเงินในการใช
สิทธิ ซึ่งบริษัทไดรับชําระไวจริงตามราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิในขณะนั้น หรือ
ค. ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ชําระเงินเพิ่มเติมตามจํานวนที่ประสงคจะใชสทิ ธิใหครบถวน
ภายในระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้น หากบริษัทไมไดรับเงินครบตาม
จํานวนในการใชสิทธิภายในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจะถือวาการแจงความจํานงในการ
ใชสิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ
หมายเหตุ : ในการใชสิทธิครั้งสุดทาย บริษทั จะดําเนินการตามขอ ข. หรือ ขอ ค.
ขางตน
ในกรณีตามขอ ก. และ ขอ ค. บริษัทจะสงเงินที่ไดรับคืนเปนเช็คระบุชื่อขีดครอมเฉพาะ และใบสําคัญ
แสดงสิทธิซึ่งบริษัทถือวาไมมีการใชสทิ ธิดังกลาวคืนใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันทําการ ทาง
ไปรษณียลงทะเบียน นับจากวันถัดจากวันกําหนดการใชสิทธิแตละครั้ง พรอมเงินสวนที่เหลือ (ถามี) โดยไมมี
ดอกเบี้ย อยางไรก็ดี ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมมีการใชสิทธิดังกลาวยังมีผลใชสิทธิตอไปจนถึงวันกําหนดการใช
สิทธิครั้งสุดทาย
(4)
เมื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจง
ความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ กลาวคือ ไดสงมอบทั้งใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
แบบแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ และชําระเงินคาจองหุนสามัญถูกตองครบถวนแลว
ผูถ ือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิจะไมสามารถเพิกถอนการใชสิทธิได
(5)
เมื่อพนวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายแลว
ผูถ ือใบสําคัญแสดงสิทธิยังมิไดปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของการใชสิทธิที่กําหนดไวอยางครบถวน ใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
นั้นๆ สิ้นสภาพลง โดยไมมีการใชสิทธิ และผูถ ือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะใชสิทธิ
ไมไดอีกเมื่อพนวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย
(6)
ในกรณีที่หุนสามัญที่สํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิไมเพียงพอ บริษัทจะดําเนินการชดใช
คาเสียหายที่เกิดขึ้น ใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมสามารถใชสิทธิไดตามขอ
1.4 อยางไรก็ตาม บริษัทจะไมชดใชคาเสียหายใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไม
สามารถใชสิทธิได ถึงแมวาจะมีหุนสามัญเพียงพอในกรณีที่
ผูถ ือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิเปนบุคคลตางดาวหรือนิติบุคคลตางประเทศที่ไมสามารถใชสิทธิได เพราะอาจทําใหสัดสวนการถือหุน
ของคนตางดาวเกินกวาสัดสวนทีร่ ะบุไวในขอบังคับของบริษัท และ/หรือ ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม
สามารถใชสิทธิไดเพราะจะทําใหถือหุนเกินสัดสวนเกินกวาทีก่ ฎหมายกําหนด
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(7)
การใชสิทธิซื้อหุนสามัญดังกลาวจะสมบูรณก็ตอเมื่อ
บริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจํานวน
ดังกลาวแลวเทานั้น หากไมสามารถเรียกเก็บเงินไดไมวาดวยเหตุใดผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตองเปนผูรับผิดชอบ
ใหถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริษัทตกลงใหถือเปนการยกเลิกการขอใชสิทธิในครั้ง
นั้น แตไมเปนการตัดสิทธิที่จะใชสิทธิซื้อหุนสามัญในครั้งตอไป เวนแตเปนการยกเลิกการใชสทิ ธิในครั้งสุดทาย
ใหถือวาหมดสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวอีกตอไป
(8)
หากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิตองมีภาระภาษีเงินได อากรแสตมป
หรือภาษีอื่นใด (หากมี) ตามประมวลรัษฎากรหรือกฎหมายอื่นใด ผูถ ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใชสทิ ธิซื้อหุนสามัญ
ดังกลาวตองเปนผูรับภาระคาภาษีดังกลาวทั้งสิน้ รวมทั้งยินยอมใหหักภาษี ณ ที่จายตามที่กฎหมายกําหนด
1.3

เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัทจะดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิ (Exercise price) และอัตราการใชสิทธิ (Exercise ratio)
ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อรักษาผลตอบแทนใดๆ ที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไดรบั ไมใหดอยไปกวา
เดิมในกรณีที่มีเหตุการณดังตอไปนี้
ก. เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัท อันเปนผลมาจากการรวมหรือการ
แบงแยกหุน ซึ่งการเปลีย่ นราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันที่ไดมีการ
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย
ราคาใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรคํานวณดังนี้
Price 1 =
Price 0 x Par 1
Par 0
อัตราการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Ratio 1 =
Ratio 0 x Par 0
Par 1
โดยที่ Price 1 คือ
ราคาใชสิทธิใหมหลังการเปลีย่ นแปลง
Price 0 คือ
ราคาใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1 คือ
อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0 คือ
อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
Par 1 คือ
มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง
Par 0 คือ
มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญกอนการเปลี่ยนแปลง
ข. เมื่อบริษัทเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ ประชาชน และ/หรือ บุคคล
ในวงจํากัด โดยราคาสุทธิตอหุนสามัญที่ออกใหมต่ํากวารอยละ 90 ของ ราคาตลาดของหุน
สามัญของบริษัท ซึ่งการเปลีย่ นแปลงราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต
วันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหม
หรือวันแรกที่ตลาด
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หลักทรัพยขึ้นเครื่องหมาย XR สําหรับกรณีที่เปนการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ วันแรก
ของการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมใหแกประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี
“ราคาสุทธิตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหม” คํานวณไดจากจํานวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัทจะไดรับจาก
การเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหม หักดวยคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการออกหุนสามัญนั้น หารดวย
จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมทั้งหมด
“ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท” หมายถึงมูลคาการซื้อขายหุนสามัญของบริษัท หารดวย
จํานวนหุนสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย ในระหวาง 5 วันทําการ
(วันที่หุนสามัญของบริษัทมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย) ติดตอกันกอนวันที่ใชในการคํานวณ
ในกรณีทีไมสามารถหา “ราคาตลาดหุนสามัญของบริษัท” ไดเนื่องจากไมมีการซื้อขายในชวงเวลา
ดังกลาว ใหใชมูลคาทางบัญชีตอ หุน (Book Value per Share) ตามงบการเงินลาสุดในการ
คํานวณแทน
“วันที่ใชในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ
ที่ออกใหม หรือวันแรกที่ตลาดหลักทรัพยขึ้นเครื่องหมาย XR สําหรับกรณี ที่เปนการเสนอขาย
ใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมใหแกประชาชน และ/
หรือ บุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี
อนึ่งในกรณีที่มีการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมพรอมกันมากกวา 1 ราคาเสนอขาย ในเงื่อนไขที่
ตองจองซื้อดวยกัน ใหนําราคาเสนอขายทุกราคามาคํานวณราคาสุทธิตอหุนที่ออกใหม แตใน
กรณีที่การเสนอขายดังกลาวไมอยูภายใตเงื่อนไขที่จะตองจองซื้อดวยกัน ใหนําเฉพาะจํานวนหุน
และราคาเสนอขายที่ต่ํากวารอยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท” มาคํานวณ
การเปลีย่ นแปลงเทานั้น
ราคาใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรคํานวณดังนี้
Price 1 =
Price 0 x [(A x MP) + BX]
[MP (A + B)]
อัตราการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Ratio 1 =
Ratio 0 x [MP (A + B)]
[(A x MP) + BX]
โดยที่ Price 1 คือ
ราคาใชสิทธิใหมหลังการเปลีย่ นแปลง
Price 0 คือ
ราคาใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1 คือ
อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0 คือ
อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
MP
คือ
ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทตามรายละเอียดที่กําหนด
ในขอ ข.
A
คือ
จํานวนหุนสามัญที่ไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนวัน

10/23

ปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อการจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหม
และ/หรือ วันกอนวันแรกของการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหม
แกประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี
B
คือ
จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมจากการเสนอขายแกผถู ือหุนเดิม
และ/หรือ เสนอขายแกประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด
BX
คือ
จํานวนเงินที่จะไดรับทั้งสิ้น หลังหักคาใชจาย (ถามี) จากการ
ออกหุนสามัญที่ออกใหม ทั้งในกรณีการเสนอขายแกผูถือหุน
เดิม และ/หรือ เสนอขายแกประชาชน และ/หรือ บุคคลใน
วงจํากัด
ค. เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ ประชาชน และ/หรือ บุคคล
ในวงจํากัด โดยหลักทรัพยนั้นใหสิทธิแกผถู ือหลักทรัพยในการใชสทิ ธิแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเปน
หุนสามัญได หรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัท เชน หุนกูแปลงสภาพ หรือใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ โดยที่ราคาสุทธิตอหุนสามัญที่ออกใหมที่ออกเพื่อรองรับสิทธิดังกลาวต่ํากวา
รอยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาใชสิทธิและอัตรา
การใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย
ที่ออกใหมใดๆ หรือวันแรกที่ตลาดหลักทรัพยขึ้นเครื่องหมาย XR สําหรับกรณีที่เปนการเสนอขาย
ใหแกผูถือหุนเดิม และหรือ วันแรกที่เสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ขางตนที่มีสิทธิแปลงสภาพ
หรือเปลี่ยนเปนหุนสามัญได หรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญแกประชาชน และ/หริอ บุคคลใน
วงจํากัด
“ราคาสุทธิตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหม” คํานวณไดจากจํานวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัทจะไดรับจาก
การเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมใดๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเปนหุนสามัญหักดวย
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพยนั้นรวมกับเงินที่จะไดรับจากการใชสิทธิที่จะซื้อหุนนั้น
หารดวย จํานวนหุนทั้งสิ้นที่ตองออกเพื่อรองรับการใชสิทธินั้น
“ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท” หมายถึง รายละเอียดตามขอ 1.3 ข.
หมายถึง
วันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อ
“วันที่ใชในการคํานวณ”
หลักทรัพยที่ออกใหมใดๆ ที่ใหสิทธิแปลงสภาพ และ/หรือ เปลี่ยนเปนหุนสามัญไดสําหรับกรณีที่
เปนการเสนอขายใหแกผถู ือหุนเดิม และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ที่
ใหสิทธิที่จะแปลงสภาพ และ/หรือ เปลี่ยนเปนหุนสามัญได สําหรับกรณีเสนอขายแกประชาชน
และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด
ราคาใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Price 1 =
Price 0 x [(A x MP) + BX]
[MP (A+B)]
อัตราการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Ratio 1 =
Ratio 0 x [ MP (A+B)]
[(A x MP) + BX]
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โดยที่

Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ราคาใชสิทธิใหมหลังการเปลีย่ นแปลง
ราคาใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทตามรายละเอียดที่กําหนด
ในขอ ข.
A
คือ
จํานวนหุนสามัญที่ไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนวัน
ปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อการจองซื้อหลักทรัพยที่ออกใหมที่
มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเปนหุนสามัญไดหรือใหสิทธิ
ในการซื้อหุนสามัญ และ/หรือ วันกอนวันแรกของการเสนอขาย
หลักทรัพยที่ออกใหมที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเปน
หุนสามัญไดหรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญแกประชาชน และ/
หรือ บุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี
B
คือ
จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมเพื่อรองรับการใชสิทธิของ
หลักทรัพย ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเปนหุน
สามัญไดหรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญตามที่เสนอขายใหแก
ผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายแกประชาชน และ/หรือ บุคคล
ในวงจํากัด
BX
คือ
จํานวนเงินที่จะไดรับทั้งสิ้น หลังหักคาใชจาย (ถามี) จากการ
ออกหลักทรัพยใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเปนหุน
สามัญได หรือใหสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญสําหรับการเสนอ
ขายแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายแกประชาชน และ/หรือ
บุคคลในวงจํากัด รวมกับเงินที่จะไดรับจากการใชสิทธิซื้อหุน
สามัญ
ง. เมื่อบริษัทจายเงินปนผลทั้งหมดหรือบางสวนเปนหุนสามัญใหแกผถู ือหุนสามัญของบริษัท ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงราคาใชสทิ ธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแตวันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะ
ไมมีสิทธิรับหุนปนผล หรือวันแรกที่ตลาดหลักทรัพยขึ้นเครื่องหมาย XD
ราคาใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Price1 =
Price 0 x [A]
[A+B]
อัตราการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Ratio 1 =
Ratio 0 x [A + B]
[A]
โดยที่ Price 1 คือ
ราคาใชสิทธิใหมหลังการเปลีย่ นแปลง
Price 0 คือ
ราคาใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
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Ratio 1 คือ
Ratio 0 คือ
A
คือ

อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
จํานวนหุนสามัญที่ไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนวันปด
สมุดทะเบียนผูถ อื หุนเพื่อสิทธิในการับหุนปนผล
B
คือ
จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมในรูปแบบของหุนปนผล
จ. เมื่อบริษัทจายเงินปนผลเปนเงินเกินกวาอัตรารอยละ 90 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของ
บริษัท ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ การเปลี่ยนแปลงราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมี
ผลบังคับทันที
ตั้งแตวันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมมีสิทธิรับเงินปนผล
หรือวันแรกที่ตลาด
หลักทรัพยขึ้นเครื่องหมาย XD
ทั้งนี้อัตรารอยละของเงินปนผลที่จายใหแกผถู ือหุน คํานวณโดยนําเงินปนผลที่จายออกจริงจากผล
ประกอบการในแตละรอบระยะเวลาบัญชี
หารดวยกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของผลการ
ดําเนินงานของรอบระยะบัญชีเดียวกัน โดยที่เงินปนผลที่จายออกจริงดังกลาวใหรวมถึงเงินปนผล
ที่จายระหวางกาลในแตละรอบบัญชีดังกลาวดวย
ราคาใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Price 1 =
Price 0 x [MP –(D-R)]
MP
อัตราการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Ratio 1 =
Ratio 0 x MP
[MP- (D-R)]
โดยที่ Price 1 คือ
ราคาใชสิทธิใหมหลังการเปลีย่ นแปลง
Price 0 คือ
ราคาใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1 คือ
อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0 คือ
อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
MP
คือ
ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทตามรายละเอียดที่กําหนดในขอ ข.
D
คือ
เงินปนผลตอหุนที่จายจริงแกผ็ถอื หุน
R
คือ
เงินปนผลตอหุนที่จายหากนํากําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดใน
อัตรารอยละ 90 มาคํานวณจากจํานวนหุนทั้งหมดที่มีสิทธิไดรับ
เงินปนผล
ฉ. ในกรณีที่มีเหตุการณใดๆ อันทําใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชนอันพึงได
โดยที่ เ หตุ ก ารณ นั้ น ๆ ไม ไ ด กํ า หนดอยู ใ นข อ ก.-ข อ จ. ให บ ริ ษั ท พิ จ ารณาเพื่ อ กํ า หนดการ
เปลี่ยนแปลงราคาใชสิทธิ สิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิใหมอยางเปนธรรมโดยไมทําใหสิทธิ
ของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดอยไปกวาเดิม ทั้งนี้ใหถือวาผลการพิจารณานั้นเปนที่สุด
ช. การคํานวณเปลี่ยนแปลงราคาใชสิทธิและอัตราการมชสิทธิตามขอ ก. – ขอ ฉ. เปนอิสระตอกัน
และจะคํานวณการเปลีย่ นแปลงตามลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นกอนหลังของการเปรียบเทียบกับ
ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท สําหรับกรณีที่เหตุการณตางๆ เกิดขึ้นพรอมกันใหคํานวณ
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การเปลีย่ นแปลงเรียงลําดับดังตอไปนี้ คือ ขอ ก.-›ขอ.จ.-›ขอ ง.-›ขอ ข.-›ขอ ค.-›ขอ.ฉ. โดยใน
แตลําดับครั้งที่คํานวณการเปลี่ยนแปลงใหคงสภาพของราคาการใชสิทธิเปนทศนิยม
2
ตําแหนง และอัตราการใชสิทธิเปนทศนิยม 4 ตําแหนง
บริษัทจะ
ฌ. การเปลีย่ นแปลงราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขที่กําหนดขางตน
ดําเนินการแจงผลการเปลีย่ นแปลง โดยบอกถึงรายละเอียดวิธกี ารคํานวณและเหตุผลที่ตองมี
การเปลีย่ นแปลงดังกลาวไปยัง ตลาดหลักทรัพยและสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อแจงราคาใชสิทธิ
และอัตราการใชสิทธิที่กําหนดขึ้นมาใหม รวมทั้งวันที่ราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิใหมมี
ผลใชบังคับภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการแกไขราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ
การชดใชคาเสียหาย กรณีที่บริษทั ไมสามารถจัดใหมีหุนเพื่อรองรับการใชสิทธิ
บริษัทจะชดเชยคาเสียหายใหแกผถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดดังนี้
1.
บริษัทจะชดใชคาเสียหายใหเฉพาะผูถ ือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่มาแจงความจํานงในการใชสิทธิในวันกําหนดการใชสิทธิแตละครั้ง ซึ่งบริษทั ไมสามารถจัดใหหุนสามัญเพื่อ
รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดอยางเพียงพอ
2.
การชดใชคาเสียหายตามขอ 1. บริษัทจะชําระเปนเช็คระบุชื่อขีดครอมเฉพาะสั่งจาย โดยให
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมารับดวยตนเองตามสถานที่ติดตอในการใชสิทธิในขอ 1.2.4 ภายใน 14 วันทําการนับ
จากวันที่ผถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิมาแจงความจํานงในการใชสิทธิ
3.
การคํานวณคาเสียหายที่บริษัทจะชดใชใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตาม 1. มีสูตรการคํานวณ
ดังนี้
คาเสียหายตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย เทากับ B x [MP – EP]
โดยที่ B
คือ
จํานวนหุนสามัญที่ไมสามารถจัดใหมีและ/หรือเพิ่มขึ้น
ได ตามอัตราการใชสิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นตอ 1 หนวย
MP
คือ
ราคาปดของหุนสามัญของบริษัทในวันกําหนดการใชสิทธิในแต
ละครั้งซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมาแจงความจํานงการใชสิทธิ
EP
คือ
ราคาการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือราคาการใชสิทธิ
ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใชสิทธิ และ/
หรือ อัตราการใชสิทธิ
4. การชดใชคาเสียหายตามขอนี้ใหถือเปนสิ้นสุด
1.4

1.5

สถานะของใบสําคัญแสดงสิทธิที่อยูระหวางวันที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงความจํานงใช
สิทธิ
สถานะของใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่อยูระหวางวันที่ผถู ือใบสําคัญแสดง
และวันกอนวันที่กระทรวงพาณิชยจะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลว อัน
สิทธิแสดงความจํานงใชสิทธิ
เนื่องมาจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจะมีสถานภาพและสิทธิ เชนเดียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยงั

14/23

ไมไดแจงความจํานงใชสิทธิ และสถานภาพจะสิ้นสุดลง ในวันทีก่ ระทรวงพาณิชยไดรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระ
แลวจากการใชสทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิขางตนแลว ในกรณีที่มีการปรับราคาการใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการ
ใชสิทธิในชวงที่บริษัทยังไมไดนําหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชย ผูถ ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดทําการใชสทิ ธิแลวจะไดรับการปรับสิทธิยอนหลัง โดยบริษัทจะ
ดําเนินการออกหุนสามัญใหมเพิ่มเติมใหแกผูถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุด ตามจํานวนที่ผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิสมควรจะไดรับ หากราคาที่ไดปรับใหมนั้นมีผลบังคับใช ทั้งนี้หุนสามัญสวนที่เพิ่มใหมอาจไดรับชา
กวาหุนสามัญที่ไดรับกอนหนานี้แลว แตไมเกิน 15 วันนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ
1.6

สถานะของหุนสามัญใหมที่เกิดจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษทั จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวของบริษัทตอกระทรวงพาณิชย ตามจํานวนหุน
สามัญที่ออกใหมสําหรับการใชสิทธิในแตละครั้งภายใน 14 วันนับตั้งแตวันกําหนดการใชสิทธิทบี่ ริษัทไดรับชําระ
คาหุนตามจํานวนที่มีการใชสิทธิในแตละครั้ง บริษัทจะดําเนินการจดทะเบียนผูถ ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดใช
สิทธินั้นเขาเปนผูถือหุนสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผูถ ือหุนตามจํานวนหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิใน
ครั้งนั้น
หุนสามัญใหมที่ออกเนื่องจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ จะมี
สิทธิและสถานะเทาเทียม กับหุน สามัญของบริษัทที่ไดออกไปกอนหนาแลวทุกประการ นับตั้งแตวันที่มีการจด
แจงชื่อของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือผูรับสิทธิแทนเปนผูถือหุนของบริษัท และจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลว
เนื่องจากการออกหุนสามัญใหมจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิกับกระทรวงพาณิชย
1.7

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย
บริษัทจะดําเนินการนําใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
1.8

ตลาดรองของหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัทจะดําเนินการนําหุนเพิ่มทุนที่เกิดจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ เขาจดทะเบียนเปนหลัก
ทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
1.9

มติที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติการออกหุนเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 และที่ประชุมวิสามัญผู
ถือหุนครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555

1.9.1 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนและมูลคาหุนที่ตราไวของบริษัท โดยเพิม่ จํานวนหุน
จากเดิม 24,000,000 หุน เปน 120,000,000 หุน และเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว
จากเดิม หุนละ 5.00 บาท เปนหุนละ 1.00 บาท
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1.9.2 อนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัท ขอ 4. เพือ่ ให
สอดคลองกับ การเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนและมูลคาหุนที่ตราไว ทัง้ นี้ ใหบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรม
พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคํา หรือ
ดําเนินการใดๆ เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
1.9.3 อนุมัติออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท รุนที่ 1
จํานวน 60,000,000 หนวย เพื่อขายใหแกผูถือหุนเดิมในอัตรา 2 หุนสามัญเดิมได
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท รุนที่ 1 จํานวน 1 หนวย ราคาใชสิทธิ
แปลงสภาพเปนหุนสามัญ 1.00 บาทตอหนวย
1.9.4 อนุมัติออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 240,000,000 หุนเพื่อขายใหแกผูถือ
หุนเดิมที่มีรายชื่อในวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน ที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทในวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่
17 กรกฎาคม 2555 เพื่อนําเงินทุนที่ไดรับใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการ
ของบริษัท รวมถึง สํารองเพื่อการลงทุนในอนาคต ในอัตรา 1 หุนสามัญเดิมได 2 หุน
สามัญใหม ในราคาเสนอขายหุนละ 1.00 บาท ทั้งนี้ผูถือหุนเดิมมีสิทธิจองซื้อหุนใหม
เกินสิทธิของตนตามอัตราที่กําหนดไวนี้ไดโดย ในกรณีหุนที่เหลือ ใหจัดสรรหุนที่เหลือ
ใหแกผูถือหุนที่จองซือ้ เกินสิทธิแตละราย ตามสัดสวนการถือหุนสามัญเดิมของผูถือหุน
ที่ไดจองซื้อหุนสามัญเกินกวาสิทธิของตนแตละราย
โดยการจัดสรรหุนดังกลาวให
ดําเนินการไปจนกระทั่งไมมีหุนเหลือจากการจัดสรรหรือจนกวาจะไมมีผูถือหุนรายใด
ประสงคจะซื้อหุน
1.9.5 อนุมัติออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนใหแกบุคคลในวงจํากัด และ/หรือ
ผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) จํานวน
500,000,000 หุน
1.9.6 อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 120,000,000 บาท เปน 920,000,000 บาท โดย
ออกเปนหุนสามัญจํานวน 800,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท เพื่อ
รองรับการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
และจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุนดังนี้
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ก. จัดสรรหุนเพิ่มทุนจํานวน 60,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว 1.00 บาท เพื่อรองรับ

การใชสิทธิแปลงสภาพตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท
ข. จัดสรรหุนเพิ่มทุนจํานวน 240,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว 1.00 บาท เพื่อรองรับ
การใชสิทธิจองซื้อหุนเพิ่มทุนที่เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมในอัตรา 1 หุนเดิม ตอ 2
หุนสามัญเพิ่มทุน
ค. จัดสรรหุนเพิ่มทุนจํานวน 500,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท เพื่อ
เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด และ/หรือ ผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูลงทุนที่มี
ลักษณะเฉพาะ (Private Placement)
1.10 จํานวนหุน ที่รองรับ
บริษัทมีหุนรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญภายในครั้งนี้ จํานวน 60,000,000 หุน ซึ่งคิดเปน
รอยละ 50 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2555 (วันที่จดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวตอกระทรวงพาณิชย)
2. ขอจํากัดในการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ
1. การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัทไมมีขอจํากัดในการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท เวนแต
การโอนเกิดขึ้นในชวงปดสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 21 วัน
กอนวันใชสิทธิครั้งสุดทาย และตลาดหลักทรัพยจะทําการขึ้นเครื่องหมาย SP (หามการซื้อขาย) ลวงหนา 3 วัน
ทําการกอนวันปดสมุดทะเบียน (ในกรณีที่วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุด
ทําการของตลาดหลักทรัพยใหเลื่อนวันปดสมุดทะเบียนเปนวันทําการกอนหนา)
2. บุคคลที่มิใชสัญชาติไทย
2.1 บริษัทจะไมออกหุนสามัญใหแกผูใชสทิ ธิที่มิใชสัญชาติไทย ซึ่งไดดําเนินการใชสิทธิตาม
วิธีการใชสิทธิจนทําใหสัดสวนการถือหุนของคนที่มิใชสัญชาติไทยมีจํานวนเกินกวารอยละ 30 ตามที่ระบุใน
ขอบังคับของบริษัท หรือ ตามสัดสวนที่อาจมีการแกไขในขอบังคับของบริษัทในอนาคต
2.2 ในกรณีที่ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีการใชสิทธิ ณ วันใชสิทธิมี
จํานวนมากกวา จํานวนหุนสามัญที่อนุญาตใหซื้อไดโดยไมขัดตอขอจํากัดการโอนหุน เรื่องสัดสวนการถือครอง
หลักทรัพยของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทย บริษัทจะดําเนินการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทย ตามลําดับการแจงความจํานง
ในการใชสิทธิทคี่ รบถวนสมบูรณ อาจมีผลทําใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใช
สัญชาติไทยที่ไดดําเนินการใชสิทธิตามวิธีการใชสทิ ธิ
ไมสามารถใชสิทธิไดตามจํานวนที่ระบุในใบแจงความ
จํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน บริษัทจะดําเนินการคืนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิ และเงินที่เหลือตามราคาใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิในสวนที่ไม สามารถใชสิทธิได

17/23

โดยไมมีดอกเบี้ยใหแกผถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใช
สัญชาติไทยดังกลาว
ทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันใชสิทธิในครั้งนั้นๆ
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสญ
ั ชาติไทยจะไมไดรับการชดเชยไมวารูปแบบใดจากบริษัท ในกรณีที่
ไมสามารถดําเนินการใชสิทธิได
โดยมีสาเหตุมาจากขอจํากัดเรื่องสัดสวนการถือครองหลักทรัพยของผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทย
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสญ
ั ชาติไทยที่ ไมสามารถใชสทิ ธิซื้อ
หุนสามัญอันเนื่องมาจากขอจํากัดการโอนตามที่กลาว ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะยังคงสามารถ ที่
จะดําเนินการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิในสวนที่ยังไมสามารถใชสิทธิได
โดยใหดําเนินการใชสิทธิตาม
วิธีการใชสิทธิในระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งตอๆ ไป จนถึงวันใชสิทธิครั้งสุดทาย ตราบ
เทาที่การดําเนินการดังกลาวไมมีผลทําใหขัดตอขอจํากัดการโอนหุนของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณี ณ วันใชสิทธิครั้ง
สุดทาย หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสญ
ั ชาติไทยยังไมสามารถใชสิทธิได
เนื่องจากอัตราสวนการถือหุนของคนที่มิใชสัญชาติไทยในขณะนั้นเกินกวาจํานวนที่ระบุไวในขอจํากัดการโอนหุน
สามัญ ใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวหมดอายุลง โดยผูถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทยดังกลาว
ไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายใดๆ ตอบริษัท และบริษัทจะไมดําเนินการชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
3.

วิธีการสงมอบหลักทรัพย

3.1

การสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิ
1. บริษัทจะดําเนินการสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิใหกับผูที่ไดรับการจัดสรรโดยการนําเขาบัญชีของ
ผูดูแลหลักทรัพย หรือบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู ซึ่งนายทะเบียน
ใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท คือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะออกใบสําคัญแสดง
สิทธิในชื่อของ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะ
บันทึกยอดบัญชีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ผดู ูแลหลักทรัพย หรือ บริษัทหลักทรัพย ทั้งนี้ผูดูแลหลักทรัพย หรือ
บริษัทหลักทรัพยก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 วัน
นับจากวันที่ไดรับการจัดสรร
2. ในกรณีที่ผถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิตองการใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
ไทย) จํากัด กลาวคือ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอาจฝากใบสําคัญแสดงสิทธิไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย
สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้บริษัทจะดําเนินการนําใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรฝากไวที่ “บริษัท ศูนยรับ
ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะบันทึกยอด
บัญชีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ฝากอยูและออกหลักฐานการฝากใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 15 วัน
ทําการนับจากวันที่ไดรับการจัดสรร
3. ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงจะขอรับใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยใหออกเปนใบสําคัญแสดงสิทธิใน
ชื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ศูนยรับฝากหลักทรัพยจะสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํานวนที่ผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิไดสิทธิ ทางไปรษณียลงทะเบียนตามชื่อและที่อยูที่ปรากฎในสมุดทะเบียนภายใน 15 วันทําการนับ
จากวันที่ไดรับการจัดสรร
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3.2

การสงมอบหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูถ ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใชสิทธิซื้อหุน
สามัญ สามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการดังตอไปนี้
1. ผูถือใบสําคัญแสดงประสงคจะขอรับเปนใบหุน โดยใหออกใบหุนในชื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ศูนยรับฝากหลักทรัพยจะสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดมาใชสิทธิ ทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามชื่อและที่อยูที่ปรากฏในแบบแสดงความจํานงในการใชสิทธิภายใน 15
วันทําการนับจากวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง ทั้งนี้ผูถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิจะไมสามารถ
ขายหุนที่ไดรับจากการใชสิทธิในตลาดหลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบหุน
2. ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย กลาวคือ ผูถ ือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ประสงคที่จะฝากหุนที่ไดรับจากการใชสทิ ธิไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยที่
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู ในกรณีนี้ บริษัทจะดําเนินการนําหุนตาม
จํานวนที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมาใชสิทธิฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
ไทย) จํากัดเพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพย จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่บริษัท
หลักทรัพยนั้นฝากหุนอยู ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพยนั้นจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่ผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฝากไว และออกหลักฐานการฝากใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 7
วันทําการนับจากวันกําหนดการใชสิทธิ ซึ่งผูถ ือใบสําคัญแสดงสิทธิจะสามารถขายหุนสามัญที่ได
จากการใชสิทธิในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยรับหุนสามัญดังกลาวเปนหลักทรัพย
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเพิ่มเติม
3. ในกรณีที่ผถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใช
บริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิประสงคทจี่ ะฝากหุนสามัญไวใน
บัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ในกรณีนี้ บริษัทจะดําเนินการนําหุนสามัญที่
เกิดจากการใชสิทธิฝากไวกบั ศูนยรับฝากหลักทรัพย และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอด
บัญชีจํานวนหุนสามัญ ตามจํานวนที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับการจัดสรรไวในบัญชีผูออก
หลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการ
จัดสรรหุนภายใน 7 วันทําการ นับจากวันครบกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง เมื่อผูที่ไดรับการ
จัดสรรหุนตองการขายหุน ผูที่ไดรับการจัดสรรหุนตองถอนหุนออกจากบัญชี 600 ดังกลาว โดย
ตองติดตอผาน บริษัทหลักทรัพยทั่วไป ซึ่งอาจจะมีคาธรรมเนียมในการดําเนินตามที่ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย และ/หรือ บริษัทหลักทรัพยนั้น ๆ กําหนด ดังนั้น ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรหุนจะ
สามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของ
บริษัททําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย และผูที่ไดรับการจัดสรรหุนไดดําเนินการถอนหุนออก
จากบัญชี 600 ดังกลาวแลว
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4.

การแกไขหรือเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ

4.1

การแกไขในสวนที่มิใชสาระสําคัญหรือที่ตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
การแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิในเรื่องที่กระทบตอสิทธิที่มิใชสาระสําคัญของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
เชน การแกไขขั้นตอนการใชสิทธิ หรือเรื่องที่เห็นไดวาจะเปนประโยชนตอผูถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจง
หรือในสวนซึ่งไมทําใหสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดอยลง หรือเพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ
ที่กําหนดในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกฎระเบียบ ขอบังคับ
หรือคําสั่งที่มีผลบังคับทั้วไป หรือประกาศ หรือขอบังคับของสํานักงาน กลต.ที่เกี่ยวของ ใหบริษัทกระทําการได
โดยไมตองไดความยินยอมที่ประชุมผูถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิ ภายหลังจากที่ไดแจงใหสํานักงาน กลต. รับทราบ
แลว
ทั้งนี้ การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิจะตองไมเปนการขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ การเปลี่ยน
แปลงอัตราการใชสิทธิและราคาในการใชสิทธิ ยกเวนเปนการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ และตองไม
ขัดกับกฎหมายและเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของ
4.2

การแกไขเปลี่ยนแปลงในกรณีอื่นๆ
การแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธินอกจากกรณีขอ 4.1 ตองไดรับความยินยอมจากบริษัทและตองไดรับ
มติที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ

4.3

การแจงการแกไขเปลี่ยนแปลง
ในกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ
บริษัทจะแจงใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิและ
สํานักงาน กลต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ และบริษัทจะสงขอกําหนด
สิทธิที่เปลีย่ นแปลงใหแกตลาดหลักทรัพย ภายในวันทําการถัดไป
4.4

กระบวนการในการแกไขขอกําหนดสิทธิ
บริษัทจะจัดใหมีการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิกอน
ดําเนินการแกไขขอกําหนดสิทธิ โดยมีขั้นตอนดังนี้
การเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัทตองเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งโดยเร็ว
ภายใน 30 วันนับแตเกิดเหตุการณดังตอไปนี้
- หากมีการเสนอขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิในสาระสําคัญไมวาโดยบริษัท หรือ ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่กําหนดในขอ 4
- หากมีเหตุการณสําคัญที่อาจกระทบตอสวนไดสวนเสีย
ของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอยางมี
นัยสําคัญ หรือมีความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติหนาที่ตามขอกําหนดสิทธิ
ในกรณีที่บริษัทไมดําเนินการเรียกประชุมภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่เกิดเหตุการณดังกลาว
ขาวตน ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิไดใชสิทธิ หรือใชสิทธิไปแลวบางสวน
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รวมกันแลวไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยทั้งหมดของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิ
หรือใชสิทธิไปแลวบางสวนในขณะนั้น อาจรวมกันเขาชื่อทําหนังสือขอใหบริษัทดําเนินการเรียกประชุม
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิได โดยระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมใหชัดเจนในหนังสือดังกลาว และ
บริษัทจะตองจัดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ไดรับการรองขอ
จากผูถ ือใบสําคัญแสดงสิทธิ หากบริษัทไมจัดประชุมภายในระยะเวลา 30 วันนับแตวันแรกที่ไดรับการ
รองขอ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถเรียกประชุมไดเอง
ในการเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมวาจะเปน การเรียกประชุมเนื่องจากผูถ ือใบสําคัญแสดง
สิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิรองขอ หรือคณะกรรมการมีมติใหเรียกประชุม ใหบริษัทจัดทําหนังสือนัดประชุม
โดยระบุสถานที่ วันเวลา ผูที่ขอใหเรียกประชุมและเรื่องที่จะใหที่ประชุมพิจารณา โดยจัดสงใหผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวนแตละรายตามรายชื่อและที่อยูที่ปรากฎ
อยูในสมุดทะเบียนผูถ ือใบสําคัญแสดงสิทธิ ในวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนเพื่อกําหนดสิทในการเขารวม
ประชุม (Record Date) ไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม
ในการประชุมผูถ ือใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูถ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งมีสิทธิในการเขาประชุมและออก
เสียงลงคะแนนจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได โดยผูถ ือใบสําคัญ
แสดงสิทธิดังกลาวจะตองยื่นหนังสือมอบฉันทะ ตอประธานที่ประชุมหรือผูที่ประธานที่ประชุมมอบ
หมายกอนเริ่มประชุม
องคประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในการประชุมผูถ ือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองประกอบดวยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิหรือ
ใชสิทธิไปแลวบางสวน และ/หรือผูรับมอบฉันทะมาประชุมไมนอยกวา 25 ราย และถือใบสําคัญแสดง
สิทธิรวมกันไมนอ ยกวารอยละ 30 ของจํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิ หรือใช
สิทธิไปแลวบางสวนจึงจะครบเปนองคประชุม
ในกรณีที่ปรากฎวาการประชุมครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลว 60 นาที ยังมีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเขา
รวมประชุมยังไมครบเปนองคประชุม ใหถือวาประชุมเปนอันระงับไป หากการประชุมผูถือใบสําคัญ
แสดงนั้นเปนการเรียกนัดโดยมติคณะกรรมการบริษัทใหนัดประชุมใหมภายใน 30 วันนับจากวันที่
กําหนดเปนวันประชุมครั้งแรก
โดยใหบริษัทดําเนินการจัดสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ ือใบสําคัญ
แสดงสิทธิเปนเวลาไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม และในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตอง
ครบองคประชุม ในกรณีผถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนผูรองขอใหเรียกประชุม จะไมมีการเรียกประชุม
ใหม
ประธานการประชุม
ในการประชุมผูถ ือใบสําคัญแสดงที่จัดขึ้นโดยบริษัท ใหประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ไดรับมอบ
หมายจากประธานกรรมการบริษัททําหนาที่เปนประธานที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนผูจกั ประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ถือใบสําคัญแสดง
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สิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือก นอกเหนือไปจากประธานกรรมการหรือบุคคลที่ประธานกรรมการมอบ
หมาย โดยทั้งสองกรณี ประธานในที่ประชุมไมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด
การออกเสียงลงคะแนน
ในการออกเสียงลงคะแนนใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหนวยของใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวนที่ถืออยู โดยใบสําคัญแสดงสิทธิหนึ่งหนวยเทา
กับหนึ่งเสียง ผูเปนประธานในที่ประชุมไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกจากสิทธิที่ตนมีอยูในฐานะ
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิผถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสวนไดเสียในขอพิจารณาอันใด ซึ่งที่ประชุมจะ
พิจารณาลงมติ ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในขอพิจารณานั้นๆ
มติที่ประชุม
มติที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองประกอบดวย คะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
หนวยของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวนทั้งหมด ณ ขณะนั้นซึ่งถือ
โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไดออกเสียงลงคะแนนในมติ
นั้น มติใดๆ ที่ที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดลงมติไปแลวนั้น ใหถือวามีผลผูกพันผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิทุกรายไมวาผูถ ือใบสําคัญแสดงสิทธินั้นจะไดเขารวมประชุมหรือไมก็ตาม
อื่นๆ
บริษัทจะดําเนินการจัดทําและบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง ไมวาเปนการเรียกประชุมโดยบริษัท
หรือผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิก็ตาม บริษัทจะเก็บรักษารายงานการประชุมดังกลาวไวที่สํานักงานใหญ
ของบริษัทและจะจัดสงรายงานการประชุมไปใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเมื่อมีการรองขอ รายงาน
การประชุมที่ไดลงลายมือชื่อโดยประธาน
ใหถือเปนหลักฐานอันสมบูรณของกิจการทั้งหลายที่ได
ประชุมกันนั้น และใหถือวาการประชุมกิจการที่ประชุมและมติทั้งหลายไดกระทําโดยถูกตอง
ในการประชุมผูถ ือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากบริษทั และที่ปรึกษากฎหมาย
ของบริษัทมีสิทธิที่จะเขารวมประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือใหคําอธิบาย
ในที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิได
บริษัทจะแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิตามมติประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 3 วันทําการ
นับตั้งแตวันที่มีประชุมเพื่อลงมติ และบริษทั จะแจงการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิเปนลายลักษณ
อักษรใหสํานักงาน กลต.และตลาดหลักทรัพยทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่มีการประชุมนั้น ทั้งนี้
บริษัทจะแจงใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบผานทางระบบสื่ออิเลคโทรนิคสของตลาดหลักทรัพย ใน
วันเดียวกับที่บริษัทแจงสํานักงาน กลต.
ในกรณีที่บริษัทเปนผูเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะเปนผูชําระคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยว
ของกับการจัดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
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ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนผูเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัทจะเปนผูชําระ
คาใชจายตางๆที่เกี่ยวของกับการจัดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ เฉพาะที่จัดขึ้นเปนครั้งแรกของแต
ละป โดยในครั้งตอไป ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่เปนผูขอใหเรียกประชุมจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่
เกิดขึ้นในการจัดใหมีการประชุมดังกลาว
ขอกําหนดสิทธินี้ใหใชบังคับตามกฎหมายไทย การตีความและผลของขอกําหนดสิทธิฉบับนี้ใหเปนไป
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายไทย
5.

ผลบังคับขอกําหนดสิทธิและกฎหมายที่ใชบังคับ
ขอกําหนดสิทธินี้จะมีผลใชบังคับในวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันที่ใชสิทธิครั้งสุดทาย โดย
ขอกําหนดสิทธินี้จะใชบังคับตามกฎหมายไทย การตีความและผลของขอกําหนดสิทธิฉบับนี้ใหเปนไปตามบท
บัญญัติแหงกฎหมายไทย และหากมีขอความใดๆ ในขอกําหนดสิทธินี้ขัดหรือแยงกับกฎหมาย หรือประกาศใดๆ
ที่มีผลใชบังคับตามกฎหมายกับใบสําคัญแสดงสิทธิ ใหใชขอความตามกฎหมายหรือประกาศดังกลาวบังคับกับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิแทนขอความของขอกําหนดสิทธิเฉพาะสวนที่ขัดหรือแยงกันนั้น

ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
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