ข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ITD-W1)
ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2558

ข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ITD-W1)
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
(ITD-W1) จานวน ไม่เกิน 1,055,968,165 หน่วย (“ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ”) ออกโดยบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
จากัด (มหาชน) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิม (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้น
ละ 1 บาท) จานวน 5 หุ้นต่อ ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย (5:1) หน่วย ทั้งนี้ ราคาเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ต่อ
หน่วยเท่ากับ 0 (ศูนย์) บาท โดยมีอัตราการใช้สิทธิ คือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (มูลค่า
หุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท) ได้ 1 หุ้น (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ) และมีราคาการใช้สิทธิซอื้ หุ้นสามัญตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ ที่ราคา 14 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ) ในกรณีทมี่ ีเศษของหุ้นหรือของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
จากการคานวณให้ปัดเศษนั้นทิ้ง
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จะได้รับสิทธิตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธินี้ โดยบริษัทและผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ จะต้องผูกพันตามข้อกาหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับทราบและเข้าใจ
ข้อกาหนดต่าง ๆ ของข้อกาหนดสิทธินี้เป็นอย่างดีแล้ว
อนึ่ง บริษัทจะจัดให้มีการเก็บรักษาสาเนาข้อกาหนดสิทธินี้ไว้ ณ สานักงานใหญ่ของบริษัทและ/หรือ สานักงาน
ใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดสิทธิน)ี้ เพื่อให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
สามารถขอตรวจสอบสาเนาข้อกาหนดสิทธินี้ได้ในวันและเวลาทาการของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิฯ และ/หรือ ตัวแทนรับ
แจ้งความจานงในการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี)
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คาจากัดความ
คาและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยูใ่ นข้อกาหนดสิทธินี้ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้
ข้อกาหนดสิทธิ

หมายถึง

ข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข่ องบริษัท และผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯฉบับนี้
รวมทั้งที่มกี ารแก้ไข
เพิ่มเติม (หากมี)

ตลาดหลักทรัพย์

หมายถึง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้
สิทธิ

หมายถึง

บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของบริษัทในการรับ
แจ้งความจานงในการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ

นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ หมายถึง

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
และ/หรือ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบให้ทาหน้าทีเ่ ป็น
นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ แทน

บริษัท

หมายถึง

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน)

ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ

หมายถึง

เอกสารที่ออกโดยบริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด เพื่อใช้แทนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ

ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ

หมายถึง

ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน)ครั้งที่ 1
(ITD-W1) ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือและสามารถโอนเปลี่ยนมือ
ได้ และให้หมายความรวมถึงใบแทนใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ ด้วย

ประกาศ ทจ. 34/2551

หมายถึง

ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551
เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นทีอ่ อกใหม่และหุ้นที่ออก
ใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15
ธันวาคม 2551 (รวมถึงทีม่ ีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ

หมายถึง

ผู้ที่ปรากฏรายชื่อในทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
เป็นเจ้าของ หรือผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ และให้
หมายความรวมถึงผูถ้ ือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
ด้วย
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ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการ
ใช้สิทธิ

หมายถึง

ระยะเวลาที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งประสงค์จะใช้
สิทธิในการซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทสามารถแจ้ง
ความจานงการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ได้
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.4.3

วันกาหนดการใช้สิทธิ

หมายถึง

วันที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.4.1

วันทาการ

หมายถึง

วันที่ธนาคารพาณิชย์เปิดทาการตามปกติใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวัน
อื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุด
ของธนาคารพาณิชย์

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

หมายถึง

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

สมุดทะเบียน

หมายถึง

แหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่
เก็บรักษาโดยนายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ

สิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิฯ

หมายถึง

สิทธิทั้งปวงในใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จากัดเฉพาะสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่
ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ และสิทธิในการได้รับ
ค่าเสียหายในกรณีหุ้นรองรับไม่เพียงพอ

หุ้นรองรับ

หมายถึง

หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทจานวนไม่เกิน
1,055,968,165 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ รวมทั้ง
หุ้นสามัญที่บริษัทอาจต้องออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีมี
การปรับสิทธิตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิ
นี้

สานักงาน กลต.

หมายถึง

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
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1.

รายละเอียดเกี่ยวกับใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
บริษัทได้ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จานวนไม่เกิน 1,055,968,165 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุน้ เดิมของบริษัท
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ที่มีรายชื่อปรากฏอยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2558
โดยมีราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 (ศูนย์) บาท ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิม (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
(par value) หุ้นละ 1 บาท) จานวน 5 หุ้นต่อ ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย (5:1) โดยมีรายละเอียดของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่เสนอขายดังต่อไปนี้
1.1

ลักษณะสาคัญของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ

ชื่อ

: ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อิตาเลียน
ไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ITD-W1)

ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ

: ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลีย่ นมือได้

วิธีการจัดสรร

: ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights
Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิม (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
(par value) หุ้นละ 1 บาท) จานวน 5 หุ้นต่อ ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ 1
หน่วย (5:1) โดยหากมีเศษของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เกิดขึ้นจากการ
คานวณ ให้ปัดเศษนั้นทิง้

จานวนที่ออก

: ไม่เกิน 1,055,968,165 หน่วย

ราคาต่อหน่วย

: 0 บาท (ศูนย์บาท)

อัตราการใช้สิทธิ

: ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญบริษัท (มูลค่าหุ้นที่
ตราไว้ (par value) หุ้นละ 1 บาทได้ 1 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par
value) หุ้นละ 1 บาท เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สทิ ธิตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิ

ราคาการใช้สิทธิ

: 14 บาท ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการ
ปรับสิทธิ

วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิฯ

: วันที่ 14 พฤษภาคม 2558

วันครบกาหนดอายุใบสาคัญ
แสดงสิทธิ

: วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

อัตราการจัดสรร

: 5 หุ้นสามัญเดิม (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) หุ้นละ 1 บาท) ต่อ 1
หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิฯ หากมีเศษของหุ้นหรือของใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง
4

อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ

: ไม่เกิน 4 ปี นับแต่วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิฯ

ระยะเวลาการใช้สิทธิ

: ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ได้
ในวันทาการสุดท้ายของทุกๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่าวคือวัน
ทาการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม)
โดยวันกาหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือวันทาการสุดท้ายของสิ้นไตรมาส
แรกนับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
ซึ่งตรงกับวันที่
30
มิถุนายน 2558 และวันกาหนดการใช้สิทธิครั้ง สุดท้าย คือวันที่
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 4 ปี นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ ซึ่งตรงกับวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ระยะเวลาการแจ้งความจานงใน : ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซือ้ หุ้นสามัญ
การใช้สิทธิ
ของบริษัทจะต้องแจ้งความจานงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในระหว่าง
5 วันก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ยกเว้นการแสดงความ
จานงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจานงในการใช้สิทธิใน
ระหว่าง 15 วันก่อนวันกาหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
การไม่สามารถยกเลิกการแจ้ง
ความจานงในการใช้สิทธิ

: เมื่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ได้แจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิซื้อหุ้น
สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้ง
ความจานงได้

จานวนหุ้นสามัญที่จดั สรรไว้เพื่อ : ไม่เกิน 1,055,968,165 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งคิดเป็น
รองรับ
สัดส่วนหุ้นรองรับต่อจานวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั
เท่ากับร้อยละ 20.00 ณ วันที่ 5 มีนาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่ทปี่ ระชุม
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ความเห็นชอบการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
ฯ จานวน 5,279,840,828 หุ้น
ตลาดรองของใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ

: บริษัทจะนาใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิด
จากการใช้สิทธิแปลงสภาพ

: บริษัทจะนาหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในครัง้ นี้เข้าจดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น : การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
(Price Dilution)
ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ โดยผู้
ถือหุ้นเดิมของบริษัททัง้ จานวน จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น อย่างไรก็
ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมด
จานวน 1,055,968,165 หน่วย โดยผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิม
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ของบริษัท จะทาให้กาไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share: EPS) ลดลง
เท่ากับร้อยละ 16.68*
* คานวณจาก (EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย) หารด้วย
EPS ก่อนเสนอขายโดย
“EPS ก่อนเสนอขาย” = กาไรสุทธิจานวน 522,153,000 บาท (กาไร
สุทธิย้อนหลัง 12 เดือน ตั้งแต่งวดวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2557) หารด้วยจานวนหุ้นที่ชาระแล้วจานวน 5,279,840,828
หุ้น
522,153,000

= 0.0989 บาทต่อหุ้น

5,279,840,828
“EPS หลังเสนอขาย” = กาไรสุทธิจานวน 522,153,000 บาท (กาไร
สุทธิย้อนหลัง 12 เดือน ตั้งแต่งวดวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2557) หารด้วยผลบวกของ (1) จานวนหุ้นทีช่ าระแล้วจานวน
5,279,840,828 หุ้น กับ (2) จานวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้
522,153,000

= 0.0824 บาทต่อหุ้น

5,279,840,828 + 1,055,968,155
ดังนั้น การลดลงของกาไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution) จึงเท่ากับ
16.68 =

(0.0989 – 0.0824)
0.0989
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ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรหรือ : การลดของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม
ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ โดยผู้
(Control Dilution)
ถือหุ้นเดิมของบริษัททัง้ จานวน จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น อย่างไรก็
ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมด
จานวน 1,055,968,165 หน่วย โดยผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัท จะทาให้สดั ส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้อย
ละ 16.67*
* คานวณจากจานวนหุ้นรองรับที่ออกในครัง้ นี้ หารด้วยผลบวกของ (1)
จานวนหุ้นทีช่ าระแล้วจานวน 5,279,840,828 หุ้น กับ (2) จานวนหุ้น
รองรับที่ออกในครัง้ นี้
ร้อยละ 16.67

=

1,055,968,165
5,279,840,828 + 1,055,968,165

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อ : บริษัทจะดาเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิตาม
รองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้
เงื่อนไขในการปรับสิทธิ เมื่อมีเหตุการณ์ตามทีก่ าหนดไว้ในข้อกาหนด
สิทธิ
สิทธิและเงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลกั ษณะ
ตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 11 (4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้ ที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อ
รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ เช่น
(ก)

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็น
ผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น

(ข)

เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่า

(ค)

เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่าหรือมี
การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิในราคาต่า

(ง)

เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออก
ใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น

(จ)

เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ใน
ข้อกาหนดสิทธิ

(ฉ)

เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทาให้ผล
ประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จะได้รับ
เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ด้อยไปกว่าเดิม
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เป็นต้น
วัตถุประสงค์ของการออก
: เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึง่ ให้การสนับสนุนการ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
และ ดาเนินธุรกิจของบริษัทมาโดยตลอด
และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ
ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจาก ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครัง้ นี้
ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับ
จากการเพิม่ ทุน

1.2

: ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทในครัง้ นี้จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุน้ ของ
บริษัทต่อเมื่อบริษัทได้ดาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้ว
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว
และในกรณีที่บริษทั มีการ
จ่ายเงินปันผลก็จะมีสิทธิที่จะได้รบั เงินปันผลในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท

ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ สมุดทะเบียน และผู้ทรงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
1.2.1

นายทะเบียนมีหน้าทีต่ ้องออกใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ทุกราย
สาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนจะระบุชอื่
“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” เป็นผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ แทนในสมุดทะเบียน นายทะเบียนจะ
ออกใบสาคัญแสดงสิทธิฯ หรือออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ตามแบบที่นายทะเบียน
กาหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

1.2.2

นายทะเบียนมีหน้าทีต่ ามสัญญาแต่งตัง้ นายทะเบียนทีจ่ ะต้องจัดทาและเก็บรักษาสมุด
ทะเบียนไว้จนกว่าใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดจะมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับของบริษัทหรือ
จนกว่าจะครบกาหนดอายุใบสาคัญแสดงสิทธิฯ (แล้วแต่กรณี)

1.2.3

ผู้ทรงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
-

ผู้ทรงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิฯ กรณีทั่วไป
สิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
จะตกได้แก่บุคคลหรือนิตบิ ุคคลที่ปรากฏชื่อเป็น
เจ้าของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ในจานวนที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนในขณะนั้น ๆ หรือ
ในวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนในกรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เว้นแต่จะได้มีการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ (ซึ่งสามารถใช้ยัน
กับบริษัทได้ตามข้อ 1.3) เกิดขึน้ แล้วในวันปิดสมุดทะเบียนที่เกีย่ วข้องข้างต้น ซึง่
สิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จะตกได้แก่ผู้รับโอนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ

-

ผู้ทรงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิฯ กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ แทน
สิ ท ธิ ใ นใบสาคั ญ แสดงสิ ท ธิ ฯ จะตกได้ แ ก่ บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ น ายทะเบี ย น
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรง
สิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ในจานวนที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งนายทะเบียน
โดยจานวนดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่าจานวนรวมของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ในชื่อ
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ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนในขณะนั้น ๆ หรือในวันแรก
ของการปิดสมุดทะเบียนในกรณีที่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ
1.2.4

1.3

เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งนายทะเบียน นายทะเบียนมีหน้าที่ต้องออกใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ
ลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิฯ รายดังกล่าวเป็นผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
ในสมุดทะเบียนตามจานวนที่ได้รบั แจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ และลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนจะแก้ไขจานวนรวมของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดย
หักจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ ออก ส่วนจานวนรวมของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์นั้น หากนายทะเบียนไม่ได้ทาการแก้ไข (ไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่ามีจานวน
ลดลงตามจานวนของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้แยกไปออกใบสาคัญแสดงสิทธิฯ และ
ลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว

การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
1.3.1

การโอนใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ฯ ที่ มิ ไ ด้ ฝ ากไว้ กั บ ศู น ย์ รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์ ใ ห้ เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้
-

การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเป็นผู้ที่สมุดทะเบียนระบุชื่อ
เป็นเจ้าของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ตามจานวนที่จะทาการโอน หรือผู้รับโอนคน
สุดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ทปี่ รากฏชื่อดังกล่าว
(แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลัก
หลังแสดงการโอนไว้ด้วย

-

ผลการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ระหว่างผู้รับโอนกับบริษัท การโอนใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ จะใช้ยันกับบริษัทได้กต็ ่อเมื่อนายทะเบียนได้รับคาขอลงทะเบียนการโอน
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯพร้อมทัง้ ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่ผู้รับโอนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
ได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ นั้นครบถ้วนแล้ว

-

ผลของการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอน
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
จะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมือ่ นายทะเบียนได้
ลงทะเบียนการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ในสมุดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

-

การขอลงทะเบียนการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องกระทา ณ สานักงานใหญ่
ของนายทะเบียนในวันและเวลาทาการของนายทะเบียน และจะต้องทาตามแบบ
และวิธีการที่นายทะเบียนกาหนด
โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ ที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น พร้อมทั้งหลักฐานอื่น ๆ
9

ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ ในสมุดทะเบียนพร้อมทั้งใบสาคัญแสดงสิทธิฯ และหลักฐานอื่น ๆ ที่
จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ดี นายทะเบียนมีสิทธิปฏิเสธไม่
รับคาขอลงทะเบียนการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ หากนายทะเบียนเห็นว่าการโอน
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย
1.3.2
1.4

สาหรั บ การโอนใบสาคั ญ แสดงสิ ท ธิ ฯ ที่ ฝากไว้ กั บ ศู น ย์ รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์ ใ ห้ เ ป็ น ไปตาม
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิซอื้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
1.4.1

วันกาหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ได้ในวันทาการสุดท้าย
ของทุกๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่าวคือวันทาการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน
กันยายน และธันวาคม ) โดยวันกาหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือวันทาการสุดท้ายของสิ้นไตร
มาสแรกนับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และวัน
กาหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือวันที่ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 4 ปี นับจากวันที่
ออกใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งตรงกับวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ในกรณีที่วันกาหนดการใช้
สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทาการของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สทิ ธิครั้งสุดท้ายเป็นวันทาการ
สุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย

1.4.2

การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนทัง้ หมดหรือบางส่วนก็ได้ สาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่เหลือและไม่ได้ใช้
สิทธิภายในวันกาหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะถือว่าผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ไม่
ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว และให้ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธิฯ นั้นๆ
สิ้นสภาพโดยไม่มีการใช้สิทธิ

1.4.3

ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
-

ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญแต่ละครัง้ (ยกเว้นการใช้
สิทธิครั้งสุดท้าย)
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องแจ้งความจานงตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อ 1.4.6
ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ของทุกวันทาการภายในระยะเวลา 5 (ห้า) วัน
ก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง (ต่อไปนี้เรียกว่า “ระยะเวลาการแจ้งความ
จานงในการใช้สทิ ธิ”)
ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งข่าวเกีย่ วกับระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ อัตรา
การใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ พร้อมทั้งสถานทีใ่ ช้สิทธิ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของ
ตลาดหลักทรัพย์ (SET SMART/ ELCID) เพื่อแจ้งให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
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ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) วันก่อนระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้
สิทธิแต่ละครั้ง
-

ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องแจ้งความจานงตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อ 1.4.6
ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ของทุกวันทาการ ภายในระยะเวลา 15 (สิบห้า)
วันก่อนวันครบกาหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (ต่อไปนี้เรียกว่า “ระยะเวลาการ
แจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิครั้งสุดท้าย”)
ทั้งนี้
บริษัทจะแจ้งข่าวเกีย่ วกับระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิครัง้
สุดท้าย อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ พร้อมทั้งสถานที่ใช้สิทธิ ผ่านระบบ
เผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SET SMART/ ELCID) พร้อมทั้งจะส่ง
จดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ ครั้งสุดท้าย ทัง้ นี้ บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ เป็นเวลา 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันก่อนวันกาหนดใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย และตลาด
หลักทรัพย์จะทาการขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขายชัว่ คราว (SP) ล่วงหน้า 3
(สาม) วันทาการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน

ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทาการของตลาดหลักทรัพย์
ให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนเป็นวันทาการก่อนหน้า ทั้งนี้ ใบสาคัญแสดงสิทธิจะพักการซื้อขายจนถึงวัน
ครบกาหนดการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย1.4.4
นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชั้น 4 และ 7 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 0-2229-2800
โทรสาร: 0-2359-1259
TSD Call Center: 0-2229-2888
Website: http://www.set.or.th/tsd/th/tsd.html
นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียน ซึ่งในสมุด
ทะเบียนจะต้องประกอบด้วยชื่อ และนามสกุล สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามทีศ่ ูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะกาหนด ในกรณี
ข้อมูลไม่ตรงกัน บริษัทจะถือว่าสมุดทะเบียนเป็นข้อมูลที่ถกู ต้อง
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ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
มีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือข้อผิดพลาดใน
รายละเอียดในการลงบันทึกในสมุดทะเบียน
และนายทะเบียนจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
ข้อผิดพลาดดังกล่าว
บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ โดยจะทาการแจ้ง
ให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน ผ่านระบบเผยแพร่
ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SET SMART/ ELCID) และแจ้งให้สานักงาน กลต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันเช่นกัน รวมทั้งบริษัทจะดาเนินการจัดส่งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้กับผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย
1.4.5

การรับแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิและสถานที่ติดต่อในการใช้สทิ ธิ
บริษัทจะรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ และรับชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ สามารถติดต่อบริษัทเพื่อแจ้งความจานง
ในการใช้สิทธิตามรายละเอียด ดังนี้
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน)
ฝ่ายบริการองค์กร ชั้น 38
2034/132-161 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02 716 1600 ต่อ 3800
โทรสาร: 02 716 1494
อีเมล: cccs@itd.co.th
ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกีย่ วกับการรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
และ/หรือ การแต่งตั้งตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ และ/หรือ สถานที่ที่ติดต่อใน
การใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ทราบผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ (SET SMART/ ELCID)

1.4.6

ขั้นตอนการใช้สิทธิ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
สามารถขอรับใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่
บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ
บริษัท (www.itd.co.th) โดยสามารถแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่
บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิตามระยะเวลาการแจ้งความจานง
ในการใช้สิทธิตามที่ระบุในข้อ 1.4.3 ข้างต้น
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ในกรณีที่ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ อยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ ที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจานงและกรอกแบบคาขอเพื่อขอถอนใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
(ก)

ในกรณีที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนอยูใ่ นบัญชี
“บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” ผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ ที่ต้องการใช้สิทธิตอ้ งแจ้งความจานงและกรอกแบบคาขอเพื่อขอถอน
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่
เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะ
ดาเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จาก
บัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” โดยศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์จะดาเนินการออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

(ข)

ในกรณีที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ อยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ใน “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” ผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่ต้องการใช้สิทธิ ต้องแจ้งความจานงและกรอกแบบคาขอ
เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
จาก
“บัญชีบริษัทผู้ออก
หลักทรัพย์” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดาเนินการออกใบแทนใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ (ทัง้ ที่ถือเป็นใบสาคัญแสดงสิทธิฯ และในระบบไร้ใบหลักทรัพย์
(Scripless)) ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจานง
ในการใช้สิทธิ
โดยต้องดาเนินการและส่งเอกสารแจ้งความจานงในการใช้สิทธิภายใน
ระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ดังนี้
ก)

แบบแสดงความจานงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน
และครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ และส่งให้แก่
บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ในช่วงระยะเวลาการแจ้ง
ความจานงในการใช้สิทธิ

ข)

ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์
กาหนด ซึง่ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ตามจานวนที่
ระบุในแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิ
และหนังสือมอบอานาจให้ผู้อื่นมารับ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ฉบับใหม่สาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้า
มี) และส่งให้แก่ บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ

ค)

ชาระเงินตามจานวนที่ระบุในใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
และส่งหลักฐานการชาระเงินให้แก่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงใน
13

การใช้สิทธิ โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซอื้ หุ้น จะต้อง (1)
โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด
(มหาชน) สาขา อิตลั ไทยทาวเวอร์ ชื่อบัญชี “บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อป
เมนต์” เลขที่บัญชี 251-3-00166-0 โดยให้แนบหลักฐานการโอนเงินที่ธนาคาร
ออกให้ พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อไว้ด้วย หรือ (2)
ชาระเป็นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขต
กรุงเทพมหานคร ภายใน 1 (หนึ่ง) วันทาการนับจากวันที่แจ้งความจานงการใช้สิทธิ
ในแต่ละครัง้ โดยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ ต้องลงวันทีก่ ่อนกาหนดการใช้
สิทธิ 3 (สาม) วันทาการ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บมจ. อิตาเลียนไทย
ดีเวล๊อปเมนต์” โดยให้ระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้
ด้านหลังด้วย หรือ (3) ชาระโดยวิธีการอื่นตามแต่ที่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้ง
ความจานงในการใช้สิทธิ จะเป็นผู้กาหนดและแจ้งให้ทราบต่อไป
ทั้งนี้
การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทและ/หรือ
ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ เรียกเก็บเงินดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หาก
บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิเรียกเก็บเงินไม่ได้ดว้ ย
เหตุผลใดๆ ที่มิได้เกิดจากความผิดของบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานง
ในการใช้สิทธิ บริษัทจะถือว่าผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ แสดงเจตนายกเลิกการใช้
สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นัน้ โดยบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานง
ในการใช้สิทธิ จะจัดส่งใบสาคัญแสดงสิทธิฯ พร้อมกับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรื
อดร๊าฟท์ที่เรียกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ภายใน 14 (สิบสี่)
วันนับจากวันกาหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ แต่ทั้งนี้ ไม่ถือเป็นการตัดสิทธิที่ผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิใน
ครั้งสุดท้าย บริษัทจะถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธิฯ นั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้
สิทธิซึ่งบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ จะไม่รับผิดชอบ
ต่อดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่วา่ กรณีใด ๆ
ง)

ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด
(ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้
บังคับในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ

จ)

หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ
1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สาเนาบัตรประชาชน หรือสาเนาบัตรข้าราชการ
หรือสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยงั ไม่
หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยนเชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่ง
ทาให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น
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ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมลง
ลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
2) บุคคลธรรมดาต่างด้าว

:

สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง

3) นิติบุคคลสัญชาติไทย

: สาเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่กระทรวงพาณิชย์
ออกให้ไม่เกิน 6 (หก) เดือนก่อนวันกาหนดการ
ใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยกรรมการผู้มีอานาจที่มชี ื่อปรากฏอยู่ใน
หนังสือรับรองบริษัทนั้น และเอกสารหลักฐาน
ของกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อตาม 1)
หรือ 2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง

4) นิติบุคคลต่างด้าว

: สาเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล
และ/หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคลรับรองโดย
Notary public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดย
กรรมการผู้มีอานาจ และเอกสารหลักฐานของ
กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2)
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง

5) คัสโตเดียน

: สาเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary
public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น พร้อม
หนังสือแต่งตัง้ คัสโตเดียน และเอกสารหลักฐาน
ของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2)
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่
กล่าวข้างต้น บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ขอสงวน
สิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ ในครั้งนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงใน
การใช้สิทธิ สามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ใช้สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ได้ตามความเหมาะสม
1.4.7

จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องเป็นจานวนเต็ม
เท่านั้น โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสาคัญแสดงสิทธิฯ หนึ่งหน่วยต่อหุ้นสามัญหนึ่งหุ้น เว้น
แต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.5

1.4.8

จานวนหุ้นสามัญที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิจะคานวณโดยการนาจานวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่ง
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ได้ชาระตามที่กล่าวข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มี
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การใช้สิทธินั้น โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญเป็นจานวนเต็ม ไม่เกินจานวนหน่วยของใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ คูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้
สิทธิแล้วทาให้มีเศษเหลืออยูจ่ ากการคานวณดังกล่าว บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความ
จานงในการใช้สิทธิ จะไม่นาเศษดังกล่าวมาคิดคานวณและจะชาระเงินที่เหลือจากการใช้
สิทธิดังกล่าวเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะคืนให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
โดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันกาหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งโดยไม่มี
ดอกเบี้ยไม่วา่ ในกรณีใด ๆ
ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิ และ/
หรืออัตราการใช้สิทธิตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจานวนหุ้นสามัญทีจ่ ะ
ได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ให้ตดั เศษของหุ้นทิ้ง
1.4.9

ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญไม่ตากว่
่ า 100 (หนึง่ ร้อย) หุ้น
สามัญ โดยจานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็น
จานวนเต็มเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ มีสิทธิในการซื้อหุ้นต่า
กว่า 100 (หนึง่ ร้อย) หุ้นสามัญ จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในครั้งเดียวทั้งจานวน
ยกเว้นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายนี้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จะสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้น
สามัญโดยไม่มกี ารกาหนดจานวนหุ้นสามัญขั้นต่า

1.4.10 หากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ได้รับเอกสารแจ้งความจานง
ในการใช้สิทธิตามข้อ 1.4.6 จ) ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกู ต้อง หรือจานวนเงินที่บริษัทได้รับชาระ
ไม่ครบตามจานวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
หรือบริษัท
ตรวจสอบได้วา่ ข้อความที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ กรอกลงในแบบแสดงความจานงการใช้
สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วน
ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ข้อบังคับ หรือกฎหมายต่าง ๆ ผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ จะต้องทาการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
ในแต่ละครัง้ หากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ทาการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา
ดังกล่าว บริษัทและ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ จะถือว่าผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ แสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครัง้ นัน้ ๆ และบริษัทและ/หรือ
ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ จะจัดส่งเงินที่ได้รับโดยไม่มีดอกเบี้ย และใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ คืนให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันกาหนดการ
ใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ ตามวิธกี ารและเงื่อนไขที่กาหนดโดยบริษัทและ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความ
จานงในการใช้สิทธิ ทั้งนี้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ สามารถแจ้งความจานงการใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญใหม่ได้ ในวันกาหนดการใช้สิทธิครัง้ ต่อไป เว้นแต่การใช้สทิ ธิครั้งนั้นจะเป็นการใช้สิทธิ
ครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธิฯ นั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ บริษัทจะไม่
รับผิดชอบต่อดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่วา่ กรณีใด ๆ
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1.4.11 ในกรณีที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ชาระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัท และ/หรือ
ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ มีสิทธิที่จะดาเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้
ตามที่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิจะเห็นสมควร
ก)

ถือว่าการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ
หรือ

ข)

ถือว่าจานวนหุ้นสามัญทีจ่ องซื้อมีจานวนเท่ากับจานวนเงินที่ได้รบั จากการใช้สิทธิ
ตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น หรือ

ค)

ให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ชาระเงินเพิ่มเติมตามจานวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้
ครบถ้วนภายในระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิในครั้งนั้น หากบริษัท
และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ไม่ได้รับเงินครบตามจานวนใน
การใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงใน
การใช้สิทธิ จะถือว่าการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิในครัง้ นั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่
มีการใช้สิทธิ

หมายเหตุ: ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะดาเนินการตามข้อ ข) ข้างต้น
การกระทาใด ๆ ของบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ให้ถือว่าเป็น
ที่สุด
ในกรณีตามข้อ ก) และ ค) บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ จะส่ง
เงินที่ได้รับไว้คืนเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะและใบสาคัญแสดงสิทธิฯ โดยจะถือว่าไม่มี
การใช้สิทธิดังกล่าว โดยจะส่งคืนให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ภายใน 14 (สิบสี่) วันทาการนับจากวันกาหนดการใช้สิทธิในครั้งนัน้ ๆ โดยไม่มีดอกเบีย้
ในกรณีตามข้อ ข) บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ จะถือว่ามีการใช้
สิทธิเพียงบางส่วน และบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ จะส่งมอบ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
ส่วนทีเ่ หลือคืนให้กับผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่) วันทาการนับจากวันกาหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ พร้อมเงิน
ส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) โดยไม่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ดี ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังไม่มกี ารใช้สิทธิ
ดังกล่าว ยังมีผลต่อไปจนถึงวันกาหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิครัง้
สุดท้าย
1.4.12 ในกรณีที่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ ไม่สามารถคืนเงินส่วนที่
ไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ได้ภายในระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันนับแต่วันครบ
กาหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จะได้รับดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ
7.5 ต่อปี โดยคานวณจากเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธินับแต่วันที่พ้นกาหนด 14 (สิบสี่) วันดังกล่าว
จนถึงวันที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับคืน
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อย่างไรก็ดี หากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิได้ทาการส่งเช็ค
ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคาสั่งจ่ายเงินของธนาคาร ซึง่ ขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือ
ใบสาคัญสิทธิฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในหนังสือแสดงความจานงในการใช้
สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับเงินคืนโดยชอบและผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป
1.4.13 เมื่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
แจ้งความจานงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสาคัญแสดงสิทธิฯ แบบ
แสดงความจานงการใช้สิทธิซื้อหุน้ สามัญ
พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามข้อ
1.4.6 จ) และชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ จะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก
บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
1.4.14 เมื่อพ้นกาหนดวันกาหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ยังมิได้ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิกาหนด
ไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธิฯ นั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มกี ารใช้สิทธิ และผู้
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จะใช้สทิ ธิใด ๆ ไม่ได้อีก
1.4.15 ในกรณีที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เป็นจานวนมากกว่าจานวน
ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิจะส่งใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ ใบใหม่โดยมีจานวนของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่ลดลงให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ ดังกล่าว หากใบสาคัญแสดงสิทธิฯ นั้นอยูใ่ นระบบใบหุ้น โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันครบกาหนดการใช้สิทธินั้น ๆ และจะทาการยกเลิกใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ ใบเก่า
1.4.16 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตาม
จานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สาหรับการใช้สิทธิในแต่ละครั้งภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับตั้งแต่
วันที่บริษัทได้รับชาระค่าหุ้นตามจานวนทีม่ ีการใช้สิทธิแต่ละครั้ง และบริษัทจะดาเนินการให้
นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้าเป็นผู้
ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจานวนหุ้นสามัญที่คานวณได้จากการใช้
สิทธิในครั้งนั้น
ทั้งนี้ บริษัทจะดาเนินการยื่นคาขอให้รับหุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30
(สามสิบ) วันนับแต่วันกาหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้
หุ้นสามัญใหม่ที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จะมีสิทธิและสถานะเท่า
เทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทุกประการ นับตั้งแต่วันที่มกี ารจดแจ้ง
ชื่อของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯหรือผู้รับสิทธิแทนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและจดทะเบียนเพิ่ม
18

ทุนชาระแล้วเนื่องจากการออกหุน้ สามัญใหม่ จากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ กับ
กระทรวงพาณิชย์แล้ว
1.4.17 ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สารองไว้เพือ่ รองรับการใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษัทจะดาเนินการชดใช้
ค่าเสียหายทีเ่ กิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามข้อ 1.8
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่ไม่สามารถใช้
สิทธิได้ ถึงแม้วา่ จะมีหุ้นสามัญเพียงพอ ในกรณีที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เป็นบุคคลต่าง
ด้าวหรือนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ เพราะถูกจากัดสิทธิตามสัดส่วนการถือ
หุ้นที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท
1.5

เงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม บริษัทจะ
ดาเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้
1.5.1

เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการ
รวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้นของบริษทั โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ
จะมีผลบังคับทันทีนับตัง้ แต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท
ซึ่งการปรับสิทธินี้ทาเพื่อให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับหุ้นจานวนเท่าเดิม เสมือนว่าไม่มี
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าทีต่ ราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท
(1)

ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี้
Price 1 =

(2)

Price 0 x (Par 1)
Par 0
อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี้
Ratio 1 =

โดยที่

1.5.2

Price 1 คือ

Ratio 0 x (Par 0)
Par 1
ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Price 0 คือ

ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

Ratio 1 คือ

อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ

อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

Par 1

คือ

มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง

Par 0

คือ

มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทัว่ ไป และ/
หรือบุคคลในวงจากัด โดย “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่” ต่ากว่าร้อยละ 90
(เก้าสิบ) ของ “ราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษทั ” ซึง่ การเปลี่ยนแปลงราคาการ
ใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญ ไม่ได้รับสิทธิใน
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การจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครือ่ งหมาย XR) สาหรับกรณี
ที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้น
สามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจากัด แล้วแต่กรณี
“ราคาสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สามัญที่ออกใหม่” คานวณได้จากจานวนเงินทั้งหมดที่บริษัทจะ
ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่
ออกนั้น (ถ้ามี) หารด้วยจานวนหุน้ สามัญที่ออกใหม่ทั้งหมด
อนึ่ง ในกรณีที่มกี ารเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย
ภายใต้เงื่อนไขทีจ่ ะต้องจองซื้อหุน้ ดังกล่าวด้วยกัน ให้นาราคาเสนอขายทุกราคามาคานวณ
ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญทีอ่ อกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายใน
เงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นาเฉพาะราคาเสนอขายทีต่ ากว่
่ าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ
"ราคาตลาดต่อหุ้นของหุน้ สามัญของบริษทั " มาคานวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น
"ราคาตลาดต่อหุ้นของหุน้ สามัญของบริษทั " ได้กาหนดไว้เท่ากับมูลค่าการซื้อขายหุ้น
สามัญของบริษัททั้งหมดหารด้วยจานวนหุ้นสามัญของบริษัททีม่ กี ารซื้อขายทัง้ หมดในตลาด
หลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 15 (สิบห้า) วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคานวณ
“วันที่ใช้ในการคานวณ” หมายถึงวันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้น
สามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สาหรับกรณีที่เป็นการเสนอ
ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่
สาหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจากัด แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มี
การซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะดาเนินการกาหนดราคายุติธรรมของหุ้นสามัญของ
บริษัทเพื่อใช้ในการคานวณแทน
“ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบ
(1)

ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี้
Price 1 =

(2)

Price 0 x [(A x MP) + BX]
[MP x (A + B)]
อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี้
Ratio 1 =

Ratio 0 x [MP x (A + B)]
[(A x MP) + BX]

โดยที่
Price 1

คือ

ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Price 0

คือ

ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
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1.5.3

Ratio 1

คือ

อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0

คือ

อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

MP

คือ

ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท

A

คือ

จานวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิด
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออก
ใหม่กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวัน
ก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีเสนอ
ขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขายหุ้น
สามัญให้แก่บุคคลในวงจากัด แล้วแต่กรณี

B

คือ

จานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/
หรือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
และ/หรือเสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจากัด

BX

คือ

จานวนเงินทีจ่ ะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจากการ
ออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) ทั้งจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิม และ/หรือเสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจากัด

เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายประชาชน
ทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจากัดโดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้น
สามัญได้ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (“หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสทิ ธิแปลงสภาพ”)
เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยที่ “ราคาสุทธิต่อหุ้น
ของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพือ่ รองรับสิทธิ” ดังกล่าวต่ากว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ
“ราคาตลาดต่อหุน้ ของหุ้นสามัญของบริษทั ”
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อ
หุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ /
เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้น
เครื่องหมาย XR) สาหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ
วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้น
สามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซือ้ หุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้กบั ประชาชนทัว่ ไป และ/หรือ
กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด แล้วแต่กรณี
“ราคาสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” คานวณได้จากจานวนเงินที่
บริษัทจะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือ
ให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี)
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รวมกับเงินที่จะได้รับจากการแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนัน้
หารด้วยจานวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น
อนึ่ง ในกรณีที่มกี ารเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 (หนึง่ ) ราคาการเสนอ
ขาย ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหุ้นดังกล่าวด้วยกัน ให้นาราคาเสนอขายทุกราคามา
คานวณราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีทกี่ ารเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่
ภายในเงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นาเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ากว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ)
ของ "ราคาตลาดต่อหุน้ ของหุ้นสามัญของบริษทั " มาคานวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น
"ราคาตลาดต่อหุ้นของหุน้ สามัญของบริษทั " มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ
1.5.2 ข้างต้น
“วันที่ใช้ในการคานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อ
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อ
หุ้นสามัญ สาหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right
Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพ
เป็นหุ้นสามัญ
หรือให้สทิ ธิในการซื้อหุ้นสามัญสาหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่
ประชาชนทัว่ ไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด แล้วแต่กรณี
(1)

ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี้
Price 1 =

(2)

Price 0 x [(A x MP) + BX]
[MP x (A + B)]
อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี้
Ratio 1 =

Ratio 0 x [MP x (A + B)]
[(A x MP) + BX]

โดยที่
Price 1

คือ

ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Price 0

คือ

ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

Ratio 1

คือ

อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0

คือ

อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

MP

คือ

ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท

A

คือ

จานวนหุน้ สามัญที่ได้เรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิด
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออก
ใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้
สิทธิในการซือ้ หุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/
หรือวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ทมี่ ี
สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิ
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ในการจองซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/
หรือกรณีเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด แล้วแต่กรณี

1.5.4

B

คือ

จานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ
หลักทรัพย์ใด ๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้น
สามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญตามที่เสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/
หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด

BX

คือ

จานวนเงินทีจ่ ะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจากการ
ออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้น
สามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ สาหรับการเสนอ
ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทัว่ ไป และ/
หรือ เสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด รวมกับเงินที่จะได้รับจาก
การใช้สิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิ
ในการจองซื้อหุ้นสามัญ

เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงั้ แต่วัน
แรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรบั หุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)
(1)

ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี้
Price 1 =

(2)

Price 0 x A
(A + B)
อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี้
Ratio 1 =

Ratio 0 x (A + B)
A

โดยที่

1.5.5

Price 1

คือ

ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Price 0

คือ

ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

Ratio 1

คือ

อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0

คือ

อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

A

คือ

จานวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิด
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล

B

คือ

จานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล

เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของกาไรสุทธิตามงบ
การเงินรวมของบริษัท (ที่ได้มกี ารตรวจสอบแล้ว) หลังจากหักขาดทุนสะสม สารองตาม
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กฎหมาย ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและภาษีเงินได้จากผลการดาเนินงานในรอบระยะเวลา
บัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ
อัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วัน
แรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)
ทั้งนี้ อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น คานวณโดยนาเงินปันผลที่จ่ายออกจริง
จากผลการดาเนินงานในแต่ละรอบระยะบัญชี
หารด้วยกาไรสุทธิตามงบการเงินรวมของ
บริษัท (ที่ได้มีการตรวจสอบแล้ว) หลังจากหักขาดทุนสะสม สารองตามกฎหมาย ส่วนของผู้
ถือหุ้นส่วนน้อยและภาษีเงินได้ ของผลการดาเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกัน โดย
ที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าวให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบัญชี
ดังกล่าวด้วย
วันที่ใช้ในการคานวณ หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รบั สิทธิในเงินปันผล (วันแรก
ที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)
(1)

ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี้
Price 1 =

(2)

Price 0 x [MP - (D - R)]
MP
อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี้
Ratio 1 =

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

โดยที่

1.5.6

Price 1 คือ

ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Price 0 คือ

ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

Ratio 1 คือ

อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ

อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

MP

คือ

ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท

D

คือ

เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถอื หุ้น

R

คือ

เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายในอัตราร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของกาไร
สุทธิตามงบการเงินรวมของบริษทั (ที่ได้มีการตรวจสอบแล้ว)
หลังจากหักขาดทุนสะสมและสารองตามกฎหมาย หารด้วย
จานวนหุ้นทัง้ หมดทีม่ ีสิทธิได้รับเงินปันผล

ในกรณีที่มเี หตุการณ์ใด ๆ อันทาให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เสียสิทธิ
และประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กาหนดอยู่ในข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.5
ดังกล่าวข้างต้น ให้บริษัทพิจารณาเพื่อกาหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ
อัตราการใช้สิทธิ (หรือปรับจานวนหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิฯ แทนอัตราการใช้สิทธิ) ใหม่
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อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทาให้สิทธิของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่า
ผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และให้บริษัทแจ้งให้สานักงาน กลต. ตลาดหลักทรัพย์ และนาย
ทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวด้วยภายในระยะเวลา 15
(สิบห้า) วันนับตั้งแต่วันที่มเี หตุให้ต้องดาเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดงั กล่าว
1.5.7

การคานวณการเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 เป็น
อิสระต่อกัน และจะคานวณการเปลี่ยนแปลงตามลาดับเหตุการณ์ก่อนหลัง ในกรณีทมี่ ี
เหตุการณ์ต่าง ๆ จะเกิดขึ้นพร้อมกันให้คานวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลาดับดังนี้ คือ ข้อ1.5.1
ข้อ 1.5.5 ข้อ 1.5.4 ข้อ 1.5.2 ข้อ 1.5.3 และข้อ 1.5.6 โดยในแต่ละลาดับครั้งที่มกี ารคานวณ
การเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 (สาม)
ตาแหน่ง

1.5.8

การคานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ
1.5.6 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึง่ ทาให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ
ลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น สาหรับการคานวณจานวนเงินจากการใช้สิทธิ จะคานวณจาก
ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง (ทศนิยม 3 ตาแหน่ง) คูณกับจานวนหุ้นสามัญ
(จานวนหุ้นสามัญคานวณได้จาก อัตราการใช้สิทธิใหม่ คูณกับจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
ที่แสดงความจานงการใช้สิทธิ เมื่อคานวณได้จานวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตัดเศษของหุ้น
นั้นทิ้ง) ในกรณีจานวนเงินที่คานวณได้จากการใช้สิทธิมีเศษของบาทให้ตดั เศษของบาททิง้
ทั้งนี้
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทาให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ที่
คานวณตามสูตรมีราคาต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของบริษัทนั้น
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปรับราคาการใช้สิทธิใหม่เพียงเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ
เท่านั้น สาหรับอัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อตั ราการใช้สิทธิที่คานวณได้ตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ
1.5.6 เช่นเดิม

1.5.9

บริษัทอาจทาการปรับราคาการใช้สิทธิควบคูก่ ับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ใหม่ทดแทน
การปรับอัตราการใช้สิทธิก็ได้

1.5.10 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 และ/
หรือ การออกใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.9
บริษัทจะดาเนินการแจ้งรายละเอียดเกีย่ วกับการปรับอัตราและราคาของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทันทีหรือก่อนวันที่อัตราหรือราคาใช้สิทธิแปลงสภาพมีผลบังคับผ่านทางสื่ออิเลคโทรนิคส์
ของตลาดหลักทรัพย์ (SETSMART/ELCID) และแจ้งต่อสานักงาน กลต. ภายใน 15 (สิบห้า)
วันนับแต่วันทีก่ ารปรับสิทธิมีผลบังคับใช้ และจัดส่งข้อกาหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ และจะจัดให้มกี ารเก็บรักษาสาเนาข้อกาหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ
สานักงานใหญ่ของบริษัท และ/หรือ สานักงานใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้
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สิทธิ เพื่อให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ สามารถขอตรวจสอบสาเนาข้อกาหนดสิทธิที่แก้ไข
เพิ่มเติมได้ในวันและเวลาทาการของสถานที่ดงั กล่าว
1.6

การแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิและเงือ่ นไขของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
1.6.1

การปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.5 ข้างต้น และการแก้ไขในส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ โดยชัดแจ้งหรือที่ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและการแก้ไข
ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ ซึง่ การแก้ไขเพิ่มเติมนี้จะต้องไม่ขัดต่อบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้ง กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือคาสั่งทีม่ ีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือข้อบังคับ
ของสานักงาน กลต. ที่เกี่ยวข้อง ให้บริษัทกระทาได้โดยไม่ตอ้ งได้รับความยินยอมจากที่
ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ภายหลังจากที่ได้แจ้งให้สานักงาน กลต. รับทราบแล้ว

1.6.2

การแก้ไขเพิม่ เติมข้อกาหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้อ 1.6.1 จะต้องได้รับความยินยอมจาก
บริษัทและที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อกาหนดสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ในข้อ 1.6.2 นี้ ยกเว้นการปรับ
สิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.5 จะต้องได้รับความยินยอมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่ง
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
ทั้งนี้ บริษัทจะดาเนินการแจ้งให้สานักงาน กลต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ทราบถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิทธิ และจะจัดส่งข้อกาหนดสิทธิ
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่มกี ารแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อกาหนดสิทธิตามข้อ 1.6.1 หรือ 1.6.2 แล้วแต่กรณี

1.7

1.6.3

การแก้ไขเพิม่ เติมข้อกาหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใด จะต้องไม่ขดั หรือแย้งกับข้อกาหนดตาม
ประกาศ ทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใดของสานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งทีจ่ ะเพิม่ เติมภายหลังที่
บริษัทได้รับอนุญาตจากสานักงาน กลต. ให้ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ

1.6.4

ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิฯ และ/หรือ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ไม่มีสิทธิที่จะเสนอให้แก้ไข
ข้อกาหนดสิทธิในเรื่องอัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ และอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
ยกเว้นเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
และต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ
กฎหมายและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

การประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
การเรียก และ/หรือ การประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ให้เป็นไปตามวิธีการดังต่อไปนี้
1.7.1

บริษัทมีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่บริษัทต้องเรียก
ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อขอมติในการดาเนินการใดอย่างหนึง่ โดยเร็วภายใน 30
(สามสิบ) วันนับแต่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
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(ก)

หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดสิทธิในสาระสาคัญไม่ว่าโดยบริษัท
หรือผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 1.6 หรือ

(ข)

หากมีเหตุการณ์ซงึ่ บริษัทเห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถอื ใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ อย่างเป็นนัยสาคัญ หรือความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
ข้อกาหนดสิทธิ

ในกรณีที่บริษัทไม่ดาเนินการจัดการประชุมภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่บริษัททราบ
ว่าเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรือ (ข) ข้างต้น ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของจานวนหน่วยทั้งหมดของใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิอาจร้องขอให้ดาเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ได้ โดย
ระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว และบริษัทจะต้องจัด
ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ได้รับการ
ร้องขอจากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวนั้น
ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทจะดาเนินการปิดสมุดทะเบียนเพื่อ
กาหนดสิทธิของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน
การประชุมดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์จะทาการขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) 3 (สาม)
วันทาการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน หรือภายในระยะเวลาตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
1.7.2

ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ไม่วา่ จะเป็นการประชุมเนื่องจากผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ (ที่ยงั มิได้ใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน) ร้องขอ หรือคณะกรรมการบริษัทมี
มติให้เรียกประชุม ให้บริษัทจัดทาหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอให้เรียก
ประชุม และเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม และจัดส่งให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ (ที่ยงั มิได้
ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน) แต่ละราย ตามรายชื่อ และที่อยู่ที่ปรากฏอยูใ่ นสมุด
ทะเบียน และแจ้งผ่านทางสื่อของตลาดหลักทรัพย์ (SETSMART / ELCID) ไม่น้อยกว่า 7
(เจ็ด) วันก่อนการประชุมในแต่ละครั้ง

1.7.3

ในการประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ (ที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้
สิทธิไปแล้วบางส่วน) ซึ่งมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวจะต้อง
จัดทาหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทกาหนด และให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่
ประชุมหรือผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ หมายถึง ผู้
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ทีย่ งั ไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนของบริษัทซึ่งปรากฏ
รายชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกาหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุม โดยไม่
รวมถึงผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
ที่มีส่วนได้เสียซึ่งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
ข้อพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาลงมติ
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ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีสว่ นได้เสียตามข้อนี้ หมายถึง ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่ที่ประชุมจะพิจารณาลงมติ
1.7.4

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ มีคะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่ถืออยู่โดยใบสาคัญแสดงสิทธิฯ หนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง

1.7.5

ในการประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่จัดขึ้นโดยบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือ
บุคคลทีไ่ ด้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
ประธานกรรมการไม่เข้าร่วม ให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่เข้าร่วมการประชุมเลือกบุคคลใด
บุคคลหนึ่งที่มาเข้าร่วมประชุมทาหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยที่ทั้งสองกรณี ประธานที่
ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

1.7.6

องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ ที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) ราย หรือไม่ต่ากว่ากึง่ หนึ่งของจานวนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
ทั้งหมด และต้องมีใบสาคัญแสดงสิทธิฯ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวน
หน่วยทั้งหมดของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังมิได้ใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน จึงจะ
ครบองค์ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯนั้น

1.7.7

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 45 (สี่สิบห้า) นาที ยังมีผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เข้าร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ถือว่าการประชุมเป็นอัน
ระงับไป หากการเรียกประชุมเป็นการเรียกโดยมติคณะกรรมการบริษัทให้นัดประชุมใหม่
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกินกว่าใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันกาหนด
ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งแรก และให้บริษัทดาเนินการจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมไปยังผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ทุกรายและตลาดหลักทรัพย์ตามรายละเอียดและ
วิธีการที่ระบุไว้ข้างต้น ในการประชุมครัง้ หลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

1.7.8

มติที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่ง
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

1.7.9

มติใด ๆ ของที่ประชุมผู้ถือสาคัญแสดงสิทธิฯ ให้ถือว่ามีผลผูกพันผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
ทุกรายไม่ว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ นั้นจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม

1.7.10 ภายหลังจากการประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
บริษัทจะแจ้งมติของที่ประชุมผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของ
ตลาดหลักทรัพย์ (SETSMART/ELCID) โดยเร็ว
1.7.11 บริษัทจะดาเนินการจัดทาบันทึกรายงานการประชุม
และเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวไว้ที่
สานักงานใหญ่ของบริษัท รายงานประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อโดยประธานที่ประชุมให้ถือเป็น
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หลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการทัง้ หลายที่ได้ประชุมกันนั้น และให้ถือว่าการประชุมและมติ
ทั้งหลายได้กระทาโดยถูกต้อง และบริษัทจะจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาด
หลักทรัพย์และสานักงาน กลต. ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันประชุมผู้
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
1.7.12 ในการประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท และที่
ปรึกษากฎหมายของบริษัทมีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อแสดง
ความคิดเห็นหรือให้คาอธิบายในที่ประชุมผู้ถือในสาคัญแสดงสิทธิฯ ได้
1.7.13 บริษัทจะเป็นผู้ชาระค่าใช้จา่ ยที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ทัง้ หมด
1.7.14 บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ นับตั้งแต่
วันที่ที่ประชุมลงมติ และบริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้สานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่มกี ารแก้ไข
เพิ่มเติมนั้น
1.8

การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีทบี่ ริษัทไม่สามารถจัดให้มีหนุ้ เพือ่ รองรับการใช้สทิ ธิ
บริษัทจะชดใช้คา่ เสียหายให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ตามรายละเอียดดังนี้
1.8.1

บริษัทจะชดใช้คา่ เสียหายให้เฉพาะผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่มาแจ้งความจานงทีจ่ ะใช้
สิทธิในวันกาหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง และบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับ
การใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ได้อย่างครบถ้วน โดยค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว สามารถคานวณได้ตามที่กาหนดในข้อ 1.8.3 ยกเว้นกรณี
ที่บริษัทไม่สามารถออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ได้เนื่องจากข้อจากัดเรื่อง
สัดส่วนการถือหุ้นของคนทีม่ ิได้มสี ัญชาติไทยตามที่ระบุไว้ในข้อ 2 ข้างล่างนี้ ในกรณีนี้บริษัท
ไม่มีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ

1.8.2

การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 1.8.1 บริษัทจะชาระให้เป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะ
และจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 (สิบสี่) วันทาการนับจากวันที่ผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ มาแจ้งความจานงที่จะใช้สิทธิ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถคืนเงิน
ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ จะได้รับดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยคานวณนับแต่วันที่พ้น
กาหนด 14 (สิบสี่) วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับคืนเงินค่าเสียหาย
อย่างไรก็ดี ไม่วา่ ในกรณีใด ๆ หากบริษัทได้ทาการส่งเช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือ
คาสั่งจ่ายเงินของธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสาคัญสิทธิฯ ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในหนังสือแสดงความจานงในการใช้สทิ ธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่า
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
ได้รับเงินค่าเสียหายคืนแล้วโดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป
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1.8.3

การคานวณค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ตามข้อ 1.8.1 มีสูตร
การคานวณดังนี้
ค่าเสียหายต่อใบสาคัญแสดงสิทธิฯ 1 (หนึ่ง) หน่วย เท่ากับ B x [MP – EP]
โดยที่

1.8.4
1.9

B

คือ

จานวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึ้นได้ ตาม
อัตราการใช้สิทธิทเี่ ปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 (หนึง่ ) หน่วย

MP

คือ

ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทในวันกาหนดการใช้สิทธิในแต่
ละครั้งซึ่งผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ มาแสดงความจานงการใช้
สิทธิ

EP

คือ

ราคาการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ หรือราคาการใช้สิทธิ
ที่มีการปรับราคาตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ (หากมี)

การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อนีใ้ ห้ถือเป็นสิ้นสุด

สถานะของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ทีอ่ ยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ แสดงความ
จานงใช้สทิ ธิ และวันจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ว
สถานะของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ แสดงความจานงใช้สิทธิ
และวันก่อนวันทีก่ ระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยงั ไม่ได้แสดงความ
จานงใช้สิทธิ และสถานภาพจะสิน้ สุดลงในวันทีก่ ระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ว อัน
เนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ข้างต้นแล้ว ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาการใช้
สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สทิ ธิในช่วงที่บริษัทยังไม่ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้
สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ กับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้ทาการใช้สิทธิแล้ว
อาจได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง
โดยบริษัทจะดาเนินการออกหุ้นสามัญใหม่เพิม่ เติมให้แก่ผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ โดยเร็วทีส่ ุดตามจานวนที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ สมควรจะได้รับหากราคาที่
ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ โดยหุ้นสามัญส่วนทีเ่ พิ่มใหม่อาจได้รับช้ากว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้
แล้ว แต่ไม่เกิน 45 (สี่สิบห้า) วันนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ

1.10

สถานะของหุน้ สามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจานวนหุ้น
สามัญที่ออกใหม่ที่มีการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับชาระค่าหุ้น
ตามจานวนที่มีการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง และบริษัทจะดาเนินการจดทะเบียนผู้ ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
ที่ได้ใช้สิทธินั้นเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจานวนหุ้นสามัญที่คานวณได้
จากการใช้สิทธิในครั้งนั้น
หุ้นสามัญใหม่ที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับ
หุ้น สามั ญ ของบริ ษั ท ที่ ได้ อ อกไปก่ อ นหน้ า แล้ ว ทุ ก ประการนั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ มี ก ารจดแจ้ ง ชื่ อ ของผู้ ถื อ
30

ใบสาคั ญแสดงสิ ทธิ ฯ หรื อผู้ รับ สิท ธิแ ทนเป็ นผู้ ถือ หุ้น ของบริษั ท และจดทะเบีย นเพิ่ม ทุน ชาระแล้ ว
เนื่องจากการออกหุ้นสามัญใหม่จากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ กับกระทรวงพาณิชย์แล้ว
1.11

มติที่ประชุมผู้ถือหุน้ ที่อนุมัตกิ ารออกหุ้นรองรับการใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/4/2558 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 และที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ซึง่ ได้ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ได้อนุมัตกิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียน
ของบริษัทอีกจานวน 1,055,968,165 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 5,279,840,828 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่จานวน
6,335,808,993
บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน
1,055,968,165 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ

1.12

1.13

รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
จานวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ

1,055,968,165

หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ

1

บาท

ราคาการใช้สิทธิ หุ้นละ

14

บาท

มูลค่ารวมของหุ้น(หากมีการใช้สิทธิ
ครบทั้งจานวน)

1,055,968,165

บาท

การดาเนินการหากมีหนุ้ รองรับคงเหลือจากการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
หากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษทั จะ
เสนอผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญทีเ่ หลือจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ ต่อไป หรือเพื่อดาเนินการอื่นใดตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ. บริษัท
มหาชน ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

1.14

ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่เสนอขาย
บริษัทจะดาเนินการยื่นคาขออนุญาตให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณารับใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
เป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่บริษัทได้ดาเนินการ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เสร็จสิ้นลง

1.15

ตลาดรองของหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
บริษัทจะดาเนินการขออนุญาตนาหุ้นสามัญทีเ่ กิดจากการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เข้าซือ้ ขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันกาหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ ทั้งนี้ เพื่อให้หุ้น
สามัญดังกล่าวสามารถทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัท

2.

ข้อจากัดการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
2.1

ข้อจากัดการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
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บริษัทไม่มีข้อจากัดการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เว้นแต่การโอนเกิดขึ้นในช่วงปิดสมุดทะเบียนเพือ่ พัก
การโอนสิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งนี้ บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนหรือการใช้สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เป็นระยะเวลา 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันก่อนวันกาหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และ
ตลาดหลักทรัพย์จะทาการขึ้นเครือ่ งหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) 3 (สาม) วันทาการก่อนวันปิดสมุด
ทะเบียน
ในกรณีที่วันกาหนดใช้สิทธิครัง้ สุดท้ายตรงกับวันหยุดทาการของตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจะปิดสมุด
ทะเบียน 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันก่อนวันทาการสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์ก่อนหน้าวันกาหนดใช้สิทธิครั้ง
สุดท้าย
2.2

บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย
บริษัทมีข้อจากัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนทีม่ ิได้มีสัญชาติไทยตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยเรื่อง
อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลทีม่ ิได้มีสัญชาติไทย โดยบริษัทจะไม่ออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ ที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่มิได้มีสัญชาติไทย หากการออกหุ้นดังกล่าวจะมีผลทาให้สัดส่วน
การถือหุ้นของบุคคลหรือนิติบุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทยในบริษัทมีจานวนเกินกว่าร้อยละ 49 (สี่สิบเก้า)
ของทุนที่เรียกชาระแล้วทั้งหมดของบริษัทตามที่ระบุในข้อบังคับในปัจจุบัน หรือตามสัดส่วนที่อาจมีการ
แก้ไขข้อบังคับในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจะออกหุ้นสามัญให้เพียงเท่าที่ไม่ขัดต่อข้อจากัดดังกล่าว โดยผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ สามารถเลือกให้บริษัทดาเนินการอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้
2.2.1

ให้บริษัทคืนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ และเงินทีเ่ หลือตามราคาการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ ในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่มิได้
มีสัญชาติไทยดังกล่าว
โดยคืนเป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะ
ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน ภายใน 14 (สิบสี่) วันทาการนับแต่วันใช้สิทธิในครั้งนัน้ ๆ

2.2.2

ให้บริษัทเป็นผู้ถือใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และเงินตามจานวนการใช้สิทธิ
ซื้อหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่มิได้มีสัญชาติไทยได้ยื่นความจานงการใช้สิทธิใน
ส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิเอาไว้ตามลาดับก่อนหลัง เพื่อดาเนินการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดง
สิทธิฯในส่วนที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิ เมื่อการออกหุ้นตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือ
ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ ที่ มิ ได้ มี สัญ ชาติ ไทยดั ง กล่า วสามารถทาได้ โดยไม่ ขัด ต่ อ ข้อ จ ากั ด
ดังกล่าว
ทั้งนี้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่มิได้มีสัญชาติไทยดังกล่าวจะต้องแสดงความจานงที่จะให้
บริษัทดาเนินการตามข้อ 2.2.1 หรือ 2.2.2 ข้างต้น โดยระบุในใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิ
ซื้อหุ้นสามัญ ณ วันแจ้งความจานงการใช้สิทธิในแต่ละครัง้
บริษัทจะอนุญาตให้มีการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ในส่วนที่ยังไม่ได้รับการใช้สิทธิ
บางส่วนหรือทั้งหมดในวันกาหนดการใช้สิทธิวันแรกที่สามารถกระทาได้โดยที่ไม่ขัดต่อ
ข้อจากัดดังกล่าว อย่างไรก็ดี หากมีจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่รอการใช้สิทธิ ณ วัน
กาหนดการใช้สิทธิวันแรกที่สามารถกระทาได้ดงั กล่าว มากกว่าจานวนหุ้นสามัญที่บริษัท
สามารถออกได้โดยไม่ขดั ต่อข้อจากัดดังกล่าว บริษัทจะดาเนินการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญแทนผู้
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ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่มิได้มีสัญชาติไทยดังกล่าวตามลาดับการแจ้งความจานงการใช้
สิทธิตามข้อ 2.2.2 นี้ หาก ณ วันกาหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
ดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิได้เนื่องจากข้อจากัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนที่มิได้มีสัญชาติ
ไทยดังกล่าว ให้ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวหมดอายุลง โดยผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ ที่มิได้มีสัญชาติไทยดังกล่าวจะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัท และ
บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องชดใช้คา่ เสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
2.2.3

3.

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่มิได้มีสัญชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชยไม่ว่า
ในรูปแบบใดจากบริษัท ในกรณีที่ไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ได้ โดยมี
สาเหตุมาจากข้อจากัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนทีม่ ิได้มีสัญชาติไทย

วิธีการส่งมอบทีเ่ กิดจากการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ สามารถเลือกให้บริษัท
ดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
3.1

หากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ประสงค์จะขอรับเป็นใบหุ้นในนามของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุน้ ตามจานวนที่ใช้สิทธิแก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยูท่ ี่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนภายใน 15 (สิบห้า) วันทาการนับจากวันครบ
กาหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จะไม่สามารถขายหุ้นสามัญทีเ่ กิด
จากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญที่
เกิดจากการใช้สิทธิได้รับอนุญาตให้เข้าทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว

3.2

หากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ประสงค์จะขอรับเป็นใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์
โดยการฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดาเนินการนาหุ้น
สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้
ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้น
สามัญอยู่ภายใน 7 (เจ็ด) วันทาการนับจากวันครบกาหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ ผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จะสามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาด
หลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิทาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
ในกรณีนี้ ชื่อของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องตรงกับชือ่ เจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษทั ขอ
สงวนสิทธิที่จะดาเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ตามข้อ 3.1 แทน

3.3

หากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ โดยการฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิก
เลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะดาเนินการนาหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รบั ฝาก
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