ข้ อกําหนดว่ าด้ วยสิทธิและหน้ าทีของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญ
ของบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ครังที 4 (SPALI-W4)
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ข้ อกําหนดว่ าด้ วยสิทธิและหน้ าทีของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญ
ของบริ ษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ครั งที 4 (SPALI-W4)
ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ครังที 4 (SPALI-W4) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) ออกโดยบริษัท ศุภาลัย
จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ภายหลังจากทีได้ รับมติอนุมตั ิจากทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2560 เมือวันที 12 กันยายน 2560 ทังนีผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิจะได้ รับสิทธิตามทีได้ กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ (ตามคํานิยามทีระบุด้านล่าง) นี โดยบริษัทฯและผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้ องผูกพันตาม
ข้ อกําหนดสิทธินีทุกประการ และให้ ถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ รับทราบและเข้ าใจข้ อกําหนดต่าง ๆ ในข้ อกําหนดสิทธินีเป็ นอย่างดีแล้ ว
ทังนีบริษัทฯ จะจัดให้ มกี ารเก็บรักษาสําเนาข้ อกําหนดสิทธินไว้
ี ณ สํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพือให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถขอ
ตรวจสอบสําเนาข้ อกําหนดสิทธิได้ ในวันและเวลาทําการของสถานทีดังกล่าว
1.
คําจํากัดความ
คําและข้ อความต่าง ๆ ทีใช้ อยู่ในข้ อกําหนดสิทธินให้
ี มคี วามหมายดังต่อไปนี
“ข้ อกําหนดสิทธิ”
หมายถึง ข้ อกําหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าทีของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้น
สามัญของบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ครังที 4 (SPALI-W4) (รวมถึงทีมีการแก้ ไขเพิมเติม (ถ้ ามี))
“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”
หมายถึง ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ครังที 4 (SPALI-W4) ชนิดระบุชือ
ผู้ถือและสามารถโอนเปลียนมือได้
“ใบแทนใบสําคัญแสดง
หมายถึง เอกสารทีออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือใช้ แทนใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะ
สิทธิ”
ซือหุ้นสามัญของบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ครังที (SPALI-W4)
“บริษัทฯ”
หมายถึง บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
“ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ”
หมายถึง ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) และให้ รวมถึงผู้ถือใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
“นายทะเบียนของใบสําคัญ หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือผู้ทีได้ รับแต่งตังโดยชอบให้ ทําหน้ าทีเป็ นนาย
แสดงสิทธิ
ทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิแทน
“สมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญ หมายถึง สมุดทะเบียนหรื อแหล่งข้ อมูลทางทะเบียนซึงบันทึกรายละเอียดเกี ยวกับใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้ถือ
แสดงสิทธิ”
ใบสําคัญแสดงสิทธิทีเก็บรักษาโดยนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ
“วันทําการ”
หมายถึง วันทีธนาคารพาณิชย์เปิ ดทําการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึงมิใช่วนั เสาร์ หรือวันอาทิตย์ หรือวันที
ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้ เป็ นวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย์
“วันทีออกใบสําคัญแสดง
หมายถึง วันที 20 ตุลาคม 2560
สิทธิ”
“วันกําหนดการใช้ สิทธิ”
หมายถึง วันทีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในการซือหุ้นสามัญของบริษัทฯได้
ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 3.1
“ระยะเวลาการแจ้ งความ
หมายถึง ระยะเวลาทีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึงประสงค์จะใช้ สิทธิในการซือหุ้นสามัญของบริษัทฯ สามารถแจ้ ง
จํานงในการใช้ สิทธิ”
ความจํานงการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 3.3
“ประกาศทจ. 34/2551”
หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 34/2551 เรือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นทีออกใหม่ และหุ้นทีออกใหม่เพือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ลงวันที 1
ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมถึงทีมีการแก้ ไขเพิมเติม)
“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”
หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
“สํานักงาน ก.ล.ต.”
หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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2.

รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัทฯ ได้ ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัทฯ จํานวน 429,138,312 หน่วย โดยจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรร 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยกําหนดวัน
กําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิได้ รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ครังที 4 (SPALI-W4) ในวันที 20
กันยายน 2560 โดยมีรายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิทีจัดสรรดังต่อไปนี
.
ลักษณะสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิทีออก
ชือผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
: บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
ประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธิ
: ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ครังที 4 (SPALI-W )
ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ
: ระบุชือผู้ถือและสามารถโอนเปลียนมือได้
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทีออก
: 429,138,312 หน่วย (สีร้ อยยีสิบเก้ าล้ านหนึงแสนสามหมืนแปดพันสามร้ อยสิบสองหน่วย)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
: จัดสรรให้ โดยไม่คิดมูลค่า
อัตราการใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญ
: ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้ นแต่กรณีมกี ารปรับอัตราการใช้ สิทธิตาม
เงือนไขการปรับสิทธิตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 5
ราคาการใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญ
: 4 บาทต่อหุ้น เว้ นแต่กรณีมกี ารปรับราคาการใช้ สิทธิตามเงือนไขการปรับสิทธิตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 5
วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
: วันที 20 ตุลาคม 2560
วันครบกําหนดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ : วันที 19 ตุลาคม 2561
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
: 1 ปี นบั แต่วนั ทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ทังนีภายหลังการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยาย
อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวนหุ้นสามัญทีออกเพือรองรับ
: ไม่เกิน 429,138,312 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ซึงคิดเป็ นสัดส่วนหุ้นรองรับต่อจํานวนหุ้นที
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริษัทฯ เท่ากับร้ อยละ 25
วิธีการจัดสรร
: จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรที 4 หุ้น
สามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นของบริษัทฯ ทีมีรายชือในวันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิได้ รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ (Record
Date) ในวันที 20 กันยายน 2560 ทังนีในการคํานวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายทีได้ รับการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิบริษัทฯ ได้ ปัดเศษจากการคํานวณตามอัตราการจัดสรรทิง เช่น ผู้ถือหุ้นซึงถือหุ้น
จํานวน 19 หุ้น เมือคํานวณตามอัตราส่วนทีได้ รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิแล้ วจะได้ เท่ากับ 4.75
(19 หารด้ วย 4) ซึงบริษัทฯได้ ปัดเศษ 0.75 ทิง โดยผู้ถือหุ้นจะได้ รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 4
หน่วย
ระยะเวลาและกําหนดการใช้ สิทธิ
: ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ทกุ สาม
เดือนนับจากวันทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยสามารถใช้ สิทธิครังแรกได้ ในวันที 19 มกราคม 2561 ใน
กรณีทีวันกําหนดการใช้ สิทธิตรงกับวันหยุดทําการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ให้ เลือนวัน
กําหนดใช้ สิทธิดงั กล่าวเป็ นวันทําการสุดท้ ายก่อนหน้ าวันใช้ สิทธิ และวันกําหนดการใช้ สิทธิครังสุดท้ าย
คือวันทีใบสําคัญแสดงสิทธิมอี ายุครบ 1 ปี นับจากวันทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิซึงตรงกับวันที 19
ตุลาคม 2561
ระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ : ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิประสงค์ทีจะใช้ สิทธิในการซือหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จะต้ องแจ้ งความจํานงใน
สิทธิ
การใช้ สิทธิในการซือหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ภายใน
ระยะเวลา 5 วันทําการก่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิในแต่ละครัง ยกเว้ นการแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิ
ครังสุดท้ ายให้ แสดงความจํานงในการใช้ สิทธิระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วัน
ทําการก่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิครังสุดท้ าย
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การไม่สามารถยกเลิกการแจ้ งความ
จํานงในการใช้ สิทธิ
ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

ตลาดรองของหุ้นสามัญทีเกิดจากการ
ใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

:

:

:

เมือผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ แจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิแล้ ว
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิดงั กล่าวได้ อีกต่อไป
บริษัทฯจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
บริษัทฯจะนําหุ้นสามัญทีออกเนืองจากการใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียน
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลกระทบทีมีต่อผู้ถือหุ้นเนืองจากการออกและเสนอใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
1. การลดลงของสัดส่วนการถื อหุน้ (Control Dilution)
สูตรการคํานวณการลดลงของสัดส่วนผู้ถือหุ้น = 1- [Qo / (Qo+Qw)]
โดยที

Qo

= จํานวนหุ้นสามัญทีมีอยู่เดิมก่อนการออก SPALI-W4 จํานวน 1,716.55 ล้ านหุ้น

Qw = จํานวนหุ้นสามัญใหม่ทีเพิมขึนจากการใช้ สิทธิ SPALI-W4 ทังจํานวน จํานวน 429.14 ล้ านหุ้น
ดังนัน

Control Dilution = 1 – [1,716.55 / (1,716.55 + 429.14)] = 20%

ในกรณีทีมีการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯมีการใช้
สิทธิทงจํ
ั านวน ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้ รับผลกระทบด้ านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
เนืองจากเป็ นการออกและจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้
สิทธิซือหุ้นครบถ้ วนตามใบสําคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอืนทีไม่ใช่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมทังจํานวน มีผลกระทบต่อผู้
ถือหุ้นเดิมประมาณร้ อยละ 20
2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution)
สูตรการคํานวณการลดลงของราคา = [(Po – Pn) x Qw] / [(Qo + Qw) x Po]
โดยที Po = ราคาปิ ดตลาดถัวเฉลียถ่วงนําหนัก 7 วันทําการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมือวันที 11 กรกฏาคม 2560 (คือวันที 29 มิถนุ ายน 2560 - 7 กรกฎาคม 2560) ซึงเท่ากับหุ้นละ 26.32
บาท (มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท)
Pn = ราคาใช้ สิทธิของ SPALI-W4 ซึงเท่ากับหุ้นละ 4 บาท
ดังนัน Price Dilution = [(26.32 - 4) x 429.14] / [(1,716.55 + 429.14) x 26.32] = 16.96%

เหตุในการต้ องออกหุ้นใหม่เพิมเติมเพือ
รองรับการเปลียนแปลงการใช้ สิทธิ

:

ภายหลังการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม หากมีการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิทีออกในครังนีทังจํานวนแล้ ว จะมีผลกระทบด้ านการลดลงของราคา (Price Dilution) เท่ากับร้ อยละ
16.96
เมือมีการดําเนินการปรับราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิตามเงือนไขการปรับสิทธิตามทีระบุไว้ ใน
ข้ อ 5 ซึงเป็ นเหตุการณ์ทีกําหนดไว้ ในข้ อ 11(4)(ข) ตามประกาศ ทจ.34/2551

3.
3.1

การใช้ สิทธิและเงือนไขการใช้ สิทธิ
วันกําหนดการใช้ สิทธิผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ทกุ สามเดือนนับจากวันทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
โดยสามารถใช้ สิทธิครังแรกได้ ในวันที 19 มกราคม 2561 (“วันกําหนดการใช้ สิทธิ”) ในกรณีทีวันกําหนดการใช้ สิทธิตรงกับวันหยุดทําการของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ เลือนวันกําหนดใช้ สิทธิดงั กล่าวเป็ นวันทําการสุดท้ ายก่อนหน้ าวันใช้ สิทธิ และวันกําหนดการใช้ สิทธิครังสุดท้ าย คือวันที
ใบสําคัญแสดงสิทธิมอี ายุครบ 1 ปี นับจากวันทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิซึงตรงกับวันที 19 ตุลาคม 2561 และบริษัทฯจะไม่ขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ
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3.2

การใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญ
ในการใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิทีตนถืออยู่ทงหมดหรื
ั
อ
บางส่วนก็ได้ สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิทีเหลือและไม่ได้ ใช้ สิทธิภายในวันกําหนดการใช้ สิทธิครังสุดท้ าย บริษัทฯจะถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่
ประสงค์จะใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว และให้ ถือว่าใบสําคัญแสดงสิทธินนั ๆ สินสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สิทธิ
3.3
ระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึงประสงค์จะใช้ สิทธิในการซือหุ้นสามัญของบริษัทฯจะต้ องแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ในวันทําการของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 5 วันทําการก่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิในแต่ละครัง (“ระยะเวลา
การแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ”) ยกเว้ นการแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิครังสุดท้ าย ให้ แจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันทําการก่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิครังสุดท้ าย (“ระยะเวลาการแจ้ งความจํานงใน
การใช้ สิทธิครั งสุดท้ าย”) ซึงวันกําหนดใช้ สิทธิครังสุดท้ ายจะตรงกับวันทีใบสําคัญแสดงสิทธิมอี ายุครบ 1 ปี นับจากวันทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิซึงตรง
กับวันที 19 ตุลาคม 2561
ทังนี บริษัทฯจะไม่มกี ารปิ ดสมุดทะเบียนเพือพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ ยกเว้ นในกรณีการใช้ สิทธิครังสุดท้ าย ซึงจะมีการปิ ดสมุดทะเบียนผู้
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพือพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิครังสุดท้ าย โดยตลาดหลักทรัพย์ฯจะขึนเครืองหมาย SP เพือ
ห้ ามการซือขายใบสําคัญแสดงสิทธิล่วงหน้ า 2 วันทําการก่อนปิ ดสมุดทะเบียน ในกรณีทีวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิวนั แรกตรงกับ
วันหยุดทําการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ เลือนวันปิ ดสมุดทะเบียนวันแรกดังกล่าวเป็ นวันทําการก่อนหน้ า
บริษัทฯจะแจ้ งข่าวเตือนเกียวกับวันกําหนดการใช้ สิทธิ ระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ ระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ
ครังสุดท้ าย อัตราการใช้ สิทธิ ราคาการใช้ สิทธิ รายละเอียดบัญชีธนาคารของบริษัทฯ พร้ อมสถานทีติดต่อเพือการใช้ สิทธิ และรายละเอียดเพิมเติม (หากมี)
เพือการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ฯให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบอย่างน้ อย 5 วันทําการก่อน
ระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิในแต่ละครัง สําหรับวันกําหนดการใช้ สิทธิครังสุดท้ าย บริษัทฯ จะส่งรายละเอียดดังกล่าวให้ กับผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิทีมีรายชือปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้ วย
3.4
นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0 2009-9000
โทรสาร: 0 2009-9991
SET Contact center: 0 2009-9999
Website: http://www.set.or.th/tsd
E-mail: SETContactCenter@set.or.th
นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึงในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
จะต้ องประกอบด้ วยชือและนามสกุล สัญชาติ และทีอยู่ของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิและรายละเอียดอืน ๆ ทีเกียวข้ องตามทีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะ
กําหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกัน บริษัทฯจะถือว่าข้ อมูลทีปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นข้ อมูลทีถูกต้ อง ดังนันผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิมหี น้ าทีในการแจ้ งการเปลียนแปลงหรื อข้ อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิต่อนายทะเบียนโดยตรง
และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิจะเปลียนแปลงหรือแก้ ไขข้ อผิดพลาดดังกล่าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจ้ งการเปลียนแปลงดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบ
ผ่านระบบเผยแพร่ ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแจ้ งสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับจากวันทีมีการเปลียนแปลงนายทะเบียน
3.5
สถานทีทีติดต่อในการใช้ สิทธิ
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถติดต่อเพือใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ตามระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิทีระบุไว้ ในข้ อ
3.3 ณ สถานทีตามทีอยู่ดงั ต่อไปนี
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บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
1011 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์
ถนนพระราม แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0 2725-8888 ต่อ 458
โทรสาร: 0 2683ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถขอรับใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิได้ ทีบริษัทฯ หรื อดาวน์โหลดจากเว็บไซต์
ของบริษัทฯ (www.supalai.com) ในระหว่างระยะเวลาแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิหรือระยะเวลาแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิครังสุดท้ าย
ทังนีในกรณีทีบริษัทฯมีการเปลียนแปลงสถานทีติดต่อในการใช้ สิทธิ
บริษัทฯจะแจ้ งรายละเอียดให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบถึงการ
เปลียนแปลงดังกล่าวผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
4.
ขันตอนการใช้ สิทธิ
4.1
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีประสงค์จะใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญของบริษัทฯจะต้ องปฏิบตั ิตามเงือนไขการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิโดยดําเนินการ
และส่งเอกสารให้ แก่บริษัทฯ ณ สถานทีติดต่อในการใช้ สิทธิ ดังต่อไปนี
(ก)
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญได้ ทีบริษัทฯ
หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(www.supalai.com) และยืนใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญทีได้ กรอกข้ อความถูกต้ องชัดเจนและครบถ้ วนทุกรายการพร้ อมลงนามโดยผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่บริษัทฯ ตามรายละเอียดทีระบุไว้ ในข้ อ 3.5 โดยจะต้ องแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิตามระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้
สิทธิตามทีระบุในข้ อ 3.3 ข้ างต้ น
(ข)
นําส่งใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามแบบทีตลาดหลักทรัพย์ฯกําหนด ทีระบุว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธินนมี
ั สิทธิตาม
จํานวนทีระบุอยู่ในใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญ ในกรณีของใบสําคัญแสดงสิทธิทีอยู่ในระบบใบหุ้น ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้
ใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นหลักฐานในการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิได้ ทนั ที
ในกรณีของใบสําคัญแสดงสิทธิทีอยู่ในระบบไร้ ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิต้องแจ้ งความจํานงและกรอกแบบคําขอให้ ถอน
ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามทีตลาดหลักทรัพย์ฯกําหนด โดยยืนต่อบริษัทหลักทรัพย์ทีทําหน้ าทีเป็ นนายหน้ าซือขายหลักทรัพย์
(Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าวจะดําเนินการแจ้ งบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับนํามาใช้ เป็ นหลักฐานในการแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิ
(ค)
ชําระเงินตามจํานวนในการใช้ สิทธิ ตามทีระบุในใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญให้ แก่บริษัทฯ โดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีประสงค์
จะใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญจะต้ องชําระเป็ น เงินโอน เช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรือดร๊ าฟท์ ทีสามารถเรียกเก็บเงินได้ จากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครภายใน 1
วันทําการนับจากวันทีแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิในแต่ละครัง และขีดคร่อมเฉพาะสังจ่าย “บัญชีจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน บริษัท ศุภาลัย จํากัด
(มหาชน)” พร้ อมทังเขียนชือ นามสกุล ทีอยู่ และเบอร์ โทรศัพท์ทีติดต่อได้ ไว้ ด้านหลัง เช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรือดร๊ าฟท์ดงั กล่าว หรือโอนเงินสดเข้ าบัญชี ชือ
บัญชี “บัญชีจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)” เลขทีบัญชี 238-3-00207-4 ประเภทบัญชีเงินฝากกระแสรายวันธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ (พระราม 3) พร้ อมนําส่งสําเนาใบนําฝากเงิน (Pay in Slip) และเขียนชือ นามสกุล ทีอยู่ และ
เบอร์ โทรศัพท์ติดต่อได้ ไว้ ด้านหลัง หรือ ชําระโดยวิธีการอืนใดตามแต่ทีบริษัทฯ จะเป็ นผู้กําหนดและแจ้ งให้ ทราบต่อไป
ทังนี การใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมือบริษัทฯ เรียกเก็บเงินจํานวนดังกล่าวได้ แล้ วเท่านัน หากบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงิน
ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทีไม่ได้ เกิดจากความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯจะถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญในครังนันๆ โดย
บริษัทฯ จะจัดส่งใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิพร้ อมกับเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรือดร๊ าฟท์ทีเรียกเก็บเงินไม่ได้ คืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญ
แสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใช้ สิทธิในครังนันๆ ทังนีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญได้ ใหม่ใน
วันกําหนดการใช้ สิทธิในครังต่อๆไป เว้ นแต่การใช้ สิทธิครังนันจะเป็ นการใช้ สิทธิครังสุดท้ ายบริษัทฯจะถือว่าใบสําคัญแสดงสิทธินนๆสิ
ั นสภาพลงโดยไม่มี
การใช้ สิทธิ ซึงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบีย และ/หรือค่าเสียหายอืนใดไม่ว่าในกรณีใด ๆ
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(ง)

หลักฐานประกอบการใช้ สิทธิ
1)
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

:

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรข้ าราชการ/สําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที
ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีทีมีการเปลียนชือ/ชือสกุล ซึงทําให้ ชือ/ชือสกุลไม่ตรงกับใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ให้ แนบเอกสารทีออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้ ง
เปลียนชือ/ชือสกุล เป็ นต้ น) พร้ อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้ อง
2)
บุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว : สําเนาหนังสือเดินทางทียังไม่หมดอายุ พร้ อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้ อง
3)
นิติบคุ คลสัญชาติไทย
: 3.1) สําเนาหนังสือรับรองทีกระทรวงพาณิชย์ออกให้ ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันกําหนดการ
ใช้ สิทธิในครังนัน ๆ พร้ อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มอี ํานาจลงนาม
ของนิติบคุ คลนัน และประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และ
3.2) สําเนาเอกสารตามข้ อ 1) หรือ 2) (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มอี ํานาจลงนามทีได้ ลงลายมือ
ชือรับรองสําเนาถูกต้ องในเอกสารตามข้ อ 3.1)
4)
นิติบคุ คลสัญชาติตา่ งด้ าว
: 4.1) สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตังนิติบคุ คล
และ/หรือสําเนาหนังสือรับรองของนิติ
บุคคล พร้ อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มอี ํานาจลงนามของนิติบคุ คล
นันและประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล(ถ้ ามี) และ
4.2) สําเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอํานาจลงนามทีได้ ลงลายมือชือรับรองสําเนาเอกสาร
ตามข้ อ 4.1) ทียังไม่หมดอายุพร้ อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้ อง โดยเอกสาร
ตามข้ อ 4.1) และ 4.2) ซึงผู้มอี ํานาจลงนามลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้ องแล้ ว
จะต้ องได้ รับการรับรองลายมือชือโดย Notary Public และมีอายุไม่เกิน 3 เดือนก่อน
วันกําหนดการใช้ สิทธิในครังนัน ๆ
ทังนีหากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้ สิทธิตามทีกล่าวข้ างต้ น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิไม่ประสงค์จะใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในครังนัน ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถใช้ ดลุ ยพินิจในการพิจารณาให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิใช้
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ตามความเหมาะสม
(จ)
จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิทีขอใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญเพิมทุนจะต้ องเป็ นจํานวนเต็มเท่านัน โดยอัตรการใช้ สิทธิเท่ากับใบสําคัญแสดง
สิทธิหนึงหน่วยต่อหุ้นสามัญหนึงหุ้นเว้ นแต่กรณีมกี ารปรับอัตราการใช้ สิทธิตามเงือนไขการปรับสิทธิตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5
(ฉ)
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้ องใช้ สิทธิในการซือหุ้นสามัญไม่ตํากว่า 100 หุ้นหรือทวีคณ
ู ของ 100 หุ้น ยกเว้ นกรณีทีใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว
มีเศษหรือเป็ นกรณีการใช้ สิทธิครังสุดท้ าย อย่างไรก็ตามในกรณีทีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีมีสิทธิในการซือหุ้นสามัญตํากว่า 100 หุ้น จะต้ องใช้ สิทธิในการ
ซือหุ้นสามัญในครังเดียวทังจํานวน
4.2
เงือนไขเพิมเติมส่วนทีเกียวกับการใช้ สิทธิของบุคคลทีไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย
(ก)
บุคคลทีไม่ใช่สญ
ั ชาติไทยจะสามารถใช้ สิทธิในการซือหุ้นสามัญใหม่ทงหมดหรื
ั
อบางส่วนได้ ก็ต่อเมือการใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญนันไม่ทําให้ ขดั ต่อ
ข้ อบังคับของบริษัทฯเกียวกับสิทธิการถือหุ้นของบุคคลทีไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย
(ข)
หากมีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิและ/หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิทีรอการใช้ สิทธิ ณ วันใช้ สิทธิ รวมกันมีมากกว่าจํานวนหุ้นสามัญที
อนุญาตให้ ซือได้ โดยไม่ขดั ต่อข้ อจํากัดการโอนหุ้นเรืองสัดส่วนการถือครองหุ้นของบุคคลทีมิใช่สญ
ั ชาติไทย บริษัทฯจะดําเนินการให้ ผ้ ทู ีมิใช่สญ
ั ชาติไทยได้
ใช้ สิทธิตามลําดับการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิทีครบถ้ วนสมบูรณ์ตามทีกําหนดในขันตอนและเงือนไขการใช้ สิทธิ
(ค)
บริษัทฯจะคืนใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิในส่วนทีไม่สามารถใช้ สิทธิและเงินทีเหลือให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิที
ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทยดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทําการ นับจากวันกําหนดการใช้ สิทธิในครังนันๆ โดยไม่มดี อกเบีย
(ง)
หากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่สามารถใช้ สิทธิได้ เนืองจากข้ อจํากัดเกี ยวกับการถือครองหุ้นของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ ถือว่าใบสําคัญ
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิทีนํามาใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญนันหมดอายุลง โดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีมิใช่สญ
ั ชาติไทยดังกล่าว ไม่มสี ิทธิ
เรียกร้ องค่าเสียหายใดๆต่อบริษัทฯ และบริษัทฯจะไม่ดําเนิการชดใช้ คา่ เสียหายทีเกิดขึนทังสิน
4.3
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรือภาษี อืนใด (ถ้ ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร หรือข้ อบังคับ หรื อ
กฎหมายต่าง ๆ ทีใช้ บงั คับกับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
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4.4
หากบริษัทฯ ได้ รับเอกสารแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิตามข้ อ 4.1 ไม่ครบถ้ วนหรือไม่ถกู ต้ อง หรือตรวจสอบได้ ว่าข้ อความทีผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิกรอกลงในใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญนันไม่ครบถ้ วนหรือไม่ถกู ต้ อง หรือติดอากรแสตมป์ (ถ้ ามี) ไม่ครบถ้ วนถูกต้ องตามบทบัญญัติ
แห่งประมวลรัษฎากร ข้ อบังคับ หรื อกฎหมายต่างๆ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้ องทําการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้
สิทธิ หากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ทําการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้
สิทธิซือหุ้นสามัญในครังนันๆ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ และเงินทีได้ รับไว้ คืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าวโดยไม่มดี อกเบียภายใน 14 วันทําการนับจากวันกําหนดการใช้ สิทธิในครังนันๆ ทังนีตามวิธีการและเงือนไขทีกําหนดโดยบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ผู้
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญได้ ใหม่ในวันกําหนดการใช้ สิทธิครังต่อๆ ไป เว้ นแต่การใช้ สิทธิครังนันจะเป็ นการใช้
สิทธิครังสุดท้ าย ให้ ถือว่าใบสําคัญแสดงสิทธินนั ๆ สินสภาพลงโดยไม่มกี ารใช้ สิทธิ โดยบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบียและ/หรือ ค่าเสียหายอืนใดไม่ว่า
ในกรณีใดๆ
ในกรณีทีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิชําระจํานวนเงินในการใช้ สิทธิไม่ครบถ้ วนหรือมีการชําระเงินเกินจํานวนในการใช้ สิทธิ บริษัทฯ มีสิทธิทีจะ
ดําเนินการประการใดประการหนึง ต่อไปนีตามทีบริษัทฯ จะเห็นสมควร
(ก)
ถือว่าการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิมจี ํานวนเท่ากับ (1) จํานวนหุ้นสามัญทีพึงจะได้ รับตามสิทธิ หรื อ (2) จํานวนหุ้นสามัญทีพึงได้ รับตาม
จํานวนเงินในการใช้ สิทธิซึงบริษัทฯ ได้ รับชําระไว้ จริงตามราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิในขณะนัน แล้ วแต่จํานวนใดจะน้ อยกว่า หรือ
(ข)
ให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิชําระเงินเพิมเติมตามจํานวนทีประสงค์จะใช้ สิทธิให้ ครบถ้ วนภายในระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ หาก
บริษัทฯ ไม่ได้ รับเงินครบตามจํานวนการใช้ สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ ถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญใน
ครังนัน ๆ เฉพาะส่วนทีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิชําระจํานวนเงินในการใช้ สิทธิไม่ครบถ้ วน ทังนี ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิ
ซือหุ้นสามัญได้ ใหม่ในวันกําหนดการใช้ สิทธิครังต่อ ๆ ไป เว้ นแต่เป็ นการใช้ สิทธิครังสุดท้ าย ให้ ถือว่าใบสําคัญแสดงสิทธินนั ๆ สินสภาพลงโดยไม่มกี ารใช้
สิทธิ โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบีย และ/หรือ ค่าเสียหายอืนใดไม่ว่าในกรณีใดๆ
ในกรณีตามข้ อ (ก) หรือ (ข) หากมีกรณีต้องส่งเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะส่งเงินทีเหลือจากการใช้ สิทธิหรือเงินทีได้ รับไว้ คืน
ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยไม่มดี อกเบียภายใน 14 วันทําการนับจากวันกําหนดการใช้ สิทธิในครังนันๆ ทังนี ตามวิธีการและเงือนไขทีกําหนดโดย
บริษัทฯ
อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้ มกี ารส่งมอบเช็คคืนเงินทีเหลือจากการใช้ สิทธิหรื อเงินทีได้ รับไว้ โดยไม่มกี ารใช้ สิทธิหรือไม่สามารถใช้ สิทธิ โดย
ได้ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยู่ทีระบุไว้ ในใบแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ รับเงินคืนแล้ วโดย
ชอบ และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่มสี ิทธิเรียกร้ องดอกเบีย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
4.5
ในกรณีทีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นจํานวนมากกว่าจํานวนทีประสงค์จะใช้ สิทธิ บริษัทฯ จะส่งใบสําคัญแสดงสิทธิ
ใบใหม่ โดยระบุจํานวนของใบสําคัญแสดงสิทธิส่วนทีเหลือให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวภายใน 15 วันนับจากวันกําหนดการใช้ สิทธิในครังนันๆ
และจะทําการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิใบเก่า
4.6
จํานวนหุ้นสามัญทีออกให้ เมือมีการใช้ สิทธิจะคํานวณโดยการนําจํานวนเงินในการใช้ สิทธิซึงผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ชําระตามทีกล่าวมา
ข้ างต้ น หารด้ วยราคาการใช้ สิทธิ โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเป็ นจํานวนเต็มไม่เกินจํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิคณ
ู ด้ วยอัตราการใช้ สิทธิ หากมี
การปรับราคาการใช้ สิทธิ และ/หรื ออัตราการใช้ สิทธิแล้ วทําให้ มเี ศษหุ้นเหลืออยู่จากการคํานวณดังกล่าวบริ ษัทฯจะไม่นําเศษหุ้นดังกล่าวมาคิดคํานวณ
โดยจะตัดเศษของหุ้นนันทิง และจะชําระคืนเงินทีเหลือจากการใช้ สิทธิดงั กล่าวโดยไม่มดี อกเบียให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันทําการนับจาก
วันกําหนดการใช้ สิทธิในครังนันๆ ทังนีตามวิธีการและเงือนไขทีกําหนดโดยบริษัทฯ เว้ นแต่จํานวนเงินทีบริษัทฯจะส่งคืนดังกล่าวมีจํานวนน้ อยกว่า 100
บาท ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้ องติดต่อขอรับเงินดังกล่าวคืนด้ วยตนเอง ณ ทีทําการของบริษัทฯ
4.7
เมือผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีประสงค์จะใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญได้ ปฏิบตั ิตามเงือนไขการแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญเพิมทุนตามข้ อ
4.1 อย่างครบถ้ วนถูกต้ อง กล่าวคือ ได้ ส่งมอบทังใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ และใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญพร้ อม
หลักฐานประกอบการใช้ สิทธิ และชําระเงินในการใช้ สิทธิถกู ต้ องและครบถ้ วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้ สิทธิได้ เว้ นแต่
จะได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากบริษัทฯ
4.8
เมือพ้ นระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิครังสุดท้ ายแล้ ว แต่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิยงั ไม่ได้ ปฏิบตั ิตามเงือนไขการแจ้ งความจํานง
การใช้ สิทธิตามข้ อ 4.1 อย่างครบถ้ วน ให้ ถือว่าใบสําคัญแสดงสิทธินนๆ
ั สินสภาพลงโดยไม่มกี ารใช้ สิทธิ และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะใช้ สิทธิไม่ได้ อีก
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4.9
บริษัทฯจะยืนขอจดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชําระแล้ วของบริษัทฯต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจํานวนหุ้นสามัญทีออกใหม่ตามการใช้ สิทธิภายใน
14 วันนับแต่วนั กําหนดการใช้ สิทธิในแต่ละครัง และบริษัทฯจะดําเนินการให้ นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีได้ ใช้
สิทธินนเข้
ั าเป็ นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นสามัญทีได้ ออกตามการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
4.10 ในการออกและส่งมอบหุ้นสามัญทีออกใหม่นนั ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอาจเลือกวิธีการรับมอบหุ้นสามัญวิธีการใดวิธีการหนึงดังต่อไปนีโดย
จะต้ องระบุมาในใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญด้ วย
(ก)
ในกรณีทีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิประสงค์ทีจะฝากหุ้นสามัญไว้ ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์
ซึงผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมบี ญ
ั ชีซือขาย
หลักทรัพย์อยู่ กรณีนีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิต้องระบุชือบริษัทหลักทรัพย์เลขทีสมาชิก (Broker) และเลขทีบัญชีซือขายหลักทรัพย์ของผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิให้ ถกู ต้ องในใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญ บริษัทฯจะส่งมอบหุ้นสามัญผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ดงั กล่าวภายใน 7 วันทําการ นับจากวัน
กําหนดการใช้ สิทธิแต่ละครัง
(ข)
ในกรณีทีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิประสงค์จะขอรับเป็ นใบหุ้นโดยให้ ออกใบหุ้นในชือของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ โดยศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นสามัญตามจํานวนทีได้ ใช้ สิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชือทีอยู่ทีระบุไว้ ในใบแจ้ งความจํานง
การใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญภายใน วันทําการนับจากวันกําหนดการใช้ สทิ ธิแต่ละครัง ในกรณีนผูี ้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญทีได้ รับ
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ จนกว่าจะได้ รับใบหุ้น
(ค)
ในกรณีทีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิประสงค์จะใช้ บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยจะฝากหุ้นสามัญไว้ ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
สมาชิกเลขที 600 ในกรณีนบริ
ี ษัทฯจะดําเนินการนําหุ้นสามัญทีเกิดจากการใช้ สิทธิฝากไว้ กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากจะบันทึกยอดบัญชี
จํานวนหุ้นสามัญ และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิทีได้ รับจัดสรรภายใน วันทําการนับจากวันครบกําหนดการใช้ สิทธิในแต่ละครัง
ในกรณีทีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเลือกให้ บริษัทฯ ดําเนินการตามข้ อ (ก) ชือของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิในใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญ
จะต้ องตรงกับชือเจ้ าของบัญชีซือขายหลักทรัพย์ทีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิประสงค์ทีจะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าว
มิฉะนันแล้ ว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะดําเนินการออกใบหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิตามข้ อ (ข) แทน
4.11 ในกรณีทีหุ้นสามัญทีสํารองไว้ เพือรองรับการใช้ สิทธิไม่เพียงพอ บริษัทฯจะดําเนินการชดใช้ คา่ เสียหายทีเกิดขึนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิที
ไม่สามารถใช้ สิทธิได้ ตามข้ อ 6
4.12 บริษัทฯจะไม่ชดใช้ ค่าเสียหายใดๆ ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ (ทังบุคคลธรรมดาและนิติบคุ คล) ซึงมีสญ
ั ชาติต่างด้ าว ทีไม่สามารถใช้ สิทธิได้
อันเนืองมาจากข้ อจํากัดในเรืองอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้ าว ซึงข้ อบังคับของบริษัทฯ กําหนดว่าสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้ าวจะต้ องไม่เกินกว่า
ร้ อยละ 35 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริษัทฯ
4.13 ใบสําคัญแสดงสิทธินีไม่มีข้อกําหนดให้ บริษัทฯเรียกให้ ใช้ สิทธิแปลงสภาพก่อนระยะเวลาทีกําหนด
5.

เงือนไขการปรั บสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัทฯจะดําเนินการปรับราคาการใช้ สิทธิและ/หรืออัตราการใช้ สิทธิในการซือหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิเมือเกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึงดังต่อไปนี เพือรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ให้ ด้อยไปกว่าเดิม
(ก)
เมือมีการเปลียนแปลงมูลค่าหุ้นทีตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็ นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น ซึงการเปลียนแปลงราคาการ
ใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีนบั ตังแต่วนั ทีได้ มกี ารเปลียนแปลงมูลค่าหุ้นทีตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพือให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดง
สิทธิได้ รับหุ้นสามัญตามจํานวนทีคํานวณได้ ตามสูตรและประเภทเช่นเดียวกับหุ้นสามัญของบริษัทฯทีออกภายหลังจากการเปลียนแปลงดังกล่าว
1)
ราคาการใช้ สิทธิจะเปลียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี
Price 1 =
Price 0 x Par 1
Par 0
2)
อัตราการใช้ สิทธิจะเปลียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี
Ratio 1 =
Ratio 0 x Par
Par
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โดยที
Price 1
คือ
ราคาการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลียนแปลง
Price 0
คือ
ราคาการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง
Ratio 1
คือ
อัตราการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลียนแปลง
Ratio 0
คือ
อัตราการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง
Par 1
คือ
มูลค่าหุ้นทีตราไว้ ของหุ้นสามัญหลังการเปลียนแปลง
Par 0
คือ
มูลค่าหุ้นทีตราไว้ ของหุ้นสามัญก่อนการเปลียนแปลง
(ข)
เมือบริษัทฯ ได้ เสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อประชาชนทัวไป และ/หรื อบุคคลในวงจํากัด ในราคาเฉลียต่อหุ้นของหุ้นสามัญที
ออกใหม่คํานวณได้ ตํากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ การเปลียนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สทิ ธิ จะมีผล
บังคับทันทีตงแต่
ั วนั แรกทีผู้ซือหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิในการจองซือหุ้นสามัญทีออกใหม่กรณีทีเป็ นการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Rights Offering)
และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญทีออกใหม่ กรณีทีเป็ นการเสนอขายให้ แก่ประชาชนทัวไป และ/หรือกรณีทีเป็ นการเสนอขายให้ แก่บคุ คลใน
วงจํากัด (แล้ วแต่กรณี)
“ราคาเฉลียต่อหุ้นของหุ้นสามัญทีออกใหม่” คํานวณได้ จากจํานวนเงินทังสินทีบริษัทฯ จะได้ รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ หักด้ วยค่าใช้ จา่ ยที
เกิดจากการออกหลักทรัพย์นนั (ถ้ ามี) หารด้ วยจํานวนหุ้นสามัญทีออกใหม่ทงหมด
ั
“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” หมายถึง มูลค่าการซือขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทังหมดหารด้ วยจํานวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที
มีการซือขายทังหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯในระหว่างระยะเวลา 15 วันทําการ (วันทีเปิ ดทําการซือขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวันทีใช้ ในการ
คํานวณ
“วันทีใช้ ในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกทีผู้ซือหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิในการจองซือหุ้นสามัญทีออกใหม่ กรณีทีเป็ นการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญทีออกใหม่กรณีทีเป็ นการเสนอขายให้ แก่ประชาชนทัวไป และ/หรือกรณีทีเป็ นการ
เสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด (แล้ วแต่กรณี)
ในกรณีทีไม่สามารถหาราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เนืองจากหุ้นสามัญไม่มกี ารซือขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯจะ
ดําเนินการกําหนดราคายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพือใช้ ในการคํานวณแทน
อนึง ในกรณีทีมีการเสนอขายหุ้นสามัญพร้ อมกันมากกว่าหนึงราคาเสนอขาย ภายใต้ เงือนไขทีต้ องจองซือด้ วยกัน ให้ ใช้ ราคาเสนอขายทุกราคา
มาคํานวณราคาเฉลียต่อหุ้นของหุ้นสามัญทีออกใหม่ แต่ในกรณีทีการเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้ เงือนไขทีจะต้ องจองซือด้ วยกันให้ นําเฉพาะราคา
เสนอขายทีตํากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯมาคํานวณการเปลียนแปลงเท่านัน
1)
ราคาการใช้ สิทธิจะเปลียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี
Price 1 =
Price 0 x [(A x MP) + BY]
[MP x (A + B)]
2)
อัตราการใช้ สิทธิจะเปลียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี
Ratio 1 =
Ratio 0 x [MP x (A + B)]
[(A x MP) + BY]
โดยที
Price 1
คือ
ราคาการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลียนแปลง
Price 0
คือ
ราคาการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง
Ratio 1
คือ
อัตราการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลียนแปลง
Ratio 0
คือ
อัตราการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง
MP
คือ
ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
A
คือ
จํานวนหุ้นสามัญทีได้ เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพือสิทธิในการจองซือหุ้นสามัญที
ออกใหม่กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรือวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญทีออกใหม่กรณี
เสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่ประชาชนทัวไป และ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด (แล้ วแต่กรณี)
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B

คือ

จํานวนหุ้นสามัญทีออกใหม่ทงการเสนอขายให้
ั
แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อเสนอขายให้ แก่ประชาชนทัวไป และ/หรื อเสนอ
ขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด
BY
คือ
จํานวนเงินทีได้ รับหักด้ วยค่าใช้ จ่าย (ถ้ ามี) จากหุ้นสามัญทีออกใหม่ทังการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอ
ขายให้ แก่ประชาชนทัวไป และ/หรือเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด
(ค)
เมือบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทัวไป และ/หรือบุคคลในวงจํากัด โดยทีหลักทรัพย์นนให้
ั
สิทธิทีจะแปลงสภาพ/เปลียนเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิในการซือหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญ) โดยทีราคา
สุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญทีออกใหม่เพือรองรับสิทธิดงั กล่าวตํากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
การเปลียนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั วนั แรกทีผู้ซือหุ้นสามัญไม่ได้ รับสิทธิการจองซือหลักทรัพย์ทีออก
ใหม่ใดๆ ทีให้ สิทธิทีจะแปลงสภาพ/เปลียนเป็ นหุ้นสามัญ หรือให้ สิทธิในการจองซือหุ้นสามัญ กรณีทีเป็ นการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Rights Offering)
และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ทีให้ สิทธิทีจะแปลงสภาพ/เปลียนเป็ นหุ้นสามัญ หรือให้ สิทธิในการซือหุ้นสามัญ กรณีทีเป็ นการ
เสนอขายให้ แก่ประชาชนทัวไป และ/หรือ กรณีทีเป็ นการเสนอขายให้ แก่ บคุ คลในวงจํากัด (แล้ วแต่กรณี)
“ราคาเฉลียต่อหุ้นของหุ้นสามัญทีออกใหม่เพือรองรับสิทธิ” คํานวณได้ จากจํานวนเงินทีบริษัทฯจะได้ รับจากการขายหลักทรัพย์ทีให้ สิทธิทีจะ
แปลงสภาพ/เปลียนเป็ นหุ้นสามัญ หรือให้ สิทธิในการซือหุ้นสามัญ หักด้ วยค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึนจากการออกหลักทรัพย์นนั (ถ้ ามี) รวมกับเงินทีจะได้ รับจาก
การแปลงสภาพ/เปลียนเป็ นหุ้นสามัญ หรือใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญนันหารด้ วยจํานวนหุ้นสามัญทังสินทีต้ องออกใหม่เพือรองรับการใช้ สิทธินนั โดยราคาตลาด
ทีใช้ ในการคํานวณให้ ใช้ เช่นเดียวกับข้ อ (ข)
1)
ราคาการใช้ สิทธิจะเปลียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี
Price 1 =
Price 0 x [(A x MP) + BY]
[MP x (A + B)]
2)
อัตราการใช้ สิทธิจะเปลียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี
Ratio 1 =
Ratio 0 x [MP x (A + B)]
[(A x MP) + BY]
โดยที
Price 1
คือ
ราคาการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลียนแปลง
Price 0
คือ
ราคาการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง
Ratio 1
คือ
อัตราการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลียนแปลง
Ratio 0
คือ
อัตราการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง
MP
คือ
ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
A
คือ
จํานวนหุ้นสามัญทีได้ เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพือสิทธิในการจองซือหลักทรัพย์ที
ออกใหม่ทีให้ สิทธิทีจะแปลงสภาพ/เปลียนเป็ นหุ้นสามัญ หรือให้ สิทธิในการซือหุ้นสามัญกรณีเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิม และ/หรื อวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ทีออกใหม่ทีให้ สิทธิทีจะแปลงสภาพ/เปลียนเป็ นหุ้นสามัญ
หรือให้ สิทธิในการซือหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้ แก่ประชาชนทัวไป และ/หรือกรณีเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด
(แล้ วแต่กรณี)
B
คือ
จํานวนหุ้นสามัญทีออกใหม่เพือรองรับการใช้ สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ทีให้ สิทธิทีจะแปลงสภาพ/เปลียนเป็ นหุ้นสามัญ
หรือให้ สิทธิในการซือหุ้นสามัญตามทีเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายให้ แก่ประชาชนทัวไป และ/หรื อ
เสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด
BY
คือ
จํานวนเงินทีได้ รับหักด้ วยค่าใช้ จ่าย (ถ้ ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ทีให้ สิทธิทีจะแปลงสภาพ/เปลียนเป็ นหุ้นสามัญ
หรือให้ สิทธิในการซือหุ้นสามัญ สําหรับการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายให้ แก่ประชาชนทัวไป และ/
หรือเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด รวมกับเงินทีจะได้ รับจากการใช้ สิทธิแปลงสภาพ/เปลียนเป็ นหุ้นสามัญ หรือใช้
สิทธิซือหุ้นสามัญ

11

( ง)

เมือบริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลทังหมดหรือบางส่วนเป็ นหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัทฯ ซึงการเปลียนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้
สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั วนั แรกทีผู้ซือหุ้นสามัญจะไม่มสี ิทธิรับหุ้นปั นผล (วันแรกทีขึนเครืองหมาย XD) โดยราคาตลาดทีใช้ ในการคํานวณให้ ใช้
เช่นเดียวกับข้ อ (ข) วันแรก (วันทีใช้ ในการคํานวณ) ทีผู้ซือหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิทีจะได้ รับเงินปั นผล และ/หรือหุ้นสามัญปั นผล (วันแรกทีตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึนเครืองหมาย XD)
1)
ราคาการใช้ สิทธิจะเปลียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี
Price 1 =
Price 0 x A
(A + B)
2)
อัตราการใช้ สิทธิจะเปลียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี
Ratio 1 =
Ratio 0 x (A + B)
A
โดยที
Price 1
คือ
ราคาการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลียนแปลง
Price 0
คือ
ราคาการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง
Ratio 1
คือ
อัตราการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลียนแปลง
Ratio 0
คือ
อัตราการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง
A
คือ
จํานวนหุ้นสามัญทีได้ เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพือสิทธิในการรับหุ้นปั นผล
B
คือ
จํานวนหุ้นสามัญทีออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปั นผล
(จ)
เมือบริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าร้ อยละ 100 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี
ทังนีการจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุทธิ และ/หรือกําไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ของแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีนนั จะไม่
คํานึงว่าเวลาทีมีการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวออกจริง จะเกิดขึนในหรือภายหลังสินรอบระยะเวลาบัญชีนนั ๆ
การเปลียนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั วนั แรกทีผู้ซือหุ้นสามัญจะไม่มสี ิทธิรับเงินปั นผล (วันแรกทีตลาด
หลักทรัพย์ฯขึนเครืองหมาย XD) โดยราคาตลาดทีใช้ ในการคํานวณให้ ใช้ เช่นเดียวกับข้ อ (ข)
“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” หมายถึง มูลค่าการซือขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทังหมดหารด้ วยจํานวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที
มีการซือขายทังหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯในระหว่างระยะเวลา 15 วันทําการ (วันทีเปิ ดทําการซือขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวันทีใช้ ในการ
คํานวณ
“วันทีใช้ ในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกทีผู้ซือหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิในเงินปั นผล (วันแรกทีตลาดหลักทรัพย์ฯขึนเครืองหมาย XD)
1)
ราคาการใช้ สิทธิจะเปลียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี
Price 1 =
Price 0 x [MP – (D – R)]
MP
2)
อัตราการใช้ สิทธิจะเปลียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี
Ratio 1 =
Ratio 0 x MP
[MP – (D-R)]
โดยที
Price 1
คือ
ราคาการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลียนแปลง
Price 0
คือ
ราคาการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง
Ratio 1
คือ
อัตราการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลียนแปลง
Ratio 0
คือ
อัตราการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง
MP
คือ
ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
D
คือ
เงินปั นผลต่อหุ้นทีจ่ายจริงแก่ผ้ ถู ือหุ้น
R
คือ
เงินปั นผลต่อหุ้นทีคํานวณจากกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหารด้ วยจํานวนหุ้นทีมีสิทธิได้ รับเงินปั นผล
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(ฉ)
ในกรณีทีมีเหตุการณ์ใด ๆ อันทําให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อนั พึงได้ โดยทีเหตุการณ์ใด ๆ นันไม่ได้ กําหนดอยู่ในข้ อ
(ก) – (จ) บริษัทฯ มีสิทธิจะพิจารณาเพือกําหนดการเปลียนแปลงราคาการใช้ สิทธิ และ/หรื ออัตราการใช้ สิทธิใหม่ (หรือปรับจํานวนหน่วยใบสําคัญแสดง
สิทธิแทนอัตราการใช้ สิทธิ) อย่างเป็ นธรรม โดยไม่ทําให้ สิทธิของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม ทังนีให้ ถือว่าผลการพิจารณานันเป็ นทีสุด โดยให้
ถือว่าผลการพิจารณานันเป็ นทีสุดและแจ้ งให้ สํานักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน วัน นับแต่วนั ทีมีเหตุให้ ต้องดําเนินการเปลียนแปลงการใช้ สิทธิดงั กล่าว
(ช)
การคํานวณการเปลียนแปลงราคาการใช้ สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้ สิทธิตามข้ อ (ก) ถึงข้ อ (ฉ) เป็ นอิสระต่อกัน สําหรับในกรณีทีเหตุการณ์ต่าง ๆ
เกิดขึนพร้ อมกัน ให้ คํานวณการเปลียนแปลงเรียงลําดับดังนี คือ ข้ อ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) (ฉ) ตามลําดับ โดยในแต่ละลําดับครังทีคํานวณการเปลียนแปลงให้
คงสภาพของราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิเป็ นทศนิยม 3 ตําแหน่ง
(ซ)
การคํานวณการเปลียนแปลงราคาการใช้ สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้ สิทธิตามข้ อ (ก) ถึงข้ อ (ฉ) จะไม่มกี ารเปลียนแปลงซึงทําให้ ราคาการใช้ สิทธิ
ใหม่สงู ขึนและ/หรื ออัตราการใช้ สิทธิลดลงเว้ นแต่กรณีการรวมหุ้น สําหรับการคํานวณจํานวนเงินจากการใช้ สิทธิจะคํานวณจากราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลัง
การเปลียนแปลง (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) คูณกับจํานวนหุ้นสามัญ โดยจํานวนหุ้นสามัญคํานวณได้ จากอัตราการใช้ สิทธิใหม่ (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) คูณกับ
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทีแสดงความจํานงการใช้ สิทธิ เมือคํานวณได้ จํานวนหุ้นออกมาเป็ นเศษหุ้นให้ ตดั เศษของหุ้นนันทิง ในกรณีทีมีเศษของบาทจาก
การคํานวณจํานวนเงินจากการใช้ สิทธิให้ ตดั เศษของบาททิง
(ฌ)
สําหรับกรณีการเปลียนแปลงราคาการใช้ สิทธิแล้ วมีผลทําให้ ราคาการใช้ สิทธิใหม่ตํากว่ามูลค่าหุ้นทีตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้ ใช้ มลู ค่า
หุ้นทีตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็ นราคาการใช้ สิทธิใหม่แทนการเปลียนแปลงราคาการใช้ สิทธิ และ/หรื ออัตราการใช้ สิทธิตามข้ อ (ก) ถึงข้ อ (ฉ)
บริษัทฯ จะดําเนินการแจ้ งผลการเปลียนแปลง โดยระบุรายละเอียดวิธีการคํานวณและเหตุผลทีต้ องมีการเปลียนแปลง ตลอดจนข้ อกําหนดสิทธิทีแก้ ไข
เพิมเติม ให้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ สํานักงานกลต. และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิในวันทีคณะกรรมการมีมติอนั อาจเป็ นเหตุให้ ต้องมีการปรับสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือก่อนวันทีการเปลียนแปลงราคาการใช้ สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้ สิทธิมผี ลบังคับใช้ และบริษัทฯ จะแจ้ งผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิถึง
ผลการเปลียนแปลงดังกล่าวผ่านทางสืออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯในวันเดียวกันกับทีบริษัทฯ แจ้ งสํานักงาน กลต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนาย
ทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ และจะจัดส่งข้ อกําหนดสิทธิทีแก้ ไขเพิมเติมให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิเมือได้ รับการร้ องขอภายใน 15 วันนับแต่วนั ที
ได้ รับการร้ องขอเป็ นหนังสือจากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และจะจัดให้ มกี ารเก็บรักษาสําเนาข้ อกําหนดสิทธิทีแก้ ไขเพิมเติม ณ สํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ
เพือให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถขอตรวจสอบสําเนาข้ อกําหนดสิทธิทีแก้ ไขเพิมเติมได้ ในวันและเวลาทําการของสถานทีดังกล่าว
(ญ)
บริษัทฯจะไม่ขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิและจะไม่แก้ ไขเปลียนแปลงราคาและอัตราการใช้ สิทธิเว้ นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงือนไขการ
ปรับสิทธิ
(ฎ)
บริษัทฯอาจทําการปรับราคาการใช้ สิทธิควบคู่กับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้ สิทธิก็ได้ ทังนีหากบริษัทฯต้ อง
ออกหุ้นรองรับเพิมเติม บริษัทฯต้ องยืนมติทีประชุมผู้ถือหุ้นทีอนุมตั ิให้ ออกหุ้นรองรับการปรับสิทธินนอย่
ั างเพียงพอต่อสํานักงานก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือ
ว่าบริษัทฯได้ รับอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นรองรับ
(ฏ)
ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงอัตราการใช้ สิทธิตามเกณฑ์การปรับอัตราการใช้ สิทธิตามทีระบุในเงือนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจํานวนหุ้น
สามัญทีจะได้ รับจากการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิให้ ตดั เศษของหุ้นนันทิง
6.
การชดใช้ ค่าเสียหายกรณีบริ ษัทฯไม่ สามารถจัดให้ มหี ้ ุนสามัญเพิมทุนเพือรองรั บการใช้ สิทธิ
6.1
บริษัทฯจะชดใช้ ค่าเสียหายให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิต่อเมือผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ แจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิตามเงือนไขการแจ้ ง
ความจํานงการใช้ สิทธิตามข้ อ 4.1 และบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้ มหี ้ นุ สามัญเพือรองรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ อย่างครบถ้ วน โดย
ค่าเสียหายทีบริษัทฯ จะชดใช้ ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวสามารถคํานวณได้ ตามทีกําหนดในข้ อ 6.3 ยกเว้ นกรณีตามทีระบุไว้ ในข้ อจํากัดการ
โอนใบสําคัญแสดงสิทธิและข้ อจํากัดการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิตามข้ อ 12
6.2
บริษัทฯ จะชดใช้ ค่าเสียหายตามข้ อ 6.1 ให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 30 วันนับจากวันกําหนดการใช้ สิทธิในครังนัน ๆ ทังนีบริษัทฯจะชําระ
เป็ นเช็คขีดคร่อมสังจ่ายเฉพาะและจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้ มกี ารส่งมอบเช็คเงินค่าเสียหายโดยได้ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยู่ทีระบุไว้ ในใบแจ้ งความจํานงใน
การใช้ สิทธิโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ รับเงินค่าเสียหายแล้ วโดยชอบ และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่มสี ิทธิเรียกร้ องดอกเบียและ/
หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป
6.3
การคํานวณค่าเสียหายทีบริษัทฯ จะชดใช้ ให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิตามข้ อ 6.1 มีสตู รการคํานวณ ดังนี
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ค่าเสียหายต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย = B x (MP – EP) โดยที
B
MP

คือ
คือ

จํานวนหุ้นสามัญทีไม่สามารถจัดให้ มี และ/หรื อเพิมขึนได้ ตามอัตราการใช้ สิทธิทีเปลียนแปลงเพิมขึนต่อ 1 หน่วย
ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึงคํานวณโดยนํามูลค่าการซือขายหุ้นสามัญของบริษัทฯทังหมดหารด้ วยจํานวนหุ้น
สามัญของบริษัทฯ ทีมีการซือขายทังหมดในตลาดหลักทรัพย์ ฯในระหว่างระยะเวลา 5 วันทําการ (วันทีเปิ ดทําการซือขายของตลาด
หลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิในครังนันๆ ซึงผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ แจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิ
EP
คือ
ราคาการใช้ สิทธิ หรือราคาการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทีเปลียนแปลงแล้ วตามเงือนไขการปรับสิทธิ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสญ
ั ชาติต่างด้ าว (ทังบุคคลธรรมดาและนิติบคุ คล) ไม่สามารถใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ได้ เนืองจากข้ อจํากัดในเรืองอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้ าว ซึงข้ อบังคับของบริษัทฯ กําหนดไว้ ว่า “หุ้นของบริษัทฯ สามารถโอนได้ โดยไม่มขี ้ อจํากัด
เว้ นแต่การโอนหุ้นนันเป็ นเหตุให้ มคี นต่างด้ าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ รวมกันเกินกว่าร้ อยละ 35 ของหุ้นทีออกจําหน่ายแล้ วทังหมดของบริษัทฯ การโอนหุ้นราย
ใดทีจะทําให้ อตั ราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้ าวในบริษัทฯเกินอัตราส่วนข้ างต้ น บริษัทฯ มีสิทธิทีจะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นรายนันได้ ” ในกรณี
เช่นนีบริษัทฯ จะไม่ชดใช้ ค่าเสียหาย หรือดําเนินการอืนใดให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิซึงเป็ นคนต่างด้ าวและผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึงเป็ นคนต่างด้ าว
ไม่มสี ิทธิเรียกร้ องค่าเสียหาย หรือเรียกร้ องให้ บริษัทฯ ชดใช้ ใดๆ ทังสิน
7.

สถานภาพของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทอยู
ี ่ ระหว่ างการแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิ
สถานะของใบสําคัญแสดงสิทธิทีอยู่ระหว่างวันทีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ แจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิ และวันก่อนวันทีกระทรวงพาณิชย์จะรับ
จดทะเบียนเพิมทุนชําระแล้ วอันเนืองมาจากการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิทียังไม่ได้ แจ้ ง
ความจํานงการใช้ สิทธิ และสถานภาพดังกล่าวนีจะสินสุดลงในวันทีกระทรวงพาณิชย์ได้ รับจดทะเบียนเพิมทุนชําระแล้ วอันเนืองมาจากการใช้ สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวแล้ ว
ในกรณีทีบริษัทฯ มีการปรับราคาการใช้ สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้ สิทธิในช่วงทีบริษัทฯ ยังไม่ได้ นําหุ้นสามัญทีเกิดขึนจากการใช้ สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีได้ ทําการใช้ สิทธิแล้ วจะได้ รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทฯจะ
ดําเนินการออกหุ้นสามัญใหม่เพิมเติมให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยเร็วทีสุดตามจํานวนทีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมสี ิทธิจะได้ รับหากราคาการใช้ สิทธิ
และ/หรืออัตราการใช้ สิทธิ (แล้ วแต่กรณี) ทีได้ ปรับใหม่นนมี
ั ผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอาจได้ รับหุ้นสามัญส่วนเพิมช้ ากว่าหุ้น
สามัญทีได้ รับก่อนหน้ านีแล้ ว ทังนีไม่เกิน 15 วันทําการ นับจากวันทีมีการปรับสิทธิ
8.

สิทธิของหุ้นสามัญเพิมทุนใหม่ ทเกิ
ี ดจากการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
สิทธิของหุ้นสามัญเพิมทุนทีออกตามการใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิทีออกในครังนีจะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ที
ออกไปก่อนหน้ านีซึงรวมทังสิทธิในการรับเงินปั นผลหรือผลประโยชน์อืนใดทีบริษัทฯ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ทังนี นับแต่วนั ทีกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิมทุน
ชําระแล้ ว และนายทะเบียนนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ จดแจ้ งชือผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หากบริษัทฯ ได้
ประกาศวันกําหนดให้ สิทธิในเงินปั นผล หรือผลประโยชน์อืนใดแก่ผ้ ถู ือหุ้นก่อนวันทีกระทรวงพาณิชย์ รับจดทะเบียนเพิมทุนชําระแล้ ว และนายทะเบียนผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ จดแจ้ งชือของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวจะไม่มสี ิทธิ
ได้ รับเงินปั นผลหรือผลประโยชน์อืนนัน
9.
9.1

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญทีเกิดจากการใช้ สิทธิทเสนอขาย
ี
ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัทฯ จะดําเนินการยืนคําขออนุญาตให้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณารับใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัท ฯ เป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 30 วัน นับจากวันทีบริษัทฯได้ ดําเนินการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเสร็จสินลง
9.2
ตลาดรองของหุ้นสามัญทีเกิดจากการใช้ สิทธิ
บริษัทฯจะนําหุ้นสามัญทีเกิดจากการใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน วัน นับแต่
วันทีมีการใช้ สิทธิ
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10.

การออก และการจัดสรร

10.1

วิธีการออกหลักทรัพย์
การออกใบสําคัญแสดงสิทธิครังนีไม่ผ่านผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจําหน่าย

10.2

วิธีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ

ใบสําคัญแสดงสิทธิในครังนีเป็ นการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่า
ดังนันจึงไม่มกี ารกําหนดวัน วิธีการจองและไม่มกี ารชําระเงินค่าจองซือใบสําคัญแสดงสิทธิ
10.3

วิธีการส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯจะดําเนินการให้ ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิและบริษัทฯจะดําเนินการส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมทีใช้ สิทธิจองซือหุ้นสามัญ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี
(ก)
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเดิมไม่มีบญ
ั ชีซือขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทฯจะออกและส่ง
มอบใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตามทีอยู่ทีระบุไว้ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยจะออกและส่งมอบให้ แก่ผ้ ทู ีได้ รับการจัดสรรเป็ นเวลาไม่
เกิน
วัน นับแต่วนั ทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิเพือให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถซือขายใบสําคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯได้ ทนั ทีทีได้ รับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้ ใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯสามารถทําการซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯได้
(ข)

กรณีผ้ ถู ือหุ้นเดิมมีบญ
ั ชีซือขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์หรื อบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หากผู้ถือหุ้นเดิมมีบญ
ั ชี

ซือขายหลักทรัพย์อยู่แล้ วกับบริษัทหลักทรัพย์
บริษัทฯจะดําเนินการให้ นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญ
จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมทีใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญตามจํานวนทีได้ รับการจัดสรร โดยการโอนเข้ าบัญชีหลักทรัพย์ผ่านระบบไร้ ใบหุ้น (Scripless System) ผ่าน
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ในกรณีนีผู้ได้ รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญครังแรกได้ ทนั และขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯได้ ทนั ทีทีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้ ใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯสามารถทําการซือขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
10.4.

รายละเอียดเกียวกับหุ้นสามัญทีออกใหม่เพือรองรับการใช้ สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ

จํานวนหุ้นสามัญทีออกใหม่เพือรองรับการใช้ สิทธิ
:
ไม่เกิน 429,138,312 หุ้น
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
มูลค่าหุ้นทีตราไว้
:
หุ้นละ 1 บาท
ราคาการใช้ สิทธิ
:
4 บาทต่อหุ้น เว้ นแต่กรณีมกี ารปรับราคาการใช้ สิทธิตามเงือนไขการปรับสิทธิ
เนืองจากหุ้นสามัญของบริษัทฯเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนันหุ้นสามัญทีออกใหม่เนืองจากการใช้ สิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิจะสามารถเข้ าทําการซือขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ได้ ภายหลังจากทีบริษัทฯ ดําเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญทีออกใหม่ดงั กล่าวเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯแล้ ว
โดยบริษัทฯจะดําเนินการยืนขออนุญาตนําหุ้นสามัญทีออกใหม่จากการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเข้ าจด
ทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯภายใน 30 วัน นับแต่วนั กําหนดการใช้ สิทธิในแต่ละครัง ทังนี เพือให้ ห้ นุ สามัญดังกล่าวสามารถทํา
การซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯได้ เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ
11.
การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ
11.1 การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิทีไม่ได้ ฝากไว้ กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี
(ก)
แบบการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เมือผู้โอนใบสําคัญแสดงสิทธิซึงเป็ นผู้ทีสมุด
ทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิระบุชือเป็ นเจ้ าของใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวนทีจะทําการโอนหรือผู้รับโอนคนสุดท้ าย โดยมีการสลักหลังแสดงการโอน
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ต่อเนืองครบถ้ วนจากผู้ทีปรากฏชือดังกล่าว (แล้ วแต่กรณี) และได้ ส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ รู ับโอนโดยลงลายมือชือสลักหลังแสดงการโอนให้ ไว้
ด้ วย
1)
ผลการโอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ระหว่างผูร้ บั โอนกับบริ ษัทฯ
การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิจะใช้ ยืนยันกับบริษัทฯได้ ก็ต่อเมือนายทะเบียนของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิได้ รับคําขอลงทะเบียนการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ พร้ อมทังใบสําคัญแสดงสิทธิทีผู้รับโอนใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ลงลายมือชือเป็ นผู้รับ
โอนในด้ านหลังของใบสําคัญแสดงสิทธินนครบถ้
ั
วนแล้ ว
2)
ผลของการโอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ระหว่างผูร้ บั โอนกับบุคคลภายนอก การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิจะใช้ ยืนยันกับบุคคลภายนอกได้ ก็ต่อเมือ
นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ลงทะเบียนการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเรียบร้ อยแล้ ว
(ข)
การขอลงทะเบียนการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ จะต้ องกระทํา ณ สํานักงานใหญ่ของนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิในวันและเวลาทําการ
ของนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ และจะต้ องทําตามแบบและวิธีการทีนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิกําหนด โดยนายทะเบียนของใบสําคัญ
แสดงสิทธิมสี ิทธิปฏิเสธไม่รับคําขอลงทะเบียนการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ หากนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิเห็นว่าการโอนใบสําคัญแสดงสิทธินนั
ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้ องส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิทีลงลายมือชือครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ในข้ อ 4.1(ก) พร้ อมทังหลักฐานอืน ๆ ที
ยืนยันถึงความถูกต้ องและความสมบูรณ์ของการโอน และการรับโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามทีนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิกําหนด ให้ แก่นาย
ทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิด้วย
ซึงนายทะเบียนจะลงทะเบียนการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แล้ วเสร็จ
ภายใน วันทําการ หลังจากวันทีนายทะเบียนได้ รับคําขอลงทะเบียนการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิพร้ อมทังใบสําคัญแสดงสิทธิและหลักฐานอืนๆ ทีจะต้ อง
ส่งมอบครบถ้ วนเรียบร้ อยแล้ ว
11.2 การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิทีฝากไว้ กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
สําหรับการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิทีฝากไว้ กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด นันให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และหน่วยงานอืนๆทีเกียวข้ อง
12.
ข้ อจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญทีเกิดจากการใช้ สิทธิ และข้ อจํากัดการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
.
บริษัทฯ ไม่มีข้อจํากัดในการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ เว้ นแต่การโอนทีเกิดขึนในช่วงปิ ดสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิเพือพักการโอนสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิครังสุดท้ ายเพือขอพักการซือขายใบสําคัญแสดงสิทธิ (ขึนเครืองหมาย SP) ล่วงหน้ า 3 วันทําการก่อน
วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิหรือระยะเวลาตามทีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด (ในกรณีทีการปิ ดสมุดทะเบียนพักการ
โอนใบสําคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทําการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ เลือนวันปิ ดสมุดทะเบียนเป็ นวันทําการก่อนหน้ า) อนึง ในกรณีทีจะ
มีการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯจะให้ มกี ารปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิเพือกําหนดสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนในทีประชุมในระยะเวลาไม่เกิน 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิด้วย และมีข้อจํากัดอันสืบเนืองมาจากข้ อบังคับของบริษัทฯ
ว่าด้ วยเรืองอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้ าว โดยมีรายละเอียดดังนี
(ก)
บริษัทฯ จะไม่ออกหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิทีเป็ นคนต่างด้ าว ซึงได้ ดําเนินการใช้ สิทธิตามเงือนไขการแจ้ งความจํานงการ
ใช้ สิทธิตามข้ อ 4.1 หากการใช้ สิทธิดงั กล่าวจะทําให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้ าวมีจํานวนเกินกว่าร้ อยละ 35 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
ของบริษัทฯ ตามทีระบุในข้ อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ดีใบสําคัญแสดงสิทธิยงั มีผลใช้ ต่อไปจนถึงวันสินสุดการใช้ สิทธิ หาก ณ วันใช้ สิทธิครังสุดท้ ายผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ชาวต่างด้ าวยังไม่สามารถใช้ สิทธิได้ เนืองจากอัตราส่วนการถือหุ้นของชาวต่างด้ าวในขณะนันเกินกว่าจํานวนทีระบุไว้ ในข้ อบังคับของ
บริษัทฯ ให้ ถือว่าใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวหมดอายุลงโดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีมีสญ
ั ชาติต่างด้ าวดังกล่าวไม่มสี ิทธิเรียกร้ องค่าเสียหายใดๆต่อ
บริษัทฯ และบริษัทฯจะไม่ดําเนินการชดใช้ ค่าเสียหายทีเกิดขึนทังสิน
(ข)
หากข้ อจํากัดตามข้ อ (ก) ข้ างต้ นมีผลทําให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิทีเป็ นคนต่างด้ าวทีได้ ดําเนินการใช้ สิทธิตามเงือนไขการแจ้ งความจํานงการ
ใช้ สิทธิตามข้ อ 4.1 ไม่สามารถใช้ สิทธิได้ ตามจํานวนทีระบุในใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใน
การคืนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิในส่วนทีไม่สามารถใช้ สิทธิ และส่งเงินทีเหลือในส่วนทีไม่สามารถใช้ สิทธิได้ คืนให้ แก่ผ้ ถู ือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทีเป็ นคนต่างด้ าวดังกล่าวโดยไม่มดี อกเบียภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใช้ สิทธิในครังนันๆ ทังนีตามวิธีการและเงือนไขที
กําหนดโดยบริษัทฯ
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(ค)
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีเป็ นคนต่างด้ าวจะไม่ได้ รับการชดเชยหรือชดใช้ ไม่ว่าในรูปแบบใดจากบริษัทฯ
ในกรณีทีไม่สามารถใช้ สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้ อจํากัดเรืองอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้ าวตามข้ อ (ก) ข้ างต้ น
12.2 ตามข้ อบังคับของบริษัทฯ หุ้นของบริษัทฯจะโอนได้ อย่างเสรีเว้ นแต่การโอนหุ้นทีมีผลทําให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบุคคลทีไม่ใช่บคุ คลสัญชาติไทย
ในบริษัทฯมีจํานวนเกินกว่าทีกําหนดในข้ อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทฯในส่วนที
เกียวกับการโอนหุ้นภายหลังการออกใบสําคัญแสดงสิทธินีโดยให้ ถือว่าการแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทฯมีผลบังคับต่อเงือนไขการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธินีนับตังแต่วนั ทีได้ รับจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์เป็ นต้ นไป
13.
การแก้ ไขเพิมเติมข้ อกําหนดสิทธิ
13.1 การแก้ ไขในส่วนทีเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ งหรือทีต้ องดําเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมายหรื อกรณีการปรับสิทธิตาม
ข้ อกําหนดสิทธินี
การแก้ ไขเปลียนแปลงข้ อกําหนดสิทธิในเรืองทีเห็นได้ ว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ งหรือในส่วนซึงไม่ทําให้ สิทธิของผู้
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิด้อยลง หรือเพือให้ เป็ นไปตามบทบัญญัติหรื อหลักเกณฑ์ทีกําหนดในกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายอืนใดทีเกียวข้ อง กฎระเบียบ หรือข้ อบังคับ หรือคําสัง ทีมีผลบังคับทัวไป หรือประกาศ หรือข้ อบังคับของสํานักงาน กลต. ทีเกียวข้ อง หรือกรณีการ
ปรับสิทธิตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5 ให้ บริษัทฯ กระทําได้ โดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากทีประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
13.2 การแก้ ไขเพิมเติมในกรณีอืน
การแก้ ไขเพิมเติมข้ อกําหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้ อ 13.1 ต้ องได้ รับความยินยอมจากบริษัทฯทีเป็ นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท และ
มติทีประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามทีระบุไว้ ในข้ อ 14.8 หรือ ข้ อ 14.10 แล้ วแต่กรณี
13.3 เงือนไขในการดําเนินการแก้ ไขเพิมเติมข้ อกําหนดสิทธิ
การแก้ ไขเพิมเติมข้ อกําหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับข้ อกําหนดตามประกาศทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใด ๆ ของ
สํานักงาน กลต. รวมทังทีจะมีการแก้ ไขเพิมเติมในภายหลัง เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผัน บริษัทฯจะแก้ ไขเพิมเติมข้ อกําหนดสิทธิตามมติทีประชุม
คณะกรรมการบริษัทหรื อตามมติทีประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 3 วันทําการนับตังแต่วนั ทีมีประชุมเพือลงมติ ทังนี บริษัทฯจะดําเนินการแจ้ งให้
สํานักงาน กลต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิทราบถึงการแก้ ไขเพิมเติมข้ อกําหนดสิทธิ และจะจัดส่งข้ อกําหนดสิทธิทีมีการ
แก้ ไขเพิมเติมดังกล่าวภายใน 15 วันนับจากวันทีมีการแก้ ไขเพิมเติมข้ อกําหนดสิทธิตามข้ อ 13.1 หรือ 13.2 (แล้ วแต่กรณี) และบริษัทฯ จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทราบถึงการแก้ ไขเพิมเติมข้ อกําหนดสิทธิดงั กล่าวในข้ อ 13.1 หรือ 13.2 ผ่านทางสืออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯในวันเดียวกัน
กับทีบริษัทฯ แจ้ งสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ และจะจัดส่งข้ อกําหนดสิทธิทีแก้ ไขเพิมเติมให้ แก่ผ้ ถู ือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิเมือได้ รับการร้ องขอภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีได้ รับการร้ องขอเป็ นหนังสือจากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และจะจัดให้ มกี ารเก็บรักษา
สําเนาข้ อกําหนดสิทธิทีแก้ ไขเพิมเติม ณ สํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพือให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถขอตรวจสอบสําเนาข้ อกําหนดสิทธิทีแก้ ไข
เพิมเติมได้ ในวันและเวลาทําการของสถานทีดังกล่าว
14. การประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
14.1 การเรียกประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัทฯจะเรียกประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพือขอมติในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึงภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีเกิดกรณีใดกรณีหนึง
ดังต่อไปนี
(1)
มีการเสนอขอแก้ ไขเพิมเติมข้ อกําหนดสิทธิในส่วนทีเป็ นสาระสําคัญตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 12.2
(2)
มีเหตุการณ์สําคัญซึงบริษัทฯเห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้ เสียของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอย่างเป็ นนัยสําคัญ หรือความสามารถของบริษัทฯใน
การปฏิบตั ิหน้ าทีตามข้ อกําหนดสิทธิ
(3)
มีผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิรายหนึงหรือหลายรายทีถือใบสําคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทียังมิได้
มีการใช้ สิทธิร้องขอให้ บริษัทฯดําเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยได้ ทําเป็ นหนังสือทีระบุเหตุผลอย่างชัดเจนในการขอให้ มกี ารประชุมผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ และบริษัทฯ จะต้ องจัดประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันทีได้ รับการร้ องขอจากผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิดงั กล่าว หากบริษัทฯ ไม่จดั การประชุมภายในกําหนดดังกล่าว ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถจัดประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ เอง
17

ทังนี บริษัทฯจะจัดให้ มกี ารปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิเพือกําหนดสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที
ประชุมในระยะเวลาไม่เกิน 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ ข้อมูลของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ไม่น้อยกว่า 7 วันทําการก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ
14.2 ผู้มสี ิทธิเข้ าร่วมประชุม
ผู้มสี ิทธิเข้ าร่วมในการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิแต่ละครัง จะประกอบด้ วยบุคคลต่างๆ ดังต่อไปนี
(1)
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิและตัวแทนของบริษัทฯ
(2)
ทีปรึกษาทางการเงิน ทีปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึงมีส่วนเกียวข้ องกับเรืองทีทีประชุมจะพิจารณา ซึงได้ รับการร้ องขอจากบริษัท และ/หรือผู้
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิให้ เข้ าร่วมประชุมเพือทําการชีแจงและแสดงความเห็นต่อทีประชุม
(3)
บุคคลใดๆ ทีประธานในทีประชุมอนุญาตให้ เข้ าร่วมประชุมในฐานะผู้สงั เกตการณ์
14.3 หนังสือเชิญประชุม
บริษัทฯจะเป็ นผู้จดั ทําหนังสือเชิญประชุมและส่งให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิทกุ รายทีมีรายชือปรากฎในสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดง
สิทธิ ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยหนังสือเชิญประชุมจะระบุอย่างน้ อยในเรือง สถานที วัน เวลา ผู้ทีขอให้ เรียก
ประชุม และวาระการประชุมกรณีทีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นผู้ขอให้ มกี ารประชุม ตามข้ อ 14.1(3) และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีร้ องขอนันมีเอกสารที
จะให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ใช้ ประกอบการพิจารณาเพือการลงมติ โดยจะให้ บริษัทฯเป็ นผู้รับผิดชอบในค่าใช้ จ่ายของการจัดทําสําเนาเพือแนบส่งไป
กับหนังสือเชิญประชุมและ/หรื อเพือการแจกจ่ายในทีประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ กรณีเช่นนีบริษัทฯมีสิ ทธิทีจะทําสําเนาเฉพาะเอกสารทีบริษัทฯเห็นว่า
เกียวข้ องและจําเป็ น และ/หรื อเฉพาะเนือความสําคัญทีบริษัทฯสรุ ปจากเอกสารเหล่านันเพือใช้ ในการดังกล่าวก็ได้
14.4 การมอบฉันทะ
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอาจแต่งตังผู้รับมอบฉันทะให้ เข้ าร่วมประชุม และ/หรื อออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิคราว
ใดๆก็ได้ โดยการมอบฉันทะนันต้ องทําเป็ นหนังสือตามแบบทีบริษัทฯหรือนายทะเบียนกําหนดและได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิพร้ อมกับหนังสือ
เชิญประชุมแล้ ว ทังนีผู้รับมอบฉันทะจะต้ องยืนหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานทีประชุม หรื อบุคคลทีประธานทีประชุมมอบหมายก่อนเริมการ
ประชุม
14.5 องค์ประชุม
ทีประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้ องมีผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิและ/หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึงถือใบสําคัญแสดง
สิทธิเป็ นจํานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทียังไม่ได้ ใช้ สิทธิเข้ าร่วมประชุม จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทีการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นการประชุมครังใหม่ทีเลือนมาจากการประชุมครังก่อนซึงไม่สามารถประชุมได้ เนืองจากไม่ครบ
องค์ประชุมตามวรรคก่อน การประชุมใหม่ครังนีจะต้ องประกอบด้ วยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิและ/หรื อผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 5 รายขึน
ไป จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
14.6 ประธานทีประชุม
ในการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีจัดขึนโดยบริษัทฯ ให้ ประธานกรรมการของบริษัทฯหรือบุคคลทีได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการ
ของบริษัทฯ ทําหน้ าทีเป็ นประธานทีประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีทีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นผู้จดั การประชุม ประธานในทีประชุมอาจจะมา
จากบุคคลทีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือกจากผู้ทีมาประชุมก็ได้ โดยทีทังสองกรณี ผู้เป็ นประธานทีประชุมไม่มสี ิทธิออกเสียงชีขาด
14.7 การเลือนประชุม
ในการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ว่าครังใด หากปรากฎว่าเมือล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 45 นาที ยังมีผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิเข้ าร่วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุม ประธานในทีประชุมจะต้ องสังเลิกการประชุมโดย
(1)
ในกรณีทีบริษัทฯเป็ นผู้เรียกประชุม ให้ ประธานในทีประชุมเลือนการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไปประชุมในวัน เวลา และสถานทีซึง
ประธานกําหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้ องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันแต่ไม่เกิน 14 วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม นอกจากนีเรืองทีพิจารณา
และลงมติในทีประชุมครังใหม่ จะต้ องเป็ นเรื องเดิมทีอาจพิจารณาได้ โดยชอบในการประชุมครังก่อนเท่านัน
(2)
ในกรณีทีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นผู้ร้องขอให้ เรียกประชุม หรือเป็ นการเรียกประชุมเนืองจากการประชุมในครังก่อนขาดองค์ประชุม จะไม่มี
การประชุมใหม่ตามกําหนดไว้ ในข้ อ (1)
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ทังนี หนังสือเชิญประชุมสําหรับการประชุมครังใหม่ทีจะจัดขึนจะส่งให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิตามรายชือและทีอยู่ซึงเคยได้ จดั ส่งหนังสือ
เชิญประชุมในครังก่อนทุกรายภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันนัดประชุมครังใหม่ โดยบริษัทฯมีสิทธิทีจะไม่ส่งเอกสารประกอบการประชุมซํากับ
ทีได้ เคยส่งไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมครังก่อน
14.8 มติทีประชุม
มติของทีประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทงหมดของผู
ั
้ ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิหรือผู้รับมอบฉันทะทีเข้ าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง และให้ มตินนมี
ั ผลผูกพันผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทกุ รายไม่ว่าจะได้ เข้ าร่วมประชุมหรือไม่ก็
ตาม
ผู้ทีมีสิทธิออกเสียงข้ างต้ น หมายถึงผู้ทีไม่มคี วามขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในเรืองทีทีประชุมจะพิจารณาลงมติ
14.9 รายงานการประชุม
บริษัทฯจะจัดทํารายงานการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยให้
ประธานทีประชุมถือใบสําคัญแสดงสิทธิในครังนันๆ เป็ นผู้ลงนามรับรองรายงานการประชุม ทังนีให้ จดั เก็บรายงานการประชุมไว้ ทีสํานักงานใหญ่ของ
บริษัทฯ
รายงานการประชุมดังกล่าวซึงลงนามโดยประธานทีประชุมในแต่ละครังให้ ถือว่าถูกต้ อง และผูกพันผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทกุ รายไม่ว่าจะได้
เข้ าร่วมประชุมด้ วยหรือไม่ก็ตาม ในกรณีทีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิร้องขอ บริษัทฯจะต้ องจัดส่งรายงานการประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิรายทีร้ อง
ขอด้ วย โดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทีเกียวกับการจัดส่งรายงานการประชุมนันๆ
14.10 มติเป็ นหนังสือแทนการประชุม
ในกรณีทีจะต้ องมีการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพือลงมติไม่ว่าเรืองหนึงเรืองใดตามทีกําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ บริษัทฯอาจขอให้ ผ้ ถู ื อ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทําความตกลงกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแทนการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพือลงมติในเรื องดังกล่าวได้ แต่มติดงั กล่าวจะต้ องมีผ้ ู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึงถือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นจํานวนไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทียังไม่ได้ ใช้ สิทธิทงหมด
ั
ลงลายมือชือให้
ความเห็นชอบไว้ เป็ นหลักฐานในหนังสือฉบับเดียวกันหรือหลายฉบับก็ได้ และส่งมอบให้ ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลทีได้ รับมอบหมายเป็ นผู้เก็บ
รักษาไว้
การลงมติตามวิธีการทีกําหนดในข้ อ 14.10 นี ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่สามารถยกเลิกหรือเพิกถอนมติทีส่งมาได้ เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอม
เป็ นหนังสือจากบริษัทฯ และมติดงั กล่าวจะมีผลใช้ บงั คับและผูกพันผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทกุ ราย ไม่ว่าจะได้ ลงลายมือชือให้ ความเห็นชอบในมติ
ดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม
14.11 ค่าใช้ จ่าย
บริษัทฯจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายตามสมควรทังหมดทีเกียวข้ องกับการจัดการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
15.

ผลบังคับของข้ อกําหนดสิทธิและกฎหมายทีใช้ บงั คับ
ข้ อกําหนดสิทธิจะมีผลใช้ บงั คับในวันทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันใช้ สิทธิครังสุดท้ าย โดยข้ อกําหนดสิทธินีจะใช้ บงั คับและตีความตาม
กฎหมายไทย หากมีข้อความใดๆ ในข้ อกําหนดสิทธินีขัดหรื อแย้ งกับกฎหมายหรือประกาศใดๆทีมีผลใช้ บงั คับตามกฎหมายกับใบสําคัญแสดงสิทธิให้ ใช้
ข้ อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสําคัญแสดงสิทธิแทนข้ อความของข้ อกําหนดสิทธิเฉพาะในส่วนทีขัดแย้ งกันนัน
ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของ
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ครังที 4 (SPALI-W4)

(ดร.ประทีป ตังมติธรรม)
ประธานคณะกรรมการบริษัท
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