ข้ อกำหนดว่ ำด้ วยสิทธิและหน้ ำที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท เชอร์ ว้ ูด คอร์ ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) ครั ง้ ที่ 1
(“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรื อ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1” หรื อ “SWC-W1”)

ข้ อกำหนดว่ ำด้ วยสิทธิและหน้ ำที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท เชอร์ ว้ ูด คอร์ ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) ครั ง้ ที่ 1
(“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรื อ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1” หรื อ “SWC-W1”)
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้น สำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัท เชอร์ ว้ ดู คอร์ ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ครัง้ ที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรื อ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1” หรื อ “SWC-W1”) ออกโดยบริ ษัท เชอร์ ว้ ดู คอร์
ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) (“ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรื อ “บริษัทฯ”) ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2562
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะได้ รับสิทธิตำมที่ได้ กำหนดไว้ ในข้ อกำหนดสิทธิ โดยผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และ
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้ องผูกพันตำมข้ อกำหนดสิทธิทกุ ประกำร และให้ ถือว่ำผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ รับทรำบและ
เข้ ำใจข้ อกำหนดต่ำงๆ ในข้ อกำหนดสิทธิเป็ นอย่ำงดีแล้ ว รวมทังได้
้ ให้ ควำมเห็นชอบกับกำรแต่งตังนำยทะเบี
้
ยนใบสำคัญ
แสดงสิทธิและข้ อกำหนดต่ำงๆ ในสัญญำแต่งตังนำยทะเบี
้
ยนใบสำคัญแสดงสิทธิด้วย
ทังนี
้ ้ ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะจัดให้ มีกำรเก็บรักษำข้ อกำหนดสิทธิและสัญญำแต่งตังนำยทะเบี
้
ยนใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ไว้ ณ สำนักงำนใหญ่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และสำนักงำนใหญ่ของนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ
เพื่อให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบข้ อกำหนดสิทธิและสัญญำต่ำงๆ ดังกล่ำวได้ ในวันและเวลำทำกำรของสถำนที่
ดังกล่ำว (แล้ วแต่กรณี)
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ส่ วนที่ 1
สำระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ
รำยละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อ

:

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัท เชอร์ ว้ ดู คอร์ ปอเรชัน่ (ประเทศ
ไทย) จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ” หรื อ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ
SWC-W1” หรื อ “SWC-W1”)

ชนิดของใบสำคัญแสดง
สิทธิ

:

ระบุชื่อผู้ถือและสำมำรถโอนเปลีย่ นมือได้

วิธีกำรจัดสรร

:

อ อ ก แ ล ะ จั ด ส ร รใ ห้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น เ ดิ ม ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ ต ำ ม สั ด ส่ ว น ก ำ รถื อ หุ้ น
ในอัตรำกำรจัดสรรที่ 2 หุ้นสำมัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริ ษัทฯ
ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ ที่มีรำยชื่อในวันกำหนด
รำยชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี สิท ธิ ได้ รั บ จัด สรรใบสำคัญ แสดงสิท ธิ (Record Date) ในวัน ที่ 8
มี น ำคม 2562 ทัง้ นี ้ ในกำรค ำนวณสิ ท ธิ ข องผู้ถื อ หุ้น แต่ ล ะรำยที่ ไ ด้ รั บ กำรจัด สรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิ บริ ษัทฯ ได้ ปัดเศษจำกกำรคำนวณตำมอัตรำกำรจัดสรรทิ ้ง เช่น ผู้
ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นจำนวน 17 หุ้น เมื่อคำนวณตำมอัตรำกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
แล้ วจะได้ เท่ำกับ 8.50 (17 หำรด้ วย 2) ในกรณีนี ้ บริ ษัทฯ จะปั ดเศษ 0.50 ทิ ้ง โดยผู้ถือ
หุ้นจะได้ รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 8 หน่วย

จำนวนที่ออก

:

ไม่เกิน 150,000,000 หน่วย

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย

:

หน่วยละ 0 บำท (ไม่คิดมูลค่ำ)

อัตรำกำรใช้ สทิ ธิ

:

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญบริ ษัท (มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ (par value)
หุ้นละ 0.50 บำท) ได้ 1 หุ้น (มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ (par value) หุ้นละ 0.50 บำท) เว้ นแต่
กรณีมีกำรปรับอัตรำกำรใช้ สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6 ในกรณี
ที่มีเศษของหุ้นหรื อของใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ ปัดเศษนันทิ
้ ้ง

รำคำกำรใช้ สทิ ธิ

:

1.00 บำท ต่อหุ้น เว้ นแต่กรณี มีกำรปรั บอัตรำกำรใช้ สิทธิ ตำมเงื่ อนไขกำรปรั บสิทธิ
ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6

วันที่ออกใบสำคัญแสดง
สิทธิ

:

วันที่ 9 เมษำยน 2562

วันครบกำหนดอำยุ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ

:

วันที่ 8 เมษำยน 2565

หน้า 2

อำยุของใบสำคัญแสดง
สิทธิ

:

3 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทังนี
้ ้ ภำยหลังกำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทฯ จะไม่ขยำยอำยุใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีข้อกำหนดให้ บริ ษัทฯ สำมำรถ
เรี ยกให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้ สทิ ธิก่อนกำหนด

จำนวนหุ้นสำมัญที่จดั สรร
ไว้ เพื่อรองรับกำรใช้ สทิ ธิ
แปลงสภำพ

:

ไม่เ กิ น 150,000,000 หุ้น มูลค่ำ หุ้นที่ ตรำไว้ ห้ ุน ละ 0.50 บำท ซึ่ง คิ ด เป็ นสัดส่วนหุ้น
รองรับต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ เท่ำกับร้ อยละ 50.00*
*วิธีกำรคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ:
จำนวนหุ้นรองรับสำหรับกำรใช้ สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่ออกในครัง้ นี ้
จำนวนหุ้นทีจ่ ำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ*100
ร้ อยละ 50.00 =

ระยะเวลำกำรใช้ สทิ ธิ

:

150,000,000x100
300,000,000

ผู้ ถื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ส ำมำรถใช้ สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้น สำมัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ฯ ตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ได้ ทกุ ๆ 6 เดือน นับตังแต่
้ วนั ที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ตลอดอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ("วันกำหนดกำรใช้ สิทธิ ") โดยวันกำหนดกำรใช้
สิทธิ ครั ง้ แรกคือวันทำกำรสุดท้ ำยของ 6 เดือนแรกภำยหลังจำกวันที่ออกใบสำคัญ
แสดงสิทธิ SWC-W1 ซึ่งตรงกับวันที่ 9 เมษำยน 2562 และวันกำหนดกำรใช้ สิทธิครัง้
สุดท้ ำยคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอำยุครบ 3 ปี นบั จำกวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
SWC-W1 ซึง่ ตรงกับวันที่ 8 เมษำยน 2565 โดยสรุป ดังนี ้
ครัง้ ที่
1
2
3
4
5
6

วันที่ใช้ สทิ ธิ
วันที่ 8 ตุลำคม 2562
วันที่ 8 เมษำยน 2563
วันที่ 8 ตุลำคม 2563
วันที่ 8 เมษำยน 2564
วันที่ 8 ตุลำคม 2564
วันที่ 8 เมษำยน 2565

โดยหำกวันกำหนดกำรใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำยไม่ตรงกับวันทำกำร ให้ เลื่อนวันกำหนดกำร
ใช้ สิทธิ ครั ง้ สุดท้ ำยขึน้ มำเป็ นวันทำกำรสุดท้ ำยก่อนหน้ ำวันกำหนดกำรใช้ สิทธิ ครั ง้
สุดท้ ำยเดิม

หน้า 3

ระยะเวลำกำรแจ้ งควำม
จำนงในกำรใช้ สทิ ธิ

:

ผู้ถื อ ใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ซึ่ง ประสงค์ ที่ จ ะใช้ สิท ธิ ซื อ้ หุ้น สำมัญ เพิ่ ม ทุน ของบริ ษั ท ฯ
จะต้ องแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1
(“ควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ”) ระหว่ำงเวลำ 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภำยในระยะเวลำ
5 วันทำกำรก่อนวันกำหนดกำรใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ ยกเว้ นระยะเวลำแจ้ งควำมจำนง
ในกำรใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้
สิทธิ ได้ ภำยใน 15 วัน ก่อนวันกำหนดกำรใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ ำย (“ระยะเวลำกำรแจ้ ง
ควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำย”)

กำรไม่สำมำรถยกเลิกกำร
แจ้ งควำมจำนงในกำรใช้
สิทธิ

:

เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ แจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญ เพิ่มทุนตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 แล้ ว จะไม่สำมำรถยกเลิกกำรแจ้ งควำมจำนงได้ เว้ นแต่
เป็ นไปตำมข้ อ 5.4.8

ตลำดรองของใบสำคัญ
แสดงสิทธิ

:

บริ ษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 เข้ ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ตลำดรองของหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนที่เกิดจำกกำรใช้
สิทธิตำมใบสำคัญแสดง
สิทธิ

:

บริ ษั ท ฯ จะน ำหุ้ นสำมัญ เพิ่ ม ทุน ที่ เ กิ ด จำกกำรใช้ สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้ นสำมัญ เพิ่ ม ทุน ตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิเข้ ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม
เอ ไอ

เหตุในกำรต้ องออกหุ้นใหม่ :
เพื่อรองรับกำรเปลีย่ นแปลง
กำรใช้ สทิ ธิ

บริ ษัทฯ จะดำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้ สิทธิ และ/หรื ออัตรำกำรใช้ สิทธิตำมเงื่อนไขกำร
ปรับสิทธิ ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6 เมื่อมีเหตุกำรณ์ตำมที่กำหนดไว้ ในข้ อกำหนดสิทธิ และ
เงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึง่ เป็ นเหตุกำรณ์ที่มีลกั ษณะตำมที่กำหนดไว้ ในข้ อ 11
(4)(ข) ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่ อง กำรขออนุญำต
และกำรอนุ ญ ำตให้ เสนอขำยใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้ นที่ อ อกใหม่ และ
หุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 (รวมทัง้
ที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม)

วัตถุประสงค์ของกำรออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิ และ
ประโยชน์ทบี่ ริ ษัทฯ จะพึง
ได้ รับจำกกำรจัดสรรหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้

:

เพื่อเตรี ยมควำมพร้ อมและเสริ มสร้ ำงควำมแข็งแกร่ งทำงด้ ำนกำรเงิ นของบริ ษั ท ฯ
เพื่อให้ บริ ษัทฯ มีควำมยืดหยุ่นทำงกำรเงินในกำรดำเนินโครงกำรต่ำงๆ ใน และเพื่ อ
สำรองเงินไว้ ใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัทฯ เมื่อมีกำรใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสำมัญของ
บริ ษัทฯ ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1

ประโยชน์ที่ผ้ ถู ือหุ้นจะพึง
ได้ รับจำกกำรเพิม่ ทุน

:

ในกรณี ที่ผ้ ูถือใบสำคัญ แสดงสิทธิ ได้ ใช้ สิท ธิ ซือ้ หุ้น สำมัญเพิ่ม ทุน ของบริ ษั ทฯ ตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ จะได้ รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่อง
จำกกำรที่บริ ษัทฯ จะสำมำรถนำเงินทุนที่ได้ รับไปใช้ ในโครงกำรต่ำงๆ ของบริ ษัทฯ ใน
อนำคตตำมควำมเหมำะสม และสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของกำรออกและจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ในครัง้ นี ้
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ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

:

เนื่องจำกใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ที่ออกในครัง้ นี ้จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของ
บริ ษัทฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น และ กำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อ
หุ้ นสำมัญ ของบริ ษั ท แก่ ก รรมกำร ผู้ บริ ห ำร และพนัก งำนของบริ ษั ท ฯ ครั ง้ ที่ 1
(“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1”) ในครำวเดียวกัน ซึ่งได้ มีกำรอนุมตั ิกำรออกและ
เสนอขำยหลักทรัพย์ดงั กล่ำวทังหมด
้
ดังนัน้ ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจึงสำมำรถแบ่งออก
ได้ เป็ นกรณีตำ่ งๆ ดังต่อไปนี ้
กรณี ที่ 1 มีกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม
เท่ำนัน้ และ ไม่มีกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP ครัง้ ที่ 1 หรื อมีกำร
ออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP ครัง้ ที่ 1 แต่ไม่มีผ้ ใู ช้ สิทธิ ทังนี
้ ้สำมำรถ
แยกกรณียอ่ ยได้ ดงั นี ้
กรณี 1.1 ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ใช้ สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้น ตำมใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ SWC-W1 ทัง้
จำนวน
กรณี 1.2 บุคคลอื่นใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ทังจ
้ ำนวน
กรณีที่ 2 มีกำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และมีกำรออก
และเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP ครัง้ ที่ 1 และกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำน
ของบริ ษัทฯ ใช้ สทิ ธิทงจ
ั ้ ำนวน ทังนี
้ ้ สำมำรถแยกกรณียอ่ ยได้ ดงั นี ้
กรณี 2.1 ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ใช้ สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้น ตำมใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ SWC-W1 ทัง้
จำนวน
กรณี 2.2 บุคคลอื่นใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ทังจ
้ ำนวน
กรณีที่ 3 มีกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP ครัง้ ที่ 1 เท่ำนัน้ หรื อไม่มี
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้ สิทธิเลย และกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนของบริ ษัทฯ
ใช้ สทิ ธิทงจ
ั ้ ำนวน
โดยกำหนดให้
Qa

= จ ำนวนหุ้น ที่ ช ำระแล้ ว ของบริ ษั ท ก่ อ นกำรใช้ สิท ธิ ใ บสำคัญ แสดงสิทธิ
เท่ำกับ 300,000,000 หุ้น
Qw = จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ ้นจำกกำรใช้ สทิ ธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและ
เสนอขำยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม 150,000,000 หุ้น
Qesop = จ ำนวนหุ้น ใหม่ที่ เ พิ่ ม ขึน้ จำกกำรใช้ สิ ท ธิ ข องใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ ที่

จัดสรรให้ แ ก่ ก รรมกำร ผู้บ ริ ห ำร และ/หรื อพนัก งำนของบริ ษั ท ฯ
15,000,000 หุ้น
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1.

ผลกระทบต่ อสิทธิออกเสียงของผู้ถอื หุ้นเดิม (Control Dilution)
สูตรกำรคำนวณกำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุ้นคือ
Qo
Qn

Control dilution =

โดยที่ Qo = จำนวนหุ้นรวมที่ผ้ ถู ือหุ้นจะได้ รับแต่ละกรณี
Qn = จำนวนหุ้นรวมทังหมด
้
กรณี
กรณี 1
กรณี 1.1
กรณี 1.2
กรณี 2
กรณี 2.1
กรณี 2.2
กรณี 3

Qo

Qn

ผลกระทบ Control Dilution

0
Qw

Qa+Qw
Qa+Qw

0.00%
33.33%

Qesop
Qw+Qesop
Qesop

Qa+Qw+Qesop
Qa+Qw+Qesop
Qa+Qesop

3.23%
35.48%
4.76%

กำรออกและกำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 โดยผู้ถือหุ้นเดิมใช้ สิทธิตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ทังจ
้ ำนวน (กรณี 1.1) ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้ รับผลกระทบ
ด้ ำนกำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control Dilution) ส่วนกรณีที่บุคคลอื่นใช้ สิทธิ
ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ทังจ
้ ำนวน (กรณี 1.2) จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
ร้ อยละ 33.33 และอำจจะได้ รับผลกระทบเพิ่มขึน้ เป็ นร้ อยละ 35.48 ในกรณีที่มีกำร
ออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และมีกำรออกและ
เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP ครัง้ ที่ 1 และกรรมกำร ผู้บริ หำรและ พนักงำนของ
บริ ษัทฯใช้ สทิ ธิทงจ
ั ้ ำนวน (กรณี 2.2)
2. ผลกระทบต่ อส่ วนแบ่ งกำไรของบริษัทฯ (EPS Dilution)
สูตรกำรคำนวณกำรลดลงของส่วนแบ่งกำไรของบริ ษัท
EPS Dilution =

(EPSก่อนกำรเสนอขำย - EPSหลังกำรเสนอขำย)x100
EPSก่อนกำรเสนอขำย

โดยที่ Qo = จำนวนหุ้นรวมที่ผ้ ถู ือหุ้นจะได้ รับแต่ละกรณี
Qn = จำนวนหุ้นรวมทังหมด
้
EPSก่อนกำรเสนอขำย = กำไรสุทธิ/Qo

EPSหลังกำรเสนอขำย = กำไรสุทธิ/Qn
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กำไรสุทธิ คำนวณจำกกำไรสุทธิของบริ ษัทย้ อนหลัง 4 ไตรมำส โดยนับตังแต่
้ ตุลำคม
2560 ถึง กันยำยน 2561 เท่ำกับ 191.77 ล้ ำนบำท
กรณี
กรณี 1
กรณี 1.1
กรณี 1.2
กรณี 2
กรณี 2.1
กรณี 2.2
กรณี 3

Qo

Qn

ผลกระทบ EPS Dilution

0
Qa

Qa+Qw
Qa+Qw

0.00%
33.33%

Qa
Qw+Qa
Qa

Qa+Qw+Qesop
Qa+Qw+Qesop
Qa+Qesop

3.23%
35.48%
4.76%

กำรออกและกำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 โดยผู้ถือหุ้นเดิมใช้ สิทธิตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ทังจ
้ ำนวน (กรณี 1.1) ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้ รับผลกระทบ
ด้ ำนกำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control Dilution) ส่วนกรณีที่บุคคลอื่นใช้ สิทธิ
ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ทังจ
้ ำนวน (กรณี 1.2) จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
ร้ อยละ 33.33 และอำจจะได้ รับผลกระทบเพิ่มขึน้ เป็ นร้ อยละ 35.48 ในกรณีที่มีกำร
ออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และมีกำรออกและ
เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP ครัง้ ที่ 1 และกรรมกำร ผู้บริ หำรและ พนักงำนของ
บริ ษัทฯใช้ สทิ ธิทงจ
ั ้ ำนวน (กรณี 2.2)
3.

ผลกระทบต่ อรำคำตลำดของหุ้นบริษัทฯ (Price Dilution)
สูตรกำรคำนวณกำรลดลงของรำคำตลำดของหุ้นบริ ษัทฯ
(รำคำตลำด - รำคำหลังกำรเสนอขำย)x100
Price Dilution =
รำคำตลำด

โดยที่ Po = รำคำหุ้นรวมที่ผ้ ถู ือหุ้นจะได้ รับในแต่ละกรณี
Pn = รำคำเฉลี่ ย ต่อ หุ้น ทัง้ หมดภำยหลัง กำรเสนอขำยใบสำคัญ แสดงสิทธิ
SWC-W1 และ/หรื อภำยหลังกำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP ครัง้
ที่ 1
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Pa = รำคำถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งน ำ้ หนั ก 14 วั น ท ำกำรติ ด ต่ อ กั น ก่ อ นวั น ประชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 มกรำคม 2562 (ระหว่ำง
วั น ที่ 20 ธั น วำคม 2561 ถึ ง วั น ที่ 10 มกรำคม 2562 – ข้ อมู ล จำก
SETSMART) เท่ำกับ 19.71 บำท
Pw = รำคำใช้ สิทธิซื ้อหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 เท่ำกับ 1.00 บำท ต่อ
หุ้น
Pesop = รำคำใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 เท่ำกับ 7.00 บำท
ต่อหุ้น
ผลกระทบ
Price Dilution

กรณี

Po

Pn

กรณี 1
กรณี 1.1
กรณี 1.2
กรณี 2

(Pa x Qa) / Qa
(Pa x Qa) / Qa

[(PaxQa)+ (PwxQw)]/(Qa+Qw)
[(PaxQa)+ (PwxQw)]/(Qa+Qw)

31.64%
31.64%

(Pa x Qa) / Qa

[(PaxQa)+(PwxQw)+(Pesopx
Qesop)]/(Qa+Qw+Qesop)
[(PaxQa)+(PwxQw)+(Pesopx
Qesop)]/(Qa+Qw+Qesop)
[(PaxQa)+(PesopxQesop)]/(Q
a+Qesop)

32.70%

กรณี 2.1
กรณี 2.2
กรณี 3

(Pa x Qa) / Qa
(Pa x Qa) / Qa

32.70%
3.07%

หำกมีกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และมี
กำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP ครัง้ ที่ 1 และกรรมกำร ผู้บริ หำรและ
พนักงำนของบริ ษัท ฯ ใช้ สิทธิ ครบทัง้ จำนวน (กรณี ที่ 2) รำคำหุ้นของบริ ษัทจะได้ รับ
ผลกระทบร้ อยละ 32.70
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ส่ วนที่ 2
ข้ อกำหนดสิทธิท่ วั ไป
1.

คำจำกัดควำม
เว้ นแต่จะกำหนดไว้ เป็ นอย่ำงอื่น คำและข้ อควำมต่ำงๆ ที่ใช้ อยูใ่ นข้ อกำหนดสิทธิ นี ้ ให้ มีควำมหมำยดังต่อไปนี ้

"ข้ อกำหนดสิทธิ"

: หมำยถึง ข้ อกำหนดว่ำด้ วยสิทธิและหน้ ำที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับนี ้ ซึ่งมีผลบังคับตังแต่
้ วนั ที่ออกใบสำคัญ
แสดงสิทธิ รวมทังที
้ ่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม (ถ้ ำมี)

"ใบสำคัญแสดงสิทธิ"

: หมำยถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัท เชอร์ ว้ ดู
คอร์ ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 1 หรื อใบแทนใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ซึง่ มีรำยละเอียดตำมที่ระบุไว้ ในข้ อกำหนดสิทธิ

"ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ"

: หมำยถึง เอกสำรที่ออกโดยศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เพื่ อให้ แทนใบสำคัญ
แสดงสิทธิ

"บริษัทฯ" หรือ "ผู้ออกใบสำคัญ
แสดงสิทธิ"

: หมำยถึง บริ ษัท เชอร์ ว้ ดู คอร์ ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

“ประกำศ ทจ. 34/2551”

: หมำยถึง ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่ องกำร
ขออนุญำตและกำรอนุญำตให้ เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นที่
ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15
ธันวำคม 2551 (รวมทังที
้ ่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม)

"วันทำกำร"

: หมำยถึง วันที่ธนำคำรพำณิชย์เปิ ดทำกำรตำมปกติในกรุงเทพมหำนคร ซึง่
ไม่ใช่วนั เสำร์ วันอำทิตย์ หรื อวันอื่นใดที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยประกำศ
ให้ เป็ นวันหยุดของธนำคำรพำณิชย์

"ผู้ถอื ใบสำคัญแสดงสิทธิ"

: หมำยถึง ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละหน่วยตำมข้ อ 3.3

"สมุดทะเบียนผู้ถอื ใบสำคัญ
แสดงสิทธิ" หรือ "สมุดทะเบียน"

: หมำยถึง สมุดทะเบียนหรื อแหล่งข้ อมูลทำงทะเบียนซึ่งบันทึกรำยละเอียด
เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เก็บรักษำโดย
นำยทะเบียน

"สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ"

ั้
ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะ
: หมำยถึง สิทธิ ทงปวงในใบส
สิ ท ธิ ใ นกำรซื อ้ หุ้ นรองรั บ สิ ท ธิ ใ นกำรเข้ ำร่ ว มประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนนในกำรประชุ ม ผู้ ถื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ สิ ท ธิ ใ นกำรได้ รั บ
ค่ำเสียหำยในกรณีห้ นุ รองรับไม่เพียงพอ
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"หุ้นรองรับ"

: หมำยถึง หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัท เชอร์ ว้ ดู คอร์ ปอเรชัน่ (ประเทศไทย)
จำกัด (มหำชน) จำนวนไม่เกิน 150,000,000 หุ้น ที่จัดไว้ เพื่อรองรับกำรใช้
สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทังหุ
้ ้ นสำมัญเพิ่มทุนที่จะออกเพิ่มเติมใน
กรณีมีกำรปรับสิทธิภำยใต้ ข้อกำหนดสิทธิ

“หุ้น”

: หมำยถึง หุ้นสำมัญออกใหม่ของบริ ษัท เชอร์ ว้ ูด คอร์ ปอเรชั่น (ประเทศ
ไทย) จำกัด (มหำชน)

“ระยะเวลำกำรแจ้ งควำมจำนงใน
กำรใช้ สิทธิ”

: หมำยถึง ระยะเวลำที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งประสงค์จะใช้ สิทธิในกำร
ซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ สำมำรถแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ
ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.3

"วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ"

: หมำยถึง วันที่ 9 เมษำยน 2562

"วันกำหนดกำรใช้ สิทธิ"

: ให้ มีควำมหมำยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.1 ของข้ อกำหนดสิทธิ

“สำนักงำน ก.ล.ต.”

: หมำยถึง สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

"นำยทะเบี ย นใบส ำคั ญ แสดง : หมำยถึง บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรื อผู้ที่ได้ รับ
สิทธิ"
แต่งตังโดยชอบให้
้
ทำหน้ ำที่เป็ นนำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิแทน
“ตลำดหลักทรัพย์ ”

: หมำยถึง ตลำดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทยและให้ มีควำมหมำยรวมถึง
ตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ แล้ วแต่กรณี

"ศูนย์ รับฝำกหลักทรัพย์ "

: หมำยถึง บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

“ระบบ SET PORTAL”

: หมำยถึ ง ระบบเปิ ดเผยสำรสนเทศของบริ ษั ท จดทะเบี ย นผ่ ำ นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์

2.

รำยกำรทั่วไป
ใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ นใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขำยตำมประกำศ ทจ. 34/2551

3.

ใบสำคัญแสดงสิทธิ สมุดทะเบียนผู้ถอื ใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.1

นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ มีหน้ ำที่ที่จะต้ องออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ูถือใบสำคัญแสดงสิทธิทกุ รำย
สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ฝำกไว้ กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้ องระบุชื่อ
“ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์” เป็ นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ นำยทะเบียน
ใบสำคัญแสดงสิทธิจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตำมแบบที่นำยทะเบียนใบสำคัญ
แสดงสิทธิกำหนดให้ แก่ศนู ย์รับฝำกหลักทรัพย์
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3.2

นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ มีหน้ ำที่ตำมสัญญำแต่งตังนำยทะเบี
้
ยนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะต้ องจัดทำและ
เก็บรักษำสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ จนกว่ำใบสำคัญแสดงสิทธิทงหมดจะมี
ั้
กำรใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นรองรับ
ของบริ ษัทฯ หรื อจนกว่ำครบกำหนดอำยุใบสำคัญแสดงสิทธิ (แล้ วแต่กรณี)

3.3

ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ
3.3.1

ผู้ท รงสิ ท ธิ ใ นใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ก รณี ทั่ว ไป สิ ท ธิ ใ นใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ จ ะตกได้ แ ก่ บุค คลหรื อ
นิติบคุ คลที่ปรำกฏชื่อเป็ นเจ้ ำของใบสำคัญแสดงสิทธิ ในจำนวนดังกล่ำวที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิในขณะนันๆ
้ หรื อในวันก่อนวันแรกของกำรปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญ
แสดงสิทธิ (วันก่อนวันแรกที่ขึ ้นเครื่ องหมำย SP) เว้ นแต่จะได้ มีกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิซงึ่ สำมำรถ
ใช้ ยนั กับผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ตำมข้ อ 4.1.1 เกิดขึ ้นแล้ วในวันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนที่เกี่ยวข้ อง
ข้ ำงต้ นซึง่ สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกได้ แก่ผ้ รู ับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.3.2

ผู้ท รงสิท ธิ ใ นใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ก รณี ที่ ศูน ย์ รั บ ฝำกหลัก ทรั พ ย์ เป็ น ผู้ถื อ ใบสำคัญ แสดงสิท ธิ แทน
สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกได้ แก่บคุ คลหรื อนิติบคุ คลที่นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ รับแจ้ ง
เป็ นหนังสือจำกศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์วำ่ เป็ นผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญ แสดงสิทธิในจำนวนตำมที่ศนู ย์รับ
ฝำกหลักทรั พย์ ได้ แจ้ งต่อนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจำนวนดังกล่ำวจะต้ องไม่เกิ นกว่ำ
จำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิ ในชื่อของศูนย์รับฝำกหลักทรั พย์ ที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิในขณะนันๆ
้ หรื อในวันก่อนวันแรกของกำรปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญ
แสดงสิทธิ (วันก่อนวันแรกที่ขึ ้นเครื่ องหมำย SP)

3.4

เมื่อศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์แจ้ งต่อนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ มีหน้ ำที่
ที่จะต้ องออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ทู รงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ฝำกไว้ กบั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์และ
ลงทะเบียนให้ ผ้ ทู รงสิทธิ ในใบสำคัญแสดงสิทธิ รำยดังกล่ำวเป็ นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในสมุดทะเบียนผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิตำมจำนวนที่ได้ รับแจ้ งจำกศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เมื่อได้ มีกำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
และลงทะเบียนดังกล่ำวแล้ ว นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะแก้ ไขจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่
ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ ในชื่อของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ โดยหักจำนวนใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่ได้ แยกไปลงทะเบียนไว้ ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิออก ส่วนจำนวนรวมของใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ที่ปรำกฏในใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกให้ แก่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ นนั ้
หำกนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ได้ ทำกำรแก้ ไข (ไม่ว่ำด้ วยเหตุใดก็ตำม) ให้ ถือว่ำมีจำนวนลดลงตำม
จ ำนวนของใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ ไ ด้ แยกไปออกใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ แ ละลงทะเบี ย นไว้ ในชื่ อ ของ
ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำว

4.

กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

4.1

กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มิได้ ฝำกไว้ กบั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ให้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดงั นี ้
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4.1.1

แบบกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่ำงผู้โอนและผู้รับโอน กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เมื่อ
ผู้โอนใบสำคัญแสดงสิทธิซงึ่ เป็ นผู้ที่สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิระบุชื่อเป็ นเจ้ ำของใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ในจำนวนที่จะทำกำรโอน หรื อผู้รับโอนคนสุดท้ ำยโดยมีกำรสลัก หลังแสดงกำรโอนต่อเนื่อง
ครบถ้ วนจำกผู้ที่ปรำกฏชื่อดังกล่ำว (แล้ วแต่กรณี) ได้ สง่ มอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ รู ับโอนโดยลง
ลำยมือชื่อสลักหลังแสดงกำรโอนให้ ไว้ ด้วย
ผลกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ระหว่ำงผู้รับโอนกับ บริ ษัทฯ กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะใช้ ยนั กับ
บริ ษัทฯ ได้ ก็ตอ่ เมื่อนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ รับคำขอลงทะเบียนกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
พร้ อมทังใบส
้ ำคัญแสดงสิทธิที่ผ้ รู ับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ลงลำยมือชื่อเป็ นผู้รับโอนในด้ ำนหลังของ
ใบสำคัญแสดงสิทธินนครบถ้
ั้
วนแล้ ว
ผลของกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่ำงผู้รับโอนกับบุคคลภำยนอก กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้
ยันกับบุคคลภำยนอกได้ ก็ต่อเมื่อนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ ลงทะเบียนกำรโอนใบสำคัญแสดง
สิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเรี ยบร้ อยแล้ ว

4.2

4.1.2

กำรขอลงทะเบียนกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้ องกระทำ ณ สำนักงำนใหญ่ของนำยทะเบีย น
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันและเวลำทำกำรของนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะต้ องทำตำม
แบบและวิธีกำรที่นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนด โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้ องส่งมอบใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่ลงลำยมือชื่อครบถ้ วนตำมหลักเกณฑ์ในข้ อ 4.1.1 พร้ อมทังหลั
้ กฐำนอื่นๆ ที่ยืนยันถึงควำม
ถูกต้ องและควำมสมบูรณ์ของกำรโอนและกำรรับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิตำมที่ นำยทะเบียนใบสำคัญ
แสดงสิทธิกำหนดให้ แก่นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และให้ นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ออกใบ
รับคำขอลงทะเบียนกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ขู อลงทะเบียนนัน้

4.1.3

นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะลงทะเบียนกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิ ท ธิ พร้ อมทัง้ รั บ รองกำรโอนไว้ ในใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ภ ำยใน 7 วัน ท ำกำรนับ แต่ วั น ที่
นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ รับคำขอลงทะเบียนและเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้ องในกรณีที่ไม่
ต้ องออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้ ใหม่ หรื อภำยใน 15 วันทำกำรนับแต่วนั ที่นำยทะเบียนใบสำคัญแสดง
สิทธิ ได้ รับคำขอลงทะเบียนและเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้ องในกรณี ที่ต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ให้ ใหม่

4.1.4

นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิ ปฏิเสธไม่รับดำเนินกำรตำมคำขอลงทะเบียนกำรโอนใบสำคัญ
แสดงสิทธิ หำกนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเห็นว่ำกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธินนจะขั
ั ้ ดต่อกฎหมำย
หรื อขัดต่อข้ อจำกัดกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ ำมี) โดยนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะแจ้ งให้
ผู้ขอลงทะเบียนทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วนั ที่นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ รับคำขอลงทะเบียน
และเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้ อง

ส ำหรั บ กำรโอนใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ ฝ ำกไว้ กั บ ศู น ย์ รั บ ฝำกหลั ก ทรั พ ย์ ใ ห้ เป็ นไปตำมข้ อบั ง คั บ ของ
ตลำดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ และหน่วยงำนกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้ อง
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5.

วิธีกำรใช้ สิทธิและเงื่อนไขกำรใช้ สิทธิ

5.1

วันใช้ สทิ ธิ
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้ สทิ ธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ในกำรซื ้อหุ้นรองรับของบริ ษัทฯ ได้ ใน
วันทำกำรสุดท้ ำยของทุกๆ 6 เดือน นับตังแต่
้ วนั ที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ไปตลอดอำยุของใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ("วันกำหนดกำรใช้ สิทธิ") โดยวันกำหนดกำรใช้ สิทธิครัง้ แรกคือวันทำกำรสุดท้ ำยของ 6 เดือนแรก
ภำยหลังจำกวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ซึง่ ตรงกับวันที่ 9 เมษำยน 2562 และวันกำหนดกำรใช้ สิทธิ
ครัง้ สุดท้ ำยคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอำยุครบ 3 ปี นบั จำกวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับ วันที่ 8
เมษำยน 2565 สรุปได้ ดังนี ้
ครัง้ ที่
1
2
3
4
5
6

วันที่ใช้ สทิ ธิ
วันที่ 8 ตุลำคม 2562
วันที่ 8 เมษำยน 2563
วันที่ 8 ตุลำคม 2563
วันที่ 8 เมษำยน 2564
วันที่ 8 ตุลำคม 2564
วันที่ 8 เมษำยน 2565

โดยหำกวันกำหนดกำรใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำยไม่ตรงกับวันทำกำร ให้ เลื่อนวันกำหนดกำรใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำยขึน้ มำ
เป็ นวันทำกำรสุดท้ ำยก่อนหน้ ำ วันกำหนดกำรใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ ำยเดิม ทังนี
้ ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ไม่มี
กำรเรี ยกให้ ใช้ สทิ ธิกำรแปลงสภำพก่อนกำหนด
5.2

กำรใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ในกำรใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน ตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ตนถืออยู่ทงหมดหรื
ั้
อบำงส่วนก็ได้ สำหรั บใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เหลือและไม่ได้ ใช้ สิทธิ
ภำยในวันกำหนดกำรใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ ำย บริ ษัทฯ จะถือว่ำผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ประสงค์จะใช้ สิทธิ ต ำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวและให้ ถือว่ำใบสำคัญแสดงสิทธินนๆ
ั ้ สิ ้นสภำพโดยไม่มีกำรใช้ สทิ ธิ

5.3

ระยะเวลำกำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิ
5.3.1

ระยะเวลำกำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญแต่ละครัง้ (ยกเว้ นกำรใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ำย)
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งประสงค์ ที่จะใช้ สิทธิ ในกำรซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จะต้ องแจ้ ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นสำมัญ เพิ่ ม ทุน ตำมใบสำคัญ แสดงสิท ธิ SWC-W1 ตำมวิ ธี กำรและ
ขันตอนกำรใช้
้
สิทธิ ตำมข้ อ 5.4 (“ควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ ”) ในระหว่ำงเวลำ 8.30 น. ถึง 15.30 น.
ภำยในระยะเวลำ 5 วันทำกำรก่อนวันกำหนดกำรใช้ สิทธิ ในแต่ละครัง้ (“ระยะเวลำกำรแจ้ งควำม
จำนงในกำรใช้ สิทธิ”)
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะแจ้ งข่ำวและรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดวันใช้ สิทธิ ระยะเวลำกำรแจ้ งควำม
จำนงในกำรใช้ สทิ ธิ อัตรำกำรใช้ สทิ ธิ รำคำกำรใช้ สทิ ธิ รำยละเอียดบัญชีธนำคำรเพื่อกำรจองซื ้อและใช้
สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ บุคคลที่บริ ษัทฯ จะแต่งตังให้
้ เป็ นตัวแทนรับแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ
(ถ้ ำมี) และสถำนที่ใช้ สิทธิ ผ่ำนระบบ SET PORTAL หรื อระบบอื่นใดตำมที่ตลำดหลักทรัพย์กำหนด
เพื่อแจ้ งให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 5 วันทำกำรก่อนวันเริ่ มระยะเวลำกำร
แจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิแต่ละครัง้
5.3.2

ระยะเวลำกำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญครัง้ สุดท้ ำย
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซงึ่ ประสงค์จะใช้ สทิ ธิ ในกำรซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จะต้ องแจ้ งควำม
จำนงในกำรใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 ตำมวิธีกำรและขันตอนกำรใช้
้
สิทธิ ตำมข้ อ 5.4 (“ควำมจ ำนงในกำรใช้ สิ ท ธิ ” ) ในระหว่ำ งเวลำ 8.30 น. ถึ ง 15.30 น. ภำยใน
ระยะเวลำ 15 วันก่อนวันกำหนดกำรใช้ สิทธิ (“ระยะเวลำกำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ ครั ง้
สุดท้ ำย”)
ทังนี
้ ้ เฉพำะกำรใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ำยเท่ำนันที
้ ่บริ ษัทฯ จะปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพัก
กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ นเวลำ 21 วันก่อนวันกำหนดใช้ สิทธิ และตลำดหลักทรัพย์ จะทำกำรขึ ้น
เครื่ องหมำยห้ ำมกำรซื ้อขำยชัว่ ครำว (SP) เพื่อห้ ำมกำรซื ้อขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ ล่วงหน้ ำ 2 วันทำ
กำรก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน
ในกรณี ที่วันเริ่ มปิ ดสมุด ทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ใช่
วันทำกำรของตลำดหลักทรัพย์ ให้ เลื่อนวันเริ่ มปิ ดสมุดทะเบียนเป็ นวันทำกำรสุดท้ ำยก่อนหน้ ำวันเริ่ ม
ปิ ดสมุดทะเบียนเดิมดังกล่ำว
บริ ษัทฯ จะแจ้ งข่ำวและรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดวันใช้ สิทธิ ระยะเวลำกำรแจ้ งควำมจำนง
ในกำรใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ ำย อัตรำกำรใช้ สิทธิ รำคำกำรใช้ สิทธิ รำยละเอียดบัญชีธนำคำรเพื่อกำรจอง
ซื ้อและใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ บุคคลที่ บริ ษัทฯ จะแต่งตังให้
้ เป็ นตัวแทนรับแจ้ งควำมจำนงใน
กำรใช้ สิ ท ธิ (ถ้ ำมี ) และสถำนที่ ใ ช้ สิ ท ธิ ผ่ ำ นระบบ SET PORTAL หรื อ ระบบอื่ น ใดตำมที่ ต ลำด
หลักทรั พย์ กำหนด เพื่อแจ้ งให้ ผ้ ูถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทรำบล่วงหน้ ำไม่ น้อยกว่ำ 7 วันทำกำรก่อน
ระยะเวลำกำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ สำหรับวันกำหนดกำรใช้ สิทธิ บริ ษัทฯ จะส่งรำยละเอียด
ดังกล่ำวให้ กบั ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีรำยชื่อปรำกฏตำมสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ
วันปิ ดสมุดทะเบียนทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนด้ วย

5.4

วิธีกำรใช้ สทิ ธิและขันตอนกำรใช้
้
สทิ ธิ
5.4.1

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถขอรับใบแจ้ งควำมจำนงกำรใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนได้ ที่ บริ ษัทฯ
และ/หรื อ ตัวแทนรั บแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ (ถ้ ำมี) หรื อดำวน์ โหลดจำกเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
(www.sherwood.co.th) โดยสำมำรถแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุ นได้ ที่บริ ษัทฯ
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และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ (ถ้ ำมี) ตำมระยะเวลำกำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้
สิทธิตำมที่ระบุในข้ อ 5.3 ข้ ำงต้ น
ในกรณี ที่ ใ บส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ อ ยู่ใ นระบบไร้ ใบหลัก ทรั พ ย์ (Scripless) ผู้ถื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ
ที่ ต้ อ งกำรใช้ สิท ธิ ต้อ งแจ้ งควำมจ ำนงและกรอกแบบค ำขอเพื่ อ ขอถอนใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ตำมที่
ตลำดหลักทรัพย์กำหนด
ในกรณี ที่ผ้ ูถือใบสำคัญแสดงสิทธิ มีบัญชีซื ้อขำยหลักทรัพย์ของตนอยู่ในบัญชี “บริ ษัท ศูนย์ รับฝำก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝำก” ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องกำรใช้ สิทธิต้องแจ้ งควำม
จำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตำมที่ตลำดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อ
บริ ษัทหลักทรัพย์ที่เป็ นนำยหน้ ำซื ้อขำยหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่ำวจะ
ดำเนินกำรแจ้ งกับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิจำกบัญชี “บริ ษัท ศูนย์รับฝำก
หลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝำก” โดยศูนย์ รับฝำกหลักทรั พย์จะดำเนินกำรออกใบแทน
ใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้ เป็ นหลักฐำนประกอบกำรใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
ในกรณี ที่ ผ้ ู ถื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ไ ม่ มี บัญ ชี ซื อ้ ขำยหลัก ทรั พ ย์ โดยใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ อ ยู่กั บ
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ใน “บัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ” ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ต้องกำรใช้ สิทธิ
ต้ องแจ้ งควำมจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิตำมที่ตลำดหลักทรัพย์กำหนด
โดยยื่นต่อศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ จำก “บัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ”
โดยศูน ย์ รั บ ฝำกหลัก ทรั พ ย์ จ ะด ำเนิ น กำรออกใบแทนใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ เพื่ อ ใช้ เป็ น หลัก ฐำน
ประกอบกำรใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ทังที
้ ่ถือเป็ นใบสำคัญแสดงสิทธิ และในระบบไร้ ใบหลักทรัพย์ (Scripless))
ที่ประสงค์จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน จะต้ องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขกำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ
โดยต้ องดำเนินกำรและส่งเอกสำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ ภำยในระยะเวลำแจ้ งควำมจำนง
ในกำรใช้ สทิ ธิ ดังนี ้
ก)

แบบแสดงควำมจำนงกำรใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ได้ กรอกข้ อควำมถูกต้ องชัดเจน และ
ครบถ้ วนทุกรำยกำร พร้ อมลงนำมโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ แ ละส่งให้ แก่บริ ษัทฯ และ/
หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ (ถ้ ำมี) ในช่วงระยะเวลำกำรแจ้ งควำมจำนงใน
กำรใช้ สทิ ธิ

ข)

ใบสำคัญแสดงสิท ธิ ห รื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิท ธิ ต ำมแบบที่ ตลำดหลักทรั พย์ กำหนด
ซึง่ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงลำยมือชื่อผู้โอนด้ ำนหลัง ตำมจำนวนที่ระบุในแบบแสดงควำม
จำนงกำรใช้ สิทธิ และหนังสือมอบอำนำจให้ ผ้ อู ื่นมำรับใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่สำหรับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สิทธิ (ถ้ ำมี) และส่งให้ แก่บริ ษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ ง
ควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิ (ถ้ ำมี)
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ค)

ชำระเงิ นตำมจำนวนที่ระบุในใบแจ้ งควำมจำนงกำรใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุน และส่ง
หลักฐำนกำรชำระเงินให้ แก่บริ ษัทฯ หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิ (ถ้ ำมี) โดย
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์ จะใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นจะต้ อง (1) โอนเงิ นเข้ ำบัญชี เงิ นฝำก
ประเภทออมทรัพย์ ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำ ซอยทองหล่อ ชื่อบัญชี “บัญชีเพื่อกำรจองซื ้อ
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ บมจ. เชอร์ ว้ ดู คอร์ ปอเรชัน่ (ประเทศไทย)” เลขที่บญ
ั ชี 042-254888-8
SWIFT Code : SICOTHBK โดยให้ แนบหลักฐำนกำรโอนเงินที่ ธนำคำรออกให้ พร้ อมระบุ
ชื่ อ -นำมสกุล และเบอร์ โ ทรศัพ ท์ ที่ ส ำมำรถติ ด ต่อ ไว้ ด้ ว ย หรื อ (2) ช ำระเป็ น เช็ ค บุค คล
แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ ำฟท์ ที่สำมำรถเรี ยกเก็บได้ ในเขตกรุงเทพมหำนคร ภำยใน 1 วันทำกำร
นับจำกวันที่แจ้ งควำมจำนงกำรใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ โดยเช็คบุคคล แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟ
ต้ องลงวันที่ก่อนกำหนดกำรใช้ สิทธิ 3 วันทำกำร และขีดคร่ อมเฉพำะสัง่ จ่ำย “บัญชีเพื่อกำร
จองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบมจ. เชอร์ ว้ ูด คอร์ ปอเรชั่น (ประเทศไทย)” โดยให้ ระบุ
ชื่ อ -นำมสกุล และเบอร์ โทรศัพ ท์ ที่ สำมำรถติ ด ต่อ ได้ ไว้ ด้ ำ นหลัง ด้ ว ย พร้ อมน ำส่ง สำเนำ
หลักฐำนกำรโอนเงินให้ แก่บริ ษัทฯ หรื อตัวแทนรับแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิ (แล้ วแต่กรณี)
หรื อ (3) ชำระโดยวิธีกำรอื่นตำมแต่ที่บริ ษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้
สิทธิ (ถ้ ำมี) จะเป็ นผู้กำหนดและแจ้ งให้ ทรำบต่อไป
ทังนี
้ ้ กำรใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นสำมัญดังกล่ำวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริ ษัทและ/หรื อตัวแทนรับแจ้ ง
ควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ (ถ้ ำมี) ได้ รับชำระเงินตำมที่ระบุในใบแจ้ งควำมจำนงกำรใช้ สิทธิ
ซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน (ในกรณีกำรโอนเงินเข้ ำบัญชี) หรื อเรี ยกเก็บเงินดังกล่ำวได้ แล้ ว (ในกรณี
ชำระเงินด้ วยเช็คบุคคล แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ ำฟท์) เท่ำนัน้ หำกบริ ษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทน
รั บแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ (ถ้ ำมี) เรี ยกเก็ บเงินไม่ได้ ด้วยเหตุผลใดๆ ที่มิได้ เกิดจำก
ควำมผิดของบริ ษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ (ถ้ ำมี) บริ ษัทฯ จะ
ถือว่ำผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครัง้ นัน้
โดยบริ ษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ (ถ้ ำมี) จะจัดส่งใบสำคัญ
แสดงสิทธิพร้ อมกับเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ที่เรี ยกเก็บเงินไม่ได้ คืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญ
แสดงสิทธิภำยใน 14 วันนับจำกวันกำหนดกำรใช้ สิทธิ ในครัง้ นันๆ
้ แต่ทงนี
ั ้ ้ ไม่ถือเป็ นกำรตัด
สิทธิที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครัง้ ต่อไป เว้ นแต่เป็ นกำรใช้
สิทธิในครัง้ สุดท้ ำย บริ ษัทจะถือว่ำใบสำคัญแสดงสิทธินนๆ
ั ้ สิ ้นสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้ สิทธิ
ซึ่งบริ ษัท ฯ และ/หรื อ ตัวแทนรั บแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ (ถ้ ำมี) จะไม่รับผิดชอบต่อ
ดอกเบี ้ย และ/หรื อค่ำเสียหำยอื่นใด ไม่วำ่ กรณีใดๆ

ง)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำอำกรแสตมป์ หรื อภำษี อื่นใด (ถ้ ำมี) ตำม
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎำกรหรื อข้ อบังคับหรื อกฎหมำยต่ำงๆ ที่ใช้ บงั คับในกำรใช้ สทิ ธิซื ้อ
หุ้นสำมัญตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ

จ)

หลักฐำนประกอบกำรใช้ สทิ ธิ
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1)

บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย: สำเนำบัตรประชำชน หรื อสำเนำบัตรข้ ำรำชกำร หรื อ
สำเนำบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจที่ยังไม่หมดอำยุ (ในกรณีมีกำรเปลี่ยนชื่อ/ชื่ อสกุล
ซึ่ง ท ำให้ ชื่ อ /ชื่ อ สกุล ไม่ต รงกับ ใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ให้ แ นบเอกสำรที่ อ อกโดย
หน่วยงำนรำชกำร เช่น ใบแจ้ งเปลี่ยนชื่ อ/ชื่ อสกุล เป็ นต้ น) พร้ อมลงลำยมือชื่ อ
รับรองสำเนำถูกต้ อง

2)

บุคคลธรรมดำที่ไม่มีสญ
ั ชำติไทย: สำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำหนังสือเดินทำง
พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง

3)

นิติบุคคลสัญชำติไทย: สำเนำหนังสือรั บรองบริ ษัทฯ ที่กระทรวงพำณิ ชย์ออกให้
ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดกำรใช้ สิทธิ ในครัง้ นันๆ
้ พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง
โดยกรรมกำรผู้มีอำนำจที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในหนังสือรับรองบริ ษัทฯ นัน้ และเอกสำร
หลักฐำนของกรรมกำรผู้มีอำนำจลงลำยมือชื่อตำม 1) หรื อ 2) พร้ อมลงลำยมือชื่อ
รับรองสำเนำถูกต้ อง

4)

นิติบุคคลที่ไม่มีสญ
ั ชำติไทย: สำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนจัดตังนิ
้ ติ บุคคล และ/
หรื อ หนังสือรับรองนิติบคุ คล พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ องโดยกรรมกำรผู้มีอำนำจ และเอกสำรหลักฐำนของกรรมกำรผู้มีอำนำจลงลำยมือชื่อตำม 1) หรื อ
2) พร้ อมลงลำยมือชื่ อรั บรองสำเนำถูกต้ อง และรั บรองโดย Notary public ของ
ประเทศที่ออกเอกสำรนันไม่
้ เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดกำรใช้ สทิ ธิในครัง้ นันๆ
้

5)

คัสโตเดียน: สำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียน พร้ อมหนังสือแต่งตังคั
้ สโตเดียน และ
เอกสำรหลักฐำนของผู้มีอำนำจลงลำยมือชื่อตำม 1) หรื อ 2) พร้ อมลงลำยมือชื่อ
รับรองสำเนำถูกต้ อง และรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสำรนัน้
ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดกำรใช้ สทิ ธิในครัง้ นันๆ
้

ทัง้ นี ้ หำกผู้ถื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ไ ม่ ส่ง มอบหลัก ฐำนประกอบกำรใช้ สิ ท ธิ ต ำมที่ ก ล่ำ วข้ ำงต้ น
บริ ษั ท ฯ และ/หรื อ ตัว แทนรั บ แจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ (ถ้ ำ มี ) ขอสงวนสิท ธิ ที่ จะถื อ ว่ำผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ประสงค์จะใช้ สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ในครัง้ นันๆ
้ อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทฯ
และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ (ถ้ ำมี) สำมำรถใช้ ดลุ พินิจในกำรพิจำรณำให้ ผ้ ถู ือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ใช้ สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ ตำมควำมเหมำะสม
5.4.2

จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจะต้ องเป็ นจำนวนเต็มเท่ำนัน้
โดยอัตรำกำรใช้ สิทธิเท่ำกับใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหุ้นสำมัญ หนึ่งหุ้น เว้ นแต่กรณีมีกำรปรับ
อัตรำกำรใช้ สทิ ธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6

5.4.3

จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกให้ เมื่อมีกำรใช้ สิทธิ จะคำนวณโดยกำรนำจำนวนเงินในกำรใช้ สิทธิ ซึ่งผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ชำระตำมที่กล่ำวข้ ำงต้ น หำรด้ วยรำคำกำรใช้ สทิ ธิในขณะที่มีกำรใช้ สทิ ธินนั ้ โดย
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บริ ษัทฯ จะออกหุ้นสำมัญเป็ นจำนวนเต็ม ไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ คูณด้ วยอัตรำ
กำรใช้ สิทธิ หำกมีกำรปรับรำคำกำรใช้ สิทธิ และ/หรื ออัตรำกำรใช้ สิทธิแล้ วทำให้ มีเศษเหลืออยูจ่ ำกกำร
คำนวณดังกล่ำว บริ ษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทนรั บแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ (ถ้ ำมี) จะไม่นำเศษ
ดังกล่ำวมำคิดคำนวณและจะชำระเงินที่เหลือจำกกำรใช้ สิทธิดงั กล่ำวเป็ นเช็ค ระบุชื่อขีดคร่ อมเฉพำะ
คืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 วันนับจำกวันกำหนดกำรใช้
สิทธิในแต่ละครัง้ โดยไม่มีดอกเบี ้ยไม่วำ่ ในกรณีใดๆ
ในกรณีที่ต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำกำรใช้ สิทธิตำมเกณฑ์กำรปรับรำคำกำรใช้ สิทธิ และ/หรื ออัตรำ
กำรใช้ สทิ ธิตำมที่ระบุในเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ และมีเศษของจำนวนหุ้นสำมัญที่จะได้ รับจำกกำรใช้ สิทธิ
ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิให้ ตดั เศษของหุ้นทิ ้ง
5.4.4

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้ องใช้ สิทธิในกำรซื ้อหุ้นสำมัญไม่ต่ำกว่ำ 100 หุ้นสำมัญ โดยจำนวนหน่วย
ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญจะต้ องเป็ นจำนวนเต็มเท่ำนัน้ อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิในกำรซื ้อหุ้นต่ำกว่ำ 100 หุ้นสำมัญ จะต้ องใช้ สิทธิในกำรซื ้อหุ้นสำมัญ
ในครัง้ เดียวทังจ
้ ำนวน ยกเว้ นในกำรใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ำยนี ้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสำมำรถใช้ สทิ ธิใน
กำรซื ้อหุ้นสำมัญโดยไม่มีกำรกำหนดจำนวนหุ้นสำมัญขันต
้ ่ำ

5.4.5

หำกบริ ษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ ได้ รับเอกสำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้
สิทธิตำมข้ อ 5.4.1 จ) ไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ อง หรื อจำนวนเงินที่บริ ษัทฯ ได้ รับชำระไม่ครบตำมจำนวน
ที่ระบุไว้ ในแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญ หรื อบริ ษัทฯ ตรวจสอบได้ ว่ำข้ อควำมที่ผ้ ถู ือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ กรอกลงในแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสำมัญนันไม่
้ ครบถ้ วนหรื อไม่
ถูกต้ อง หรื อติดอำกรแสตมป์ (ถ้ ำมี) ไม่ครบถ้ วนถูกต้ องตำมบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎำกร ข้ อบังคับ
หรื อกฎหมำยต่ำงๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้ องทำกำรแก้ ไขให้ ถูกต้ องภำยในระยะเวลำกำรแจ้ ง
ควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ ในแต่ละครัง้ หำกผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ทำกำรแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภำยใน
ระยะเวลำดัง กล่ำ ว บริ ษั ท ฯ และ/หรื อ ตัว แทนรั บ แจ้ ง ควำมจ ำนงในกำรใช้ สิท ธิ (ถ้ ำ มี ) จะถื อ ว่ำ
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญ ในครัง้ นันๆ
้ และบริ ษัทฯ และ/หรื อ
ตัวแทนรับแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ (ถ้ ำมี) จะจัดส่งเงินที่ได้ รับโดยไม่มีดอกเบี ้ย และใบสำคัญ
แสดงสิทธิ คืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภำยใน 14 วันนับจำกวันกำหนดกำรใช้ สิทธิ ในครัง้ นันๆ
้
ตำมวิธีกำรและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริ ษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ (ถ้ ำมี)
ทั ง้ นี ้ ผู้ ถื อ ใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ สำมำรถแจ้ งควำมจ ำนงกำรใช้ สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้ นสำมั ญ ใหม่ ไ ด้
ในวันกำหนดกำรใช้ สิทธิ ครัง้ ต่อไป เว้ นแต่กำรใช้ สิทธิ ครัง้ นันจะเป็
้
นกำรใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ ำย ให้ ถือว่ำ
ใบสำคัญแสดงสิทธินนๆ
ั ้ สิ ้นสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้ สทิ ธิ บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี ้ยและ/หรื อ
ค่ำเสียหำยอื่นใด ไม่วำ่ กรณีใดๆ

5.4.6

ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินในกำรใช้ สิทธิไม่ครบถ้ วน บริ ษัทฯ และ/หรื อตัวแทนรับแจ้ ง
ควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ (ถ้ ำมี) มีสิทธิ ที่จะดำเนินกำรประกำรใดประกำรหนึ่ง ตำมลำดับ ดังต่อไปนี ้
ตำมที่บริ ษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิ (ถ้ ำมี) จะเห็นสมควร
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ก)

ให้ ผ้ ูถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ชำระเงินเพิ่มเติมตำมจำนวนที่ประสงค์จะใช้ สิทธิ ให้ ครบถ้ วน
ภำยในระยะเวลำกำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิในครัง้ นัน้ หำกบริ ษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทน
รับแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ (ถ้ ำมี) ไม่ได้ รับเงินครบตำมจำนวนในกำรใช้ สิทธิ ภำยใน
ระยะเวลำดังกล่ำว บริ ษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ (ถ้ ำมี) จะถือ
ว่ำกำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิในครัง้ นันสิ
้ ้นสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้ สทิ ธิ หรื อ

ข)

ถือว่ำจำนวนหุ้นสำมัญที่จองซื ้อมีจำนวนเท่ำกับจำนวนเงินที่ได้ รับจำกกำรใช้ สิทธิตำมรำคำ
กำรใช้ สทิ ธิในขณะนัน้ หรื อ

ค)

ถือว่ำกำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิในครัง้ นันสิ
้ ้นสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้ สทิ ธิ

หมำยเหตุ: ในกำรใช้ สิทธิ ครั ง้ สุดท้ ำย บริ ษัทฯ จะดำเนินกำรตำมข้ อ ข) ข้ ำงต้ นกำรกระทำใดๆ ของ
บริ ษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิ (ถ้ ำมี) ให้ ถือว่ำเป็ นที่สดุ
ในกรณีตำมข้ อ ก) และ ค) บริ ษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิ (ถ้ ำมี) จะส่งเงิน
ที่ได้ รับไว้ คืนเป็ นเช็ คระบุชื่อขีดคร่ อมเฉพำะและใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะถื อว่ำไม่มีกำรใช้ สิทธิ
ดังกล่ำว โดยจะส่งคืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 วันทำกำร
นับจำกวันกำหนดกำรใช้ สทิ ธิในครัง้ นันๆ
้ โดยไม่มีดอกเบี ้ย
ในกรณีตำมข้ อ ข) บริ ษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ (ถ้ ำมี) จะถือว่ำมีกำรใช้
สิทธิเพียงบำงส่วน และบริ ษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ (ถ้ ำมี) จะส่งมอบ
ใบสำคัญแสดงสิทธิสว่ นที่เหลือคืนให้ กบั ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14
วันทำกำรนับจำกวันกำหนดกำรใช้ สิทธิในครัง้ นันๆ
้ พร้ อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ ำมี) โดยไม่มีดอกเบี ้ย โดย
ชำระเป็ นเช็ค ดร๊ ำฟท์ ตัว๋ แลกเงินธนำคำร หรื อคำสัง่ จ่ำยเงินของธนำคำร ซึง่ ขีดคร่อมสัง่ จ่ำยเฉพำะชื่อผู้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 อย่ำงไรก็ดี ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่มีกำรใช้ สิทธิดงั กล่ำว ยังมีผล
ต่อไปจนถึงวันกำหนดกำรใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ำย เว้ นแต่เป็ นกำรใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ำย
5.4.7

ในกรณีที่บริ ษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ (ถ้ ำมี) ไม่สำมำรถคืนเงินส่วนที่
ไม่ได้ ใช้ สทิ ธิให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ภำยในระยะเวลำ 14 วันนับแต่วนั ครบกำหนดกำรใช้ สิทธิ
ในครัง้ นันๆ
้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะได้ รับดอกเบี ้ยในอัตรำร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจำกเงิน
ส่วนที่ไม่ได้ ใช้ สทิ ธินบั แต่วนั ที่พ้นกำหนด 14 วันดังกล่ำวจนถึงวันที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ รับคืน
อย่ำงไรก็ดี หำกบริ ษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ (ถ้ ำมี) ได้ ทำกำรส่งเช็ค
ดร๊ ำฟท์ ตัว๋ แลกเงินธนำคำร หรื อคำสัง่ จ่ำยเงินของธนำคำร ซึ่งขีดคร่ อมสัง่ จ่ำยเฉพำะชื่อผู้ถือใบสำคัญ
สิทธิ ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยูท่ ี่ระบุในหนังสือแสดงควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิโดยถูกต้ องแล้ ว
ให้ ถือว่ำผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ รับเงินคืนโดยชอบและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่มีสิทธิเรี ยกร้ อง
ดอกเบี ้ย และ/หรื อค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
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5.4.8

เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน ได้ ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขกำรแจ้ ง
ควำมจำนงกำรใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน กล่ำวคือ ได้ สง่ มอบทังใบส
้ ำคัญแสดงสิทธิ แบบแสดงควำม
จ ำนงกำรใช้ สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้ นสำมัญ พร้ อมทั ง้ หลัก ฐำนประกอบกำรใช้ สิ ท ธิ ต ำมข้ อ 5.4.1 จ) และ
ชำระเงินค่ำจองซือ้ หุ้นสำมัญถูกต้ องและครบถ้ วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะไม่สำมำรถ
เพิกถอนกำรใช้ สิทธิได้ เว้ นแต่จะได้ รับควำมยินยอมเป็ นหนังสือจำกบริ ษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ ง
ควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิ (ถ้ ำมี)

5.4.9

เมื่อพ้ นกำหนดวันกำหนดใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ำยแล้ ว แต่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิยงั มิได้ ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไข
ของกำรใช้ สิทธิ ที่ บริ ษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ (ถ้ ำมี) กำหนดไว้ อย่ำง
ครบถ้ วน ให้ ถือว่ำใบสำคัญแสดงสิทธินนๆ
ั ้ สิ ้นสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้ สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิจะใช้ สทิ ธิใดๆ ไม่ได้ อีก

5.4.10 ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิสง่ มอบใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็ นจำนวนมำกกว่ำจำนวนที่ประสงค์จะ
ใช้ สิทธิ บริ ษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ (ถ้ ำมี) จะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิ
ใบใหม่ โ ดยมี จ ำนวนของใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ ล ดลงให้ แก่ ผ้ ู ถื อ ใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ดัง กล่ ำ ว
หำกใบสำคัญแสดงสิทธิ นนั ้ อยู่ในระบบใบหุ้น โดยทำงไปรษณี ย์ลงทะเบียนภำยใน 14 วันนับจำก
วันครบกำหนดกำรใช้ สทิ ธินนๆ
ั ้ และจะทำกำรยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิใบเก่ำ
5.4.11 บริ ษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ วของบริ ษัทฯ ต่อกระทรวงพำณิชย์ตำมจำนวน
หุ้นสำมัญที่ออกใหม่สำหรับกำรใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ ภำยใน 14 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่บริ ษัทฯ ได้ รับชำระ
ค่ำหุ้นตำมจำนวนที่มีกำรใช้ สิทธิ แต่ละครั ง้ และบริ ษัทฯ จะดำเนินกำรให้ นำยทะเบียนผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทฯ จดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ ใช้ สิทธินนเข้
ั ้ ำเป็ นผู้ถือหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นตำมจำนวนหุ้นสำมัญที่คำนวณได้ จำกกำรใช้ สทิ ธิ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะดำเนินกำรยื่นคำขอให้ รับหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ออกเนื่ องจำกกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญ
แสดงสิทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้ ำซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ภำยใน 30 วันนับแต่วนั กำหนดกำร
ใช้ สทิ ธิแต่ละครัง้
หุ้นสำมัญใหม่ที่ออกเนื่องจำกกำรใช้ สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสถำนะเท่ำเทียมกับหุ้น
สำมัญ ของบริ ษั ท ฯ ที่ ได้ อ อกไปก่ อ นหน้ ำ แล้ ว ทุก ประกำร นับ ตัง้ แต่วัน ที่ มี ก ำรจดแจ้ ง ชื่ อ ของผู้ถื อ
ใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ห รื อ ผู้รั บ สิท ธิ แทนเป็ น ผู้ถือ หุ้น ของบริ ษัท ฯ และจดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุน ช ำระแล้ ว
เนื่องจำกกำรออกหุ้นสำมัญใหม่ จำกกำรใช้ สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิกบั กระทรวงพำณิชย์แล้ ว
5.4.12 ในกรณีที่ห้ นุ สำมัญที่สำรองไว้ เพื่อรองรับกำรใช้ สทิ ธิไม่เพียงพอ บริ ษัทฯ จะดำเนินกำรชดใช้ คำ่ เสียหำย
ที่เกิดขึ ้นให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สำมำรถใช้ สิ ทธิ ได้ ตำมข้ อ 7 อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทฯ จะไม่
ชดใช้ ค่ำเสียหำยให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สำมำรถใช้ สิทธิได้ ถึงแม้ ว่ำจะมีห้ นุ สำมัญเพียงพอ
ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ นบุคคลต่ำงด้ ำวหรื อนิติบคุ คลต่ำงประเทศที่ไม่สำมำรถใช้ สิทธิได้
เพรำะถูกจำกัดสิทธิตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นที่ระบุในข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
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5.4.13 นำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์
: 0-2009-9000
โทรสำร
: 0-2009-9991
SET Contact Center
: 0-2009-9999
Website
: http://www.set.or.th/tsd
E-mail
: SETContactCenter@set.or.th
นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะรั บผิดชอบกำรปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งใน
สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้ องประกอบด้ วยชื่อเต็ม สัญชำติ และที่อยูข่ องผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิท ธิ แ ละรำยละเอี ย ดอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตำมที่ ศูน ย์ รั บ ฝำกหลัก ทรั พ ย์ ก ำหนด ในกรณี ข้ อ มูล
ไม่ตรงกัน บริ ษัทฯ จะถือว่ำสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ นข้ อมูลที่ถกู ต้ อง
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ มีหน้ ำที่ในกำรแจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงหรื อข้ อผิดพลำดในรำยละเอียดในกำร
ลงบัน ทึก ในสมุด ทะเบี ย นผู้ถื อ ใบสำคัญ แสดงสิท ธิ และนำยทะเบี ย นผู้ถื อ ใบสำคัญ แสดงสิท ธิ จะ
เปลีย่ นแปลงหรื อแก้ ไขข้ อผิดพลำดดังกล่ำว
5.4.14 วิธีกำรส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทฯ จะดำเนินกำรส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้ แก่บคุ คลตำมรำยชื่อผู้ที่ได้ รับกำรจัดสรรใบสำคัญ
แสดงสิทธิและบริ ษัทฯ จะดำเนินกำรออกและส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ ตำมรำยละเอียด ดังนี ้
5.4.14.1 กรณีที่ผ้ ไู ด้ รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่มีบญ
ั ชีขำยหลักทรัพย์กับบริ ษัทหลักทรัพย์
หรื อศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
บริ ษัทฯ/ศูนย์ รับฝำกหลักทรั พย์ จะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ ตำมจำนวนที่ได้ รั บจัดสรร
ให้ แก่ผ้ ทู ี่ได้ รับกำรจัดสรรทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตำมชื่อที่อยูท่ ี่ระบุในสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นภำยใน 15 วันทำกำร นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณี นี ้ ผู้ที่ได้ รับกำร
จัดสรรจะไม่สำมำรถขำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับกำรจัดสรรในครัง้ นี ้ในตลำดหลักทรัพย์ได้
จนกว่ำจะได้ รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึง่ อำจได้ รับภำยหลังจำกที่ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท
ฯ เริ่ มซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์
5.4.14.2 กรณีที่ผ้ ทู ี่ได้ รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิมีบญ
ั ชีซื ้อขำยหลักทรัพย์กบั บริ ษัทหลักทรัพย์
บริ ษัทฯ/ศูนย์ รับฝำกหลักทรั พย์ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ฝำกไว้ กับ “บริ ษัท ศูนย์ รับฝำก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝำก” และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชี
หน้า 21

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริ ษัทฯ นันฝำกหลั
้
กทรัพย์อยู่ ในขณะเดียวกันบริ ษัทหลักทรัพย์
นันก็
้ จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผ้ ไู ด้ รับจัดสรรฝำกไว้ และออกหลักฐำน
กำรฝำกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่ได้ รับกำรจัดสรรภำยใน 7 วันทำกำร นับจำกวันที่ออกใบสำคัญแสดง
สิทธิ ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้ รับกำรจัดสรรจะสำมำรถขำยใบสำคัญแสดงสิทธิในตลำดหลักทรัพย์ได้
ทันทีที่ตลำดหลักทรัพย์อนุมตั ิให้ ทำกำรซื ้อขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
ทังนี
้ ้ ชื่อของผู้ถือหุ้นที่ได้ รับกำรจัดสรรจะต้ องตรงกับชื่อเจ้ ำของบัญชีซื ้อขำยหลักทรัพย์ที่ผ้ ทู ี่
ได้ รับกำรจัดสรรประสงค์ที่จะฝำกใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ มิฉะนันแล้
้ ว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่
จะดำเนินกำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ทู ี่ได้ รับกำรจัดสรรตำมข้ อ 5.4.14.1 แทน
5.4.14.3 กรณี ที่ ผ้ ูไ ด้ รั บ กำรจัด สรรใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ มี บัญ ชี ซื อ้ ขำยหลัก ทรั พ ย์ กับ ศูน ย์ รั บ ฝำก
หลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600
บริ ษัทฯ/ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิฝำกไว้ ศนู ย์รับฝำกหลักทรัพย์ และ
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิตำมจำนวนที่ได้ รับกำร
จัดสรรไว้ ในบัญชีของบัญชีผ้ ูออกหลักทรั พย์สมำชิ กเลขที่ 600 และออกหลักฐำนกำรฝำก
ให้ แก่ ผ้ ู ที่ ไ ด้ รั บ กำรจั ด สรรภำยใน 7 วัน ท ำกำร นับ จำกวัน ที่ อ อกใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ
เมื่อผู้ถือหุ้นที่ได้ รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิต้องกำรขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้น
ดังกล่ำวจะต้ องถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ออกจำกบัญชีเลขที่ 600 ดังกล่ำว โดยต้ องติดต่อ
ผ่ำนบริ ษัทหลักทรัพย์ทวั่ ไป ซึ่งอำจจะมีค่ำธรรมเนียมในกำรดำเนินกำรตำมที่ศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์ และ/หรื อ บริ ษัทหลักทรัพย์นนๆ
ั ้ กำหนด ดังนันในกรณี
้
นี ้ ผู้ถือหุ้นที่ได้ รับจัดสรรจะ
สำมำรถขำยใบสำคัญแสดงสิทธิในตลำดหลักทรัพย์ได้ ทนั ทีที่ตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้ ทำ
กำรซือ้ ขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ ของบริ ษัทฯ ได้ ในตลำดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย และ
ผู้ถือหุ้นที่ได้ รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ดำเนินกำรถอนใบสำคัญแสดงสิทธิออกจำก
บัญชีเลขที่ 600 ดังกล่ำวแล้ ว
5.4.15 กำรส่งมอบหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่เกิดจำกกำรใช้ สทิ ธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในกำรใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสำมัญ สำมำรถเลือกให้ บริ ษัทฯ ดำเนินกำรในกรณีใดกรณี หนึ่ง
ดังต่อไปนี ้
5.4.15.1 ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับกำรจัดสรรหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นสำมัญ โดยให้
ออกใบหุ้นในนำมของผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตำม
จำนวนที่ใช้ สิทธิ แก่ผ้ ูถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทำงไปรษณีย์ล งทะเบียนตอบรับ ตำมชื่อที่อยู่
ที่ระบุไว้ ในสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ภำยใน 15 วันทำกำรนับจำกวันครบกำหนดกำร
ใช้ สิทธิแต่ละครัง้ ในกรณีนี ้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญ จะไม่สำมำรถ
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ขำยหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้ สิทธิ ในตลำดหลักทรัพย์ได้ จนกว่ำจะได้ รับใบหุ้น ซึ่งอำจจะ
ได้ รั บ ภำยหลัง จำกที่ ห้ ุน สำมัญ ที่ เ กิ ด จำกกำรใช้ สิท ธิ ได้ รั บ อนุญ ำตให้ เ ข้ ำ ท ำกำรซื อ้ ขำย
ในตลำดหลักทรัพย์
5.4.15.2 ในกรณี ที่ ผ้ ูถื อ ใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ได้ รั บ กำรจัด สรรหุ้น ไม่ป ระสงค์ จ ะขอรั บ ใบหุ้น สำมัญ
แต่ประสงค์จะใช้ บริ กำรของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะ
ฝำกหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้ สิทธิไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิ ท ธิ มี บัญ ชี ซื อ้ ขำยหลัก ทรั พ ย์ อ ยู่ ในกรณี นี ้ ศูน ย์ รั บ ฝำกหลัก ทรั พ ย์ จะด ำเนิ น กำรน ำ
หุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้ สทิ ธิฝำกไว้ กบั “บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เพื่ อ ผู้ ฝำก “และศู น ย์ รั บ ฝำกหลัก ทรั พ ย์ จ ะบัน ทึ ก ยอดบัญ ชี จ ำนวนหุ้น สำมัญ ที่ บ ริ ษั ท
หลักทรัพย์นนฝำกหุ
ั้
้ นสำมัญอยู่ ในขณะเดียวกันบริ ษัทหลักทรัพย์นนก็
ั ้ จะบันทึกยอดบัญชี
จำนวนหุ้นสำมัญที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญฝำกไว้ และออกหลักฐำนกำร
ฝำกให้ แก่ผ้ ใู ช้ สทิ ธิจองซื ้อหุ้นสำมัญภำยใน 7 วัน ทำกำรนับจำกวันครบกำหนดกำรใช้ สทิ ธิใน
แต่ละครัง้ ในกรณีนี ้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญ จะสำมำรถขำยหุ้น
สำมัญ ที่ เ กิ ด จำกกำรใช้ สิ ท ธิ ใ นตลำดหลัก ทรั พ ย์ ไ ด้ ทัน ที ที่ ต ลำดหลัก ทรั พ ย์ อ นุญ ำตให้
หุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้ สทิ ธิทำกำรซื ้อขำยได้ ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกรณี ที่ผ้ ูถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสำมัญ เลือกให้ บริ ษัทฯ ดำเนินกำรตำม
ข้ อ 5.4.15.2 ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับกำรจัดสรรหุ้น จะต้ องตรงกับชื่อเจ้ ำของ
บัญชี ซื อ้ ขำยหลักทรั พย์ ที่ผ้ ูถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ประสงค์ ที่จะฝำกหุ้น สำมัญไว้ ใ นบัญ ชี
หลักทรัพย์ดงั กล่ำว มิฉะนัน้ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินกำรออกใบหุ้นแก่ผ้ ถู ือใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่ได้ รับกำรจัดสรรหุ้นตำมข้ อ 5.4.15.1 แทน
5.4.15.3 ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซื ้อหุ้นสำมัญไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้
บริ กำรของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝำกหุ้นสำมัญไว้
ในบัญชี ของบริ ษัทผู้อ อกหลัก ทรั พย์ สมำชิ กเลขที่ 600 กรณี นี ้ บริ ษัทฯ จะดำเนินกำรน ำ
หุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้ สิทธิฝำกไว้ กบั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสำมัญ ตำมจำนวนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ รับกำรจัดสรรไว้
ในบัญชีผ้ อู อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐำนกำรฝำกให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ที่ได้ รับจำกกำรจัดสรรหุ้นภำยใน 7 วันทำกำรนับจำกวันครบกำหนดกำรใช้ สิทธิ
ในแต่ละครัง้ เมื่อผู้ที่ได้ รับกำรจัดสรรหุ้นต้ องกำรขำยหุ้น ผู้ที่ได้ รับกำรจัดสรรหุ้นต้ องถอนหุ้น
ออกจำกบัญชีเลขที่ 600 ดังกล่ำว โดยต้ องติดต่อผ่ำนบริ ษัทหลักทรั พย์ทั่วไป ซึ่งอำจจะมี
ค่ำธรรมเนียมในกำรดำเนิน ตำมที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ และ/หรื อ บริ ษัทหลักทรัพย์นนั ้ ๆ
ก ำหนด ดัง นัน้ ในกรณี นี ้ ผู้ที่ ไ ด้ รั บ กำรจัด สรรหุ้น จะสำมำรถขำยหุ้น ที่ ไ ด้ รั บ กำรจัด สรร
ในตลำดหลักทรั พย์ ได้ ทันที ที่ต ลำดหลัก ทรั พย์ อ นุญำตให้ ห้ ุนของบริ ษัท ทำกำรซื อ้ ขำยได้
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ที่ได้ รับกำรจัดสรรหุ้นได้ ดำเนินกำรถอนหุ้นออก
จำกบัญชีเลขที่ 600 ดังกล่ำวแล้ ว
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6.

เงื่อนไขกำรปรับสิทธิ
เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ ด้อยไปกว่ำเดิม บริ ษัทฯ จะดำเนินกำรปรับ
รำคำกำรใช้ สิทธิ และ/หรื อ อัตรำกำรใช้ สิทธิ ในกำรซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน ตลอดอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อ
เกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึง่ ดังต่อไปนี ้

6.1

6.2

เมื่อบริ ษัทฯ มีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ ของหุ้นของบริ ษัทฯ อันเป็ นผลมำจำกกำรรวมหุ้นที่ออกแล้ วของ
บริ ษัทฯ หรื อกำรแบ่งแยกหุ้นที่ออกแล้ วของบริ ษัทฯ โดยกำรเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้ สทิ ธิและอัตรำกำรใช้ สทิ ธิจะ
มีผลบังคับทันทีนับ ตัง้ แต่วันที่ได้ มีกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ ของหุ้น สำมัญของบริ ษัทฯ กับ
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ กระทรวงพำณิชย์
(1)

รำคำกำรใช้ สทิ ธิ จะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี ้
Price 1
=
Price 0 x Par 1
Par 0

(2)

อัตรำกำรใช้ สทิ ธิ จะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี ้
Ratio 1
=
Ratio 0 x Par 0
Par 1
โดยที่
Price 1 คือ
รำคำกำรใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
Price 0 คือ

รำคำกำรใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง

Ratio 1 คือ

อัตรำกำรใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง

Ratio 0 คือ

อัตรำกำรใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง

Par 1

คือ

มูลค่ำที่ตรำไว้ ของหุ้นสำมัญหลังกำรเปลีย่ นแปลง

Par 0

คือ

มูลค่ำที่ตรำไว้ ของหุ้นสำมัญก่อนกำรเปลีย่ นแปลง

เมื่อบริ ษัทฯ เสนอขำยหุ้น สำมัญออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถื อหุ้น (Rights Offering) และ/หรื อ
ต่อประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อต่อบุคคลในวงจำกัด โดย “รำคำสุทธิตอ่ หุ้นของหุ้นสำมัญทีอ่ อกใหม่” ต่ำกว่ำร้ อยละ
90 ของ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ” ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิและอัตรำกำรใช้ สทิ ธิ
จะมีผลบังคับทันทีนบั ตังแต่
้ วนั แรกที่ผ้ ูซื ้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้ รับสิทธิในกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่
ตลำดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมำย XR) สำหรับกรณีที่เป็ นกำรเสนอขำยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/
หรื อวันแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ให้ แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อเป็ นกรณีกำรเสนอขำยให้ แก่
บุคคลในวงจำกัด (แล้ วแต่กรณี)
ในกำรนี ้ "รำคำสุทธิตอ่ หุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่" คำนวณได้ จำกจำนวนเงินทังหมดที
้
่บริ ษัทฯ จะได้ รับจำกกำร
เสนอขำยหุ้นสำมัญ หักด้ วยค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้นจำกกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกนัน้ (ถ้ ำมี) หำรด้ วยจำนวนหุ้น
สำมัญที่ออกใหม่ทงหมด
ั้
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"รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ" ได้ กำหนดไว้ เท่ำกับมูลค่ำกำรซื ้อขำยหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ ทังหมด
้
ในแต่ละวัน หำรด้ วยจำนวนหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ ที่มีกำรซือ้ ขำยทัง้ หมดในตลำดหลักทรั พย์ ในวันดังกล่ำว
ย้ อนหลังระหว่ำงระยะเวลำ 15 วันทำกำรติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ ในกำรคำนวณ
“วันที่ใช้ ในกำรคำนวณ” หมำยถึงวันแรกที่ ผ้ ูซื ้อหุ้นสำมัญ จะไม่ได้ รับสิทธิ ในกำรจองซือ้ หุ้นสำมัญที่ออกใหม่
(วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมำย XR) สำหรับกรณีที่เป็ นกำรเสนอขำยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Rights Issue)
และ/หรื อวันแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่สำหรับกรณีที่เป็ นกำรเสนอขำยให้ แก่ประชำชนทัว่ ไป
และ/หรื อกรณีที่เป็ นกำรเสนอขำยให้ แก่บคุ คลในวงจำกัด แล้ วแต่กรณี
ในกรณี ที่ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ” เนื่องจำกหุ้นสำมัญไม่มีกำรซือ้ ขำย
ในช่วงเวลำดังกล่ำว บริ ษัทฯ จะดำเนินกำรกำหนดรำคำยุติธรรมของหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ เพื่อใช้ ในกำรคำนวณ
แทน
“รำคำยุติธรรม” หมำยถึง รำคำที่ประเมินโดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินที่สำนักงำน ก.ล.ต. ให้ ควำมเห็นชอบ
(1)

รำคำกำรใช้ สทิ ธิ จะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี ้
Price 1
=
Price 0 x [(A x MP) + BX]
MP x (A + B)

(2)

อัตรำกำรใช้ สทิ ธิ จะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรคำนวณดังนี ้
Ratio 1
=
Ratio 0 x [MP (A + B)]
(A x MP) + BX
โดยที่

Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

รำคำกำรใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
รำคำกำรใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ

A

คือ จำนวนหุ้นสำมัญที่ได้ เรี ยกชำระเต็มมูลค่ำแล้ ว ณ วันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิ ในกำรจองซื ้อหุ้น สำมัญที่ออกใหม่กรณีกำรเสนอขำยหุ้น สำมัญ
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อวันก่อนวันแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่
กรณีกำรเสนอหุ้นสำมัญให้ แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อกรณีเสนอขำยหุ้นสำมัญ
ให้ แก่บคุ คลในวงจำกัด แล้ วแต่กรณี

B

คือ จำนวนหุ้นสำมัญทีอ่ อกใหม่เพื่อเสนอขำยต่อผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรื อเสนอขำยต่อ
ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อเสนอขำยให้ แก่บคุ คลในวงจำกัด แล้ วแต่กรณี
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6.3

คือ จำนวนเงินที่จะได้ รับทังสิ
้ ้น หลังหักค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้นจำกกำรออกหลักทรัพย์
นัน้ (ถ้ ำมี) ทังจำกกำรเสนอขำยให้
้
แก่ผ้ ถู ื อหุ้นเดิม และ/หรื อเสนอขำยประชำชน
ทัว่ ไป และ/หรื อเสนอขำยให้ แก่บคุ คลในวงจำกัด

เมื่อบริ ษัทฯ เสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อเสนอขำยประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ
บุคคลในวงจำกัดโดยที่หลักทรั พย์ นนมี
ั ้ สิทธิ ที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสำมัญได้ หรื อให้ สิทธิ ในกำรซื ้อ
หุ้นสำมัญ (“หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภำพ”) เช่น หุ้นกู้แปลงสภำพ หรื อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อ
หุ้นสำมัญ โดยที่ “รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ ” ดังกล่ำวต่ำกว่ำร้ อยละ 90 ของ
“รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ”
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิ และอัตรำกำรใช้ สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้
รับสิทธิในกำรซื ้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็ นหุ้นสำมัญ หรื อให้ สิทธิในกำรจองซื ้อ
หุ้นสำมัญ (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมำย XW) สำหรับกรณีที่เป็ นกำรเสนอขำยให้ กับผู้ถือหุ้นเดิม
(Rights Issue) และ/หรื อ วันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสทิ ธิที่จะแปลงสภำพ / เปลีย่ นเป็ น
หุ้นสำมัญได้ หรื อให้ สิทธิในกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญ กรณีเสนอขำยให้ กบั ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณีที่เป็ นกำร
เสนอขำยให้ แก่บคุ คลในวงจำกัด (แล้ วแต่กรณี)
“รำคำสุทธิตอ่ หุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ ” คำนวณได้ จำกจำนวนเงินที่บริ ษัทฯ จะได้ รับจำกกำร
ขำยหลักทรัพย์ที่ให้ สิทธิ ที่จะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็ นหุ้นสำมัญ หรื อให้ สิทธิ ในกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญ หักด้ วย
ค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้นจำกกำรออกหลักทรัพย์นนั ้ (ถ้ ำมี) รวมกับเงินที่จะได้ รับจำกกำรแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็ น
หุ้นสำมัญ หรื อใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญนัน้ หำรด้ วยจำนวนหุ้นทังสิ
้ ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้ สทิ ธินนั ้
"รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ " มีควำมหมำยเช่นเดียวกับรำยละเอียดในข้ อ 6.2 ข้ ำงต้ น
“วันที่ใช้ ในกำรคำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้ รับสิทธิในกำรจองซื ้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ
ที่ให้ สิทธิ แปลงสภำพเปลี่ยนเป็ นหุ้นสำมัญ หรื อให้ สิทธิ ในกำรซือ้ หุ้น สำมัญ สำหรั บกรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำย
หลักทรัพย์ดงั กล่ำวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรื อ วันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
ใดๆ ที่ให้ สิทธิ แปลงสภำพเป็ นหุ้นสำมัญ หรื อให้ สิทธิในกำรซื ้อหุ้นสำมัญสำหรับกรณีที่เป็ นกำรเสนอขำยให้ แก่
ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อกรณีที่เป็ นกำรเสนอขำยให้ แก่บคุ คลในวงจำกัด แล้ วแต่กรณี
(1)

รำคำกำรใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี ้
Price 1
=
Price 0 x [(A x MP) + BX]
[MP x (A + B)]

(2)

อัตรำกำรใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี ้
Ratio 1
=
Ratio 0 x [MP x (A + B)]
[(A x MP) + BX]
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โดยที่

6.4

Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
A

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

รำคำกำรใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
รำคำกำรใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ
จ ำนวนหุ้น สำมัญ ที่ ไ ด้ เ รี ย กช ำระเต็ ม มูล ค่ ำ แล้ ว ณ วัน ก่ อ นปิ ด สมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในกำรจองซื ้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะ
แปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็ นหุ้นสำมัญได้ หรื อให้ สิทธิ ในกำรซื ้อหุ้นสำมัญ
กรณี เ สนอขำยให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นเดิ ม และ/หรื อ วัน ก่ อ นวัน แรกของกำร
เสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิ ที่จะแปลงสภำพ หรื อเปลี่ยนเป็ น
หุ้น สำมัญ ได้ หรื อ ให้ สิท ธิ ใ นกำรจองซื อ้ หุ้ นสำมัญ กรณี เ สนอขำยต่ อ
ประชำชนทั่ ว ไป และ/หรื อ กรณี เ สนอขำยให้ แก่ บุ ค คลในวงจ ำกั ด
แล้ วแต่กรณี

B

คือ

จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้ สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ที่มี
สิท ธิ ที่ จ ะแปลงสภำพหรื อ เปลี่ยนเป็ น หุ้น สำมัญ ได้ หรื อ ให้ สิท ธิ ในกำร
จองซื ้อหุ้นสำมัญตำมที่เสนอขำยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ เสนอขำย
ต่อประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ เสนอขำยให้ แก่บคุ คลในวงจำกัด

BX

คือ

จ ำนวนเงิ น ที่ จ ะได้ รั บ ทัง้ สิ น้ หลัง หัก ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยที่ เ กิ ด ขึ น้ จำกกำรออก
หลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้ สิทธิที่จะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็ นหุ้นสำมัญได้ หรื อ
ให้ สิทธิ ในกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญ สำหรับกำรเสนอขำยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
และ/หรื อ เสนอขำยประชำชนทั่วไป และ/หรื อ เสนอขำยให้ แ ก่บุคคล
ในวงจำกัด รวมกับเงินที่จะได้ รับจำกกำรใช้ สทิ ธิแปลงสภำพ / เปลีย่ นเป็ น
หุ้นสำมัญได้ หรื อให้ สทิ ธิในกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญ

เมื่ อ บริ ษั ทฯ จ่ ำ ยเงิ นปั น ผลทัง้ หมดหรื อบำงส่วนเป็ นหุ้น สำมัญที่ อ อกใหม่ให้ แ ก่ผ้ ูถือ หุ้นของบริ ษัท ฯ ซึ่ง กำร
เปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิ และอัตรำกำรใช้ สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสำมัญจะไม่มีสทิ ธิ
รับหุ้นปั นผล (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมำย XD)
(1)

รำคำกำรใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี ้
Price 1

(2)

=

Price 0 x A
(A + B)

อัตรำกำรใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี ้
Ratio 1
=
Ratio 0 x (A + B)
A
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โดยที่

6.5

Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
A

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

B

คือ

รำคำกำรใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
รำคำกำรใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
จ ำนวนหุ้น สำมัญ ที่ ไ ด้ เ รี ย กช ำระเต็ ม มูล ค่ ำ แล้ ว ณ วัน ก่ อ นปิ ด สมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในกำรรับหุ้นปั นผล
จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสำมัญปั นผล

เมื่อบริ ษัทฯ มีกำรจ่ำยเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่ำอัตรำร้ อยละ 90 ของกำไรสุทธิตำมงบกำรเงินรวมของบริ ษัทฯ (ที่
ได้ มีกำรตรวจสอบแล้ ว) หลังจำกหักขำดทุนสะสม สำรองตำมกฎหมำย และภำษี เงินได้ จำกผลกำรดำเนินงำนใน
รอบระยะเวลำบัญชีใดๆ ในระหว่ำงอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ กำรเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้ สทิ ธิและอัตรำกำร
ใช้ สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสำมัญจะไม่มีสิทธิ รับเงินปั นผล (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขึ ้น
เครื่ องหมำย XD)
ทัง้ นี ้ อัต รำร้ อยละของเงิ น ปั น ผลที่ จ่ ำ ยให้ กับ ผู้ถื อ หุ้น ค ำนวณโดยน ำเงิ น ปั น ผลที่ จ่ ำ ยออกจริ ง จำกผลกำร
ดำเนินงำนในแต่ละรอบระยะบัญชี หำรด้ วยกำไรสุทธิตำมงบกำรเงินรวมของบริ ษัทฯ (ที่ได้ มีกำรตรวจสอบแล้ ว)
หลังจำกหักขำดทุนสะสม สำรองตำมกฎหมำย และภำษี เงินได้ ของผลกำรดำเนินงำนของรอบระยะเวลำบัญชี
ปี เดียวกัน โดยที่เงิ นปั นผลที่จ่ำยออกจริ งดังกล่ำวให้ รวมถึงเงิ นปั นผลที่จ่ำยระหว่ำงกำลในแต่ละรอบบัญ ชี
ดังกล่ำวด้ วย
วันที่ใช้ ในกำรคำนวณ หมำยถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้ รับสิทธิในเงินปั นผล (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์
ขึ ้นเครื่ องหมำย XD)
(1)

รำคำกำรใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี ้
Price 1
=
Price 0 x [MP - (D - R)]
MP

(2)

อัตรำกำรใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี ้
Ratio 1
=
Ratio 0 x MP
[MP - (D - R)]
โดยที่
Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
D

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

รำคำกำรใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
รำคำกำรใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ
เงินปั นผลต่อหุ้นที่จ่ำยจริ งแก่ผ้ ถู ือหุ้น
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R

คือ

เงิ นปั นผลต่อหุ้นที่จ่ำยในอัตรำร้ อยละ 90 ของกำไรสุทธิ ตำมงบกำรเงิน รวมของ
บริ ษั ท ฯ (ที่ ได้ มี ก ำรตรวจสอบแล้ ว ) หลัง จำกหัก ขำดทุน สะสมและสำรองตำม
กฎหมำย หำรด้ วยจำนวนหุ้นทังหมดที
้
่มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผล

6.6

ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ ใดๆ อันทำให้ ผลตอบแทนใดๆ ที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ เสียสิทธิและประโยชน์อนั พึงได้
ซึ่งเป็ นเหตุกำรณ์ ที่ไม่ได้ กำหนดอยู่ใ นข้ อ 6.1 ถึงข้ อ 6.5 ดังกล่ำวข้ ำงต้ น ให้ เป็ นดุลยพินิจของบริ ษัท ในกำร
พิจำรณำเพื่อกำหนดกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิ และ/หรื อ อัตรำกำรใช้ สิทธิ (หรื อปรั บจำนวนหน่วย
ใบสำคัญแสดงสิทธิ แทนอัตรำกำรใช้ สิทธิ ) ใหม่อย่ำงเป็ นธรรม โดยไม่ทำให้ สิทธิ ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ด้ อ ยไปกว่ำเดิ ม โดยให้ ถือ ว่ำผลกำรพิจ ำรณำนัน้ เป็ น ที่ สุด และให้ บริ ษั ทฯ แจ้ ง ให้ สำนักงำน ก.ล.ต. ตลำด
หลักทรัพย์ และนำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิทรำบถึ งรำยละเอียดดังกล่ำวด้ วยภำยในระยะเวลำ 15 วัน
นับตังแต่
้ วนั ที่มีเหตุให้ ต้องดำเนินกำรเปลีย่ นแปลงกำรใช้ สทิ ธิดงั กล่ำว

6.7

กำรค ำนวณกำรเปลี่ยนรำคำกำรใช้ สิท ธิ แ ละอัต รำกำรใช้ สิทธิ ต ำมข้ อ 6.1 ถึ ง ข้ อ 6.6 เป็ น อิ สระต่อ กัน และ
จะคำนวณกำรเปลี่ยนแปลงตำมลำดับเหตุกำรณ์ ก่อนหลัง ในกรณี ที่มีเหตุกำรณ์ ต่ำงๆ จะเกิ ดขึน้ พร้ อมกัน
ให้ คำนวณกำรเปลี่ยนแปลงเรี ยงลำดับดังนี ้ คือ ข้ อ 6.1 ข้ อ 6.5 ข้ อ 6.4 ข้ อ 6.2 ข้ อ 6.3 และข้ อ 6.6 โดยในแต่ละ
ลำดับครัง้ ที่มีกำรคำนวณกำรเปลี่ยนแปลงให้ คงสภำพของรำคำกำรใช้ สิทธิและอัตรำกำรใช้ สิทธิเป็ นทศนิยม 3
ตำแหน่ง

6.8

กำรค ำนวณกำรเปลี่ ย นแปลงรำคำกำรใช้ สิ ท ธิ และอัต รำกำรใช้ สิ ท ธิ ต ำมข้ อ 6.1 ถึ ง ข้ อ 6.6 จะไม่ มี ก ำร
เปลีย่ นแปลงซึง่ ทำให้ รำคำกำรใช้ สทิ ธิใหม่สงู ขึ ้น และ/หรื อ อัตรำกำรใช้ สทิ ธิลดลง เว้ นแต่กรณีกำรรวมหุ้น สำหรับ
กำรคำนวณจำนวนเงินจำกกำรใช้ สิทธิ จะคำนวณจำกรำคำกำรใช้ สิทธิ ใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3
ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสำมัญ (จำนวนหุ้นสำมัญคำนวณได้ จำก อัตรำกำรใช้ สิทธิ ใหม่ คูณกับจำนวน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่แสดงควำมจำนงกำรใช้ สิทธิ เมื่อคำนวณได้ จำนวนหุ้นออกมำเป็ นเศษหุ้นให้ ตดั เศษของ
หุ้นนันทิ
้ ้ง) ในกรณีที่มีเศษของบำทจำกกำรคำนวณจำนวนเงินจำกกำรใช้ สทิ ธิ ให้ ตดั เศษของบำททิ ้ง
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีกำรเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้ สทิ ธิจนเป็ นผลทำให้ รำคำกำรใช้ สทิ ธิใหม่ที่คำนวณตำมสูตรมีรำคำ
ต่ำกว่ำมูลค่ำที่ตรำไว้ ของหุ้นสำมัญ (Par Value) ของบริ ษัทฯ นัน้ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปรับรำคำกำรใช้ สิทธิ
ใหม่เพียงเท่ำกับมูลค่ำที่ตรำไว้ ของหุ้นสำมัญเท่ำนัน้ สำหรับอัตรำกำรใช้ สทิ ธิใหม่ให้ ใช้ อตั รำกำรใช้ สทิ ธิที่คำนวณ
ได้ ตำมข้ อ 6.1 ถึงข้ อ 6.6 เช่นเดิม

6.9

กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิ และ/หรื อ อัตรำกำรใช้ สิทธิตำมข้ อ 6.1 ถึงข้ อ 6.6 บริ ษัทฯ จะดำเนินกำรแจ้ ง
รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรปรับอัตรำและรำคำของใบสำคัญแสดงสิทธิทนั ทีหรื อก่อนวันที่อตั รำหรื อรำคำใช้ สิทธิ
แปลงสภำพมีผลบังคับผ่ำนระบบ SET PORTAL หรื อระบบอื่นใดตำมที่ตลำดหลักทรัพย์กำหนด และแจ้ งต่อ
สำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่กำรปรับสิทธิมีผลบังคับใช้ และจัดส่งข้ อกำหนดสิทธิที่แก้ ไขเพิ่มเติม
ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับกำรร้ องขอเป็ นหนังสือจำกผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
และจะจัดให้ มีกำรเก็บรักษำสำเนำข้ อกำหนดสิทธิ ที่แก้ ไขเพิ่มเติม ณ สำนักงำนใหญ่ของบริ ษัทฯ และ/หรื อ
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สำนักงำนใหญ่ของตัวแทนรับแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิ เพื่อให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ สำมำรถขอตรวจสอบ
สำเนำข้ อกำหนดสิทธิที่แก้ ไขเพิ่มเติมได้ ในวันและเวลำทำกำรของสถำนที่ดงั กล่ำว
7.

ค่ ำเสียหำยกรณีท่ ีบริษัทฯ ไม่ สำมำรถจัดให้ มีห้ ุนรองรับกำรใช้ สิทธิ
บริ ษัทฯ จะชดใช้ คำ่ เสียหำยให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อผู้ถือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตำมรำยละเอียด
ดังนี ้

7.1

บริ ษัทฯ จะชดใช้ ค่ำเสียหำยให้ เฉพำะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มำแจ้ งควำมจำนงที่จะใช้ สิทธิในวันกำหนดกำร
ใช้ สทิ ธิแต่ละครัง้ และบริ ษัทฯ ไม่สำมำรถจัดให้ มีห้ นุ สำมัญเพื่อรองรับกำรใช้ สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิได้ อย่ำง
ครบถ้ วน โดยค่ำเสียหำยที่ บริ ษัทฯ จะชดใช้ ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ดงั กล่ำว สำมำรถคำนวณได้ ตำมที่
กำหนดในข้ อ 7.3 ยกเว้ นกรณีที่บริ ษัทฯ ไม่สำมำรถออกหุ้นสำมัญให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ เนื่องจำก
ข้ อจำกัดเรื่ องสัดส่วนกำรถือหุ้นของคนที่มิได้ มีสญ
ั ชำติไทยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 12 ข้ ำงล่ำงนี ้ ในกรณีนีบ้ ริ ษัทฯ ไม่
มีหน้ ำที่ต้องชดใช้ คำ่ เสียหำยให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ

7.2

กำรชดใช้ ค่ำเสียหำยตำมข้ อ 7.1 บริ ษัทฯ จะชำระให้ เป็ นเช็คระบุชื่อขีดคร่ อมสัง่ จ่ำยเฉพำะ และจะจัดส่งทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภำยใน 30 วันทำกำรนับจำกวันที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิมำแจ้ งควำมจำนงที่จะใช้
สิทธิ
อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกบริ ษัทฯ ได้ ทำกำรส่งเช็ค ดร๊ ำฟท์ ตัว๋ แลกเงินธนำคำร หรื อคำสัง่ จ่ำยเงินของ
ธนำคำร ซึง่ ขีดคร่อมสัง่ จ่ำยเฉพำะชื่อผู้ถือใบสำคัญสิทธิทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุในหนังสือแสดง
ควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่ำผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ รับเงินค่ำเสียหำยคืนแล้ วโดยชอบ
และไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป

7.3

กำรคำนวณค่ำเสียหำยที่บริ ษัทฯ จะชดใช้ ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตำมข้ อ 7.1 มีสตู รกำรคำนวณดังนี ้
ค่ำเสียหำยต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย เท่ำกับ B x [MP – EP]
โดยที่ B
คื อ จ ำนวนหุ้น สำมัญ ที่ ไม่สำมำรถจัด ให้ มี และ/หรื อ เพิ่ ม ขึน้ ได้ ตำมอัต รำกำรใช้ สิท ธิ ที่
เปลีย่ นแปลงเพิ่มขึ ้นต่อ 1 หน่วย
MP
คือ รำคำปิ ดของหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ ในวันกำหนดกำรใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ ซึง่ ผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิ มำแสดงควำมจำนงกำรใช้ สทิ ธิ
EP
คือ รำคำกำรใช้ สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อรำคำกำรใช้ สิทธิ ที่มีกำรปรับรำคำตำม
เงื่อนไขกำรปรับสิทธิ (หำกมี)

7.4

กำรชดใช้ คำ่ เสียหำยตำมข้ อนี ้ให้ ถือเป็ นสิ ้นสุด

8.

สิทธิและสภำพของหุ้นรองรับ
หุ้นสำมัญออกใหม่ตำมกำรใช้ สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมี สิทธิ และสภำพเท่ำเทีย มกับหุ้นสำมัญ ของ
บริ ษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้ ำนี ้ทุกประกำร ซึง่ รวมทังสิ
้ ทธิในกำรรับเงินปั นผลหรื อผลประโยชน์อื่นใดที่บริ ษัทฯ ให้ แก่
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ผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ นับแต่วนั ที่กระทรวงพำณิชย์ รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ ว และนำยทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
ได้ จดแจ้ งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ หำกบริ ษัทฯ ได้ ประกำศวัน
กำหนดให้ สิทธิในเงินปั นผลหรื อผลประโยชน์อื่นใดแก่ผ้ ถู ือหุ้นก่อนวันที่กระทรวงพำณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุน
ชำระแล้ ว และนำยทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ได้ จดแจ้ งชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ นผู้ถือหุ้นในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวจะไม่มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผลหรื อผลประโยชน์อื่นนัน้
9.

ข้ อจำกัดกำรโอนหุ้น
หุ้นของบริ ษัทฯ สำมำรถโอนได้ โดยไม่มีข้อจำกัด เว้ นแต่ กำรโอนหุ้นนันจะเป็
้
นเหตุให้ มีคนต่ำงด้ ำวถือหุ้นในบริ ษัท
ฯ เกินกว่ำร้ อยละ 49 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ำยแล้ วทังหมด
้

10.

สถำนภำพของผู้ถอื ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ อี ยู่ระหว่ ำงกำรแจ้ งควำมจำนงกำรใช้ สิทธิ
สถำนะของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่ำงวันที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ แจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิและ
วันก่อนวันที่กระทรวงพำณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ วอันเนื่องมำจำกกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดง
สิทธิ จะมีสถำนภำพและสิทธิ เช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยังไม่ ได้ แจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ และ
สถำนภำพดังกล่ำวนี ้จะสิ ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพำณิชย์ได้ รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ วอันเนื่องมำจำกกำร
ใช้ สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวแล้ ว
ในกรณี ที่บริ ษัทฯ มีกำรปรับรำคำกำรใช้ สิทธิ และ/หรื อ อัตรำกำรใช้ สิทธิ ในช่วงที่ บริ ษัทฯ ยังไม่ได้ นำหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนที่เกิดขึ ้นจำกกำรใช้ สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิเข้ ำจดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิที่ได้ ทำกำรใช้ สิทธิแล้ วจะได้ รับกำรปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริ ษัท ฯ จะดำเนินกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนใหม่
เพิ่มเติมให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็ วที่สดุ ตำมจำนวนที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิมีสทิ ธิจะได้ รับหำกรำคำ
กำรใช้ สทิ ธิ และ/หรื อ อัตรำกำรใช้ สทิ ธิ (แล้ วแต่กรณี) ที่ได้ ปรับใหม่นนมี
ั ้ ผลบังคับใช้ อย่ำงไรก็ตำม ผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิอำจได้ รับหุ้นสำมัญส่วนเพิ่มช้ ำกว่ำหุ้นสำมัญที่ได้ รับก่อนหน้ ำนี ้แล้ ว ทังนี
้ ้ไม่เกิน 45 วันนับจำกวันที่มี
กำรปรับสิทธิ

11.

ตลำดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิท่ เี สนอขำย
บริ ษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ภำยใน 30 วันนับ
แต่วนั ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

12.

ข้ อจำกัดกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ และข้ อจำกัดกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทฯ ไม่มีข้อจำกัดในกำรโอนใบสำคัญแสดง เว้ นแต่รำยกำรดังต่อไปนี ้
(ก)

บริ ษั ท ฯ จะไม่อ อกหุ้น สำมัญเพิ่มทุนให้ แก่ ผ้ ูถื อใบสำคัญแสดงสิท ธิ ที่ เป็ น ผู้ไม่มีสัญชำติไทย ซึ่ง ได้
ดำเนินกำรใช้ สทิ ธิตำมเงื่อนไขกำรแจ้ งควำมจำนงกำรใช้ สทิ ธิตำมข้ อ 5.4 หำกกำรใช้ สทิ ธิดงั กล่ำวจะทำ
ให้ สัด ส่ว นกำรถื อ หุ้นของคนต่ำ งด้ ำวมีจำนวนเกิ น กว่ำร้ อยละ 49 ของหุ้น ที่ อ อกและจ ำหน่ำยแล้ ว
ทังหมด
้
ตำมที่ระบุในข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
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(ข)

หำกข้ อ จำกัดตำมข้ อ (ก) ข้ ำ งต้ น มี ผลท ำให้ ผ้ ูถื อใบสำคัญ แสดงสิทธิ ที่ เป็ น ผู้ไม่มี สญ
ั ชำติ ไทยที่ได้
ดำเนินกำรใช้ สิทธิตำมเงื่อนไขกำรแจ้ งควำมจำนงกำรใช้ สิทธิตำมข้ อ 5.4 และตำมหลักกำรไม่สำมำรถ
ใช้ สิทธิ ได้ ตำมจำนวนที่ระบุในใบแจ้ งควำมจำนงกำรใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนไม่ว่ำทังหมดหรื
้
อ
บำงส่วน บริ ษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ (ถ้ ำมี) ขอสงวนสิทธิในกำรส่งเงิน
ที่เหลือในส่วนที่ไม่สำมำรถใช้ สทิ ธิได้ คืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็ น ผู้ไม่มีสญ
ั ชำติไทยดังกล่ำว
โดยไม่มีดอกเบี ้ยภำยใน 14 วันนับจำกวันกำหนดกำรใช้ สทิ ธิ ทังนี
้ ้ ตำมวิธีกำรและเงื่อนไขที่กำหนดโดย
บริ ษัทฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิ (ถ้ ำมี)

(ค)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็ นผู้ไม่มีสญ
ั ชำติไทยจะไม่ได้ รับกำรชดเชยหรื อชดใช้ ไม่วำ่ ในรู ปแบบใดจำก
บริ ษัทฯ และตัวแทนรับแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ (ถ้ ำมี) ในกรณีที่ไม่สำมำรถใช้ สิทธิตำมใบสำคัญ
แสดงสิทธิได้ โดยมีสำเหตุมำจำกข้ อจำกัดเรื่ องอัตรำส่วนกำรถือหุ้นของผู้ไม่มีสญ
ั ชำติไทยตำมข้ อ (ก)
ข้ ำงต้ น

13.

กำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกำหนดสิทธิ

13.1

กำรแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อกำหนดสิทธิในเรื่ องที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่ำงชัดแจ้ ง หรื อเรื่ องที่
ต้ องด ำเนิ น กำรให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยหรื อ หลัก เกณฑ์ ที่ ก ำหนดในกฎหมำยว่ ำ ด้ วยหลัก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลำดหลักทรั พย์ หรื อกฎหมำยอื่นที่เกี่ ยวข้ อง กฎ ระเบียบ หรื อข้ อบังคับ หรื อคำสัง่ ที่มีผลบังคับทั่วไปหรื อ
ประกำศ หรื อข้ อบังคับของสำนักงำน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ อง หรื อกรณีกำรปรับสิทธิตำมข้ อ 6 หรื อเรื่ องที่ไม่ทำให้ สทิ ธิ
ประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ด้อยลง หรื อเรื่ องกำรแก้ ไขข้ อผิดพลำดที่เห็นได้ โดยชัดแจ้ ง ให้ บริ ษัทฯ
กระทำได้ โดยไม่ต้องได้ รับควำมยินยอมจำกที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิก่อน

13.2

กำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกำหนดสิทธิ นอกจำกกรณีตำมข้ อ 13.1 ต้ องได้ รับควำมยินยอมจำกบริ ษัทฯ และที่
ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตำมวิธีกำรที่ระบุไว้ ในข้ อ 14.6

13.3

กำรแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อกำหนดสิทธิไม่วำ่ กรณีใดๆ ต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับข้ อกำหนดตำมประกำศ ทจ. 34/2551
และเป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้ อง เว้ นแต่จะได้ รับ
กำรผ่อนผัน

13.4

บริ ษัทฯ และ/หรื อ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่สำมำรถเสนอให้ แก้ ไขข้ อกำหนดสิทธิ ในเรื่ องกำรขยำยอำยุของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตรำกำรใช้ สทิ ธิ และรำคำกำรใช้ สทิ ธิ เว้ นแต่เป็ นกรณีกำรปรับสิทธิตำมข้ อ 6

13.5

บริ ษัทฯ จะดำเนินกำรแจ้ งต่อตลำดหลักทรัพย์ สำนักงำน ก.ล.ต. และนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ ทรำบ
ถึงรำยละเอียดกำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกำหนดสิทธิตำมที่กล่ำวในข้ อ 13.1 หรื อ 13.2 และจะจัดส่งข้ อกำหนด
สิทธิที่มีกำรแก้ ไขเปลีย่ นแปลงดังกล่ำวภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่กำรแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อกำหนดสิทธิมีผลบังคับ
และบริ ษัทฯ จะดำเนินกำรแจ้ งต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทกุ รำยให้ ทรำบถึงรำยละเอียดกำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
ข้ อกำหนดสิทธิตำมที่กล่ำวในข้ อ 13.1 หรื อ 13.2 ผ่ำนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ในวันเดียวกัน
กับวันที่บริ ษัทฯ แจ้ งต่อตลำดหลักทรัพย์ สำนักงำน ก.ล.ต. และนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะจัดส่ง
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ข้ อกำหนดสิทธิที่มีกำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับ
กำรร้ องขอเป็ นหนังสือจำกผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องรับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยตำม
สมควรตำมที่บริ ษัทฯ กำหนด ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะจัดให้ มีกำรเก็บรักษำสำเนำข้ อกำหนดสิทธิ ที่แก้ ไขเปลี่ยนแปลง
ณ สำนักงำนใหญ่ของบริ ษัทฯ และสำนักงำนใหญ่ของตัวแทนรับแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ (ถ้ ำมี) เพื่อให้ ผ้ ู
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถขอตรวจสอบสำเนำข้ อกำหนดสิทธิที่แก้ ไขเปลี่ยนแปลงได้ ในวันและเวลำทำกำร
ของสถำนที่ดงั กล่ำว
14.

กำรประชุมผู้ถอื ใบสำคัญแสดงสิทธิ
กำรเรี ยกและ/หรื อกำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ เป็ นไปตำมวิธีกำรดังต่อไปนี ้

14.1

บริ ษัทฯ มีสิทธิเรี ยกกำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ ไม่ว่ำในเวลำใดๆ ตำมที่เห็นสมควร แต่บริ ษัทฯ ต้ องจัด
ให้ มีกำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติในกำรดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ โดยเร็ วภำยใน 30 วันนับแต่
วันเกิดเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี ้
(ก)

เมื่อมีเหตุกำรณ์ สำคัญที่อำจกระทบต่อสิทธิ ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่ำงเป็ นนัยสำคัญ หรื อ
กระทบต่อควำมสำมำรถของบริ ษัทฯ ในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมข้ อกำหนดสิทธิ หรื อ

(ข)

เมื่อบริ ษัทฯ หรื อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมกันไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 25 ของ
จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยงั มิได้ มีกำรใช้ สิทธิ ประสงค์ จะเสนอขอแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
ข้ อกำหนดสิทธิ ตำมข้ อ 13 ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ และ/หรื อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอขอแก้ ไข
เปลีย่ นแปลงข้ อกำหนดสิทธิในเรื่ องอัตรำกำรใช้ สทิ ธิ รำคำกำรใช้ สทิ ธิ และอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในกรณีที่บริ ษัทฯ ไม่ดำเนินกำรเรี ยกประชุม ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภำยในระยะเวลำที่กำหนดผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมกันไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 25 ของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยงั
มิได้ มีกำรใช้ สทิ ธิ ณ ขณะนัน้ สำมำรถดำเนินกำรเรี ยกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทนบริ ษัทฯ ได้
14.2

หนังสือเชิญประชุม
ในกำรเรี ยกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่ำจะเป็ นกำรประชุมเนื่องจำกบริ ษัทฯ หรื อผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิท ธิ ร้ องขอ ให้ บ ริ ษั ท ฯ ส่ง หนัง สือ เชิ ญประชุม (ระบุสถำนที่ ที่ จะใช้ ป ระชุม โดยต้ องอยู่ในท้ อ งที่ อัน เป็ นที่ตงั ้
สำนักงำนใหญ่ของบริ ษัทฯ หรื อจังหวัดใกล้ เคียงหรื อกรุ งเทพมหำนคร วันและเวลำที่จะประชุม รวมทังเรื
้ ่ องที่จะ
พิจำรณำในที่ประชุม) และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทกุ รำยทำงไปรษณีย์ ตำมรำยชื่อและที่อยู่ ที่ปรำกฏ
เพื่อเข้ ำร่ วมประชุม และแจ้ งให้ นำยทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทรำบ เป็ นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อน
วันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

14.3

กำรมอบฉันทะ
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอำจแต่งตังผู
้ ้ รับมอบฉันทะให้ เข้ ำร่ วมประชุม และ/หรื อออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครำวใดๆ ก็ได้ โดยผู้รับมอบฉันทะดังกล่ำวจะต้ องยื่นหนังสือมอบฉันทะ (ซึง่ ทำตำมแบบ
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ที่บริ ษัทฯ และ/หรื อนำยทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ กำหนด และได้ จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ
พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว) ต่อประธำนที่ประชุมหรื อบุคคลที่ประธำนที่ประชุมมอบหมำยก่อนเริ่ มกำร
ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
14.4

องค์ประชุม
ที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้ องมีผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้รับมอบฉั นทะจำกผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิ (ถ้ ำมี) ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมกันเป็ นจำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจำนวนหน่วยทังหมดของ
้
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สทิ ธิ เข้ ำร่วมประชุมจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ได้ มีกำรเรี ยกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครัง้ ใด เมื่ อล่วงเวลำนัดไปแล้ วถึงหนึ่งชัว่ โมง แต่จำนวน
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมำเข้ ำร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้ ถือว่ำกำรประชุมเป็ นอันระงับไป ในกรณีที่
กำรประชุมดังกล่ำวจัดขึ ้นโดยบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จะจัดให้ มีกำรประชุมใหม่ภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 7 วันแต่
ไม่เกิน 14 วัน นับแต่วนั ที่กำหนดเป็ นวันประชุมครำวก่อนโดยปฏิบตั ิตำมข้ อ 14.2 ซึ่งในกำรประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่
บังคับว่ำจะต้ องครบองค์ประชุม

14.5

ประธำนที่ประชุม
ให้ ประธำนกรรมกำร หรื อรองประธำนกรรมกำร หรื อประธำนกรรมกำรตรวจสอบ หรื อกรรมกำรรำยใดรำยหนึ่ง
ของบริ ษัทฯ หรื อบุคคลที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิคดั เลือก (เรี ยงตำมลำดับในกรณีที่บคุ คลก่อนหน้ ำไม่เข้ ำร่วม
ประชุม) ทำหน้ ำที่เป็ นประธำนของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

14.6

มติที่ประชุม
มติของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดง
สิทธิ ทงั ้ หมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อผู้รับมอบฉันทะที่เข้ ำประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง และให้ มตินนั ้
มีผลผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทงหมดไม่
ั้
วำ่ จะได้ เข้ ำร่วมประชุมหรื อไม่
ในกำรออกเสียงลงคะแนน ให้ ผ้ ูถือใบสำคัญแสดงสิทธิ มีคะแนนเสียงเท่ำกับหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่ถืออยู่ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมี 1 เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเห็นด้ วยและคะแนนเสียงไม่เห็นด้ วย
มีจำนวนเท่ำกัน ให้ ประธำนที่ประชุมมีสทิ ธิออกเสียงชี ้ขำดเพิ่มขึ ้นอีก 1 เสียง
บริ ษัทฯ จะดำเนินกำรแจ้ งมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตอ่ ตลำดหลักทรัพย์ ภำยในวันทำกำรถัดไปนับแต่
วันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทังแจ้
้ งต่อสำนักงำน ก.ล.ต. และนำยทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ภำยในระยะเวลำ 15 วันนับแต่วนั ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

14.7

รำยงำนกำรประชุม
บริ ษัทฯ จะจัดทำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภำยในระยะเวลำไม่เกิน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมผู้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยให้ ประธำนที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในครัง้ นันๆ
้ เป็ นผู้ลงนำมรับรองรำยงำน
กำรประชุม และจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมไว้ กบั บริ ษัทฯ
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14.8

ค่ำใช้ จ่ำยในกำรประชุม
บริ ษัทฯ จะเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยตำมสมควรทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นในกำรจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทกุ ครัง้

15.

ผลบังคับข้ อกำหนดสิทธิและกฎหมำยที่ใช้ บังคับ
ข้ อกำหนดสิทธินีจ้ ะมีผลใช้ บงั คับในวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันกำหนดกำรใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำย โดย
ข้ อกำหนดสิทธินี ้จะใช้ บงั คับและตีควำมตำมกฎหมำยไทย
ในกรณีที่มีข้อควำมใดในส่วนที่ 2 ของข้ อกำหนดสิทธิ ขดั หรื อแย้ งกับข้ อควำมในส่วนที่ 1 ของข้ อกำหนดสิทธินี ้
ให้ ข้อควำมในส่วนที่ 1 มีผลใช้ บงั คับ และในกรณีที่มีข้อควำมใดๆ ในข้ อกำหนดสิทธินี ้ขัดหรื อแย้ งกับกฎหมำย
หรื อประกำศใดๆ ที่มีผลใช้ บงั คับกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ ใช้ ข้อควำมตำมกฎหมำยหรื อประกำศดังกล่ำวบังคับ
กับใบสำคัญแสดงสิทธิแทนข้ อควำมของข้ อกำหนดสิทธินี ้ ทังนี
้ ้ เฉพำะในส่วนที่ขดั หรื อแย้ งกันนัน้
ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท เชอร์ ว้ ูด คอร์ ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

(นำยประจักษ์ ตังคำรวคุ
้
ณ)
กรรมกำรบริษัท
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(นำยวนรัชต์ ตังคำรวคุ
้
ณ)
กรรมกำรบริษัท

