ข้อกำหนดว่ำด้วยสิ ทธิ และหน้ ำที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และผู้ถอื ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซือ้ หุ้นสำมัญของบริษทั ซิ ก้ำ อิ นโนเวชั ่น จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 1
ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (“ใบสาคัญแสดง
สิทธิ” หรือ “ZIGA-W1”) ออกโดยบริษทั ซิกา้ อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน) (“ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ” หรือ “บริษทั ฯ”)
ตามมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564
ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิจะได้รบั สิทธิตามทีไ่ ด้กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิ โดยผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิและผู้
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องผูกพันตามข้อกาหนดสิทธิน้ีทุกประการ และให้ถอื ว่าผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิได้รบั ทราบ
และเข้าใจข้อกาหนดต่างๆ ในข้อกาหนดสิทธิเป็ นอย่างดีแล้ว ทัง้ นี้ ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ จะจัดให้มกี ารเก็บรักษา
สาเนาข้อกาหนดสิทธิไว้ ณ สานักงานใหญ่ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบ
สาเนาข้อกาหนดสิทธิได้ในวันและเวลาทาการของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ
1.

คำจำกัดควำม
คาและข้อความต่างๆ ทีใ่ ช้อยูใ่ นข้อกาหนดสิทธิ ให้มคี วามหมายดังต่อไปนี้
หมายถึง ข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดง
“ข้อกำหนดสิ ทธิ ”
สิทธิและผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ซิก้า อิน
โนเวชัน่ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 ฉบับนี้ (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม
(ถ้ามี))
หมายถึง ใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้ นสามัญของบริษัท ซิก้า อิน
“ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ”
โนเวชัน่ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 ชนิดระบุช่อื ผูถ้ อื และโอนเปลี่ยนมือ
ได้ ทีจ่ ดั สรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้
หมายถึง ใบที่ออกโดยบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
“ใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ”
จากัด เพื่อใช้แทนใบสาคัญแสดงสิทธิ
“ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ” หรือ หมายถึง บริษทั ซิกา้ อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
“บริษทั ฯ”
หมายถึง ผูท้ รงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ ใบแทนใบสาคัญ
“ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ”
แสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี)
หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์เปิ ดทาการปกติในกรุงเทพมหานคร
“วันทำกำร”
ซึง่ ไม่ใช่วนั เสาร์หรือวันอาทิตย์หรือวันอื่นใดทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศให้เป็ นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์
หมายถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564
“วันทีอ่ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ”
หมายถึง วันที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ
“วันกำหนดกำรใช้สิทธิ ”
ของบริษัทฯ ได้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 2.2.1 ของข้อกาหนด
สิทธิ
“วันกำหนดกำรใช้สิทธิ ครัง้ แรก” หมายถึง วันกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ แรก ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน
ข้อ 2.2.1 ของข้อกาหนดสิทธิ
หมายถึง วันกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้
“วันกำหนดกำรใช้สิทธิ ครัง้
ในข้อ 2.2.1 ของข้อกาหนดสิทธิ
สุดท้ำย”

หน้า 1 จาก 23

ข้อกาหนดสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1
“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนง
ในกำรใช้สิทธิ ”
“สำนักงำน ก.ล.ต.”
“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”
“นำยทะเบียนใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ ”
“ประกำศ ทจ.34/2551”

หมายถึง ระยะเวลาทีผ่ ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิซง่ึ ประสงค์จะใช้สทิ ธิซ้อื
หุ้นสามัญของบริษัทฯ สามารถแจ้งความจานงใช้สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิได้ ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.2.2 ของข้อกาหนดสิทธิ
หมายถึง ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์
หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมายถึง บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง
การขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อ
หุน้ ทีอ่ อกใหม่และหุน้ ทีอ่ อกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่
15 ธันวาคม 2551 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)

2.

รำยละเอียดของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
บริษัทฯ จะออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิจานวนไม่เกิน 242,533,366 หน่ วย ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของ
บริษัทฯ โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสี ทิ ธิได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิในวันที่ 5 มีนาคม 2564 โดยไม่คดิ
มูลค่ า ในอัต ราส่ ว น 2.05 หุ้น สามัญ เดิม ต่ อ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ 1 หน่ ว ย (ในกรณี ท่ีมีเ ศษให้ปั ด เศษทิ้ง ) โดยมี
รายละเอียดของใบสาคัญแสดงสิทธิ ดังนี้
2.1

ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ประเภทของใบสาคัญแสดงสิทธิ : ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ซิกา้ อินโนเวชัน่ จากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 1
ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ
: ระบุช่อื ผูถ้ อื และโอนเปลีย่ นมือได้
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
: 2 ปี นั บ ตัง้ แต่ ว ัน ที่อ อกและเสนอขายใบส าคัญ แสดงสิท ธิ (วัน ครบ
กาหนดอายุใบสาคัญแสดงสิทธิจะตรงกับวัน กาหนดการใช้สิทธิค รัง้
สุดท้ายในวันที่ 30 มีนาคม 2566 และใบสาคัญแสดงสิทธิจะพ้นสภาพ
ในวันถัดไปในวันที่ 31 มีนาคม 2566) ทัง้ นี้ ภายหลังการออกใบสาคัญ
แสดงสิทธิ บริษทั จะไม่ขยายอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทอ่ี อก : ไม่เกิน 242,533,366 หน่วย
จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกเพื่อรองรับ : ไม่เกิน 242,606,600 หุน้ (มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท) คิดเป็ นร้อย
การใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ละ 48.80 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ
จานวน 497,193,400 หุน้
อัตราการใช้สทิ ธิ
: ใบส าคัญ แสดงสิท ธิ 1 หน่ ว ย มี สิ ท ธิ ซ้ื อ หุ้ น สามัญ ได้ 1 หุ้ น (อาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ใน
ข้อ 2.4 ของข้อกาหนดสิทธิ)
ราคาการใช้สทิ ธิ
: 1 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) (อาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามเงื่อ นไขการปรับ สิท ธิ ตามรายละเอีย ดที่ร ะบุ ไ ว้ใ นข้อ 2.4 ของ
ข้อกาหนดสิทธิ)
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ข้อกาหนดสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1
ลักษณะการเสนอขาย

: จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสี ิทธิ
ได้ ร ับ การจัด สรรใบส าคัญ แสดงสิท ธิใ นวัน ที่ 5 มีน าคม 2564 ใน
อัตราส่วน 2.05 หุ้นสามัญเดิม ต่อ ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วย (ใน
กรณีทม่ี เี ศษให้ปัดเศษทิง้ )
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
: 0.00 บาทต่อหน่วย
วันทีอ่ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ
: วันที่ 31 มีนาคม 2564
ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิทธิ : บ ริ ษั ท ฯ จ ะ น า ใ บ ส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ เ ข้ า จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ
ตลาดรองของหุน้ สามัญทีเ่ กิดจาก : บริษัทฯ จะนาหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
การใช้สทิ ธิ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
กำรใช้สิทธิ และเงื่อนไขกำรใช้สิทธิ
วันกำหนดกำรใช้สิทธิ
ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้ในวัน ทาการสุดท้ายของเดือนมีนาคมและ
เดือนกันยายนของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สทิ ธิครัง้ แรกได้ใน
วันทาการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2564 (“วันกำหนดกำรใช้ สิทธิ ครัง้ แรก”) สาหรับการใช้สิทธิครัง้ ต่ อๆ ไป
สามารถใช้สทิ ธิได้ในวันทาการสุดท้ายของเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสาคัญแสดง
สิทธิ และสามารถใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ายได้ในวันทีค่ รบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิในวันที่ 30 มีนาคม 2566 (“วัน
กำหนดกำรใช้สิทธิ ครัง้ สุดท้ำย”) ทัง้ นี้ ในกรณีทว่ี นั กาหนดการใช้สทิ ธิตรงกับวันหยุดทาการของบริษทั ฯ หรือวันหยุด
ทาการของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือวันหยุดทาการของนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้เลื่อนวันกาหนดการใช้สทิ ธิ
ดังกล่าวเป็ นวันทาการสุดท้ายก่อนหน้าวันกาหนดการใช้สทิ ธิดงั กล่าวทีไ่ ม่ตรงกับวันหยุดทาการของบริษทั ฯ วันหยุดทา
การของตลาดหลักทรัพย์ฯ และวันหยุดทาการของนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ
2.2
2.2.1

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ
ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิซง่ึ ประสงค์จะใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญของบริษทั ฯ จะต้องแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิซ้อื
หุน้ สามัญของบริษทั ฯ โดยมีระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ดังนี้
2.2.2

กำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ซือ้ หุ้นสำมัญในแต่ละครัง้ (ยกเว้นกำรใช้สิทธิ ครัง้ สุดท้ำย)
ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิซง่ึ ประสงค์จะใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญของบริษทั ฯ จะต้องแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิซ้อื
หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ในทุกวันทาการของบริษทั ฯ ภายในระยะเวลา 5 วันทาการ
ก่อนวันกาหนดการใช้สทิ ธิแต่ละครัง้ (“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ”)
กำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ซือ้ หุ้นสำมัญครัง้ สุดท้ำย
ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิซง่ึ ประสงค์จะใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญของบริษทั ฯ จะต้องแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิซ้อื
หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ในทุกวันทาการของบริษทั ฯ ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวัน
กาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย (“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ครัง้ สุดท้ำย”)

หน้า 3 จาก 24

ข้อกาหนดสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1
ทัง้ นี้ การแจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สทิ ธิ อัตราการใช้สทิ ธิ ราคาการใช้สทิ ธิ ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการ
ใช้สทิ ธิ และวันกาหนดการใช้สทิ ธิ บริษทั ฯ จะแจ้งรายละเอียดดังกล่าวอย่างน้อย 5 วันทาการก่อนระยะเวลาการแจ้ง
ความจานงในการใช้สทิ ธิแต่ละครัง้ ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ระบบ SETLink) สาหรับการใช้
สิทธิครัง้ สุดท้าย บริษทั ฯ จะแจ้งข่าวล่วงหน้า 14 วันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิผ่านทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ระบบ SETLink) และจะส่งรายละเอียดดังกล่าวทางไปรษณียล์ งทะเบียนให้แก่ผู้
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามรายชื่อทีป่ รากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริษทั ฯ จะไม่มกี ารปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นกรณีดงั ต่อไปนี้
1. ในการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย โดยบริษทั ฯ จะปิ ดสมุดทะเบียน 21 วันก่อนวันกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย
และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทาการขึน้ เครื่องหมายห้ามการซื้อขาย (SP) ล่วงหน้า 2 วันทาการของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ จนถึงวันกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้
สุดท้าย
2. ในกรณีทม่ี กี ารจัดประชุมผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ บริษทั ฯ อาจปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อกาหนดรายชื่อผูถ้ อื
ใบสาคัญแสดงสิทธิทม่ี สี ทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในข้อ
5 ของข้อกาหนดสิทธิ
ทั ง้ นี้ ในกรณี ท่ี ว ั น ปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นพั ก การโอนใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ตรงกั บ วั น หยุ ด ท าการของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือวันหยุดทาการของนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้เลื่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนดังกล่าวเป็ นวัน
ทาการสุดท้ายก่อนหน้าวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว ทีไ่ ม่ตรงกับวันหยุดทาการของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และวันหยุดทาการของนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ
2.2.3

นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-009-9000
โทรสาร : 02-009-9991
Website : www.set.or.th/tsd
E-mail : SETContactCenter@set.or.th

นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุด
ทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ชื่อและนามสกุล สัญชาติ และทีอ่ ยู่ของผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ และรายละเอียดอื่นๆ ที่
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด จะกาหนด ในกรณีทข่ี อ้ มูลไม่ตรงกัน จะถือว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่ใน
สมุ ด ทะเบีย นผู้ถือ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิเ ป็ น ข้อ มูลที่ถู ก ต้ อ ง ดัง นั น้ ผู้ถือ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิมีห น้ า ที่ใ นการแจ้ง ขอ
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกสมุดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิต่อนายทะเบียน
ใบสาคัญแสดงสิทธิโดยตรง
บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจ้ง การเปลี่ย นแปลง
ดังกล่าวให้แก่ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ระบบ SETLink) โดยไม่
ชักช้า
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2.2.4

สถำนที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิ
บริษทั ซิกา้ อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 999/9,10,11 หมู่ท่ี 9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
โทรศัพท์ : 02-816-9315–6
โทรสาร : 02-816-9315-6 ต่อ 444
Website : www.ziga.co.th

ทัง้ นี้ ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงสถานทีต่ ดิ ต่อในการใช้สทิ ธิ บริษทั ฯ จะแจ้งการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ระบบ SETLink) โดยไม่ชกั ช้า
2.2.5
(1)

(2)

วิ ธีกำรใช้สิทธิ
ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถติดต่อขอรับแบบแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิซ้อื
หุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ท่บี ริษัทฯ หรือดาวน์โหลดจากเว็ปไซต์ของบริษัทฯ (www.ziga.co.th) ในระหว่าง
ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ หรือระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย ตาม
รายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.2.2 ของข้อกาหนดสิทธิ และนาส่งใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดง
สิทธิทร่ี ะบุว่าผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธินัน้ มีสทิ ธิตามจานวนที่ระบุอยู่ในแบบแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิซ้ือหุ้น
สามัญของบริษัทฯ โดยในกรณีท่ใี บสาคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบใบหุ้น ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้
ใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นหลักฐานในการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิได้ทนั ที
ในกรณีท่ใี บสาคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุน้ (Scripless System) ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ตี ้องการใช้
สิทธิต้องแจ้งความจานงและกรอกแบบคาขอให้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามที่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด โดยยื่นต่อบริษทั หลักทรัพย์ทท่ี าหน้าทีเ่ ป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker)
ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าวจะดาเนินการแจ้งกับ นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อ ขอถอน
ใบสาคัญแสดงสิทธิสาหรับนาไปใช้เป็ นหลักฐานประกอบการยื่นใช้สิทธิซ้อื หุ้นสามัญกับบริษัทฯ โดยนาย
ทะเบีย นใบสาคัญแสดงสิท ธิจะออกใบสาคัญแสดงสิท ธิห รือใบแทนใบสาคัญแสดงสิท ธิเ พื่อ น าไปใช้เป็ น
หลักฐานประกอบการยื่นใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญกับบริษทั ฯ ต่อไป
ช าระเงิ น ตามจ านวนในการใช้ สิ ท ธิ ต ามที่ ร ะบุ ใ นแบบแจ้ ง ความจ านงการใช้ สิ ท ธิซ้ื อ หุ้ น สามัญ ของ
บริษทั ฯ ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด และไม่เกินวันกาหนดการใช้สทิ ธิแต่ละครัง้ โดยผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ี
ประสงค์จะใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญของบริษทั ฯ จะต้องชาระเงินโดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ตั ๋วแลกเงินธนาคาร หรือ
คาสั ่งจ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตกรุงเทพมหานครภายในวันกาหนดการใช้สทิ ธิแต่ละ
ครัง้ โดยขีดคร่อมสั ่งจ่าย “บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)” โดยเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์
โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ ไว้ดา้ นหลัง
ทัง้ นี้ การใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษทั ฯ สามารถเรียกเก็บเงินจานวนดังกล่าวได้แล้ว
เท่านัน้ หากบริษทั ฯ เรียกเก็บเงินไม่ได้ดว้ ยเหตุผลใดๆ ที่มไิ ด้เกิดจากบริษทั ฯ ให้ถือว่าผู้ถอื ใบสาคัญแสดง
สิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สทิ ธิดงั กล่าว และบริษทั ฯ ตกลงให้ถอื เป็ นการยกเลิกการขอใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้
โดยบริษทั ฯ จะจัดส่งใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิพร้อมกับ เช็ค แคชเชียร์เช็ค ตั ๋วแลก
เงินธนาคาร หรือคาสั ่งจ่ายเงินธนาคาร ที่เรียกเก็บเงินไม่ได้คนื ให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในแบบแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ภายใน 14 วันนับจาก
วันกาหนดการใช้สทิ ธิแต่ละครัง้ ซึง่ บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่ากรณี
ใดก็ตาม
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(3)

ทัง้ นี้ ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญได้ใหม่ในวันกาหนดการใช้สทิ ธิ
ครัง้ ต่อไป เว้นแต่การใช้สทิ ธิครัง้ นัน้ จะเป็ นการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย ให้ถอื ว่าใบสาคัญแสดงสิทธินัน้ สิน้ สภาพลง
และหมดสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวอีกต่อไป
หมำยเหตุ : ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทป่ี ระสงค์จะใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญจะต้องเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จ่ายทางภาษี
และ/หรือ อากรแสตมป์ ทัง้ หมด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัตแิ ห่งประมวลรัษฎากรว่าด้วยอากรแสตมป์ หรือข้อบังคับ
หรือกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง หรือบังคับใช้ในการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี)
ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิทต่ี นถืออยู่ทงั ้ หมด หรือบางส่วนก็ได้ โดยผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ี
ประสงค์จะใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญของบริษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ และ
จะต้องปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บงั คับเกี่ยวกับการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของ
บริษทั ฯ ด้วย และดาเนินการส่งมอบเอกสารดังต่อไปนี้ ให้แก่บริษทั ฯ ตามสถานที่ทร่ี ะบุในข้อ 2.2.4
(3.1) แบบแจ้งความจานงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และ
ครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ
(3.2) ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิท่รี ะบุว่าผู้ถอื นัน้ มีสทิ ธิในใบสาคัญแสดงสิทธิตาม
จานวนทีร่ ะบุอยู่ในแบบแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญของบริษทั ฯ โดย
(ก) จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทข่ี อใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญจะต้องเป็ นจานวนเต็มเท่านัน้ โดยอัตราการ
ใช้สทิ ธิเท่ากับใบสาคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหนึ่งหุน้ สามัญ เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามทีร่ ะบุ
ไว้ในข้อ 2.4 และ
(ข) ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สทิ ธิในการซื้อหุน้ สามัญไม่ต่ากว่า 100 หุน้ อย่างไรก็ตาม ใน
กรณีทผ่ี ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิมสี ทิ ธิในการซื้อหุน้ สามัญต่ากว่า 100 หุน้ จะต้องใช้สทิ ธิในการซื้อ
หุ้น สามัญ ครัง้ เดีย วทัง้ จานวน ยกเว้น ในการใช้สิท ธิค รัง้ สุ ด ท้า ย ผู้ถือ ใบสาคัญ แสดงสิทธิจะ
สามารถใช้สทิ ธิในการซื้อหุน้ สามัญโดยไม่มกี ารกาหนดจานวนหุน้ สามัญขัน้ ต่า
(3.3) เช็ค แคชเชียร์เช็ค ตั ๋วแลกเงินธนาคาร หรือคาสั ่งจ่ายเงินธนาคาร ทีจ่ ะใช้ชาระเงินตามจานวนในการใช้
สิทธิตามทีร่ ะบุในแบบแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญของบริษทั ฯ
(3.4) หลักฐานประกอบการใช้สทิ ธิ
(ก) บุคคลสัญชาติไทย :
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาบัตรข้าราชการ/สาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจทีย่ งั
ไม่หมดอายุ (ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นชื่อหรือนามสกุล ซึง่ ทาให้ช่อื หรือนามสกุลไม่ตรงกับใบสาคัญ
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่ วยงานราชการ เช่น
ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล เป็ นต้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้อง ในกรณีท่ีผู้ใช้สิทธิเป็ นผู้เยาว์ จะต้องแนบหนังสื อยินยอมของ บิดาหรือมารดา หรือ
ผู้ปกครอง (แล้วแต่กรณี) สาเนาบัตรประชาชนของบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง และสาเนา
ทะเบียนบ้านทีผ่ เู้ ยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บุคคลทีม่ ใิ ช่สญ
ั ชาติไทย :
สาเนาหนังสือเดินทางทีย่ งั ไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
(ค) นิตบิ ุคคลในประเทศ :
 สาเนาหนั ง สือ รับ รองบริษัท ที่อ อกโดยกระทรวงพาณิ ช ย์ท่ีอ อกไม่เ กิน 6 เดือ นก่ อ นวัน
กาหนดการใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มอี านาจลงนามของนิติ
บุคคลนัน้ ๆ พร้อมประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี)
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เอกสารหลักฐานของผูม้ อี านาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ง) นิตบิ ุคคลต่างประเทศ :
 สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริษทั หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่
ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกาหนดการใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ ซึ่งรับรองโดย Notary Public
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 เอกสารหลักฐานของผูม้ อี านาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(จ) คัสโตเดียน (Custodian) :
 สาเนาเอกสารการจดทะเบียน พร้อมหนังสือแต่งตัง้ คัสโตเดียน
 เอกสารหลักฐานของผูม้ อี านาจลงลายมือชื่อ ตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
และรับ รองโดย Notary public ของประเทศที่อ อกเอกสารนั น้ ไม่ เ กิ น 6 เดือ นก่ อ นวัน
กาหนดการใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ
ทัง้ นี้ หากผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สทิ ธิตามทีก่ ล่าวข้างต้น บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิท่จี ะถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้
นัน้ ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ผู้ถือใบสาคัญ แสดงสิทธิใช้สทิ ธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้ตามความเหมาะสม
จานวนหุ้นสามัญทีจ่ ะออกเมื่อมีการใช้สทิ ธิ จะคานวณโดยการนาจานวนเงินในการใช้สทิ ธิซ่งึ ผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิได้ชาระตามทีก่ ล่าวข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สทิ ธิในขณะทีม่ กี ารใช้สทิ ธินัน้ โดยบริษทั ฯ จะออก
หุน้ สามัญเป็ นจานวนเต็มไม่เกินจานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิคูณด้วยอัตราการใช้สทิ ธิ หากมีการปรับ
ราคาการใช้ สิ ท ธิ และ/หรื อ อั ต ราการใช้ สิ ท ธิ แ ล้ ว ท าให้ มี เ ศษเหลื อ อยู่ จ ากการค านวณดั ง กล่ า ว
บริษัทฯ จะไม่นาเศษดังกล่าวมาคิดคานวณ และจะชาระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดงั กล่าวคืนให้แก่ผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในแบบแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญ
ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวันกาหนดการใช้สทิ ธิแต่ละครัง้ ซึ่งบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อดอกเบี้ย
และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
หากบริษัท ฯ ได้รบั เอกสารแจ้งความจานงการใช้สิทธิตามข้อ 2.2.5 (3) ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือ
ตรวจสอบได้ว่าข้อความทีผ่ ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญของ
บริษทั ฯ นัน้ ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือปิ ดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามบทบัญญัตแิ ห่ง
ประมวลรัษฎากร ข้อบังคับ หรือกฎหมายต่างๆ ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องทาการแก้ไขเพื่อให้เป็ นไปตาม
เงื่อนไขภายในระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ มิฉะนัน้ แล้ว บริษทั ฯ จะถือว่าการแจ้งความ
จานงในการใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ สิ้นสภาพลงโดยไม่มกี ารใช้สทิ ธิ และบริษทั ฯ จะจัดส่งใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบสาคัญแสดงสิทธิ และเงินทีไ่ ด้รบั ไว้คนื ให้แก่ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่อยู่
ทีร่ ะบุไว้ในแบบแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสามัญของบริษทั ฯ ภายใน 14 วันนับจากวันกาหนดการใช้
สิทธิแต่ละครัง้ ทัง้ นี้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสามัญได้ใหม่ในครัง้
ต่อไป เว้นแต่การใช้สทิ ธิครัง้ นัน้ จะเป็ นการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย ให้ถอื ว่าใบสาคัญแสดงสิทธินัน้ สิน้ สภาพลงและ
หมดสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวอีกต่อไป ซึ่งบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อดอกเบี้ย
และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม


(4)

(5)
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(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

ในกรณีทผ่ี ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิชาระเงินในการใช้สทิ ธิไม่ครบถ้วน หรือมีการชาระเงินเกินจานวนในการใช้
สิทธิ บริษทั ฯ สงวนสิทธิทจ่ี ะดาเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้ ตามทีบ่ ริษทั ฯ เห็นสมควร
(6.1) ถือว่าการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิมจี านวนเท่ากับ (ก) จานวนหุ้นสามัญที่พงึ จะได้รบั ตามสิทธิ
หรือ (ข) จานวนหุ้นสามัญที่พงึ ได้รบั ตามจานวนเงินในการใช้สทิ ธิซ่งึ บริษทั ฯ ได้รบั ชาระไว้จริงตาม
ราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิในขณะนัน้ แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่า หรือ
(6.2) ให้ผู้ถือ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิช าระเงิน เพิ่ม เติม ตามจ านวนที่ป ระสงค์จ ะใช้สิท ธิใ ห้ค รบถ้ว นภายใน
ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ หากบริษัท ฯ ไม่ได้รบั เงินครบตามจานวนการใช้สทิ ธิ
ภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ถอื ว่าผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญ
ในครัง้ นัน้ เฉพาะส่วนทีผ่ ู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิชาระจานวนเงินในการใช้สทิ ธิไม่ครบถ้วน ทัง้ นี้ ผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจานงการสิทธิซ้อื หุน้ สามัญได้ใหม่ในครัง้ ต่อไป เว้นแต่การใช้สทิ ธิ
ครัง้ นัน้ จะเป็ นการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย ให้ถอื ว่าใบสาคัญแสดงสิทธินัน้ สิน้ สภาพลงและหมดสิทธิทจ่ี ะซื้อ
หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวอีกต่อไป ซึ่งบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรือ
ค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
ในกรณีตามข้อ (6.1) หรือ (6.2) หากมีกรณีตอ้ งส่งเงินคืนให้แก่ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ บริษทั ฯ จะส่ง
เงินทีไ่ ด้รบั ไว้คนื ให้แก่ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในแบบแจ้ง
ความจานงการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ภายใน 14 วันนับจากวันกาหนดการใช้สทิ ธิแต่ละครัง้
โดยไม่มดี อกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใด อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มกี ารส่งมอบเช็คคืน
เงินทีเ่ หลือจากการใช้สทิ ธิหรือเงินทีไ่ ด้รบั ไว้โดยไม่มกี ารใช้สทิ ธิหรือไม่สามารถใช้สทิ ธิ โดยได้ส่งทาง
ไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในแบบแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญของบริษทั ฯ โดย
ถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่าผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิได้รบั เงินคืนแล้วโดยชอบ และผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิไม่
มีสทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใด อีกต่อไป
เมื่อผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญได้ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการแจ้งความจานงการใช้
สิทธิซ้อื หุน้ สามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทัง้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ แบบแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญของ
บริษัทฯ และชาระเงินค่าจองซื้อหุน้ สามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ตามเงื่อนไขแล้ว ผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สทิ ธิได้ เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมเป็ นหนังสือจากบริษทั ฯ
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นจานวนหน่วยมากกว่าจานวนหน่วยทีป่ ระสงค์
จะใช้สทิ ธิ บริษัท ฯ จะส่งใบสาคัญแสดงสิทธิใบใหม่ท่มี จี านวนหน่ วยของใบสาคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือคืน
ให้แก่ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในแบบแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิซ้อื
หุ้นสามัญของบริษทั ฯ ภายใน 14 วันนับจากวันกาหนดการใช้สทิ ธิแต่ละครัง้ และจะทาการยกเลิกใบสาคัญ
แสดงสิทธิใบเก่า
เมื่อพ้นกาหนดวันใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ายแล้ว แต่ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิยงั มิได้ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขของการใช้สทิ ธิ
ที่ก าหนดไว้อ ย่า งครบถ้ว น ให้ถือ ว่ า ใบสาคัญ แสดงสิทธินั น้ ๆ สิ้น สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิจะใช้สทิ ธิไม่ได้อกี เมื่อพ้นวันกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย
ในกรณีท่ผี ู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นบุคคลที่มใิ ช่สญ
ั ชาติไทยหรือไม่ใช่นิติบุคคลในประเทศ จะสามารถใช้
สิทธิในการซื้อหุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้กต็ ่อเมื่อการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญนัน้ ไม่ทาให้ขดั ต่อข้อบังคับ
ของบริษทั ฯ เกีย่ วกับการถือหุน้ โดยคนต่างด้าว

หน้า 8 จาก 24

ข้อกาหนดสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1
(11)

(12)

(13)

(14)

2.3
2.3.1

ในกรณีท่หี ุ้นสามัญที่สารองไว้เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิมไี ม่เพียงพอ บริษัท ฯ จะดาเนินการชดใช้ค่าเสียหายที่
เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ไี ม่สามารถใช้สทิ ธิได้ อย่างไรก็ตาม บริษัท ฯ จะไม่ชดใช้ค่าเสียหาย
ให้แก่ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทไ่ี ม่สามารถใช้สทิ ธิได้เนื่องจากการถูกจากัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้ ทีร่ ะบุไว้
ในข้อบังคับของบริษัทฯ ไม่ว่าหุ้นสามัญที่สารองไว้จะมีจานวนเพียงพอหรือไม่ก็ตาม เช่น ในกรณีของผู้ถอื
ใบสาคัญแสดงสิทธิต่างด้าวทีไ่ ม่สามารถใช้สทิ ธิเพราะถูกจากัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้ ทีร่ ะบุไว้ในข้อบังคับ
ของบริษทั ฯ เป็ นต้น
บริษทั ฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงทุนชาระแล้วของบริษทั ฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจานวนหุน้ สามัญ
ที่ออกใหม่สาหรับการใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้ ภายใน 14 วันนับจากวันกาหนดการใช้สทิ ธิแต่ละครัง้ นอกจากนี้
บริษทั ฯ จะดาเนินการจดทะเบียนผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทไ่ี ด้ใช้สทิ ธินัน้ เข้าเป็ นผูถ้ อื หุน้ สามัญของบริษทั ฯ
ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ตามจานวนหุน้ สามัญทีค่ านวณได้จากการใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้
การส่งมอบหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้รบั จากการใช้สิทธิ ชื่อที่จะระบุในใบหุ้นสามัญจะใช้ช่อื
เดียวกันกับทีป่ รากฏอยู่ในแบบแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะจัดส่งใบหุน้
ไปยังผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในแบบแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิซ้อื
หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ภายใน 15 วันทาการนับจากวันกาหนดการใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้
บริษทั ฯ อาจตกลงกับผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิล่วงหน้าให้บริษทั ฯ เก็บใบหุน้ สามัญนัน้ ไว้ทบ่ี ริษทั ฯ เพื่อให้ผถู้ อื
ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือตัวแทนมารับไปด้วยตนเองก็ได้ โดยจะต้องดาเนินการตามทีท่ างบริษทั ฯ กาหนด และ
สาหรับกรณีระบบไร้ใบหุน้ (Scripless System) บริษทั ฯ จะดาเนินการฝากหุน้ ไว้ในบัญชีของบริษทั หลักทรัพย์
ซึ่งผูใ้ ช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญมีบญ
ั ชีซ้อื ขายหลักทรัพย์อยู่ ภายใน 7 วันทาการนับจากวันกาหนดการใช้สทิ ธิในแต่
ละครัง้ ซึง่ นายทะเบียนหุน้ ของบริษทั ฯ จะออกใบหุน้ ในชื่อของ "บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด เพื่อผู้ฝาก" และบันทึกยอดบัญชีตามจานวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นัน้ ฝากหุ้นอยู่ ในขณะเดียวกัน
บริษทั หลักทรัพย์ดงั กล่าวจะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุน้ ทีผ่ ใู้ ช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญฝากไว้และออกหลักฐานการ
ฝากให้แก่ผใู้ ช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญ
กำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิทม่ี ไิ ด้ฝากไว้กบั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(1) แบบการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิระหว่างผูโ้ อนและผูร้ บั โอน การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เมื่อ
ผู้โอนใบสาคัญแสดงสิทธิซ่งึ เป็ นผู้ท่สี มุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิระบุช่อื เป็ นเจ้าของใบสาคัญ
แสดงสิทธิในจานวนที่จะทาการโอน หรือผู้รบั โอนคนสุดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่อง
ครบถ้วนจากผู้ทป่ี รากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผรู้ บั โอนโดยลง
ลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ดว้ ย
ผลการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิระหว่างผูร้ บั โอนกับบริษทั การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิจะใช้ยนั กับบริษทั
ได้กต็ ่อเมื่อนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิได้รบั คาขอลงทะเบียนการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิพร้อมทัง้
ใบสาคัญแสดงสิทธิทผ่ี รู้ บั โอนใบสาคัญแสดงสิทธิได้ลงลายมือชื่อเป็ นผู้รบั โอนในด้านหลังของใบสาคัญ
แสดงสิทธินนั ้ ครบถ้วนแล้ว
ผลของการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิระหว่างผูร้ บั โอนกับบุคคลภายนอก การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิจะใช้
ยันกับบุคคลภายนอกได้กต็ ่อเมื่อนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิได้ลงทะเบียนการโอนใบสาคัญแสดง
สิทธิในสมุดทะเบียนผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว
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(2) การขอลงทะเบียนการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ จะต้องกระทา ณ สานักงานใหญ่ของนายทะเบียนใบสาคัญ

2.3.2

2.4
2.4.1

แสดงสิทธิในวันและเวลาทาการของนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ และจะต้องทาตามแบบและวิธกี ารที่
นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิกาหนด โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิท่ลี ง
ลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2.3.1 (1) พร้อมทัง้ หลักฐานอื่น ๆ ทีย่ นื ยันถึงความถูกต้องและ
ความสมบูรณ์ ของการโอนและการรับโอนใบสาคัญแสดงสิทธิตามที่นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ
กาหนดให้แก่นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ และให้นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิออกใบรับคาขอ
ลงทะเบียนการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผขู้ อลงทะเบียนนัน้
(3) นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิจะลงทะเบียนการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผูถ้ อื ใบสาคัญ
แสดงสิทธิ พร้อมทัง้ รับรองการโอนไว้ในใบสาคัญแสดงสิทธิภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ทีน่ ายทะเบียน
ใบสาคัญแสดงสิทธิได้รบั คาขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องในกรณีทไ่ี ม่ตอ้ งออกใบสาคัญ
แสดงสิทธิให้ใหม่ หรือภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ที่นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิได้รบั ค าขอ
ลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องในกรณีทต่ี อ้ งออกใบสาคัญแสดงสิทธิให้ใหม่
(4) นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิมสี ทิ ธิปฏิเสธไม่รบั ดาเนินการตามคาขอลงทะเบียนการโอนใบสาคัญ
แสดงสิทธิ หากนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิเห็นว่าการโอนใบสาคัญแสดงสิทธินัน้ จะขัดต่อกฎหมาย
หรือขัดต่อข้อจากัดการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) โดยนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิจะแจ้งให้ผขู้ อ
ลงทะเบียนทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ทีน่ ายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิได้รบั คาขอลงทะเบียน
และเอกสารหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
สาหรับการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ฝี ากไว้กับศู นย์รบั ฝากหลักทรัพย์ให้เ ป็ นไปตามข้อบังคับของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานกากับดูแลอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
เงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิ
บริษทั ฯ จะดาเนินการปรับราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทน
ของผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ให้น้อยไปกว่าเดิม ดังนี้
(ก) เมื่อบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทีต่ ราไว้ของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ อันเป็ นผลมาจากการรวมหุน้
หรือแบ่งแยกหุน้
การเปลี่ย นแปลงราคาการใช้สิท ธิแ ละอัต ราการใช้สิท ธิ จ ะมีผ ลบัง คับ ทัน ที นั บ ตัง้ แต่ ว ัน ที่ไ ด้มีก าร
เปลีย่ นแปลงมูลค่าทีต่ ราไว้ของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
1.

ราคาการใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้
Price 0 x Par 1
Price 1
=
Par 0

2.

อัตราการใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้
Ratio 0 x Par 0
Ratio 1
=
Par 1
โดยที่
Price 1

คือ

ราคาการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
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ข้อกาหนดสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
Par 1
Par 0

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ราคาการใช้สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
อัตราการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
อัตราการใช้สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
มูลค่าทีต่ ราไว้ของหุน้ สามัญหลังการเปลีย่ นแปลง
มูลค่าทีต่ ราไว้ของหุน้ สามัญก่อนการเปลีย่ นแปลง

(ข) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญ ที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทัวไป
่ และ/หรือ
บุคคลในวงจากัด ใน “ราคาสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่” คานวณได้ต่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคา
ตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ”
การเปลีย่ นแปลงราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิจะมีผลบังคับทันทีตงั ้ แต่วนั แรกทีผ่ ซู้ ้อื หุน้ สามัญจะ
ไม่ได้รบั สิทธิในการจองซื้อหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ (วันแรกทีข่ น้ึ เครื่องหมาย XR) กรณีทเ่ี ป็ นการเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถอื หุน้ เดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่ กรณีท่เี ป็ น
การเสนอขายให้แก่ประชาชนทัวไป
่ และ/หรือ กรณีทเ่ี ป็ นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด แล้วแต่
กรณี โดย
“ราคาสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่” คานวณได้จากจานวนเงินทัง้ สิน้ ทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั จากการ
เสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ หักด้วยค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการออกหลักทรัพย์นนั ้ (ถ้ามี) หารด้วยจานวน
หุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ทงั ้ หมด
“ราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ” กาหนดไว้เท่ากับ “ราคาตลาดเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนักต่อหุน้ ของ
หุน้ สามัญของบริษทั ฯ” โดยที่ “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักต่อ หุน้ ของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ” หมายถึง
มูลค่าการซื้อขายหุน้ สามัญทัง้ หมดของบริษทั ฯ หารด้วยจานวนหุ้นสามัญของบริษทั ฯ ที่มกี ารซื้อขาย
ทัง้ หมดในตลาดหลักทรัพย์ เ อ็มเอไอ ในระยะเวลา 7 วันทาการ (วันที่เปิ ดทาการซื้อขายของตลาด
หลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวันทีใ่ ช้ในการคานวณ
“วันทีใ่ ช้ในการคานวณ” หมายถึง วันแรกทีผ่ ซู้ ้อื หุน้ สามัญจะไม่ได้รบั สิทธิในการจองซื้อหุน้ สามัญทีอ่ อก
ใหม่ (วันแรกที่ขน้ึ เครื่องหมาย XR) สาหรับกรณีทเ่ี ป็ นการเสนอขายให้แก่ผู้ถอื หุน้ เดิม (Rights Issue)
และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่สาหรับกรณีทเ่ี ป็ นการเสนอขายให้แก่ประชาชน
ทัวไป
่ และ/หรือ กรณีทเ่ี ป็ นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด แล้วแต่กรณี
ในกรณีท่ไี ม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท ฯ” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่ มกี ารซื้อ
ขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษทั ฯ จะดาเนินการกาหนดราคายุตธิ รรมเพื่อใช้ในการคานวณแทน
อนึ่ง ในกรณีทม่ี กี ารเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ภายใต้เงื่อนไขที่
ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้ใช้จานวนหุน้ และราคาเสนอขายทุกราคามาคานวณราคาสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สามัญ
ทีอ่ อกใหม่ แต่ในกรณีทก่ี ารเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขทีจ่ ะต้องจองซื้อด้วยกันให้นาเฉพาะ
ราคาเสนอขายที่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท ฯ มาคานวณการ
เปลีย่ นแปลงเท่านัน้
ในกรณีดงั กล่าวข้างต้น ให้เปรียบเทียบราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่กบั ราคาตลาดต่อหุน้
ของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ โดยใช้ฐานของมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ให้เท่ากัน
1.

ราคาการใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้
Price 0 x [(A2 x MP) + B2X]
Price 1
=
[MP (A2+ B2)]
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2.

อัตราการใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้
Ratio 0 x [MP (A2 + B2)]
Ratio 1
=
[(A2 x MP) + B2X]
โดยที่
Price 1
คือ ราคาการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
Price 0
คือ ราคาการใช้สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
Ratio 1
คือ อัตราการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
Ratio 0
คือ อัตราการใช้สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
MP
คือ ราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
A2
คือ จานวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวัน กาหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอ
ขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม และ/หรือ วันก่อนวันแรกของ
การเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญ ที่ออกใหม่
ให้แ ก่ ป ระชาชนทัว่ ไป และ/หรือ กรณี เ สนอขายหุ้นสามัญ ที่ออกใหม่
ให้แก่บุคคลในวงจากัด แล้วแต่กรณี
B2
คือ จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ ทัง้ การเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม และ/หรือ
เสนอขายให้แ ก่ ป ระชาชนทัว่ ไป และ/หรือ เสนอขายให้แ ก่ บุ ค คลใน
วงจากัด
B2X
คือ จานวนเงินทีไ่ ด้รบั หักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ ทัง้
การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชน
ทัวไป
่ และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด

(ค) เมื่อบริษทั ฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม และ/หรือ ประชาชนทัวไป
่ และ/หรือ
บุ ค คลในวงจ ากัด โดยที่ห ลัก ทรัพ ย์นั น้ ให้สิท ธิแ ก่ ผู้ถือ หลัก ทรัพ ย์ใ นการใช้สิท ธิแ ปลงสภาพ หรือ
เปลีย่ นเป็ นหุน้ สามัญ หรือให้สทิ ธิในการซื้อหุน้ สามัญ เช่น หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ หรือใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะ
ซื้อหุน้ สามัญ โดยที่ “ราคาสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ดังกล่าว คานวณได้ต่ า
กว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ”
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิจะมีผลบังคับทันทีตงั ้ แต่วนั แรกที่ผซู้ ้อื หุน้ สามัญ
ไม่ได้รบั สิทธิการจองซื้อหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ใดๆ ทีใ่ ห้สทิ ธิทจ่ี ะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ
หรือให้สทิ ธิในการซื้อหุน้ สามัญ (วันแรกทีข่ น้ึ เครื่องหมาย XR) สาหรับกรณีทเ่ี ป็ นการเสนอขายให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สทิ ธิท่จี ะ
แปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ หรือให้สทิ ธิในการซื้อหุ้นสามัญ กรณีทเ่ี ป็ นการเสนอขายให้แก่
ประชาชนทัวไป
่ และ/หรือ กรณีทเ่ี ป็ นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด แล้วแต่กรณี
“ราคาสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” คานวณได้จากจานวนเงินทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั
จากการขายหลักทรัพย์ทใ่ี ห้สทิ ธิทจ่ี ะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรือ ให้สทิ ธิในการซื้อหุน้
สามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการออกหลักทรัพย์นัน้ (ถ้ามี) รวมกับเงินที่จะได้รบั จากการแปลง
สภาพ หรือเปลีย่ นเป็ นหุน้ สามัญ หรือใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญนัน้ หารด้วยจานวนหุน้ สามัญทัง้ สิน้ ทีต่ อ้ งออก
ใหม่เพื่อรองรับการใช้สทิ ธินนั ้
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“ราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ” และฐานของมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ซ่งึ จะใช้เปรียบเทียบ ให้ใช้
และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (ข) ข้างต้น
“วันทีใ่ ช้ในการคานวณ” หมายถึง วันแรกทีผ่ ซู้ ้อื หุน้ สามัญจะไม่ได้รบั สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ทอ่ี อก
ใหม่ใดๆ ทีใ่ ห้สทิ ธิทจ่ี ะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ หรือ ให้สทิ ธิในการซื้อหุน้ สามัญ (วันแรกที่
ขึน้ เครื่องหมาย XR) สาหรับกรณีทเ่ี ป็ นการเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรก
ของการเสนอขายหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ใดๆ ทีใ่ ห้สทิ ธิทจ่ี ะแปลงสภาพ หรือเปลีย่ นเป็ นหุน้ สามัญ หรือ ให้
สิทธิในการซื้อหุน้ สามัญ กรณีทเ่ี ป็ นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทัวไป
่ และ/หรือ กรณีทเ่ี ป็ นการเสนอ
ขายให้แก่บุคคลในวงจากัด แล้วแต่กรณี
1.

ราคาการใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้
Price 0 x [(A3 x MP) + B3X]
Price 1
=
[MP (A3+ B3)]

2.

อัตราการใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้
Ratio 0 x [MP (A3 + B3)]
Ratio 1
=
[(A3 x MP) + B3X]
โดยที่
Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
A3

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

B3

คือ

ราคาการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
ราคาการใช้สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
อัตราการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
อัตราการใช้สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
ราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
จานวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วัน ก่อนวัน กาหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ท่อี อกใหม่ใดๆ ที่ให้
สิทธิทจ่ี ะแปลงสภาพ หรือเปลีย่ นเป็ นหุน้ สามัญ หรือให้สทิ ธิในการซื้อหุน้
สามัญ กรณีทเ่ี ป็ นการเสนอขายให้แก่ผู้ถอื หุน้ เดิม (Rights Issue) และ/
หรือ วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ท่อี อกใหม่ใดๆ ที่ให้
สิทธิทจ่ี ะแปลงสภาพ หรือเปลีย่ นเป็ นหุน้ สามัญ หรือให้สทิ ธิในการซื้อหุน้
สามัญ กรณีทเ่ี ป็ นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทัวไป
่ และ/หรือ กรณีท่ี
เป็ นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด แล้วแต่กรณี
จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิของหลักทรัพย์ทอ่ี อก
ใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิท่จี ะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรือ ให้
สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ทัง้ การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ
เสนอขายให้แ ก่ ป ระชาชนทัว่ ไป และ/หรือ เสนอขายให้แ ก่ บุ ค คลใน
วงจากัด

หน้า 13 จาก 24

ข้อกาหนดสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1
B3X

คือ

จานวนเงินทีไ่ ด้รบั หักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใดๆ
ทีใ่ ห้สทิ ธิทจ่ี ะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ หรือ ให้สทิ ธิในการ
ซื้อหุ้นสามัญ ทัง้ การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขาย
ให้แก่ประชาชนทัวไป
่ และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด รวม
กับเงินที่จะได้รบั จากการใช้สทิ ธิแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ
หรือใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญ

(ง) เมื่อบริษทั ฯ จ่ายปั นผลทัง้ หมดหรือบางส่วนเป็ นหุน้ สามัญให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
การเปลีย่ นแปลงราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิจะมีผลบังคับทันทีตงั ้ แต่วนั แรกทีผ่ ซู้ ้อื หุน้ สามัญจะ
ไม่มสี ทิ ธิรบั หุน้ ปั นผล (วันแรกทีข่ น้ึ เครื่องหมาย XD)
1.

ราคาการใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้
Price 0 x A4
Price 1
=
[A4 + B4]

2.

อัตราการใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้
Ratio 0 x [A4 + B4]
Ratio 1
=
A4
โดยที่
Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
A4

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

B4

คือ

ราคาการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
ราคาการใช้สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
อัตราการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
อัตราการใช้สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
จานวนหุ้นสามัญ ที่ได้เรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันกาหนด
รายชื่อผูถ้ อื หุน้ เพื่อสิทธิในการรับหุน้ ปั นผล
จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ในรูปแบบของหุน้ สามัญปั นผล

(จ) เมื่อบริษทั ฯ จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 70 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสารองตามกฎหมาย สาหรับการดาเนินงานในรอบ
ระยะเวลาบัญชีใดๆ ไม่ว่าจะเป็ นการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานหรือกาไรสะสม ตลอดอายุ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทัง้ นี้ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิจะมีผลบังคับทันทีตงั ้ แต่วนั แรกทีผ่ ู้ซ้อื หุน้
สามัญจะไม่มสี ทิ ธิรบั เงินปั นผล (วันแรกทีข่ น้ึ เครื่องหมาย XD)
อัต ราร้อ ยละของเงินปั น ผลที่จ่า ยให้กับ ผู้ถือ หุ้น ค านวณโดยน าเงิน ปั น ผลที่จ่า ยออกจริงจากผลการ
ดาเนินงานหรือกาไรสะสมในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หารด้วย กาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของ
บริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและเงินสารองตามกฎหมายของผลการดาเนินงานของรอบระยะ
หน้า 14 จาก 24

ข้อกาหนดสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1
บัญชีเดียวกัน โดยทีเ่ งินปั นผลทีจ่ ่ายออกจริงดังกล่าว ให้รวมถึงเงินปั นผลทีจ่ ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบ
บัญชีดงั กล่าวด้วย (ถ้ามี)
“ราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ” และฐานของมูลค่าหุ้ นทีต่ ราไว้ซ่งึ จะใช้เปรียบเทียบ ให้ใช้
และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (ข) ข้างต้น
“วัน ที่ใ ช้ใ นการค านวณ” หมายถึง วัน แรกที่ผู้ซ้ือ หุ้น สามัญ จะไม่ มีสิท ธิร ับ เงิน ปั น ผล (วัน แรกที่ข้ึน
เครื่องหมาย XD)

1.

ราคาการใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้
Price 0 x [MP – (D – R)]
Price 1
=
MP

2.

อัตราการใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้
Ratio 0 x MP
Ratio 1
=
[MP – (D – R)]
โดยที่
Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
D
R

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ราคาการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
ราคาการใช้สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
อัตราการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
อัตราการใช้สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
ราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
เงินปั นผลต่อหุน้ ทีจ่ ่ายแก่ผถู้ อื หุน้
เงินปั นผลต่อหุน้ ทีจ่ ่ายในอัตราร้อยละ 70 โดยคานวณจากกาไรสุทธิตาม
งบการเงิน เฉพาะของบริษัท ฯ หลัง หัก ภาษี เ งิน ได้นิ ติบุ ค คลและเงิน
สารองตามกฎหมาย หารด้วยจานวนหุน้ ทัง้ หมดทีม่ สี ทิ ธิได้รบั เงินปั นผล

(ฉ) ในกรณีท่มี เี หตุการณ์ใดๆ อันทาให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อนั พึงได้ โดยที่
เหตุการณ์ใดๆ นัน้ ไม่ได้กาหนดอยู่ใน (ก) ถึง (จ) บริษทั ฯ จะพิจารณาเพื่อกาหนดการเปลีย่ นแปลงราคา
การใช้สทิ ธิ และ/หรือ อัตราการใช้สทิ ธิใหม่ (หรือปรับจานวนหน่ วยใบสาคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้
สิทธิ) อย่างเป็ นธรรม โดยไม่ทาให้สทิ ธิของผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิดอ้ ยไปกว่าเดิม ทัง้ นี้ ให้ถอื ว่าผลการ
พิจารณานัน้ เป็ นทีส่ ุด โดยบริษทั ฯ จะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียน
ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ทราบโดยทัน ที หรือ ก่ อ นวัน ที่ร าคาการใช้สิท ธิ และ/หรือ อัต ราการใช้สิท ธิท่ี
เปลีย่ นแปลงนัน้ จะมีผลบังคับใช้

หน้า 15 จาก 24

ข้อกาหนดสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1
2.4.2
2.4.3

2.4.4

2.4.5

2.4.6

2.5
2.5.1

2.5.2

บริษทั ฯ จะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิ เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไข
การปรับสิทธิ ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.4.1 รวมทัง้ จะไม่ขยายอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
การคานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิตาม (ก) ถึง (ฉ) เป็ นอิสระต่อกัน และจะ
คานวณการเปลี่ยนแปลงตามลาดับเหตุการณ์ต่างๆ ก่อนหลังเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญของ
บริษทั ฯ สาหรับในกรณีทเ่ี หตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ พร้อมกันให้คานวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลาดับดังนี้คอื (ก)
(จ) (ง) (ข) (ค) และ (ฉ) โดยในแต่ละลาดับครัง้ ทีค่ านวณการเปลีย่ นแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สทิ ธิและ
อัตราการใช้สทิ ธิเป็ นทศนิยม 3 ตาแหน่ง
บริษัทฯ จะแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สทิ ธิ และ/หรือ อัตราการใช้สทิ ธิต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่าน
ระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์ ฯ โดยไม่ชกั ช้าก่อนวันที่มเี หตุการณ์เกิดขึ้น หรือก่อนหรือภายใน
9.00 น. ของวันที่การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิมผี ลบังคับใช้ และบริษัทฯ
จะแจ้งต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีก่ ารเปลีย่ นแปลงราคาการใช้สทิ ธิ และ/หรือ อัตราการใช้
สิทธิมผี ลบังคับใช้
การคานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิ จะไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงซึ่งทาให้ราคาการ
ใช้สทิ ธิใหม่สูงขึน้ และ/หรือ อัตราการใช้สทิ ธิลดลง เว้นแต่กรณีรวมหุน้ และจะใช้ราคาการใช้สทิ ธิ และ/หรือ
อัตราการใช้สทิ ธิ ใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง (ทศนิยม 3 ตาแหน่ง)
ในกรณีทห่ี ุน้ สามัญทีเ่ กิดจากการใช้สทิ ธิตามจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิในแต่ละครัง้ (ทศนิยม 3 ตาแหน่งของ
อัตราการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง) คานวณออกมาเป็ นเศษของหุน้ ให้ตดั เศษของหุน้ นัน้ ทิง้ และหาก
ราคาการใช้สทิ ธิหลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตาแหน่ ง) คูณกับจานวนหุน้ สามัญ คานวณได้เป็ นเศษของ
บาท ให้ตดั เศษของบาททิง้
บริษทั ฯ อาจทาการปรับราคาการใช้สทิ ธิควบคู่กบั การออกใบสาคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการ
ใช้สทิ ธิกไ็ ด้ ทัง้ นี้ หากบริษทั ฯ ต้องออกหุน้ รองรับเพิม่ เติม บริษทั ฯ ต้องยื่นมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ นุมตั ใิ ห้ออก
หุ้นรองรับการปรับสิทธินัน้ อย่างเพียงพอต่อสานักงาน ก.ล.ต. ก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถื อว่าบริษทั ฯ ได้รบั
อนุญาตให้เสนอขายหุน้ รองรับ
ในกรณีทม่ี กี ารเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สทิ ธิจนเป็ นผลทาให้ราคาการใช้สทิ ธิใหม่มรี าคาต่ากว่ามูลค่าทีต่ ราไว้
ของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ (Par Value) บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับราคาใช้สทิ ธิใหม่เท่ากับมูลค่าทีต่ ราไว้
ของหุ้นสามัญของบริษัท ฯ สาหรับอัตราการใช้สทิ ธิใหม่ให้ใช้อตั ราการใช้สทิ ธิท่คี านวณได้ตาม (ก) ถึง (ฉ)
เช่นเดิม
กำรชดใช้ค่ำเสียหำย กรณี บริษทั ฯ ไม่สำมำรถจัดให้มีห้นุ สำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ
บริษทั ฯ จะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียด ดังนี้
การชดใช้ค่าเสียหาย
บริษัทฯ จะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิให้เฉพาะผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ไี ด้แจ้งความ
จานงทีจ่ ะใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้ และได้ปฏิบตั ถิ ูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ และบริษทั ฯ ไม่สามารถ
จัดให้มหี นุ้ สามัญเพื่อรองรับการใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิได้อย่างครบถ้วน
การคานวณค่าเสียหาย
ค่าเสียหายทีบ่ ริษทั ฯ จะชดใช้ให้แก่ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิขา้ งต้น สามารถคานวณได้ดงั นี้
ค่าเสียหายต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย = B X [MP – EP]
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โดยที่
B
MP

EP

2.5.3

คือ

จานวนหุน้ สามัญทีไ่ ม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิม่ ขึน้ ตามอัตราการใช้
สิทธิทเ่ี ปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ ต่อ 1 หน่วย
คือ ราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ซึง่ คานวณจากมูลค่าการซื้อ
ขายหุน้ สามัญทัง้ หมดของบริษทั ฯ หารด้วยจานวนหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
ที่มกี ารซื้อขายทัง้ หมดในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ในระยะเวลา 7 วัน
ทาการ (วันที่เปิ ดทาการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อน
วันกาหนดการใช้สทิ ธิแต่ละครัง้
คือ ราคาการใช้ สิท ธิ หรือ ราคาการใช้ สิท ธิต ามใบส าคัญ แสดงสิท ธิท่ี
เปลีย่ นแปลงแล้วตามเงือ่ นไขการปรับสิทธิ ในกรณีทม่ี กี ารปรับราคาการ
ใช้สทิ ธิ

อนึ่ง ในกรณีทผ่ี ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทม่ี ใิ ช่สญ
ั ชาติไทยได้แจ้งความจานงทีจ่ ะใช้สทิ ธิจองซื้อหุน้ สามัญ แต่ไม่
สามารถจองซื้อได้ หรือได้ไม่ครบตามทีไ่ ด้แจ้งความจานงไว้ เนื่องจากการขอใช้สทิ ธินนั ้ จะทาให้อตั ราส่วนการ
ถือหุน้ ของบุคคลทีม่ ใิ ช่สญ
ั ชาติไทยในขณะนัน้ เกินกว่าจานวนทีก่ าหนดในข้อบังคับของบริษทั ฯ ในกรณีเช่นนี้
บริษทั ฯ จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายหรือดาเนินการอื่นใดให้แก่ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทม่ี ใิ ช่สญ
ั ชาติไทย และผูถ้ อื
ใบสาคัญแสดงสิทธิทม่ี ใิ ช่สญ
ั ชาติไทยไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกร้องให้บริษทั ฯ ชดใช้ใดๆ ทัง้ สิน้
วิธกี ารการชดใช้ค่าเสียหาย
บริษทั ฯ จะชาระให้เป็ นเช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ายเฉพาะและจะจัดส่ง ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอ่ ยู่ท่รี ะบุไว้ใน
แบบแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ภายใน 30 วันนับจากวันกาหนดการใช้สทิ ธิในแต่ละ
ครัง้ ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าเสียหายให้แก่ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว
ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิจะได้รบั ดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคานวณจากค่าเสียหายนับแต่วนั ทีพ่ น้
กาหนด 30 วันนับจากวันกาหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ จนถึงวันที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้รบั คืนเงิน
ค่าเสียหาย อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มกี ารส่งมอบเช็ค โดยได้ส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่อยู่ท่ี
ระบุไว้ในแบบแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญของบริษทั ฯ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่าผูถ้ อื ใบสาคัญแสดง
สิทธิได้รบั เงินชดใช้ค่าเสียหายแล้วโดยชอบ และผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ
ค่าเสียหายอื่นใด อีกต่อไป

2.6

สถำนภำพของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่อยู่ระหว่ำงวันที่ผ้ถู ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ แสดงควำมจำนงกำรใช้
สิ ทธิ
สถานภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิทอ่ี ยู่ระหว่างวันที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้แสดงความจานงการใช้สทิ ธิ
และวันก่อนวันทีก่ ระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิม่ ทุนชาระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสาคัญแสดงสิทธิทย่ี งั ไม่ได้แสดงความจานงใช้สทิ ธิ และสถานภาพจะสิน้ สุดลงใน
วันทีก่ ระทรวงพาณิชย์ได้รบั จดทะเบียนเพิม่ ทุนชาระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิขา้ งต้นแล้ว
ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ มีการปรับราคาใช้สทิ ธิ และ/หรือ อัตราการใช้สทิ ธิในช่วงทีบ่ ริษทั ฯ ยังไม่ได้นาหุน้ สามัญที่
เกิดขึน้ จากการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทไ่ี ด้ทาการ
ใช้สทิ ธิแล้วจะได้รบั การปรับสิทธิยอ้ นหลัง โดยบริษัทฯ จะดาเนินการออกหุ้นสามัญใหม่เพิม่ เติมให้แก่ผู้ถอื ใบสาคัญ
แสดงสิทธิโดยเร็วทีส่ ุดตามจานวนทีผ่ ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้รบั หากราคาทีไ่ ด้ปรับใหม่นนั ้ มีผลบังคับใช้ โดย
หุน้ สามัญส่วนเพิม่ อาจได้รบั ช้ากว่าหุน้ สามัญทีไ่ ด้รบั ก่อนหน้านี้แล้ว แต่ไม่เกิน 15 วันนับจากวันทีม่ กี ารปรับสิทธิ
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สิ ทธิ ของหุ้นสำมัญใหม่ที่เกิ ดจำกกำรใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
สิทธิของหุน้ สามัญใหม่ทเ่ี กิดจากการใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ จะมีสทิ ธิและสภาพเหมือนหุน้ สามัญเดิม
ของบริษทั ฯ ทีอ่ อกไปก่อนหน้านี้แล้ว รวมทัง้ สิทธิในการรับเงินปั นผลหรือประโยชน์อ่นื ใดทีบ่ ริษทั ฯ ให้แ ก่ผถู้ อื หุน้ ทัง้ นี้
นับแต่วนั ทีก่ ระทรวงพาณิชย์รบั จดทะเบียนเพิม่ ทุนชาระแล้วและนายทะเบียนหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ได้จดแจ้งชื่อผูถ้ อื
ใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นผูถ้ อื หุน้ ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ หากบริษทั ฯ ได้ประกาศวันกาหนดให้สทิ ธิในเงิน
ปั นผล หรือผลประโยชน์อ่นื ใดให้แก่ผถู้ อื หุน้ ก่อนวันทีก่ ระทรวงพาณิชย์รบั จดทะเบียนเพิม่ ทุนชาระแล้วและนายทะเบียน
หุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้จดแจ้งชื่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวจะไม่มสี ทิ ธิได้รบั เงินปั นผลหรือผลประโยชน์อ่นื นัน้
2.7

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิ กำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ได้มีมติอนุ มตั ิให้บริษัทฯ ออกใบสาคัญ
แสดงสิทธิจานวนไม่เกิน 242,533,366 หน่ วย ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั การ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิในวันที่ 5 มีนาคม 2564 โดยไม่คดิ มูลค่า ในอัตราส่วน 2.05 หุน้ สามัญเดิม ต่อ ใบสาคัญแสดง
สิทธิ 1 หน่ วย (ในกรณีทม่ี เี ศษให้ปัดเศษทิ้ง) และจัดสรรหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดง
สิทธิ จานวนไม่เกิน 242,606,600 หุน้
2.8

2.9

ตลำดรองของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
บริ ษั ท ฯ จะน าใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ท่ี อ อกในครั ง้ นี้ เข้ า จดทะเบี ย นเป็ นหลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ภายใน 45 วันนับจากวันทีอ่ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ
2.10

กำรดำเนิ นกำรหำกมีห้นุ ที่จดั สรรไว้คงเหลือจำกกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ในกรณีท่มี หี ุ้นสามัญเหลือจากการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย บริษัทฯ จะนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอื หุน้ เพื่อพิจารณา

ต่อไป
กำรดำเนิ นกำรกรณี ที่กำรใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ไม่ครบ
ใบสาคัญแสดงสิทธิท่มี ไิ ด้มกี ารใช้สทิ ธิในระหว่างช่วงอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือในกรณีท่มี ใี บสาคัญ
แสดงสิทธิเหลือจากการจัดสรรในครัง้ นี้ ให้ยกเลิกใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวทัง้ หมด
2.11

2.12 รำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
2.12.1 ลักษณะสาคัญของหุน้
จานวนหุน้ สามัญทีเ่ พื่อรองรับการใช้สทิ ธิ
: ไม่เกิน 242,606,600 หุ้น คิดเป็ นไม่เกินร้อยละ 48.80 ของ
จานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ
จานวน 497,193,400 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้
: หุน้ ละ 0.50 บาท
ราคาการใช้สทิ ธิ
: 1.00 บาทต่อหุน้
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2.12.2 หุน้ สามัญทีเ่ กิดจากการใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริษัทฯ จะดาเนินการขออนุ ญาตนาหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียน
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ภายใน 30 วันนับแต่วนั กาหนดการใช้สทิ ธิแต่ละครัง้
ทัง้ นี้เพื่อให้หนุ้ สามัญดังกล่าวสามารถทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ได้เช่นเดียวกับหุน้ สามัญเดิม
ของบริษทั ฯ
3.
3.1

3.2

3.3

3.4

4.

ข้อจำกัดกำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
บริษทั ฯ ไม่มขี อ้ จากัดในการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่การโอนเกิดขึน้ ในช่วงปิ ดสมุดทะเบียน 21 วันก่อน
วันกาหนดการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทาการขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขาย (SP)
ล่วงหน้า 2 วันทาการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ จนถึงวัน
กาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย
บริษทั ฯ มีสทิ ธิปฏิเสธการโอนหุน้ หรือการแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นหุน้ สามัญ หากการโอนหรือการ
แปลงสภาพดังกล่าวทาให้อตั ราส่วนการถือครองหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ สัญชาติไทยของบริษทั ฯ ต่ากว่าอัตราส่วนที่
ข้อบังคับของบริษทั ฯ กาหนดไว้ว่า "หุน้ ของบริษทั สามารถโอนได้โดยไม่มขี อ้ จากัด เว้นแต่การโอนหุน้ นัน้ เป็ น
เหตุให้มบี ุคคลทีไ่ ม่มสี ญ
ั ชาติไทยถือหุน้ อยู่ในบริษทั มีจานวนมากกว่าร้อยละ 49 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้
ทัง้ หมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทาให้อตั ราส่วนการถือหุ้นของบุ คคลที่ไม่ได้มีสญ
ั ชาติไทยของบริษัท เกิน
อัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสทิ ธิปฏิเสธการโอนหุน้ ของบริษทั รายนัน้ ได้ ” โดยบริษัทฯ จะไม่ชดใช้ค่าเสียหาย
ใดๆ
หากข้อจากัดการโอนดังกล่าวข้างต้น มีผลทาให้ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ ทม่ี ใิ ช่สญ
ั ชาติไทยที่ได้ดาเนินการใช้
สิทธิตามวิธที ร่ี ะบุไว้ในข้อ 2.2 ไม่สามารถใช้สทิ ธิได้ตามจานวนทีร่ ะบุในแบบแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้
สามัญของบริษัทฯ บริษัทฯ จะอนุ ญาตให้ดาเนินการใช้สิทธิเพียงส่ว นที่ไม่ขดั ต่ อข้อจากัดข้างต้นภายใต้
หลักการผู้แสดงความจานงก่อนจะสามารถใช้สิทธิได้ก่อน (First Come, First Served) โดยบริษัทฯ จะคืน
ใบสาคัญแสดงสิทธิและเงินทีเ่ หลือ ให้แก่ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยู่ท่ีระบุไว้ใน
แบบแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ภายใน 14 วันนับจากวันกาหนดการใช้สทิ ธิแต่ละครัง้
ซึง่ บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทม่ี ใิ ช่สญ
ั ชาติไทยจะไม่ได้รบั การชดเชยไม่ ว่าในรูปแบบใดจากบริษทั ฯ ในกรณีทไ่ี ม่
สามารถดาเนินการใช้สทิ ธิได้ เนื่องจากการขอใช้สทิ ธินนั ้ จะทาให้อตั ราส่วนการถือหุน้ ของบุคคลทีม่ ใิ ช่สญ
ั ชาติ
ไทยในขณะนัน้ เกินกว่าจานวนทีก่ าหนดในข้อบังคับของบริษทั ฯ ใบสาคัญแสดงสิทธิยงั มีผลใช้ต่อไปจนถึงวัน
กาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย ทัง้ นี้ หากในวันกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทเ่ี ป็ น
บุคคลทีม่ ใิ ช่สญ
ั ชาติไทยไม่สามารถใช้สทิ ธิเนื่องจากการขอใช้สทิ ธินนั ้ จะทาให้อตั ราส่วนการถือหุน้ ของบุคคลที่
มิใช่สญ
ั ชาติไทยในขณะนัน้ เกินกว่าจานวนที่กาหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ให้ถือว่ าใบสาคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าวหมดอายุลงโดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิท่เี ป็ นบุคคลที่มใิ ช่สญ
ั ชาติไทยดังกล่าวไม่มสี ทิ ธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดจากบริษทั ฯ และบริษทั ฯ จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายหรือดาเนินการอื่นใด ให้แก่ผถู้ อื
ใบสาคัญแสดงสิทธิจากการดังกล่าวทัง้ สิน้
ที่มำของกำรกำหนดรำคำหลักทรัพย์ที่เสนอขำย
ไม่มกี ารกาหนดราคาใบสาคัญแสดงสิทธิ เนื่องจากเป็ นการออกโดยไม่คดิ มูลค่า

หน้า 19 จาก 24

ข้อกาหนดสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1
5.
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

กำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
การเรียก และ/หรือ การประชุมผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้เป็ นไปตามวิธกี ารดังต่อไปนี้
บริษทั ฯ จะเรียกประชุมผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ หากมีเหตุการณ์สาคัญทีอ่ าจกระทบต่อผูส้ ่วนได้เสียของผูถ้ อื
ใบสาคัญแสดงสิทธิอย่างมีนัยสาคัญ หรือต่อความสามารถของบริษทั ฯ ในการปฏิบตั ติ ามหน้าทีต่ ามข้อกาหนด
สิทธิ
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นผูร้ อ้ งขอให้จดั ประชุม จะต้องมีผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทย่ี งั มิได้ใช้ สทิ ธิ
ซึ่งถือใบสาคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทย่ี งั มิได้ใช้สทิ ธิเป็ นผู้
ร้องขอ โดยทาเป็ นหนังสือที่ระบุเหตุผลอย่างชัดเจนในการขอให้มกี ารประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ และ
บริษทั ฯ จะต้องจัดประชุมผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั หนังสือร้องขอให้
จัดประชุม
ในการเรียกประชุมผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็ นการเรียกประชุมโดยบริษทั ฯ หรือผูถ้ อื ใบสาคัญแสดง
สิทธิ ให้บริษัท ฯ จัดทาหนังสือนัดประชุมโดยระบุ สถานที่ วัน เวลา ผู้ท่ขี อให้เรียกประชุม และเรื่องที่จะ
พิจารณาในที่ประชุม และจัดส่งให้ผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิทย่ี งั มิได้ใช้สทิ ธิหรือใช้สทิ ธิไปแล้วบางส่วนแต่ละ
ราย ตามรายชื่อ และที่อ ยู่ ท่ี ป รากฏอยู่ใ นสมุ ด ทะเบีย นพัก การโอนใบสาคัญ แสดงสิท ธิแ ละแจ้ง ผ่ า นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ระบบ SETLink) เพื่อกาหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 7
วันก่อนการประชุมในแต่ละครัง้
ในการประชุมผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทย่ี งั มิได้ใช้สทิ ธิหรือใช้สทิ ธิไปแล้วบางส่วนซึง่ มี
สิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้
โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวจะต้องจัดทาหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัท ฯ กาหนดและให้ย่นื
หนังสือมอบฉันทะต่อประธานทีป่ ระชุมหรือผูท้ ป่ี ระธานทีป่ ระชุมมอบหมายก่อนเริม่ ประชุม
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทม่ี สี ทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิท่ยี งั ไม่ได้ใช้สทิ ธิหรือใช้สทิ ธิไปแล้วบางส่วนของบริษทั ฯ ในขณะนัน้ โดยไม่รวมถึงผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิทธิคนใดทีม่ สี ่วนได้เสียในข้อพิจารณาอันใดซึ่งทีป่ ระชุมจะพิจารณาและลงมติ ห้ามมิให้ผถู้ อื ใบสาคัญแสดง
สิทธิคนนัน้ ออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อนัน้
ผู้ถือ ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีมีส่วนได้เ สีย ตามข้อ นี้ หมายถึง ผู้ถือ ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีมีความขัด แย้งทาง
ผลประโยชน์ในเรื่องทีท่ ป่ี ระชุมพิจารณาลงมติ
ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิมคี ะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิทถ่ี อื
อยู่ โดยใบสาคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่ วยมีหนึ่งเสียง ผู้เป็ นประธานในที่ประชุมไม่มสี ิทธิออกเสียงลงคะแนน
นอกจากสิทธิทต่ี นมีในฐานะเป็ นผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือผูร้ บั มอบฉันทะ
ในการประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ดั ขึ้นโดยบริษัท ฯ ให้ประธานกรรมการบริษัท ฯ หรือบุคคลที่ได้รบั
มอบหมายจากประธานกรรมการบริษทั ฯ ทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานทีป่ ระชุมผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณีทผ่ี ู้
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นผูจ้ ดั ประชุม ประธานในทีป่ ระชุมอาจจะมาจากบุค คลทีถ่ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิลงมติ
เห็น ชอบคัด เลือ ก นอกเหนื อ ไปจากประธานกรรมการบริษัท ฯ หรือ บุ ค คลที่ป ระธานกรรมการบริษัท ฯ
มอบหมาย โดยทีท่ งั ้ สองกรณีประธานทีป่ ระชุมไม่มสี ทิ ธิออกเสียงชีข้ าด
องค์ประชุมในการประชุมผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทย่ี งั มิได้ใช้สทิ ธิ
หรือใช้สทิ ธิไปแล้วบางส่วน และ/หรือ ผู้รบั มอบฉันทะรวมกันไม่น้อยกว่า 25 ราย ซึ่งถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ยี งั มิได้ใช้สทิ ธิ จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ใน
กรณีทไ่ี ม่ครบเป็ นองค์ประชุม ให้ถอื ว่าการประชุมเป็ นอันระงับไป หากการประชุมผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธินัน้
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5.6
5.7
5.8
5.9

5.10

5.11

5.12
6.
6.1

เป็ นการเรียกโดยมติคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน
กว่า 14 วัน นับจากวันกาหนดประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ แรก และให้บริษัท ฯ ดาเนินการจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมไปยังผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทุกรายและตลาดหลักทรัพย์ ฯ ตามรายละเอียดและวิธกี ารที่
ระบุไว้ขา้ งต้น โดยเรื่องทีจ่ ะพิจารณาและลงมติในทีป่ ระชุมครัง้ ใหม่จะต้องเป็ นเรื่อ งเดิมทีอ่ าจพิจารณาได้โดย
ชอบในการประชุมครัง้ ก่อนเท่านัน้ ในการประชุมครัง้ หลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม กล่าวคือ มีผถู้ อื
ใบสาคัญแสดงสิทธิมาประชุมเท่าใดถือว่าเป็ นองค์ประชุม ทัง้ นี้ สาหรับในกรณีทผ่ี ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นผู้
ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มกี ารเรียกประชุมใหม่
ในกรณีท่ปี รากฏว่าการประชุมครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 45 นาที ยังมีผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิเข้าร่วม
ประชุมยังไม่ครบเป็ นองค์ประชุมให้ถอื ว่าการประชุมเป็ นอันระงับไป
มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนใบสาคัญ
แสดงสิทธิทงั ้ หมดของผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือผูร้ บั มอบฉันทะทีเ่ ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติใดๆ ซึ่งทีป่ ระชุมผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนัน้ ให้ถอื ว่ามีผลผูกพันผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทุกราย ไม่ว่าผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธินนั ้ จะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่กต็ าม
ภายหลังจากบริษทั ฯ ได้ดาเนินการจัดประชุมผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งมติของที่ประชุมผูถ้ อื
ใบสาคัญแสดงสิทธิให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิท ธิทราบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ระบบ
SETLink) โดยเร็ว
บริษทั ฯ จะจัดทารายงานการประชุมผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับจากวันประชุม
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิโดยให้ประธานที่ประชุม ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นัน้ ๆ เป็ นผู้ล งนามรับรอง
รายงานการประชุม และจัดเก็บรายงานการประชุมไว้ทส่ี านักงานใหญ่ของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ รายงานการประชุม
ดังกล่าวซึ่งลงนามโดยประธานที่ประชุมในแต่ละครัง้ ให้ถอื ว่าถูกต้อง และผูกพันผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิทุก
รายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่กต็ าม และในกรณีท่ผี ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิรอ้ งขอ บริษทั ฯ จะจัดส่ง
รายงานการประชุมให้แก่ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิรายทีร่ อ้ งขอ โดยผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวจะต้องเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วกับการจัดส่งรายงานการประชุมนัน้
ในการประชุมผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิ บริษัท ฯ หรือผู้ท่ไี ด้รบั มอบหมายจากบริษทั ฯ และที่ปรึกษากฎหมาย
ของบริษทั ฯ มีสทิ ธิท่จี ะเข้าร่วมประชุมผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้คาอธิบายในที่
ประชุมผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริษทั ฯ จะเป็ นผูช้ าระค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการจัดประชุมผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทงั ้ หมด
กำรแก้ไขเพิ่ มเติ มข้อกำหนดสิ ทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
กำรแก้ ไขเพิ่ มเติ มที่ เป็ นประโยชน์ ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรือไม่ทำให้ สิทธิ ของผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ ด้อยลง
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อกาหนดสิทธิในเรื่องทีเ่ ห็นได้ว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ง
หรือในส่วนซึง่ ไม่ทาให้สทิ ธิของผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิดอ้ ย หรือเพื่อให้เป็ นไปตามบทบัญญัตหิ รือหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือกรณีการ
ปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.4 ให้มผี ลใช้บงั คับโดยไม่ต้องได้รบั ความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิ โดยให้เป็ นไปตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
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6.2

กำรแก้ไขเพิ่ มเติ มที่เป็ นสำระสำคัญ
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อกาหนดสิทธินอกเหนือจากกรณีตามข้อ 6.1 ต้องได้รบั ความยินยอมจากบริษทั ฯ และที่
ประชุมผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ

6.3

เงื่อนไขในกำรดำเนิ นกำรแก้ไขเพิ่ มเติ มข้อกำหนดสิ ทธิ
การแก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อกาหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้องไม่เป็ นการขยายอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือการ
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สทิ ธิหรืออัตราการใช้สทิ ธิ ยกเว้นการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิทร่ี ะบุไว้ใน
ข้อ 2.4 และต้องไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงข้อกาหนดตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ของสานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาด
หลักทรัพย์ฯ รวมทัง้ ทีจ่ ะมีเพิม่ เติมภายหลังจากทีบ่ ริษทั ฯ ได้จดั สรรใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี้แล้ว

6.4

กระบวนกำรหรือขัน้ ตอนในกำรจะดำเนิ นกำรแก้ไขเพิ่ มเติ มข้อกำหนดสิ ทธิ
(1) บริษทั ฯ มีสทิ ธิเรียกประชุมผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติใดๆ โดยจัดประชุมตามวิธกี ารทีก่ าหนดไว้
ในข้อกาหนดสิทธิ ซึ่งมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิน้จี ะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทงั ้ หมดของผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือผูร้ บั มอบฉันทะทีเ่ ข้าร่วม
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง โดยใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วย มีสทิ ธิออกเสียง 1 เสียง ทัง้ นี้ ประธาน
กรรมการบริษทั ฯ หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายจากประธานกรรมการบริษทั ฯ จะเป็ นประธานในทีป่ ระชุม ซึง่
มติโดยชอบของทีป่ ระชุมผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทเ่ี รียกประชุ มและดาเนินการประชุม ให้มผี ลบังคับใช้
และผูกพันผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทุกราย ไม่ว่าจะเข้าร่วมประชุมหรือตอบรับหนังสือแทนการเรียก
ประชุมผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือไม่กต็ าม
(2) ในการลงมติใดๆ บริษทั ฯ อาจขอความเห็นชอบจากผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นหนังสือแทนการเรียก
ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อลงมติใดๆ ดังกล่าว โดยต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทม่ี สี ทิ ธิออกเสียง ทัง้ นี้ มติดงั กล่าวมีผลบังคับใช้
และผูกพันผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทุกราย ไม่ว่าจะเข้าร่วมประชุมหรือตอบรับหนั งสือแทนการเรียก
ประชุมผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือไม่กต็ าม

6.5

กำรแจ้งข้อกำหนดสิ ทธิ ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง
บริษทั ฯ จะแจ้งให้ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทราบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ระบบ SETLink)
โดยทันทีหลังจากทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติมเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดสิทธิ และจะดาเนินการจัดส่งข้อกาหนดสิทธิท่ี
แก้ไขเปลีย่ นแปลงให้แก่สานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15
วัน นั บ แต่ ว ัน ที่มีก ารแก้ไ ขเปลี่ย นแปลงข้อ ก าหนดสิท ธิ และจะด าเนิ น การจัด ส่ ง ข้อ ก าหนดสิท ธิท่ีแ ก้ไ ข
เปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเมื่อได้รบั การร้องขอภายใน 15 วันนับจากวันที่มกี ารร้องขอเป็ น
หนังสือจากผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ

7.

วิ ธีกำรส่งมอบใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
บริษัท ฯ จะดาเนิ น การแต่ ง ตัง้ ให้ บ ริษัท ศู น ย์ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็ น นายทะเบีย น
ใบสาคัญแสดงสิทธิ และบริษัท ฯ จะดาเนินการส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมที่มสี ทิ ธิได้รบั การจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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7.1

7.2

7.3

ในกรณี ที่ผ้ถู ือหุ้นเดิ มไม่มีบญ
ั ชีซื้อขำยหลักทรัพย์กบั บริษทั หลักทรัพย์หรือศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์
นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิจะทาการส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิตามจานวนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรให้แก่ผู้ท่ี
ได้รบั การจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อและทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิในวันที่ 5 มีนาคม 2564 โดยเร็ว ใน
กรณีน้ี ผูท้ ไ่ี ด้รบั การจัดสรรจะไม่สามารถขายใบสาคัญแสดงสิทธิทไ่ี ด้รบั จัดสรรในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ได้
จนกว่าจะได้รบั ใบสาคัญแสดงสิทธิ และตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุ ญาตให้ใบสาคัญแสดงสิทธิทาการซื้อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ซึ่งผูถ้ อื หุน้ อาจได้รบั ใบสาคัญแสดงสิทธิภายหลังจากใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษทั
ฯ ได้รบั อนุญาตให้เข้าทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
ในกรณี ที่ผ้ถู ือหุ้นเดิ มมีบญ
ั ชีซื้อขำยหลักทรัพย์กบั บริษทั หลักทรัพย์หรือศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์
นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิจะดาเนินการนาใบสาคัญแสดงสิทธิฝากไว้กบั “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และจะบันทึกยอดบัญชีจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทบ่ี ริษทั หลักทรัพย์นนั ้ ฝาก
ใบสาคัญแสดงสิทธิอยู่ ในขณะเดียวกันบริษทั หลักทรัพย์นนั ้ ก็จะบันทึกยอดบัญชีจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทผ่ี ู้
ได้รบั การจัดสรรฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผทู้ ่ไี ด้รบั การจัดสรรโดยเร็ว ในกรณีน้ีผู้ท่ไี ด้รบั การ
จัดสรรจะสามารถขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิท่ไี ด้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ได้ทนั ที่ท่ตี ลาด
หลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษทั ฯ ทาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
ทัง้ นี้ ชื่อของผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซ้อื ขายหลักทรัพย์ทผ่ี ู้ได้รบั การจั ดสรร
ประสงค์ทจ่ี ะฝากใบสาคัญแสดงสิทธิไว้ในบัญชีของบริษทั หลักทรัพย์ดงั กล่าว มิฉะนัน้ แล้ว บริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิทจ่ี ะดาเนินการออกใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผทู้ ไ่ี ด้รบั การจัดสรรตามข้อ 7.1 แทน
ในกรณี ที่ผ้ถู ือหุ้นเดิ มมีบญ
ั ชีซื้อขำยหลักทรัพย์กบั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์สมำชิ กเลขที่ 600
นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิจะดาเนินการนาใบสาคัญแสดงสิทธิทไ่ี ด้รบั จัดสรรฝากไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด จะบันทึกยอด
บัญชีจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิตามจานวนทีไ่ ด้รบั จัดสรรไว้ในบัญชีผอู้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และ
ออกหลักฐานการฝากให้ผูไ้ ด้รบั การจัดสรรโดยเร็ว หากผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิท ธิตอ้ งการ
ขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือ หุ้น ดัง กล่ า วจะต้องถอนใบสาคัญ แสดงสิท ธิอ อกจากบัญชีข องบริษัทผู้ออก
หลัก ทรัพ ย์ เลขที่ 600 โดยต้อ งติด ต่อ ที่บ ริษัท ศู น ย์ร ับ ฝากหลัก ทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่ง อาจจะมี
ค่าธรรมเนียมในการดาเนินการตามอัตราที่บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด ทัง้ นี้
การถอนใบส าคัญ แสดงสิท ธิท่ีฝ ากไว้ใ นบัญ ชีข องบริษัท ผู้อ อกหลัก ทรัพ ย์ สมาชิก เลขที่ 600 จะต้อ งใช้
ระยะเวลาหนึ่งในการดาเนินการ ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรจะสามารถขายใบสาคัญแสดงสิทธิในตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ ได้ทนั ทีเ่ มื่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุ ญาตให้ใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษทั ฯ ทาการซื้อขาย
ได้ในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ และผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิได้ดาเนินการถอนใบสาคัญ
แสดงสิทธิออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

8.

ผลบังคับของข้อกำหนดสิ ทธิ และกฎหมำยที่ใช้บงั คับ
ข้อกาหนดสิทธิฉบับนี้จะมีผลใช้บงั คับในวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันกาหนดการใช้สิทธิครัง้
สุดท้าย โดยข้อกาหนดสิทธิน้ีจะใช้บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย การตีความและผลของข้อกาหนดสิทธิฉบับนี้ให้
เป็ นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทย และหากมีขอ้ ความใดๆ ในข้อกาหนดสิทธิน้ีขดั หรือแย้งกับกฎหมายหรือ
ประกาศใดๆ ที่มผี ลใช้บงั คับตามกฎหมายกับใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ขอ้ ความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าว
บังคับกับใบสาคัญแสดงสิทธิแทนข้อความของข้อกาหนดสิทธิเฉพาะในส่วนทีข่ ดั แย้งกันนัน้
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ข้อกาหนดสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1

ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริษทั ซิกา้ อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)

..........................................................
(นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ)
กรรมการบริษทั

..........................................................
(นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ)
กรรมการบริษทั
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การคานวณจานวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสามัญของ
บริษทั ซิ ก้า อิ นโนเวชั ่น จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (ZIGA-W1)
สัดส่วนจำนวนหุน้ รองรับ =
จำนวนหุน้ รองรับ Warrant ทีเ่ สนอขำยครัง้ นี้และครัง้ อื่น
จำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั และจำนวนหุน้ ทีจ่ ะออกใหม่อ่นื ทีบ่ ริษทั จะเสนอขำย
=

242,606,600
497,193,400

=

ร้อยละ 48.80

การคานวณผลกระทบต่อผู้ถอื หุ้นจากการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสามัญของ
บริษทั ซิ ก้า อิ นโนเวชั ่น จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (ZIGA-W1)
ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
กรณีท่มี กี ารใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ครบทัง้ จานวน และผู้ใช้สทิ ธิมใิ ช่ผู้ถอื หุน้ เดิมของ
บริษทั ฯ จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ เดิม โดยผูถ้ อื หุน้ เดิมจะมีสดั ส่วนการถือหุน้ ลดลงไม่เกินร้อย
ละ 32.79 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุน้ ก่อนการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ โดยมีรายละเอียดการคานวณ
ดังนี้
Qo
Qw

= จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ จานวน 497,193,400 หุน้
= จานวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายในครัง้ นี้ จานวนไม่เกิน
242,522,227 หุน้

Control Dilution = Qw / (Qo + Qw) = ไม่เกินร้อยละ 32.79
ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)
กรณีท่มี กี ารใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ครบทัง้ จานวน จะเกิดผลกระทบต่อราคา โดยจะ
ลดลงไม่เกินร้อยละ 32.79 โดยมีรายละเอียดการคานวณดังนี้
P0

P1
P2
Qo
Qw
P2

= ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย คานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นที่มกี ารซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ย้อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติ
ให้เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุ มตั ใิ ห้บริษทั ฯ ออกใบสาคัญแสดงสิทธิฯ (ระหว่างวันที่ 8
มกราคม 2564 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2564) โดยราคาทีน่ ามาถัวเฉลีย่ ดังกล่าวเป็ นราคาเฉลีย่ ของ
การซื้อขายหุน้ ในแต่ละวัน ซึง่ เท่ากับ 3.76 บาทต่อหุน้
= ราคาใช้สทิ ธิ ซึง่ เท่ากับ 1.00 บาท
= ราคาตลาดภายหลังการเสนอขาย คานวณจากสูตร
= จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ จานวน 497,193,400 หุน้
= จานวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายในครัง้ นี้ จานวนไม่เกิน
242,522,227 หุน้
= [(P0 x Qo) + (P1 x Qw)]/(Qo + Qw)

Price Dilution = (P0 - P2)/P0 = ไม่เกินร้อยละ 24.06

