ข้ อกำหนดว่ ำด้ วยสิทธิและหน้ ำที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสำมัญ
ของ
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหำชน)
ครัง้ ที่ 2 (MBK-W2)

ข้ อกำหนดว่ ำด้ วยสิทธิและหน้ ำที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสำมัญ
ของ
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 2 (MBK-W2)
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุ้นสามัญของบริ ษัท เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (MBK-W2) (“ใบสำคัญ
แสดงสิทธิ” ) ออกโดยบริ ษัท เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน) (“ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรื อ “บริ ษัท”) ตามมติที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะได้ รับสิทธิตามที่ได้ กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ โดยผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้ องผูกพันตามข้ อกาหนดสิทธินี ้ทุกประการ และให้ ถือว่า ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ รับทราบ
และเข้ าใจข้ อกาหนดต่างๆ ในข้ อกาหนดสิทธิเป็ นอย่างดีแล้ ว และตกลงยอมรับข้ อกาหนดสิทธินี ้ทังหมด
้
ทังนี
้ ้ ผู้ออกใบสาคัญ
แสดงสิทธิจะจัดให้ มีการเก็บรักษาสาเนาข้ อกาหนดสิทธิและสาเนาสัญญาต่างๆ ไว้ ณ สานักงานใหญ่ของผู้ออกใบสาคัญ
แสดงสิทธิ เพื่อให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสาเนาข้ อกาหนดสิทธิและสาเนาสัญญาต่างๆ ได้ ในวันและเวลาทาการ
ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
คำจำกัดควำม
คาและข้ อความต่างๆ ที่ใช้ อยู่ในข้ อกาหนดสิทธิ ให้ มีความหมาย ดังต่อไปนี ้
ข้ อกาหนดสิทธิ

หมายถึง ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เอ็ม บี เค จากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (MBK-W2) (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (ถ้ ามี)

ใบสาคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จ ะซือ้ หุ้น สามัญ ของ บริ ษัท เอ็ม บี เค
จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (MBK-W2) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้

ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ

หมายถึ ง ใบแทนใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ อ อกโดย บริ ษั ท ศู น ย์ รั บ ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อใช้ แทนใบสาคัญแสดงสิทธิ

บริษัท หรื อ ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง บริษัท เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน)

ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิแต่ละหน่วยตามข้ อ 1.2.4

วันทาการ

หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์โดยทัว่ ไปเปิ ดทาการตามปกติใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ใช่วนั เสาร์ หรื อวันอาทิตย์ หรื อวันอื่นใดที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยประกาศให้ เป็ นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์

ประกาศ ทจ. 34/2551

หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551
เรื่ อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้ เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื ้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ
ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)

สานักงาน ก.ล.ต.

หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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ตลาดหลักทรัพย์

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

วันใช้ สิทธิ

หมายถึง ให้ มีความหมายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.2.1 ของข้ อกาหนดสิทธิ

วันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย

หมายถึง ให้ มีความหมายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.2.1 ของข้ อกาหนดสิทธิ

ระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ

หมายถึง ให้ มีความหมายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.2.3 ของข้ อกาหนดสิทธิ

ตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ

หมายถึง บุคคลที่บริษัทจะแต่งตั ้งให้ เป็ นตัวแทนของบริษัทในการรับแจ้ ง
ความจานงในการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ

สมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง สมุดทะเบียนหรื อแหล่งข้ อมูลทางทะเบียนซึง่ บันทึกรายละเอียด
เกี่ยวกับใบสาคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่เก็บรักษาโดย
นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ

1.

รำยละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทได้ ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน 68,259,569 หน่วย เพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่ วนการถื อหุ้น (Rights Offering) โดยไม่ คิ ดมูลค่า 0.00 (ศูนย์ ) บาท ภายหลังจากประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 โดยมีรายละเอียดของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จดั สรรดังต่อไปนี ้
1.1 ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

บริษัท เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน)

ที่อยู่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชัน้ 8 เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ชื่อของใบสาคัญแสดงสิทธิ

ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอ็ม บี เค จากัด(มหาชน)
ครัง้ ที่ 2 (MBK-W2)

ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ

ระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้

จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออก

68,259,569 หน่วย

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

หน่วยละ 0.00 (ศูนย์) บาท (ไม่คิดมูลค่า)

วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

วันที่ 1 มิถนุ ายน 2564

วันครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ

2 ปี 11 เดือน 15 วัน นับตั ้งแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ แรก

อัตราการใช้ สิทธิ

ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ 1 หน่ ว ยต่ อ 1 หุ้น สามัญ ใหม่ (อาจเปลี่ ย นแปลง
ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

ราคาการใช้ สิทธิ

ราคาการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 3.00 บาท ต่อหุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท) (อาจเปลี่ยนแปลงภายหลังตามเงื่อนไข
การปรับสิทธิ)
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ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะนาใบสาคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์

จานวนหุ้นสามัญที่สารองไว้ เพื่อรองรับการ 68,259,569 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1.00 บาท) คิดเป็ นร้ อยละ 4.00
ใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิ บริ ษัทจะนาหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิใน
ครัง้ นี ้เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
วิธีการจัดสรร

จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดย
ไม่ คิ ด มู ล ค่ า ในอั ต ราส่ ว น 25 หุ้ นสามั ญ เดิ ม ต่ อ 1 หน่ ว ยใบส าคัญ
แสดงสิทธิ (ในกรณีที่คานวณแล้ วมีเศษของใบสาคัญแสดงสิทธิต่ากว่า
1 หน่วยให้ ปัดเศษดังกล่าวทิง้ ) โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของ
บริ ษัทที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้ นี ้ ในวันที่
25 มีนาคม 2564

นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรื อผู้ที่ได้ รับแต่งตั ้ง
โดยชอบให้ ทาหน้ าที่เป็ นนายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิแทน

ผลกระทบต่ อผู้ถือหุ้น
เนื่ อ งจากใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ อ อกในครั ง้ นี ้ จัด สรรให้ แ ก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ น เดิ ม ของบริ ษั ท ตามสัด ส่ ว นการถื อ หุ้ น
(Rights Offering) จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้ สิทธิซื ้อหุ้น
สามัญ เพิ่มทุน ของบริ ษัทตามใบสาคัญแสดงสิท ธิค รบถ้ วนทัง้ จานวน และผู้ใ ช้ สิท ธิตามใบสาคัญ แสดงสิท ธิดงั กล่าว
ไม่ใช่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริษัท ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจะได้ รับผลกระทบ (dilution effect) ดังนี ้
(ก)

ด้ านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง (Shareholding & Control Dilution)
ในกรณีที่มีการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิจนครบทังจ
้ านวนแต่ผ้ ใู ช้ สิทธิมิใช่ผ้ ถู ือหุ้น
ของบริษัทจะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นจะมีสดั ส่วนการถือหุ้นลดลง
ประมาณร้ อยละ 3.85* เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ

* คานวณจากจานวนหุ้นรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้ นี ้ จานวน 68,259,569 หุ้น หารด้ วย
ผลบวกของ
(1) จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 จานวน 1,706,489,234 หุ้น
(2) จานวนหุ้นรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้ นี ้จานวน 68,259,569 หุ้น
Control Dilution

= จานวนหุ้นรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้ นี ้ / (จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว +
จานวนหุ้นรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้ นี ้)
= 68,259,569 / ( 1,706,489,234 + 68,259,569)
= ประมาณร้ อยละ 3.85
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(ข)

ด้ านการลดลงของราคา (Price Dilution)
ในกรณีที่มีการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิจนครบทังจ
้ านวน จะเกิดผลกระทบ
ด้ านราคาตลาดหุ้น (Price Dilution) ลดลงร้ อยละ 3.02* บนสมมติฐานราคาตลาดที่ 13.89 บาทต่อหุ้น
ซึ่ง ค านวณจากราคาปิ ด ถัว เฉลี่ย ถ่ว งนา้ หนัก ย้ อ นหลัง สิบ วัน ท าการก่อ นวัน ประชุม คณะกรรมการ
(วันที่ 3 มีนาคม 2564)

* คานวณจากราคาตลาด 13.89 บาทต่อหุ้น ลบ ราคาตลาดหลังเสนอขาย 13.47 บาทต่อหุ้น
หารด้ วย ราคาตลาด 13.89 บาทต่อหุ้น
ราคาตลาดหลังเสนอขาย = (ราคาตลาด x จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว) + (ราคาใช้ สิทธิ x จานวนหุ้นรองรับใบสาคัญแสดง
สิทธิที่ออกในครัง้ นี ้) / (จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว + จานวนหุ้นรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออก
ในครัง้ นี ้)
= (13.89 x 1,706,489,234) + (3 x 68,259,569) / ( 1,706,489,234 + 68,259,569)
= 13.47 บาทต่อหุ้น
Price Dilution

(ค)

= ราคาตลาด - ราคาตลาดหลังเสนอขาย / ราคาตลาด
= (13.89 – 13.47) / 13.89
= ประมาณร้ อยละ 3.02
ด้ านการลดลงของส่วนแบ่งกาไร (EPS Dilution)
ในกรณีที่มีการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิจนครบทังจ
้ านวน จะเกิดผลกระทบ
ต่อ สัด ส่ว นการถือ หุ้ น ของผู้ ถื อ หุ้น โดยผู้ถื อ หุ้น จะมี สัด ส่ วนการถื อ หุ้น ลดลงประมาณร้ อยละ 3.85* เมื่ อ
เทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยคานวณจากสูตรดังต่อไปนี ้

Earnings Per Share Dilution
= (Earnings Per Share ก่อนจัดสรร* – Earnings Per Share หลังจัดสรร**) / Earnings Per Share ก่อนจัดสรร
= (0.11238 – 0.10805) /0.11238
= ประมาณร้ อยละ 3.85
* โดย Earnings Per Share ก่อนจัดสรร

= กาไรสุทธิ*** / จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว
= 191,768,094/ 1,706,489,234
= 0.11238

** Earnings Per Share หลังจัดสรร

= กาไรสุทธิ*** / (จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว + จานวนหุ้นรองรับ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้ นี ้)
= 191,768,094/ (1,706,489,234 + 68,259,569)
= 0.10805

***กาไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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1.2 กำรใช้ สิทธิและเงื่อนไขกำรใช้ สิทธิ
1.2.1 วันกาหนดการใช้ สิทธิ (Exercise Date)
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้ ทุกวันที่ 15 ของเดือนมกราคม
กุ ม ภาพัน ธ์ , มี น าคม, เมษายน, พฤษภาคม, มิ ถุ น ายน, กรกฎาคม, สิ ง หาคม, กั น ยายน, ตุ ล าคม
พฤศจิกายน และธันวาคมของทุกปี ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ ("วันใช้ สิทธิ") ในกรณีที่วนั ใช้
สิทธิตรงกับวันหยุดทาการของบริษัทให้ เลื่อนกาหนดการใช้ สิทธิดงั กล่าวเป็ นวันทาการถัดไป ทังนี
้ ้ วันใช้
สิทธิ ครั ง้ แรกจะตรงกับวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 และวันใช้ สิทธิ ครั ง้ สุดท้ ายจะตรงกับวันที่ใบสาคั ญ
แสดงสิ ท ธิ มี อ ายุ ค รบ 2 ปี 11 เดื อน 15 วัน ซึ่ง ตรงกับ วัน ที่ 15 พฤษภาคม 2567 (“วั น ใช้ สิ ท ธิ ค รั ้ง
สุดท้ ำย”) และในกรณีที่วนั ใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายตรงกับวันหยุดทาการของบริ ษัทให้ เลื่อนวันใช้ สิทธิครัง้
สุดท้ าย ดังกล่าวเป็ นวันทาการถัดไป
1.2.2 การใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทงหมด
ั้
หรื อบางส่วนก็ได้ สาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้ ใช้ สิทธิภายในวันกาหนดการใช้ สิทธิครัง้
สุดท้ าย บริ ษัทจะถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว
และให้ ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธินนั ้ ๆ สิ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สิทธิ ทัง้ นี ้ ไม่มีการเรี ยกให้ ใช้ สิทธิ
แปลงสภาพก่อนกาหนด
1.2.3 ระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท จะต้ องแจ้ งความจานงใน
การใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทาการ
ก่อนวันใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ ("ระยะเวลำกำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ ") ยกเว้ นการใช้ สิทธิครัง้
สุดท้ ายกาหนดให้ มีระยะเวลาการแจ้ งความจานง ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา
15 วันก่อนวันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย ("ระยะเวลำกำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำย")
บริ ษัท จะไม่มีการปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อ พัก การโอนใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ยกเว้ น ในกรณีก ารใช้ สิทธิ
ครั ง้ สุดท้ ายจะมีการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนวันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย
และตลาดหลักทรัพย์จะทาการขึ น้ เครื่ องหมาย SP (ห้ ามการซื ้อขาย) ล่วงหน้ า 2 วันทาการก่อนวันปิ ด
สมุดทะเบียน (ในกรณีที่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทาการ
ของตลาดหลักทรัพย์ให้ เลื่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน เป็ นวันทาการก่อนหน้ า)
การแจ้ งข่าวเกี่ยวกับการใช้ สิทธิ อัตราการใช้ สิทธิ ราคาการใช้ สิทธิ ระยะเวลาในการใช้ สิทธิ ระยะเวลา
การแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ บุคคลที่บริษัทจะแต่งตั ้งให้ เป็ นตัวแทนของบริษัทในการรับแจ้ งความ
จานงในการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ (“ตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ”) (ถ้ ามี) , ฯลฯ
บริ ษัทจะแจ้ งรายละเอียดดังกล่าว 5 วันทาการก่อนระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิในแต่
ละครัง้ โดยผ่านระบบเผยแพร่ สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ของตลาดหลักทรัพย์ และให้ ถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิได้ รับทราบแล้ ว สาหรับวันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย บริษัทจะส่งรายละเอียดดังกล่าวให้ กับผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนครัง้
สุดท้ ายทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
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1.2.4 ผู้ทรงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิ
(ก) ผู้ทรงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิกรณีทวั่ ไป
สิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิจะตกแก่บุคคลหรื อนิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็ นเจ้ าของใบสาคัญแสดง
สิทธิจานวนดังกล่าวในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิในขณะนันๆ
้ หรื อในวันแรกของการ
ปิ ดสมุดทะเบียน ในกรณีที่มีการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ เว้ นแต่จะได้ มี
การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิซงึ่ สามารถใช้ ยนั กับบริษัทได้ ตามข้ อ 8.1(ก) เกิดขึ ้นแล้ ว ในวันปิ ดสมุด
ทะเบียนที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น ซึง่ สิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิจะตกแก่ผ้ รู ับโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ
(ข) ผู้ทรงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิกรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิแทน
สิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิจะตกแก่บุคคลหรื อนิติบุคคลที่นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิได้ รับ
แจ้ ง เป็ น หนัง สื อ จากศูน ย์ รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ ว่ า เป็ น ผู้ท รงสิ ท ธิ ใ นใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ จ านวน
ดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไว้ ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ในขณะนันๆ
้ หรื อในวันแรกของการปิ ดสมุดทะเบียน ในกรณีที่มีการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
1.2.5 นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : +662 009 9000
E-mail : SETContactCenter@set.or.th
Websie : http://www.set.or.th/tsd
นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ จะรับผิดชอบต่อการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งใน
สมุดทะเบียนจะต้ องประกอบด้ วย ชื่อเต็ม สัญชาติและที่อยู่ของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ และรายละเอียด
อื่นๆ ที่ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ ฯ จะกาหนด ในกรณี ข้อมูลไม่ตรงกัน จะถื อว่าข้ อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นข้ อมูลที่ถกู ต้ อง ดังนัน้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิมีหน้ าที่ในการแจ้ งขอ
เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขข้ อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกสมุดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิต่อ
นายทะเบียนโดยตรง และนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิจะเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขข้ อผิดพลาดดังกล่าว
บริ ษัทจะสงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ โดยจะแจ้ งการเปลี่ยนแปลง
ดั ง กล่ า วให้ แก่ ผ้ ู ถื อ ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ท ราบถึ ง การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วผ่ า นระบบเผยแพร่ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์โดยเร็ว และแจ้ งสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน
1.2.6 สถานที่ติดต่อในการใช้ สิทธิ
ฝ่ ายคดีและงานนิติบคุ คล บริษัท เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน)
อาคารเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชัน้ 8 เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-853-7834 , 02-853-7814 โทรสาร 02-853-7835
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ทัง้ นี ้ ในกรณีที่บริ ษัทมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการใช้ สิทธิ หรื อบริ ษัทได้ แต่งตั ้งตัวแทนรับแจ้ ง
ความจ านงในการใช้ สิ ท ธิ บริ ษั ท จะแจ้ ง รายละเอี ย ดให้ กั บ ผู้ ถื อ ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ท ราบผ่ า นระบบ
เผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป และให้ ถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ รับทราบแล้ ว
1.2.7 ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจานงการใช้
สิทธิซื ้อหุ้นสามัญได้ ที่บริษัท ในระหว่างระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ ณ สถานที่ติดต่อในการ
ใช้ สิทธิ หรื อตัวแทนรั บแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ หรื อสามารถดาวน์ โหลดได้ จากเวบไซต์ของบริ ษัท
www.mbkgroup.co.th
ในกรณีที่ใบสาคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้
สิทธิต้องแจ้ งความจานงและกรอกแบบคาขอเพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิออกจากระบบไร้ ใบหลักทรัพย์
หรื อเพื่อให้ ออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
(ก) ในกรณี ที่ผ้ ูถือใบสาคัญแสดงสิทธิ มีบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ของตนอยู่โดยใบสาคัญแสดงสิทธิอยู่ใน
บัญชี “บริ ษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ ที่
ต้ องการใช้ สิทธิต้องแจ้ งความจานงและกรอกแบบคาขอเพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิออกจากระบบ
ไร้ ใบหลักทรัพย์หรื อเพื่อให้ ออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยยื่นต่อ
บริ ษัทหลักทรัพย์ที่เป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าวจะ
ดาเนินการแจ้ งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิจากบัญชี “บริ ษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ จะดาเนินการออกใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ เพื่อใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
(ข) ในกรณีที่ผ้ ูถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่มีบัญชีซื ้อขายหลักทรั พย์โดยใบสาคัญแสดงสิทธิ อยู่กับศูนย์ รับ
ฝากหลักทรัพย์ใน “บัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์” ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้ สิทธิต้องแจ้ ง
ความจานงและกรอกแบบคาขอเพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิออกจากระบบไร้ ใบหลักทรั พย์หรื อ
เพื่อให้ ออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิ จาก “บัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรั พย์ ” โดยศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ จ ะ
ดาเนินการออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท
1.2.8 ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ จะต้ องปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ โดยดาเนินการและส่งต้ นฉบับเอกสาร (ทังนี
้ ้ บริษัทจะไม่รับ
การแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิทางไปรษณีย์) ดังต่อไปนี ้
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(1) ยื่นแบบแสดงความจานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญที่ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องชัดเจน และครบถ้ วนแล้ ว
ทุกรายการ พร้ อมลงนาม ให้ แก่บริ ษัทหรื อตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ (แล้ วแต่กรณี)
ในช่วงระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ
(2) นาส่งใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ระบุว่า ผู้ถือนันมี
้ สิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิ
ตามจานวนที่ระบุอยู่ในแบบแสดงความจานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ ให้ แก่บริ ษัทหรื อตัวแทนรับแจ้ ง
ความจานงในการใช้ สิทธิ (แล้ วแต่กรณี)
(3) หลักฐานประกอบการใช้ สิทธิ
I. บุคคลสัญชาติไทย
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ส าเนาบัตรข้ าราชการ/ส าเนาบัต รพนักงานรั ฐวิ สาหกิ จที่ ยั ง ไม่
หมดอายุ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทาให้ ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่
ตรงกับใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า
ใบแจ้ งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็ นต้ น พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
II. บุคคลต่างด้ าว
สาเนาหนังสือเดินทางหรื อสาเนาใบต่างด้ าว ที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
III. นิติบคุ คลในประเทศ
สาเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันใช้ สิทธิ พร้ อม
รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้ พร้ อมประทับตราสาคัญ (ถ้ ามี) และ
เอกสารหลักฐานของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อตาม (I) หรื อข้ อ (II) พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
IV. นิติบคุ คลต่างประเทศ
สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริ ษัทและ/หรื อหนังสือรั บรอง ซึ่งต้ องมีรายการแสดงรายชื่อผู้มี
อานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลนัน้ อานาจในการลงนาม และที่ตั ้งของบริษัท ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน
ก่อนวันใช้ สิทธิ ซึง่ รับรองโดย Notary Public พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของ
นิติบุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญ ของนิติบุคคล (ถ้ ามี) และเอกสารหลักฐานของผู้มีอานาจ
ลงลายมือชื่อตาม (I) หรื อ (II) พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
หากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้ สิทธิตามที่กล่าวข้ างต้ น บริ ษัท
และ/หรื อตัวแทน รับแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ไม่ประสงค์จะใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นันๆ
้ อย่างไรก็ตามบริ ษัทและ/หรื อตัวแทนรับ
แจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ สามารถใช้ ดลุ ยพินิจในการพิจารณาให้ ผ้ ูถือใบสาคัญแสดงสิทธิใช้
สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้ ตามความเหมาะสม
(4) ชาระเงินตามจานวนในการใช้ สิทธิตามที่ระบุในแบบแสดงความจานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด โดยไม่ เกิ นวัน ใช้ สิท ธิ แก่ บ ริ ษั ท หรื อ ตัวแทนรั บ แจ้ งความจ านงในการใช้ สิทธิ
(แล้ วแต่กรณี) โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี ้
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I. โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝาก ชื่อบัญชี " บริ ษัท เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื ้อหุ้นตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ "ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) สาขามาบุญครองเซ็นเตอร์
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 043-7-39145-1 โดยแนบหลักฐานการโอนเงินภายในวันใช้ สิทธิ
แต่ละครัง้
II. ช าระโดยเช็ค แคชเชีย ร์ เ ช็ค ดร๊ า ฟท์ หรื อ ค าสั ง่ จ่า ยเงิน ธนาคาร ที ่ส ามารถเรี ย กเก็บ ได้ ใ น
กรุงเทพมหานคร โดยลงวันที่จองซื ้อและต้ องส่งมอบถึงบริษัทหรื อตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการ
ใช้ สิทธิ (แล้ วแต่กรณี) ภายใน 11.00 น. ของวันทาการ 2 วันก่อนวันใช้ สิทธิแต่ละครัง้ โดยขีดคร่อม
สัง่ จ่าย “บริษัท เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื ้อหุ้นตามใบสาคัญแสดงสิทธิ” หรื อชาระโดย
วิธีการอื่นใดตามแต่ที่บริ ษัทและ/หรื อตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิจะเป็ นผู้กาหนดและ
แจ้ งให้ ทราบต่อไป
ทังนี
้ ้ การใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทและ/หรื อตัวแทนรับแจ้ งความจานงใน
การใช้ สิทธิ เรี ยกเก็บเงินจานวนดังกล่าวได้ แล้ วเท่านัน้ หากบริษัทและ/หรื อตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการ
ใช้ สิทธิไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินไม่ว่าในกรณีใดๆ ที่ไม่ได้ เกิดจากความผิดของบริษัทและ/หรื อตัวแทนรับแจ้ ง
ความจานงในการใช้ สิทธิ บริ ษัทจะถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนในครัง้ นันๆ
้ โดยบริ ษัทและ/หรื อตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ จะจัดส่งใบสาคัญแสดง
สิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิพร้ อมกับเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ที่เรี ยกเก็บเงินไม่ได้ คืนให้ แก่
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกาหนดการใช้ สิทธิในครัง้ นันๆ
้
ทังนี
้ ้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญได้ ใหม่ในวันกาหนดการใช้
สิทธิในครัง้ ต่อๆ ไป เว้ นแต่การใช้ สิทธิครัง้ นัน้ จะเป็ นการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย บริ ษัทจะถือว่าใบสาคัญแสดง
สิทธิ นัน้ ๆ สิน้ สภาพลงโดยไม่มีการใช้ สิทธิ ซึ่งบริ ษัทและตัวแทนรั บแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ จะไม่
รับผิดชอบต่อดอกเบี ้ยและ/หรื อค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่าในกรณีใดๆ
หมายเหตุ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญจะเป็ นผู้รับภาระค่าใช้ จ่ายต่างๆ รวมถึงภาษี
และ/หรื ออากรแสตมป์ ทัง้ หมด (ถ้ ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรั ษฎากร หรื อข้ อบังคับ หรื อกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้ อง หรื อบังคับใช้ ในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ (ถ้ ามี)
1.2.9 จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญจะต้ องเป็ นจานวนเต็มเท่านัน้ โดยอัตราการ
ใช้ สิทธิเท่ากับใบสาคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหนึ่งหุ้นสามัญ เว้ นแต่จะมีการปรับสิทธิ
1.2.10 จานวนหุ้นสามัญที่จะออกเมื่อมีการใช้ สิทธิ จะคานวณโดยการนาจานวนเงินในการใช้ สิทธิซงึ่ ผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิได้ ชาระตามที่กล่าวข้ างต้ น หารด้ วยราคาการใช้ สิทธิในขณะที่มกี ารใช้ สิทธินนั ้ โดยบริษัทจะออก
หุ้นสามัญเป็ นจานวนเต็มไม่เกินจานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิคูณด้ วยอัตราการใช้ สิทธิ หากมีการ
ปรับราคาการใช้ สิทธิและ/หรื ออัตราการใช้ สิทธิแล้ ว ทาให้ มีเศษเหลืออยู่จากการคานวณดังกล่าว บริษัทจะ
ไม่นาเศษดังกล่าวมาคิดคานวณ โดยจะตัดเศษของหุ้นทิ ้ง และจะชาระเงินที่เหลือจากการใช้ สิทธิดงั กล่าว
คืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ภายใน 14 วัน นับจากวันใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ โดยไม่มีดอกเบี ้ย ทังนี
้ ้ ตาม
วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดโดยบริษัทและ/หรื อตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ
อย่างไรก็ดีไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้ มีการส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใช้ สิทธิหรื อเงินที่ได้ รับไว้ โดยไม่มี
การใช้ สิทธิหรื อไม่สามารถใช้ สิทธิได้ โดยได้ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบแจ้ งความ
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จานงในการใช้ สิทธิ โดยถูกต้ องแล้ วให้ ถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้ รับเงินคืนแล้ วโดยชอบและผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ยและ/หรื อค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
1.2.11 หากบริ ษัทและ/หรื อตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ ได้ รับเอกสารแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ ไม่
ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ องหรื อตรวจสอบได้ ว่าข้ อความที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจ้ งความจานง
การใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนันไม่
้ ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ องหรื อติดอากรแสตมป์ (ถ้ ามี) ไม่ครบถ้ วนถูกต้ อง
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรข้ อบังคับหรื อกฎหมายต่างๆ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้ องแก้ ไขให้
ถูกต้ องภายในระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิหากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่แก้ ไขให้ ถูกต้ อง
ภายในระยะเวลาดังกล่าวบริ ษัทจะถือว่าผู้ ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ แสดงเจตนายกเลิกการใช้ สิทธิซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนในครัง้ น้ั นๆโดยบริ ษัทและ/หรื อตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิจะจัดส่งใบสาคัญ
แสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิและเงินที่ได้ รับไว้ คืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวโดยไม่
มีดอกเบี ้ยภายใน 14 วันนับจากวันกาหนดการใช้ สิทธิในครัง้ นันๆ
้ ทังนี
้ ้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดโดย
บริษัทและ/หรื อตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิอย่างไรก็ตาม ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้ ง
ความจานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ใหม่ในวันกาหนดการใช้ สิทธิครัง้ ต่อๆไป เว้ นแต่การใช้ สิทธิ
ครัง้ นัน้ เป็ นการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย ให้ ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธินนั ้ ๆสิ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สิทธิโดย
บริษัทและตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี ้ยและ/หรื อค่าเสียหายอื่นใดๆ
ไม่ว่าในกรณีใด ๆ
1.2.12 ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิชาระจานวนเงินในการใช้ สิทธิไม่ครบถ้ วน หรื อมีการชาระเงินเกินจานวน
ในการใช้ สิทธิบริ ษัทและ/หรื อตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ มีสิทธิที่จะดาเนินการประการใด
ประการหนึ่งต่อไปนี ้ตามที่บริษัทและ/หรื อตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิจะเห็นสมควร
(ก) ถือว่าการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิมีจานวนเท่ากับ (1) จานวนหุ้นสามัญที่พึงจะได้ รับตามสิทธิหรื อ
(2) จานวนหุ้นสามัญที่พึงได้ รับตามจานวนเงินในการใช้ สิทธิซึ่งบริ ษัทและ/หรื อตัวแทนรับแจ้ งความ
จานงในการใช้ สิทธิได้ รับชาระไว้ จริงตามราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิในขณะนันแล้
้ วแต่จานวน
ใดจะน้ อยกว่าหรื อ
(ข) ให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิชาระเงินเพิ่มเติมตามจานวนที่ประสงค์จะใช้ สิทธิให้ ครบถ้ วนภายในระยะเวลา
การแจ้ งความจ านงในการใช้ สิ ท ธิ หากบริ ษั ท และ/หรื อ ตั ว แทนรั บ แจ้ งความจ านงในการใช้
สิทธิไม่ได้ รับเงินครบตามจานวนการใช้ สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ ถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
แสดงเจตนายกเลิกการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นัน้ ๆ เฉพาะส่วนที่ผ้ ูถือ ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ชาระจานวนเงินในการใช้ สิทธิไม่ครบถ้ วน
ทังนี
้ ้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้ งความจานง
การใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ได้ ใหม่ในวันกาหนดการใช้ สิทธิครั ง้ ต่อๆไป เว้ นแต่เป็ นการใช้ สิทธิ
ครัง้ สุดท้ ายให้ ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธินนๆ
ั ้ สิ ้นสภาพลง โดยไม่มีการใช้ สิทธิโดยบริษัทและตัวแทนรับ
แจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี ้ยและ/หรื อค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่าในกรณีใดๆ
ในกรณีตามข้ อ (ก) หรื อ (ข) หากมีกรณีต้องส่งเงินคืนให้ แก่ผ้ ูถือใบสาคัญแสดงสิทธิบริ ษัท และ/หรื อ
ตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิจะส่งเงินที่เหลือจากการใช้ สิทธิหรื อเงินที่ได้ รับไว้ คืนให้ แก่ผ้ ถู ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิโดยไม่มีดอกเบี ้ยภายใน 14 วันนับจากวันกาหนดการใช้ สิทธิในครัง้ นันๆ
้ ตามวิธีการ
และเงื่อนไขที่กาหนด โดยบริษัทและ/หรื อตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ
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อย่างไรก็ดีไม่ว่ากรณีใดๆหากได้ มีการส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใช้ สิทธิหรื อเงินที่ได้ รับไว้ โดยไม่มี
การใช้ สิทธิหรื อไม่สามารถใช้ สิทธิโดยได้ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบแจ้ งความ
จานงในการใช้ สิทธิโดยถูกต้ องแล้ วให้ ถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ รับเงินคืนแล้ วโดยชอบและผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ยและ/หรื อค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
1.2.13 ในกรณีที่ผ้ ูถือใบสาคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นจานวนหน่วยมากกว่าจานวนหน่วยที่
ประสงค์จะใช้ สิทธิศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งใบสาคัญแสดงสิทธิที่มีจานวนหน่วยของใบสาคัญแสดง
สิทธิส่วนที่เหลือคืนให้ แก่ผ้ ูถือใบสาคัญแสดงสิทธิภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้ ใช้ สิทธินนั ้ ๆ โดยยกเลิก
ใบสาคัญแสดงสิทธิฉบับเก่ายกเว้ นในการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายจะไม่มีการออกใบสาคัญแสดงสิทธิใดๆ อีก
1.2.14 เมื่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการแจ้ งความจานงการ
ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ ส่งมอบต้ นฉบับใบสาคัญแสดงสิทธิแบบแสดงความจานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้น
สามัญและชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญถูกต้ องและครบถ้ วนสมบูรณ์ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้ สิทธิได้ เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากบริษัท
1.2.15 เมื่อพ้ นกาหนดวันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายแล้ ว แต่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิยงั มิได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของการ
ใช้ สิทธิที่กาหนดไว้ อย่างครบถ้ วนให้ ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธินนๆ
ั ้ สิ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สิทธิ และ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะใช้ สิทธิไม่ได้ อีกเมื่อพ้ นกาหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย และไม่มีสิทธิเรี ยกร้ อง
ใดๆ จากบริษัท
1.2.16 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้ วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจานวนหุ้นสามัญ
ที่ออกใหม่สาหรับการใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ ภายใน 14 วัน นับจากวันใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ นอกจากนี ้บริษัท
จะดาเนินการให้ นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญ แสดงสิทธิที่ได้ ใช้ สิทธินนเข้
ั้ า
เป็ นผู้ถือ หุ้น สามัญของบริ ษัท ในสมุดทะเบียนผู้ถือ หุ้น ตามจานวนหุ้น สามัญที่คานวณได้ จ ากการใช้
สิทธิในครั ง้ นัน้ ทัง้ นี ้ บริ ษัทจะดาเนินการยื่นคาขอให้ รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเนื่องจากการใช้ สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้ าซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับแต่วนั
กาหนดการใช้ สิทธิในแต่ละครัง้
1.2.17 ในกรณีที่ห้ นุ สามัญที่สารองไว้ เพื่อรองรับการใช้ สิทธิมีไม่เพียงพอ บริษัทจะดาเนินการชดใช้ ค่าเสียหายที่
เกิดขึ ้นให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้ สิทธิได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ชดใช้ ค่าเสียหาย
ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ (ทังบุ
้ คคลธรรมดาและนิติบคุ คล) ซึง่ มีสญ
ั ชาติต่างด้ าว ที่ไม่สามารถใช้ สิทธิ
ได้ เนื่องจากการถูกจากัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้ าวที่ระบุในข้ อบังคับของบริษัท ซึง่ ข้ อบังคับ
ของบริ ษั ทก าหนดว่า สัดส่ วนการถื อหุ้นของคนต่ างด้ าวจะต้ องไม่ เกิ นกว่าร้ อยละ 40 ของจ านวนหุ้น
ที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัทถึงแม้ ว่าจะมีห้ นุ สามัญเพียงพอก็ตาม
1.2.18 ให้ คณะกรรมการบริษัท หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรื อกรรมการผู้มีอานาจกระทาการแทนบริ ษัท
มอบหมาย เป็ นผู้มีอานาจในการกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสาคัญแสดง
สิ ท ธิ โดยรวมถึ งการจัด สรรใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ การก าหนดรายชื่อ ผู้ถื อหุ้น ที่ มีสิท ธิ ได้ รั บการจัดสรร
ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ การเข้ า เจรจา ตกลงลงนามในเอกสาร และสัญ ญาต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทัง้
ดาเนินการต่างๆ อันจาเป็ น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสาคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขาย
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ใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้ ซึง่ รวมถึงการนาใบสาคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าว เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลอดจนดาเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
2.

กำรชดใช้ ค่ำเสียหำยในกรณีท่บี ริษัทไม่ สำมำรถจัดให้ มีห้ ุนสำมัญเพื่อรองรับกำรใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทจะชดใช้ ค่าเสียหายให้ แก่ผ้ ูถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจานงการใช้ สิทธิในวันกาหนดการใช้
สิทธิแต่ละครัง้ และปฏิบตั ิถกู ต้ องครบถ้ วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ และบริษัทไม่สามารถจัดให้ มีห้ นุ สามัญเพื่อรองรับ
การใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้ อย่างครบถ้ วน ยกเว้ นกรณีตามที่ระบุไว้ ในข้ อจากัดการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ
และข้ อจากัดการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิตามข้ อ 9 โดยค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดง
สิทธิข้างต้ น สามารถคานวณได้ ดงั นี ้

ค่ ำเสียหำยต่ อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วย = B x (MP - EP)
โดยที่

B คือ จานวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้ มีและ/หรื อเพิ่มขึ ้นได้ ตามอัตราการใช้ สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นต่อ
1 หน่วย
MP คือ ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัท เท่ากับ มูลค่าการซื ้อขายหุ้นสามัญของบริ ษัททังหมด
้
หาร
ด้ วยจานวนหุ้นสามัญของบริ ษัทที่มีการซื ้อขายทังหมดในตลาดหลั
้
กทรัพย์ระหว่างระยะเวลา 15 วันทา
การติดต่อกันก่อนวันใช้ สิทธิในแต่ละครัง้
EP คือ ราคาการใช้ ส ิท ธิต ามใบส าคัญ แสดงสิท ธิ หรื อ ราคาการใช้ ส ิท ธิต ามใบส าคัญ แสดงสิท ธิที ่ไ ด้
เปลี่ยนแปลงแล้ ว
ในกรณีที่ไม่สามารถหา “รำคำตลำดต่ อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทไม่มี
การซื ้อขายระหว่างวันที่ใช้ คานวณ บริษัทจะดาเนินการกาหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ ในการคานวณแทน
การชดใช้ ค่าเสียหาย บริ ษัทจะชาระให้ เป็ นเช็คขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะ และจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ภายใน 30 วัน นับจากวันใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ โดยไม่มีดอกเบี ้ย
อนึ่ง ในกรณีที่ผ้ ูถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติต่างด้ าวใช้ สิทธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นหุ้น
สามัญแต่ไม่สามารถดาเนินการได้ เนื่องจากอัตราส่วนการถือหุ้นของชาวต่างด้ าวในขณะนันเกิ
้ นกว่าจานวนที่ระบุไว้
ในข้ อบังคับบริษัท ในกรณีเช่นนี ้ บริษัทจะไม่ชดใช้ ค่าเสียหายหรื อดาเนินการอื่นใดให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิชาว
ต่างด้ าวดังกล่าวและผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิชาวต่างด้ าวไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าเสียหาย และ/หรื อเรี ยกร้ องให้ บริ ษัท
ชดใช้ ใดๆ ทังสิ
้ ้น อย่างไรก็ดี ใบสาคัญแสดงสิทธิยงั มีผลใช้ ต่อไปจนถึงวันสิ ้นสุดการใช้ สิทธิ หาก ณ วัน ใช้ สิทธิครัง้
สุดท้ ายผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิชาวต่างด้ าวยังไม่สามารถใช้ สิทธิได้ เนื่องจากอัตราส่วนการถือหุ้นของชาวต่างด้ าว
ในขณะนันเกิ
้ นกว่าจานวนที่ระบุไว้ ในข้ อบังคับบริ ษัท ให้ ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธินนๆ
ั ้ สิ ้นสภาพลง โดยไม่มีการใช้
สิทธิ โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มีสญ
ั ชาติต่างด้ าวดังกล่าว ไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษัท และบริษัท
จะไม่ดาเนินการชดใช้ ค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ ้นทังสิ
้ ้น

3.

เงื่อนไขกำรปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทจะดาเนินการปรับราคาการใช้ สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดอายุ
ของใบสาคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ ใดเหตุการณ์ หนึ่งดังต่อไปนี ้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ให้ ด้อยไปกว่าเดิม
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3.1 เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็ นผลมาจากการรวมหรื อการแบ่งแยกหุ้น
ซึง่ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนบั ตั ้งแต่วนั ที่มลู ค่าที่ตราไว้ มีผลบังคับใช้
ตามที่ประกาศผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์

โดยที่

3.1.1

ราคาการใช้ สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Price 1 = Price 0 x Par 1
Par 0

3.1.2

อัตราการใช้ สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x Par 0
Par 1
คือ ราคาการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
คือ ราคาการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
คือ อัตราการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
คือ อัตราการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
คือ มูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง
คือ มูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
Par 1
Par 0

3.2 เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรื อประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อบุคคลในวงจากัด ใน
ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่คานวณได้ ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัท” การ
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั ้งแต่วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิใน
การจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมาย XR) สาหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขาย
ให้ ผ้ ูถือหุ้นเดิม และ/หรื อวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อบุคคลในวงจากัด
ตามแต่กรณี
ในกรณีที่ไม่สามารถหา “รำคำตลำดต่ อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทไม่
มีการซื ้อขายระหว่างวันที่ใช้ คานวณ บริษัทจะดาเนินการกาหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ ในการคานวณแทน
อนึ่ง ในกรณีที่เมื่อมีการเสนอขายหุ้นสามัญพร้ อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ในเงื่อนไขที่จะต้ อง
จองซื ้อด้ วยกัน ให้ นาราคาเสนอขายทุกราคา และจานวนหุ้นที่ออกใหม่ทงหมดมาค
ั้
านวณราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้น
สามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้ อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่จะต้ องจองซื ้อด้ วยกัน ให้ นา
จานวนหุ้นและราคาเสนอขายที่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัท” มาคานวณการ
เปลี่ยนแปลงเท่านัน้
“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัท” เท่ากับ มูลค่าการซื ้อขายหุ้นสามัญของบริ ษัททัง้ หมดหาร
ด้ วยจานวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื ้อขายทังหมดในตลาดหลั
้
กทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 15 วันทาการ
(วันที่เปิ ดทาการซื ้อขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ ในการคานวณ
“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คานวณได้ จากจานวนเงินทังสิ
้ ้นที่บริษัทจะได้ รับจากการเสนอ
ขายหุ้นสามัญ หักด้ วยค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการออกหลักทรัพย์นนั ้ (ถ้ ามี) หารด้ วยจานวนหุ้นสามัญที่ออก
ใหม่ทงหมด
ั้
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“วันที่ใช้ ในการคานวณ” คือ วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วัน
แรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมาย XR) สาหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรื อ
วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่แก่ประชาชนทัว่ ไปและ/หรื อบุคคลในวงจากัด (แล้ วแต่กรณี)
3.2.1 ราคาการใช้ สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX]
MP x (A + B)
3.2.2 อัตราการใช้ สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP x (A + B)]
(A x MP) + BX
โดยที่

Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
A

B
BX

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ราคาการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท
จานวนหุ้นสามัญที่ได้ เรี ยกชาระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการ
จองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ สาหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรื อ วัน
ก่ อนวันแรกของการเสนอขายหุ้ นสามัญที่ ออกใหม่ แก่ ประชาชนทั่วไปและ/หรื อบุคคลใน
วงจากัด (แล้ วแต่กรณี)
คือ จ านวนหุ้นสามัญที่ อ อกใหม่จากการเสนอขายให้ แ ก่ผ้ ูถือ หุ้นเดิมและ/หรื อเสนอขายต่อ
ประชาชนทัว่ ไปและ/หรื อบุคคลในวงจากัด (แล้ วแต่กรณี)
คือ จานวนเงินที่จะได้ รับทังสิ
้ ้นหลังหักค่าใช้ จา่ ย (ถ้ ามี) ของหุ้นสามัญที่ออกนัน้ ทังการเสนอขาย
้
ให้ แ ก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ น เดิ ม และ/หรื อ เสนอขายแก่ ป ระชาชนทั่ว ไปและ/หรื อ บุ ค คลในวงจ ากั ด
(แล้ วแต่กรณี)

3.3 เมื่อบริ ษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม และ/หรื อเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป
และ/หรื อบุคคลในวงจากัด โดยที่หลักทรัพย์นนมี
ั ้ สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญได้ หรื อให้ สิทธิในการจอง
ซื ้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญ
ที่จะออกใหม่ เพื่อรองรับสิทธิดงั กล่าว ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท”
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั ้งแต่วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะ
ไม่ได้ รับสิทธิในการจองซื ้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ข้ างต้ น (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึน้ เครื่ องหมาย XR) สาหรับ
กรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรื อวั นแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ข้ างต้ น แก่
ประชาชนทัว่ ไปและ/หรื อบุคคลในวงจากัด (แล้ วแต่กรณี)
“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” คานวณได้ จากจานวนเงินที่บริ ษัทจะได้ รับ
จากการขายหลักทรัพย์ที่ให้ สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้น สามัญ หรื อให้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญ
หัก ด้ ว ยค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการออกหลัก ทรัพ ย์นั ้น (ถ้ า มี) รวมกับ เงินที่จะได้ รับ จากการแปลง
สภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญนั ้น หารด้ วยจานวนหุ้นสามัญทั ้งสิ ้นที่ต้องออก
ใหม่เพื่อรองรับการใช้ สิทธินนั ้
หน้ า 14 จาก 24

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซื ้อขายหุ้นสามัญของบริษทั ทังหมด
้
หาร
ด้ วยจานวนหุ้นสามัญของบริ ษัทที่มีการซือ้ ขายทัง้ หมดในตลาดหลัก ทรั พย์ ในระหว่างระยะเวลา 15
วันทาการ (วันที่เปิ ดทาการซื ้อขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ ในการคานวณ
“วันที่ใช้ ในการคานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผ้ ูซื ้อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิในการจองซื ้อหลักทรัพย์ออก
ใหม่ใด ๆ ที่ให้ สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญกรณีที่เป็ นการ
เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Rights Issues) และ/หรื อวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ
ที่ให้ สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญหรื อให้ สิทธิในการซื อ้ หุ้นสามัญสาหรับกรณีที่เป็ นการ
เสนอขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/ หรื อกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (แล้ วแต่กรณี)
3.3.1 ราคาการใช้ สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX]
MP x (A + B)
3.3.2 อัตราการใช้ สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP x (A + B)]
(A x MP) + BX
โดยที่

Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
A

B

BX

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ราคาการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท
จานวนหุ้นสามัญที่ได้ เรี ยกชาระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการ
จองซื ้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิซื ้อ
หุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
ที่มีสิทธิ ที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญได้ แก่ประชาชน
ทัว่ ไป และ/หรื อบุคคลในวงจากัด (แล้ วแต่กรณี)
คือ จานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้ สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้ สิทธิที่จะแปลง
สภาพ/เปลี่ยนเป็ น หุ้น สามัญ หรื อให้ สิทธิ ในการจองซือ้ หุ้น สามัญตามที่เสนอขายให้ แ ก่
ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรื อเสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อบุคคลในวงจากัด (แล้ วแต่กรณี)
คือ จานวนเงินที่จะได้ รับทังสิ
้ ้นหลังหักค่าใช้ จ่ายจากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลง
สภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญได้ หรื อให้ สิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญสาหรับการเสนอขาย
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อเสนอขายประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อบุคคลในวงจากัด รวมกับเงิน
ที่จะได้ รับจากการใช้ สิทธิแปลงสภาพ หรื อเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ

3.4 เมื่อบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลทังหมดหรื
้
อบางส่วนเป็ นหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท การเปลี่ยนแปลง
ราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิจ ะมีผลบังคับ ทัน ทีตั ้งแต่วันแรกที่ผ้ ูซื ้อหุ้น สามัญจะไม่มีสิท ธิรับหุ้นปั นผล
(วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมาย XD)

หน้ า 15 จาก 24

3.4.1 ราคาการใช้ สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Price 1 = Price 0 x A
A+B
3.4.2 อัตราการใช้ สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x [A + B]
A
โดยที่

Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0

คือ ราคาการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
คือ ราคาการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
คือ อัตราการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
คือ อัตราการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

A

คือ จานวนหุ้นสามัญที่ได้ เรี ยกชาระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิใน
การรับหุ้นปั นผล
คือ จานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปั นผล

B

3.5 เมื่อมีการจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่า อัตราร้ อยละ 90 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริ ษัท
ส าหรั บ การด าเนิ น งานในรอบระยะเวลาบัญ ชี ใ ดๆ ไม่ ว่ า จะจ่ า ยจากผลการด าเนิ น งานหรื อ ก าไรสะสม การ
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิ จะมีผลบังคับใช้ ทนั ทีตั ้งแต่วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญไม่มีสิทธิในการ
รับเงินปั นผลนัน้ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมาย XD)
ทังนี
้ ้ การคานวณอัตราร้ อยละของเงินปั นผลที่จ่ายให้ กบั ผู้ถือหุ้นให้ คานวณโดยนาเงินปั นผลที่จ่ายออก
จริงจากผลการดาเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปี ดงั กล่าว รวมทังเงิ
้ นปั นผลระหว่างกาล หารด้ วยกาไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินได้ ของผลการดาเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีนนั ้
ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิ และ/หรื อกาไรสะสมตามงบการเงินรวมของบริษัทของแต่ละรอบ
ระยะเวลาบัญชีนัน้ จะไม่คานึงว่าเวลาที่มีการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวออกจริ ง จะเกิดขึน้ ในหรื อภายหลังสิน้ รอบ
ระยะเวลาบัญชีนนๆ
ั้
3.5.1 ราคาการใช้ สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Price 1 = Price 0 x [MP - (D - R)]
MP
3.5.2 อัตราการใช้ สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x MP
MP - (D - R)
โดยที่

Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
D

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ราคาการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท
เงินปั นผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผ้ ถู ือหุ้น
หน้ า 16 จาก 24

R

คือ เงินปั นผลต่อหุ้นที่คานวณจากอัตราร้ อยละ 90 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินรวมของ
บริษัท สาหรับการดาเนินงานในระยะเวลาบัญชีใดๆ หารด้ วยจานวนหุ้นทังหมดที
้
่มีสิทธิ
ได้ รับเงินปั นผล

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซื ้อขายหุ้นสามัญของบริษัททังหมด
้
หารด้ วยจานวน
หุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื ้อขายทังหมดในตลาดหลั
้
กทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 15 วันทาการ (วันที่เปิ ดทาการซื ้อ
ขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ ในการคานวณ
“วันที่ใช้ ในการคานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิในเงินปั นผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ ขึน้
เครื่ องหมาย XD)
3.6 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ ที่ทาให้ ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะได้ รับเมื่อมี
การใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นันไม่
้ ได้ กาหนดอยู่ในข้ อ 3.1 ถึงข้ อ 3.5 ให้
บริ ษัทเป็ นผู้มีดุลพินิจพิจารณา และถือเป็ นที่สุด โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะไม่โต้ แย้ ง หรื อเรี ยกร้ องใดๆ ทัง้ สิ ้น
และจะแจ้ งให้ สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ทราบภายใน 15 วันหลังจากวันที่ผลการพิจารณาเป็ นที่สุด
ทังนี
้ ้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่อาจโต้ แย้ งคัดค้ านหรื อเรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ ได้ จากผลการพิจารณานัน้
3.7 การคานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิตาม ข้ อ 3.1 ถึง ข้ อ 3.6 เป็ นอิสระต่อ
กัน สาหรับในกรณีที่เหตุการณ์ต่างๆ จะเกิดขึ ้นพร้ อมกันให้ คานวณการเปลี่ยนแปลงเรี ยงลาดับดังนี ้ คือ ข้ อ 3.1, 3.5,
3.4, 3.2, 3.3, 3.6 (ตามลาดับ) โดยในแต่ละลาดับครัง้ ที่คานวณการเปลี่ยนแปลงให้ คงสภาพของอัตราการใช้ สิทธิ
เป็ นทศนิยม 4 ตาแหน่ง บริษัทจะดาเนินการแจ้ งผลการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิตามข้ อ 3.1
ถึงข้ อ 3.6 โดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคานวณและเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดง
สิ ท ธิ ท ราบผ่ านระบบเผยแพร่ ข้ อมูลสื่ อ อิเล็ กทรอนิ กส์ ของตลาดหลักทรั พย์ โดยไม่ชักช้ า ในวัน ที่ หรื อก่ อนวันที่มี
เหตุการณ์เกิดขึ ้น หรื อภายใน 9.00 น. ของวันที่อตั ราและราคาใช้ สิทธิมีผลบังคับใช้
3.8 บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสาคัญแสดงสิทธิและจะไม่แก้ ไขเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการ
ใช้ สิทธิเว้ นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
3.9 บริ ษัทอาจทาการปรับราคาการใช้ สิทธิควบคู่กับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับ
อัตราการใช้ สิทธิก็ได้ การคานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและ/หรื ออัตราการใช้ สิทธิ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งทาให้ ราคาการใช้ สิทธิใหม่สูงขึ ้น และ/หรื ออัตราการใช้ สิทธิลดลง เว้ นแต่กรณีการรวมหุ้น และจะใช้ ราคาการใช้
สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง) คูณกับจานวนหุ้นสามัญ (โดยจานวนหุ้นสามัญคานวณได้ จาก
อัตราการใช้ สิทธิใหม่ (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง) คูณกับจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจานงการใช้ สิทธิ เมื่อ
คานวณได้ จานวนหุ้นออกมาเป็ นเศษหุ้น ให้ ตัดเศษของหุ้นนัน้ ทิ ้ง) ส่วนในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ
ดังกล่าวมีผลทาให้ ราคาการใช้ สิทธิใหม่มีราคาซึ่งต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัท ให้ ใช้ มลู ค่าที่ตราไว้
ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็ นราคาการใช้ สิทธิใหม่
4.

สถำนภำพของใบสำคัญแสดงสิทธิท่อี ยู่ระหว่ ำงวันที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงควำมจำนงกำรใช้ สิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างการแสดงความจานงในการใช้ สิทธิและวันก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับ
จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ ว อันเนื่องมาจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ยังไม่ได้ ถูกใช้ สิทธิ และสถานภาพดังกล่าว จะสิ น้ สุดลงในวันที่กระทรวงพาณิ ชย์ ได้ รับจด
ทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วอันเนื่องมาจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
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ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาการใช้ สิทธิ และ/หรื ออัตราการใช้ สิทธิในช่วงที่บริษัทยังไม่ได้ นาหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนที่เกิดขึ ้นจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้
ทาการใช้ สิทธิแล้ วจะได้ รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทจะดาเนินการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพิ่มเติมให้ แก่
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยเร็ วที่สุดตามจานวนที่ผ้ ูถือใบสาคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิ จะได้ รั บ หากราคาการใช้ สิทธิ
และ/หรื ออัตราการใช้ สิทธิ (แล้ วแต่กรณี) ที่ได้ ปรับใหม่นนมี
ั ้ ผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอาจ
ได้ รับหุ้นสามัญส่วนเพิ่มช้ ากว่าหุ้นสามัญที่ได้ รับก่อนหน้ านี ้แล้ ว ทังนี
้ ้ ไม่เกิน 45 วันนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ
5.

สิทธิของหุ้นสำมัญใหม่ ท่เี กิดจำกกำรใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
สิทธิของหุ้นสามัญที่ออกตามการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้ นี ้ จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้น
สามัญเดิมของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้ านี ้ ซึง่ รวมทังสิ
้ ทธิในการรับเงินปั นผลหรื อผลประโยชน์อื่นใดที่บริษัทให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ทังนี
้ ้ นับแต่วนั ที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ ว และนายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทได้ จดแจ้ งชื่อ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษั ท หากบริ ษัทได้ ประกาศวันกาหนดให้ สิทธิใน
เงินปั นผล หรื อผลประโยชน์อื่นใดแก่ผ้ ูถือหุ้นก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ ว และ
นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทได้ จดแจ้ งชื่อของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลหรื อผลประโยชน์อื่นนัน้

6.

รำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นออกใหม่ เพื่อรองรับกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
6.1 ลักษณะสาคัญของหุ้น
จานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ 68,259,569 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 4.00 ของ
จานวนหุ้นที่ออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
1.00 บาท ราคาการใช้ สิทธิ 3.00 บาทต่อหุ้น เว้ นแต่จะมีการปรับราคาใช้ สิทธิ ซึง่ เป็ นไปตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
6.2 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิ
เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนัน้ หุ้นสามัญที่ออกใหม่
เนื่องจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิจะสามารถเข้ าทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ ภายหลังจากที่บริษัท
ดาเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญใหม่ดงั กล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ ว โดยบริ ษัทจะดาเนินการยื่นขออนุญาตนาหุ้น
สามัญที่ออกใหม่จากการใช้ สิทธิซื ้อหุ้น ของใบสาคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาด
หลักทรัพย์โดยเร็ว แต่ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันใช้ สิทธิแต่ละครัง้ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ห้ นุ สามัญดังกล่าวสามารถทาการซื ้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ได้ เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัท
6.3 การดาเนินการหากมีห้ นุ สามัญที่เหลือจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ในกรณีที่บริ ษัทมีห้ ุนสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรั บการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่อ อกในครั ง้ นี ้
เหลือจากการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายบริษัทจะนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
ต่อไปตามลาดับ

7.

กำรออกและส่ งมอบหุ้นสำมัญออกใหม่
ในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญสามารถเลือกให้ บริษัทดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้
7.1 ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญโดยให้ ออกใบหุ้นใน
นามของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจานวนที่ใช้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดง
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สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ ในสมุดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิภายใน 15 วันนับจาก
วันครบกาหนดการใช้ สิทธิแต่ละครัง้ ในกรณีนี ้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญจะไม่สามารถขายหุ้น
สามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ จนกว่าจะได้ รับใบหุ้น ซึง่ อาจจะได้ รับภายหลังจากที่ห้ นุ สามัญที่เกิด
จากการใช้ สิทธิได้ รับอนุญาตให้ เข้ าทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์
7.2 ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ แต่ประสงค์จะใช้
บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิไว้ ใน
บัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซงึ่ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิมีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์อยู่ในกรณีนี ้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะ
ดาเนินการนาหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิฝากไว้ กับ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย)จากัดเพื่อผู้ฝาก"
และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นสามัญที่บริ ษัทหลักทรัพย์นนั ้ ฝากหุ้นสามัญอยู่ และออก
หลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู องซื ้อที่ได้ รับการจัดสรรภายใน 7 วันทาการนับจากวันครบกาหนดการใช้ สิท ธิในแต่ละครัง้
ในขณะเดียวกันบริ ษัทหลักทรั พย์นัน้ ก็จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นสามัญที่ผ้ ูถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ รั บการ
จัดสรรหุ้นฝากไว้ ในกรณีนีผ้ ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญจะสามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจาก
การใช้ สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ ทนั ทีที่ ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ ห้ นุ สามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิทาการซื ้อขายได้
ในตลาดหลักทรัพย์
ในกรณีที่ผ้ ูถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเลือกให้ บริ ษัทดาเนินการตามข้ อนีช้ ื่อของผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นจะต้ องตรงกับชื่อเจ้ าของบัญชีซื อ้ ขายหลักทรัพย์ที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ ในบัญชีหลักทรัพย์ดงั กล่าวมิฉะนันแล้
้ วบริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการออกใบหุ้น
แก่ผ้ ูถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นตามข้ อ 7.1 แทนโดยชื่อที่ปรากฎบนใบหุ้น จะเป็ นชื่อของผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิเท่านัน้
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ใช้ สิทธิในการจองซื ้อจะต้ องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
มีบัญชีซือ้ ขายหลักทรั พย์ อยู่และเลขที่บัญชีซื ้อขายหลักทรั พย์ที่ประสงค์จะให้ โอนหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรเข้ าบัญชี
ดังกล่าวให้ ถูกต้ องหากระบุรหัสบริ ษัทหลักทรัพย์หรื อเลขที่บญ
ั ชีซื ้ออขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้ องจะทาให้ ไม่สามารถโอน
หุ้นเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์นนได้
ั ้ ซงึ่ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุ้น หรื อความล่าช้ าในการติดตามหุ้นคืน
7.3 ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้ บริการ
ของศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ โดยผู้ ถื อใบสาคัญแสดงสิทธิ ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออก
หลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ในกรณีนี ้ บริ ษัทจะดาเนินการนาหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิฝากไว้ กับศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นสามัญ ตามจานวนที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ได้ รับการจัดสรรไว้ ในบัญชีผ้ อู อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดง
สิทธิที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นภายใน 7 วันทาการ นับจากวันครบกาหนดการใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ เมื่อผู้ที่ได้ รับการจัดสรร
หุ้น ต้ อ งการขายหุ้น ผู้ที่ ได้ รั บ การจัดสรรหุ้น ต้ อ งถอนหุ้น ออกจากบัญ ชี 600 ดัง กล่ า ว โดยต้ อ งติ ดต่อ ผ่ านบริ ษัท
หลักทรัพย์ทวั่ ไป ซึง่ อาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดาเนินตามที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรื อ บริษัทหลักทรัพย์นนๆ
ั้
กาหนด ดังนัน้ ในกรณีนี ้ ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ ทนั ทีที่
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ อ นุญ าตให้ ห้ ุน ของบริ ษั ท ท าการซื อ้ ขายได้ ในตลาดหลัก ทรั พ ย์ และผู้ที่ ได้ รั บ การจัด สรรหุ้น ได้
ดาเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ ว
8.

กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
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8.1 การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้ ฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี ้
(ก) แบบการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์
เมื่อผู้โอนใบสาคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็ นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ระบุชื่อเป็ นเจ้ าของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
จานวนที่จะทาการโอนหรื อผู้รับโอนคนสุดท้ าย โดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้ วนจากผู้ที่ปรากฏ
ชื่อดังกล่าว (แล้ วแต่กรณี) และได้ ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ูรับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการ
โอนให้ ไว้ ด้วย
1) ผลการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบริษัท
การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิจะใช้ ยนั กับบริษัทได้ ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิได้ รับคา
ขอลงทะเบียนการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ พร้ อมทังใบส
้ าคัญแสดงสิทธิที่ผ้ รู ับโอนใบสาคัญแสดง
สิทธิได้ ลงลายมือชื่อเป็ นผู้รับโอนในด้ านหลังของใบสาคัญแสดงสิทธินนครบถ้
ั้
วนแล้ ว
2) ผลของการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก
การโอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จะใช้ ยันกับบุคคลภายนอกได้ ก็ต่ อเมื่อนายทะเบี ยนใบสาคัญแสดง
สิทธิได้ ลงทะเบียนการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเรี ยบร้ อยแล้ ว
(ข) การขอลงทะเบียนการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ จะต้ องกระทา ณ สานักงานใหญ่ของนายทะเบียน
ใบสาคัญแสดงสิทธิในวันและเวลาทาการของนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ และจะต้ องทาตามแบบและวิธี การที่
นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิกาหนด โดยนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รับคาขอลงทะเบียน
การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ หากนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิเห็นว่าการโอนใบสาคัญแสดงสิทธินนไม่
ั ้ ชอบด้ วย
กฎหมาย โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้ องส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิที่ลงลายมือชื่อครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ในข้ อ 8.1(ก)
พร้ อมทัง้ หลักฐานอื่นๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้ องและความสมบูรณ์ ของการโอนและการรับโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ
ตามที่นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิกาหนดให้ แก่นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิด้วย
8.2 การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
สาหรับการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นนั ้ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์
9.

ข้ อจำกัดในกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ และข้ อจำกัดกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
9.1 ข้ อจากัดการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทไม่มีข้อจากัดในการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัท เว้ นแต่การโอนเกิดขึน้
ในช่วงปิ ดสมุดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่ อพักการโอนสิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ก่อนวันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย
และตลาดหลักทรัพย์จะทาการขึ ้นเครื่ องหมาย SP (ห้ ามการซื ้อขาย) ล่วงหน้ า 2 วันทาการก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน
หรื อเป็ นการปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อการกาหนดสิทธิของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิ
9.2 ข้ อจากัดการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิของบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย
9.2.1 บริษัทจะไม่ออกหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ใู ช้ สิทธิที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย ซึง่ ได้ ดาเนินการใช้ สิทธิตามวิธีการใช้
สิทธิจนทาให้ สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยมีจานวนเกินกว่าร้ อยละ 40 ตามที่
ระบุในข้ อบังคับของบริษัท หรื อตามสัดส่วนที่อาจมีการแก้ ไขในข้ อบังคับของบริษัทในอนาคต
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9.2.2 ในกรณีที่ใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่มีการใช้ สิทธิ ณ วันใช้ สิทธิมีจานวน
มากกว่าจานวนหุ้นสามัญที่อนุญาตให้ ซื ้อได้ โดยไม่ขดั ต่อข้ อจากัด เรื่ องสัดส่วนการถือหุ้นของ
บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย บริ ษัทและ/หรื อตัวแทนรับแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ จะดาเนินการใช้
สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบ
แทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย ตามลาดับการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิที่ครบถ้ วน
สมบูรณ์
9.2.3 หากข้ อจากัดในเรื่ องสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยดังกล่าวมีผลทาให้ ผ้ ูถือ ใบ
สาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สัญชาติไทยที่ได้ ดาเนินการใช้ สิทธิตาม
วิธีการใช้ สิทธิ ไม่สามารถใช้ สิทธิได้ ตามจานวนที่ระบุในแบบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิซื อ้ หุ้น
สามัญ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน บริษัทจะดาเนินการคืนใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญ
แสดงสิทธิ และเงินที่เหลือตามราคาใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดง
สิทธิในส่วนที่ไม่สามารถใช้ สิทธิได้ โดยไม่มีดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ ูถือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวัน
ใช้ สิทธิในครัง้ นันๆ
้
9.2.4

ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยจะไม่ได้ รับการชดเชย
ไม่ว่ารูปแบบใดจากบริษัท ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการใช้ สิทธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้ อจากัด
เรื่ องสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริษัท

9.2.5

ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยไม่สามารถใช้
สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้น สามัญ อัน เนื่ อ งมาจากข้ อ จากัด ตามที่ กล่ า วในข้ อ 9.2.1 ผู้ถื อ ใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ
ดังกล่าวจะยังคงสามารถที่จะดาเนินการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยงั ไม่สามารถใช้
สิทธิได้ โดยให้ ดาเนินการใช้ สิทธิตามวิธีการใช้ สิทธิในระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ
ในครัง้ ต่อๆ ไป จนถึงวันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย ตราบเท่าที่การดาเนินการดังกล่า วไม่มีผลทาให้ ขดั ต่อ
ข้ อจากัดการโอนหุ้นของบริ ษัท ทัง้ นี ้ ในกรณี ณ วันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย หากผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยยังไม่สามารถใช้ สิทธิได้ เนื่องจากอัตราส่วน
การถือหุ้นของคนที่มิใช่สัญชาติไทยในขณะนัน้ เกินกว่าจานวนที่ระบุไว้ ในข้ อจากัดการโอนหุ้น
สามัญ ให้ ถื อ ว่ าใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ ดังกล่ าวหมดอายุลง โดยผู้ถื อ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่มิใช่
สัญชาติไทยดังกล่าว ไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ดาเนินการชดใช้
ค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ ้นทังสิ
้ ้น

10.

ข้ อจำกัดกำรโอนหุ้นสำมัญ
หุ้นของบริษัทโอนได้ อย่างเสรี โดยไม่มีข้อจากัด เว้ นแต่การโอนหุ้นนันเป็
้ นเหตุให้ มีคนต่างด้ าวถือหุ้นอยู่ในบริ ษัท
เกินกว่าร้ อยละ 40 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท การโอนหุ้นรายใดที่จะทาให้ อตั ราส่วนการถือหุ้น
ของคนต่างด้ าวในบริษัทเกินอัตราส่วนข้ างต้ น บริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นรายนันได้
้

11.

ที่มำของกำรกำหนดรำคำหลักทรัพย์ ท่เี สนอขำย
ไม่มีการกาหนดราคาของใบสาคัญแสดงสิทธิ เนื่องจากการออกใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวเป็ นการออกโดย
ไม่คิดมูลค่า อย่างไรก็ดี บริษัทได้ พิจารณาถึงราคาการใช้ สิทธิครัง้ นี ้ ให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์การใช้ เงินของบริษทั
ในอนาคต
หน้ า 21 จาก 24

12.

กำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
12.1 บริษัทต้ องเรี ยกประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหากมีเหตุการณ์สาคัญที่อาจกระทบต่อส่วนได้ เสียของผู้
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิอย่างเป็ นนัยสาคัญ หรื อต่อความสามารถของบริ ษัทในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามข้ อกาหนดสิทธิ
รวมทังมี
้ สิทธิเรี ยกประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ ไม่ว่าในเวลาใดๆ เพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดสิทธิ หรื อเมื่อผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิจานวนไม่น้อยกว่า 25 ราย ซึ่งถือใบสาคัญแสดงสิทธิรวมกันแล้ วไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนหน่ ว ยของใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ ยัง มิ ได้ ใ ช้ สิท ธิ ณ ขณะนัน้ อาจร่ ว มกัน เข้ า ชื่ อ ท าหนัง สื อ ขอให้ บ ริ ษั ท
ดาเนินการเรี ยกประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ โดยบริ ษัทจะต้ องเรี ยกประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิภายใน
30 วันนับแต่เมื่อมีเหตุการณ์สาคัญ หรื อนับแต่วันที่ผ้ ูถือใบสาคัญแสดงสิทธิดังกล่าว มีคาขอเป็ นหนังสือให้ บริ ษัท
เรี ยกประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีการจัดประชุม ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ บริ ษัทจะทาการปิ ดสมุด
ทะเบียนเพื่อกาหนดสิทธิของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ในการเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
ดังกล่าวเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนการประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิแต่ละครัง้
12.2 ในการประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็ นการเรี ยกประชุมโดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั
มิได้ ใช้ สิทธิหรื อบริษัทเป็ นผู้ดาเนินการเรี ยกประชุม ให้ บริษัทจัดทาหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอให้
เรี ยกประชุมและเรื่ องที่จะพิจารณาในที่ประชุม และจัด ส่งให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สิทธิหรื อใช้ สิทธิ ไป
แล้ วบางส่วนแต่ละราย ตามรายชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ และแจ้ งผ่านทาง
ระบบเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อกาหนดสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการ
ประชุมในแต่ละครัง้
12.3 ในการประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ยังมิได้ ใช้ สิทธิ หรื อใช้ สิทธิ ไปแล้ ว
บางส่วนซึง่ มีสิทธิเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน
ก็ได้ โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวจะต้ องจัดทาหนังสือมอบฉั นทะต่อประธานที่ประชุมหรื อผู้ที่ประธานที่
ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สิทธิหรื อใช้ สิทธิไปแล้ วบางส่วนในขณะนัน้ โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิคนใดที่มีส่วน
ได้ เสียในข้ อพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติห้ามมิให้ ผ้ ูถือใบสาคัญแสดงสิทธิคนนัน้ ออกเสียง
ลงคะแนนในข้ อพิจารณาข้ อนัน้
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนได้ เสียตามข้ อนี ้ หมายถึง ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ในเรื่ องที่ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
12.4 ในการออกเสียงลงคะแนนให้ ผ้ ูถือใบสาคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของใบสาคัญแสดง
สิทธิที่ถืออยู่ โดยใบสาคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ผู้เป็ นประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
นอกจากสิทธิที่ตนมีในฐานะเป็ นผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
12.5 ในการประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จดั ขึ ้นโดยบริ ษัท ให้ ประธานกรรมการบริ ษัทหรื อบุคคลที่ได้ รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการบริ ษัท ทาหน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นผู้ร้อง
ขอให้ จัด ประชุม ประธานในที่ ป ระชุม อาจจะมาจากบุ ค คลที่ ผ้ ู ถื อ ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ล งมติ เ ห็ น ชอบคัด เลื อ ก
นอกเหนือไปจากประธานกรรมการ หรื อบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมาย โดยที่ทงสองกรณี
ั้
ประธานที่ประชุมไม่มี
สิทธิออกเสียงชี ้ขาด นอกจากสิทธิที่ตนมีอยู่ในฐานะเป็ นผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
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12.6 องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้ องประกอบด้ วยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้
ใช้ สิทธิหรื อใช้ สิทธิไปแล้ วบางส่วน และ/หรื อผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 25 ราย ซึ่งถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยทังหมดของผู
้
้ ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สิทธิจึ งจะ
ครบเป็ นองค์ประชุม
12.7 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ ว 60 นาที ยังมีผ้ ูถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
และ/หรื อผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมยังไม่ครบเป็ นองค์ประชุมให้ ถือว่าการประชุมเป็ นอันระงับไป หากการประชุม
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธินนเป็
ั ้ นการเรี ยกโดยมติคณะกรรมการบริษัท ให้ นดั ประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า
7 วัน แต่ไม่เกิน 14 วัน นับจากวันกาหนดประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ แรก และให้ บริ ษัทดาเนินการจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทุกรายและตลาดหลักทรัพย์ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ ใน
ข้ างต้ น ในการประชุมครัง้ นี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม กล่าวคื อ มีผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิมาประชุมเท่าใด
ถือว่าเป็ นองค์ประชุม ทัง้ นี ้ สาหรับในกรณีที่ผ้ ูถือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นผู้ร้องขอให้ เรี ยกประชุมจะไม่มีการเรี ยก
ประชุมใหม่
12.8 มติที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
หน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สิทธิขณะนัน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
12.9 มติใดๆ ซึง่ ที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ ลงมติไปแล้ วนัน้ ให้ ถือว่ามีผลผูกพันผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิทกุ รายไม่ว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธินนจะได้
ั้
เข้ าร่วมประชุมหรื อไม่ก็ตาม
12.10 ภายหลังบริ ษัทได้ ดาเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ บริ ษัทจะแจ้ งมติของที่ประชุมผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิให้ ผ้ ูถือใบสาคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ของตลาดหลักทรัพย์
ทันทีในวันที่มีมติหรื อไม่เกิน 9.00 น.เช้ าของวันทาการถัดไป
12.11 บริ ษัทจะดาเนินการจัดทาและบันทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวไว้ ที่สานักงาน
ใหญ่ของบริ ษัท รายงานประชุมที่ได้ ลงลายมือชื่อ โดยประธานในที่ประชุมให้ ถือเป็ นหลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการ
ทัง้ หลายที่ได้ ประชุมกันนัน้ และจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ แก่ตลาดหลักทรั พย์ และสานักงาน ก.ล.ต.
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
12.12 ในการประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ บริษัทหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากบริษัทและที่ปรึกษากฎหมาย
ของบริษัท มีสิทธิที่จะเข้ าร่วมประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อแสดงความคิดเห็นหรื อให้ คาอธิบายในที่ประชุมผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิได้
12.13 บริษัทจะเป็ นผู้ชาระค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการจัดประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทงหมด
ั้
12.14 บริษัทจะแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธินบั ตั ้งแต่วนั ที่ประชุม
เพื่อลงมติและบริ ษัทจะแจ้ งการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดสิทธิเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้ สานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมนัน้
12.15 กรณีที่ไม่สามารถจัดประชุมได้ ทนั ภายในอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ ถือว่าการดาเนินการประชุม
สิ ้นสุดลงและไม่ได้ มีการจัดประชุมในครัง้ นันขึ
้ ้น
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13.

กำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกำหนดสิทธิ
13.1 การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดสิทธินอกเหนือจากเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้ ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้
ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ และที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือใบสาคัญแสดงสิทธิซงึ่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
13.1.1 การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดสิทธิ ที่เกี่ ยวข้ องกับใบสาคัญแสดงสิทธิ ในประเด็นซึ่งเป็ น
ประโยชน์ต่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อไม่ทาให้ สิทธิประโยชน์ของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ด้ อยลง หรื อเพื่อให้ เป็ นไปตามบทบั ญ ญั ติ ห รื อ หลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนดในกฎหมายว่ า ด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้ อง กฎระเบียบ ข้ อบังคับประกาศ หรื อ
ค าสั่ง ที่ มี ผลบัง คับ ของสานัก งาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน และ/หรื อ ตลาด
หลักทรัพย์ ซึง่ มีผลใช้ บงั คับ หากได้ รับความยินยอมจากผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ และได้ แจ้ ง
ให้ สานักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ ว หรื อ
13.1.2 การปรับสิทธิตาม ข้ อ 3.
13.2 บริษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดสิทธิผ่านทางระบบเผยแพร่
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์โดยทันทีหลังจากที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดสิทธิ และจะต้ องจัดส่ง
ข้ อ ก าหนดสิ ท ธิ ที่ แ ก้ ไขเปลี่ ย นแปลงให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ นายทะเบี ย นของใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ และ
สานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดสิทธิ
ทังนี
้ ้ การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใดๆ จะต้ องไม่เป็ นการขยายอายุใบสาคัญแสดง
สิทธิ หรื อการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ หรื ออัตราการใช้ สิทธิ ยกเว้ นการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่ระบุ
ไว้ ใน ข้ อ 3. และต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดทั ้งข้ อกาหนด
ตามประกาศ ทจ. 34/2551

14.

ผลบังคับของข้ อกำหนดสิทธิและกฎหมำยที่ใช้ บังคับ
ข้ อกาหนดสิทธิฉบับนีจ้ ะมีผลใช้ บังคับนับแต่วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ไปจนถึงและรวมวันที่ใช้ สิทธิ ครั ง้
สุดท้ าย โดยข้ อกาหนดสิทธินี ้จะใช้ บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้ อกาหนดสิทธินี ้ขัด
หรื อแย้ งกับกฎหมายหรื อประกาศใดๆ ที่มีผลใช้ บังคับตามกฎหมายกับใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ ใช้ ข้อความตาม
กฎหมายหรื อประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสาคัญแสดงสิทธิแทนข้ อความของข้ อกาหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขดั แย้ ง
กันนัน้
ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหำชน)

ลงลายมือชื่อ……………………………………………………………กรรมการผู้มีอานาจ
(นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล)
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