ข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้ าที่ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษทั โซนิ ค อิ นเตอร์เฟรท จากัด (มหาชน) ครังที
้ ่ 1 (SONIC-W1)
สาหรับผูถ้ ือหุ้นเดิ ม
ลงวันที่ 22 เมษายน 2564

1

ข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้ าที่ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษทั โซนิ ค อิ นเตอร์เฟรท จากัด (มหาชน) ครังที
้ ่ 1 (SONIC-W1)
สาหรับผูถ้ ือหุ้นเดิ ม
ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 ทีจ่ ดั สรรให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ สามัญเดิมของบริษทั ในอัตราส่วน 2 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 1 หน่ วยใบสาคัญแสดงสิทธิ (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ” หรือ
“SONIC-W1”) ออกโดยบริษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ตามมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่
1/2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564
ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิจะได้รบั สิทธิตามทีไ่ ด้กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิ โดยผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิและผูถ้ อื
ใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องผูกพันตามข้อกาหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้รบั ทราบและ
เข้าใจข้อกาหนดต่าง ๆ ในข้อกาหนดสิทธิน้ีเป็ นอย่างดีแล้ว ทัง้ นี้ ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิจะจัดให้มีการเก็บรักษา
สาเนาข้อกาหนดสิทธิไว้ ณ สานักงานใหญ่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบ
สาเนาข้อกาหนดสิทธิและสัญญาต่าง ๆ ได้ในวันและเวลาทาการของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ
คาจากัดความ
คาและข้อความต่าง ๆ ทีใ่ ช้อยู่ในข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิ ให้มคี วามหมายดังต่อไปนี้
ข้อกาหนดสิทธิแห่งใบสาคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

ข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดง
สิทธิและผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั
โซนิ ค อิน เตอร์เ ฟรท จ ากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 ที่จ ัด สรร
ให้แ ก่ ผู้ถือ หุ้ น สามัญ เดิม ของบริษั ท ในอัต ราส่ ว น 2 หุ้ น
สามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ (“ใบสาคัญแสดง
สิทธิ” หรือ “SONIC-W1”) (รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)

ใบสาคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

ใบส าคัญ แสดงสิท ธิท่ีจ ะซื้อ หุ้ น สามัญ ของบริษั ท โซนิ ค
อินเตอร์เฟรท จากัด (มหาชน) ทีจ่ ดั สรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ สามัญ
เดิมของบริษทั ชนิดระบุช่อื ผูถ้ อื และโอนเปลีย่ นมือได้

ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

ใบทีอ่ อกโดย บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด เพื่อใช้แทนใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของ
บริษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1

บริษทั หรือ ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

บริษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จากัด (มหาชน)

ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั และให้
รวมถึง ผูถ้ อื ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของ
บริษทั

วันทาการ หรือ วันทาการของบริษทั

หมายถึง

วัน ที่บ ริษัท เปิ ด ท าการตามปกติ และไม่ ใ ช่ ว ัน เสาร์ห รือ
อาทิต ย์ หรือ วัน อื่น ใดที่บ ริษัท ได้ป ระกาศโดยแจ้ ง ผ่ า น
เว็บ ไซต์ ข องตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์”) ให้เป็ นวันหยุดของบริษทั

ประกาศ ทจ.34/2551

หมายถึง

ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง
2

การขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดง
สิท ธิท่ีจ ะซื้อ หุ้น ที่อ อกใหม่ แ ละหุ้น ที่อ อกใหม่ เ พื่อ รองรับ
ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ (รวมทัง้ ที่มีก ารแก้ไ ขเพิ่มเติมหรือใช้
แทนในอนาคต)
สานักงาน ก.ล.ต.

หมายถึง

สานัก งานคณะกรรมการการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์

หมายถึง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์

หมายถึง

บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

วันทีอ่ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

วันที่ 22 เมษายน 2564

วันกาหนดการใช้สทิ ธิ

หมายถึง

วันที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สทิ ธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ได้ ตามทีร่ ะบุไว้ใน
ข้อ 1.2.1 ของข้อกาหนดสิทธิ

ระยะเวลาการแจ้งความจานง
ในการใช้สทิ ธิ

หมายถึง

ระยะเวลาทีผ่ ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิซง่ึ ประสงค์จะใช้สทิ ธิใน
การซื้อหุ้นสามัญของบริษัทสามารถแจ้งความจานงการใช้
สิทธิตาม ใบสาคัญแสดงสิทธิได้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.2
ของข้อกาหนดสิทธิ
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1.

รายละเอียดเกี่ยวกับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
บ ริ ษั ท จ ะ อ อ ก แ ล ะ เ ส น อ ข า ย ใ บ ส า คั ญ แ ส ด ง สิ ท ธิ ค รั ้ ง ที่ 1 ห รื อ SONIC-W1 จ า น ว น ไ ม่ เ กิ น
275,000,000 หน่วย จัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั โดยมีรายละเอียดของใบสาคัญแสดงสิทธิทเ่ี สนอขายดังต่อไปนี้
1.1

ลักษณะสาคัญของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ

:

บริษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จากัด (มหาชน)

ทีอ่ ยู่ผเู้ สนอขาย

:

79/349-350 ชั น้ 1-2 ถนนสาธุ ป ระดิ ษ ฐ์ แขวงช่ อ งนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-213-2999 โทรสาร 02-213-2533

ประเภทของใบสาคัญแสดงสิทธิ

:

ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั โซนิค อินเตอร์
เฟรท จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (“ใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่1”
หรือ “SONIC-W1”)

ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ

:

ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ชนิดระบุช่อื ผูถ้ อื
และโอนเปลีย่ นมือได้

จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทอ่ี อกและเสนอ
ขาย

:

ไม่เกิน 275,000,000 หน่วย (สองร้อยเจ็ดสิบห้าล้านหน่วย)

จานวนหุน้ สามัญทีส่ ารองเพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ

:

ไม่เกิน 275,000,000 หุน้ (สองร้อยเจ็ดสิบห้าล้านหุน้ ) มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท คิดเป็ นร้อยละ 50.00 ของจานวนหุน้ ที่
จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัท จานวน 550,000,000 หุ้น
(ห้าร้อยห้าสิบล้านหุน้ )
วิธกี ารคานวณสัดส่วนหุน้ รองรับ
= หุน้ รองรับสาหรับการออก SONIC-W1 ทีอ่ อกในครัง้ นี้ / หุน้ ที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั
= 275,000,000 / 550,000,000
= ร้อยละ 50.00

วิธกี ารเสนอขาย

:

เป็ นการจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ สามัญเดิมของบริษทั ในอัตราส่วน
2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่ วยใบสาคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีท่มี ี
เศษให้ปดั เศษทิง้ )
ทัง้ นี้ บริษัท ก าหนดรายชื่อ ผู้ถือ หุ้น สามัญ ของบริษัท ที่มีสิท ธิ
ได้ ร ับ จัด สรรใบส าคัญ แสดงสิท ธิท่ี อ อกในครัง้ นี้ ในวัน ที่ 9
มีนาคม 2564

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

:

หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)

อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ

:

2 ปี นับจากวันทีอ่ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ
(ตัง้ แต่วนั ที่ 22 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2566)

วันทีอ่ อกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ

:

22 เมษายน 2564

อัตราการใช้สทิ ธิ

:

ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุน้ สามัญใหม่
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(อาจเปลีย่ นแปลงภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สทิ ธิ

:

ราคาการใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 1.00 บาทต่อ
หุน้ (มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท)
(อาจเปลีย่ นแปลงภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

ระยะเวลาและกาหนดการใช้สทิ ธิ

:

ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ได้ 4 ครัง้ ทัง้ นี้กาหนดการใช้สทิ ธิในวันทีใ่ บสาคัญแสดงสิทธิมี
อายุครบ 2 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 22
เมษายน 2564 โดยครัง้ ที่ 1 จะใช้สทิ ธิในวันที่ 21 ตุลาคม 2564
ครัง้ ที่ 2 จะใช้สทิ ธิในวันที่ 21 เมษายน 2565 ครัง้ ที่ 3 จะใช้สทิ ธิ
ในวันที่ 21 ตุ ลาคม 2565 ครัง้ สุดท้าย จะใช้สทิ ธิในวันที่ 21
เมษายน 2566 (ในกรณีทว่ี นั กาหนดการใช้สทิ ธิตรงกับวันหยุด
ทาการให้เลื่อนวันกาหนดการใช้สทิ ธิดงั กล่าว เป็ นวันทาการ
สุดท้ายก่อนหน้าวันกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ ดังกล่าว)

วันสิน้ สุดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ

:

21 เมษายน 2566 ซึง่ ใบสาคัญแสดงสิทธิจะพ้นสภาพจากการ
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดไป

นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ

:

บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิทธิ

:

บริษัทจะนาใบสาคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
(ตลาดหลักทรัพย์ทห่ี นุ้ สามัญของบริษทั มีการซือ้ ขายอยู่)

ตลาดรองของหุน้ สามัญ
ทีเ่ กิดจากการใช้สทิ ธิ

:

บริษัทจะนาหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดง
สิทธิทอ่ี อกและเสนอขายในครัง้ นี้ เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
(ตลาดหลักทรัพย์ทห่ี นุ้ สามัญของบริษทั มีการซือ้ ขายอยู่)

การใช้สทิ ธิและเงื่อนไขการใช้สทิ ธิ

:

เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 1.2

ผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้

:

1. หุน้ สามัญที่ออกตามการใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิใน
ครัง้ นี้ จะมีสทิ ธิและสภาพเท่าเทียมกับหุน้ สามัญของบริษัท
ทีอ่ อกไป ก่อนหน้านี้ทุกประการ
2. นอกจากหุน้ สามัญ จานวน 275,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ที่ได้จดั สรรไว้รองรับการใช้สทิ ธิของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม บริษทั อาจจะต้องเพิม่
ทุนขึน้ อีก เพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลงในการใช้สทิ ธิเมื่อเกิด
เหตุ การณ์ ตามเงื่อ นไขการปรับ สิท ธิใ บสาคัญ แสดงสิท ธิ
ตามทีก่ าหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิ
3. ผลกระทบที่ มี ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น จากการออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม เนื่องจากเป็ นการออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้
ดังนัน้ จึงไม่มผี ลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกใบสาคัญ
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แสดงสิทธิ อย่างไรก็ตามหากมีการใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นครบถ้วน
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลที่ ไม่ใ ช่ผู้ถือหุ้นเดิมทัง้
จานวนจะมีผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้ เดิม ดังนี้
1) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
ในกรณี ท่ีมีก ารใช้สิท ธิซ้ือ หุ้น ครบถ้ ว นตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิ โดยบุคคลอื่นทีไ่ ม่ใช่ผถู้ อื หุน้ เดิมทัง้ จานวน จะทา
ให้สดั ส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้อยละ
33.33 ซึง่ การคานวณมีรายละเอียด ดังนี้
การลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution)
จานวนหุน้ รองรับทีอ่ อกในครัง้ นี้
=
จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว + จานวนหุน้ รองรับทีอ่ อกในครัง้ นี้
275,000,000 หุน้
=
550,000,000 หุน้ + 275,000,000 หุน้
= ร้อยละ 33.33
2) การลดลงของราคา (Price Dilution)
หากมี ก ารออกและเสนอขายใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ
SONIC-W1 และผูถ้ อื หุน้ เดิมใช้สทิ ธิทงั ้ จานวนราคาหุน้ ของ
บริษทั จะได้รบั ผลกระทบด้านราคาประมาณร้อยละ 18.39
เนื่องจากการใช้สทิ ธิตามใบแสดงสิทธิท่ี 1 บาทต่อหุน้ เป็ น
ราคาที่ต่ า กว่ า ราคาตลาดก่ อ นเสนอขาย (“ราคาตลาด”)
เท่ ากับ 2.23 บาทต่ อ หุ้น ซึ่งเป็ นราคาตลาดถัว เฉลี่ยถ่ ว ง
น้ า หนักของหุ้น ย้อ นหลัง 15 วัน ท าการติดต่ อ กันก่ อ นวัน
ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อ วัน ที่ 22
กุมภาพันธ์ 2564 (ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2564 ถึง 19
กุมภาพันธ์ 2564) (ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์)
3) การลดลงของกาไรต่อหุ้น (Earnings Per Share
Dilution: EPS Dilution)
ในกรณี ท่ีมีก ารใช้สิท ธิซ้ือ หุ้น ครบถ้ ว นตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิทงั ้ จานวน 275,000,000 หน่ วย จะมีผลกระทบ
ต่อกาไรต่อหุน้ (EPS Dilution) ลดลงเท่ากับร้อยละ 33.33
โดยกาไรสุทธิทใ่ี ช้ในการคานวณ คือ กาไรสุทธิยอ้ นหลัง 12
เดือน (ตัง้ แต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563)
เท่ากับ 59.74 ล้านบาท โดยคานวณจากสูตรการคานวณ
ดังนี้
การลดลงของกาไรต่อหุน้ (EPS Dilution)
กาไรต่อหุน้ - กาไรต่อหุน้ หลังเสนอขาย
=
กาไรต่อหุน้
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0.11 บาทต่อหุน้ – 0.07 บาทต่อหุน้
0.11 บาทต่อหุน้
= ร้อยละ 33.33
=

กาไรต่อหุน้
=
=

กาไรสุทธิ
จานวนหุน้ ชาระแล้ว
59.74 ล้านบาท
550,000,000 หุน้

= 0.11 บาทต่อหุน้
กาไรต่อหุน้ หลังเสนอขาย
กาไรสุทธิ
จานวนหุน้ ชาระแล้ว + จานวนหุน้ รองรับทีเ่ สนอขาย
59.74 ล้านบาท
=
550,000,000 หุน้ + 275,000,000 หุน้
= 0.07 บาทต่อหุน้
=

1.2

การใช้สิทธิ และเงื่อนไขการใช้สิทธิ
1.2.1 วันกาหนดการใช้สิทธิ
ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้ 4 ครัง้ โดยครัง้ ที่ 1 จะใช้สทิ ธิในวันที่
21 ตุลาคม 2564 ครัง้ ที่ 2 จะใช้สทิ ธิในวันที่ 21 เมษายน 2565 ครัง้ ที่ 3 จะใช้สทิ ธิในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ครัง้
สุดท้าย จะใช้สทิ ธิในวันที่ 21 เมษายน 2566
ทัง้ นี้ ในกรณีทว่ี นั กาหนดการใช้สทิ ธิตรงกับวันหยุดทาการ ให้เลื่อนวันกาหนดการใช้สทิ ธิดงั กล่าว เป็ น
วันทาการสุดท้ายก่อนหน้าวันกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ ดังกล่าว
ทัง้ นี้ บริษทั จะไม่เรียกให้ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิใช้สทิ ธิแปลงสภาพก่อนระยะเวลากาหนด
1.2.2 ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิซง่ึ ประสงค์จะใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญของบริษทั จะต้องแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ
ซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทตามวิธที ่รี ะบุไว้ในข้อ 1.2.5 โดยมีระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญ
ของบริษทั ดังนี้
ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิซง่ึ ประสงค์ทจ่ี ะใช้สทิ ธิในการซื้อหุน้ สามัญของบริษทั จะต้ องแจ้งความจานงใน
การใช้สทิ ธิซอ้ื หุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิระหว่างเวลา 10.00 – 15.30 น. ของทุกวันทาการ ภายใน
ระยะเวลา 5 วันก่อนวันกาหนดการใช้สทิ ธิ และภายในระยะเวลา15 วันก่อนวันกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย
(“ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ”) ในกรณีทว่ี นั กาหนดการใช้สทิ ธิตรงกับวันหยุดทาการ ให้เลื่อนวัน
กาหนดการใช้สทิ ธิดงั กล่าว เป็ นวันทาการสุดท้ายก่อนหน้าวันกาหนดการใช้สทิ ธิดงั กล่าว
ทัง้ นี้ การแจ้งข่าวเกีย่ วกับการใช้สทิ ธิ ระยะเวลาการใช้สทิ ธิ และระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้
สิทธิ บริษทั จะแจ้งรายละเอียดดังกล่าวอย่างน้อย 5 วันทาการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิใน
ผ่านทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ (ระบบ SETLink) โดยบริษทั จะไม่มกี ารปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อพัก
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การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ายจะมีการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดง
สิทธิภายใน 21 วันก่อนวันกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะทาการขึน้ เครื่องหมายห้ามการ
ซือ้ ขาย (SP) ล่วงหน้า 2 วันทาการของตลาดหลักทรัพย์ก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ
ในกรณีทว่ี นั แรกของการปิ ดสมุดทะเบียนดังกล่า วตรงกับวันหยุดของตลาดหลักทรัพย์ ให้เลื่อนเป็ นวันทาการ
ก่อนหน้า และในกรณีทว่ี นั กาหนดการใช้สทิ ธิตรงกับวันหยุดทาการของบริษัท ให้เลื่อนวันกาหนดการใช้สทิ ธิ
ดังกล่าว เป็ นวันทาการสุดท้ายก่อนหน้าวันกาหนดการใช้สทิ ธิดงั กล่าว ทัง้ นี้ ใบสาคัญแสดงสิทธิจะถูกพักการ
ซือ้ ขายตัง้ แต่วนั แรกทีต่ ลาดหลักทรัพย์ขน้ึ เครื่องหมาย SP จนถึงวันกาหนดการใช้สทิ ธิ สาหรับการใช้สทิ ธิครัง้
สุดท้าย บริษัทจะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน
1.2.3 นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-009-9000
โทรสาร: 02-009-9991
E-mail: SETContactCenter@set.or.th
นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึง่ ใน
สมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ชื่อและนามสกุล สัญชาติและทีอ่ ยู่ของผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิและรายละเอียด
อื่น ๆ ทีบ่ ริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด จะกาหนดในกรณีขอ้ มูลไม่ตรงกันจะถือว่าข้อมูลที่
ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นข้อมูลทีถ่ ูกต้อง ดังนัน้ ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิมหี น้าทีใ่ น
การแจ้งขอเปลีย่ นแปลง หรือแก้ไขข้อผิดพลาดใน รายละเอียดในการลงบันทึกสมุดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ
ต่อนายทะเบียนโดยตรง
บริษทั ขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งการเปลีย่ นแปลง ดังกล่าว
์
ให้แก่ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทราบถึงการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวผ่านทางข่าวตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่ชกั ช้าและ
แจ้งให้สานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน รวมทัง้ บริษัทจะดาเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวให้กบั ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียล์ งทะเบียนด้วย
1.2.4 สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ แปลงสภาพ
บริษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จากัด (มหาชน)
79/349-350 ชัน้ 1-2 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-213-2999 โทรสาร 02-213-2533
ทัง้ นี้ ในกรณีทบ่ี ริษทั มีการเปลีย่ นแปลงสถานทีต่ ดิ ต่อในการใช้สทิ ธิ บริษทั จะแจ้งรายละเอียดให้กบั ผูถ้ อื
ใบสาคัญแสดงสิทธิทราบผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป
1.2.5 วิ ธีการใช้สิทธิ
(1) ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจานงการใช้
สิทธิซอ้ื หุน้ สามัญได้ทบ่ี ริษทั หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษทั (www.sonic.co.th) ในระหว่างระยะเวลา
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แจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ ตามทีร่ ะบุในข้อ 1.2.2 และนาส่งใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ
ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด ที่ระบุว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธินัน้ มีสทิ ธิตามจานวนที่ระบุอยู่ในใบแจ้ง
ความจานงการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญ โดยในกรณีของใบสาคัญแสดงสิทธิทอ่ี ยู่ในระบบใบหุน้ ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดง
สิทธิสามารถใช้ใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นหลักฐานในการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิได้ทนั ที
ในกรณีท่ใี บสาคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless System) ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ี
ต้องการใช้สทิ ธิต้องแจ้งความจานงและกรอกแบบคาขอให้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดง
สิทธิตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด โดยยื่นต่อบริษทั หลักทรัพย์ทท่ี าหน้าทีเ่ ป็ นนายหน้าซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษทั หลักทรัพย์ดงั กล่าวจะดาเนินการแจ้งกับบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด (“TSD” หรือ “ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์”) เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิสาหรับนาไปใช้เป็ น
หลักฐานประกอบการซือ้ หุน้ ทีจ่ ะยื่นกับบริษทั เพื่อดาเนินการใช้สทิ ธิต่อไป
(2) วิธกี ารชาระเงิน
(2.1) กรณีชาระด้วยการโอนเงินสดเข้าบัญชี ผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิต้องชาระเงินค่าหุ้นสามัญครัง้ เดียวเต็ม
จานวนตามจานวนในการใช้สทิ ธิทร่ี ะบุไว้ในใบแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิ ณ วันทีแ่ จ้งความจานงในการ
ใช้สทิ ธิแต่ละครัง้ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี “บมจ.โซนิค อินเตอร์เฟรท” ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาถนนรัชดาภิเษก (เซ็นทรัลพระราม 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 4041-66264-1 เท่านัน้ โดยผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทโ่ี อนเงินเข้าบัญชีธนาคารข้างต้น ต้องระบุช่อื นามสกุล
และหมายเลขโทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อได้ไว้ในใบนาฝาก/โอนเงิน
เพือ่ เป็ นการลดภาระในการชาระค่าธรรมเนียมในการโอนเงินค่าหุน้ สามัญเข้าบัญชีธนาคาร บริษัทขอ
แนะนาให้ผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิดาเนินการโอนเงินค่าหุน้ สามัญเข้าบัญชีธนาคารเพือ่ การชาระค่าหุ้น
สามัญ หรือ ราคาใช้สิท ธิข องใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ด ัง กล่ า วข้า งต้ น ในเขตกรุ ง เทพมหานคร หรือ เขต
ปริมณฑล (แล้วแต่กรณี)
(2.2) กรณีชาระด้วยการนาเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ หรือคาสังจ่
่ ายเงินธนาคาร ชาระโดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค
ดราฟท์ หรือคาสังจ่
่ ายเงินธนาคาร ทีส่ ามารถเรียกเก็บได้ใน กรุงเทพมหานคร โดยลงวันที่จองซื้อและ
ต้องส่งมอบถึงบริษทั ภายใน 11.00 น. ของวันทาการ 2 วันก่อนวันใช้สทิ ธิแต่ละครัง้ โดยขีดคร่อม สัง่
จ่าย บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จากัด (มหาชน)” โดยเขียนชื่อ นามสกุล ทีอ่ ยู่ และเบอร์โทรศัพท์ท่ี
ติดต่อได้ ไว้ดา้ นหลัง

ทัง้ นี้ การใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนดังกล่าวจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อบริ ษทั รับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
ได้รบั หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ ตามที่ กล่าวข้างต้นและเรียกเก็บเงิ นจานวนดังกล่าวได้แล้วเท่านัน้
หากบริษทั เรียกเก็บเงิ นไม่ได้ด้วยเหตุผลใดๆ ที่มิได้เกิ ดจากความผิดของบริษทั ฯ จะถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ แสดงเจตนายกเลิ กการใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนในครังนั
้ น้ ๆ
หมายเหตุ: ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทป่ี ระสงค์จะใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสามัญจะต้องเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จ่ายทางภาษี
และ/หรืออากรแสตมป์ทงั ้ หมด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัตแิ ห่งประมวลรัษฎากรว่าด้วยอากรแสตมป์ หรือข้อบังคับ
หรือกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง หรือบังคับใช้ในการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี)
(3) ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดง
สิทธิทต่ี นถืออยู่ทงั ้ หมด หรือบางส่วนก็ได้ โดยผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญ แสดงสิทธิทป่ี ระสงค์
จะใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญจะต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการแจ้งความจานงในการใช้ สิทธิ และจะต้องปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้อง
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ตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ทีใ่ ช้บงั คับเกีย่ วกับการใช้สทิ ธิ จองซือ้ หุน้ สามัญด้วย โดยดาเนินการและส่ง
เอกสารดังต่ อไปนี้ ให้แก่บริษัทตามสถานที่ท่รี ะบุใน ข้อ 1.2.4 สาหรั บใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ไม่ได้ ใช้ สิทธิ

ภายในวันกาหนดใช้ สิทธิ ครั ง้ สุดท้ าย บริ ษัทจะถื อว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่ประสงค์ จะใช้ สิทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิในส่วนดังกล่าว โดยใบสาคัญแสดงสิทธิในส่วนดังกล่าวจะถูกถือว่าสิ ้นสภาพลงโดยไม่มี
การใช้ สิทธิ
(3.1) แบบแสดงความจานงในการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญทีไ่ ด้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนแล้วทุก
รายการ พร้อมลงนามโดยผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ
(3.2) ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิท่รี ะบุว่าผู้ถือนัน้ มีสทิ ธิในใบสาคัญแสดงสิทธิตาม
จานวนทีร่ ะบุอยู่ในแบบแสดงจานงการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญ โดย
(ก) จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทข่ี อใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญจะต้องเป็ นจานวนเต็มเท่านัน้ โดยอัตราการใช้
สิทธิเท่ากับใบสาคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหนึ่งหุน้ สามัญ เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามทีร่ ะบุไว้
ในข้อ 4. และ
(ข) ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สทิ ธิในการซือ้ หุน้ สามัญไม่ต่ากว่า 100 หุน้ หรือทวีคณ
ู ของ 100
หุน้ ยกเว้นกรณีทใ่ี บสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวมีเศษ อย่างไรก็ตามในกรณีท่ผี ถู้ ือใบสาคัญแสดง
สิทธิทม่ี สี ทิ ธิในการซือ้ หุน้ สามัญต่ากว่า 100 หุน้ จะต้องใช้สทิ ธิในการซือ้ หุน้ สามัญในครัง้ เดียวทัง้
จานวน
(3.3) หลักฐานการชาระเงิน
(3.4) หลักฐานประกอบการใช้สทิ ธิ
(ก) บุคคลสัญชาติไทย:
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรข้าราชการ/สาเนาบัตรพนักงาน รัฐวิสาหกิจทีย่ งั ไม่
หมดอายุ (ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นชื่อหรือนามสกุล ซึง่ ทาให้ช่อื หรือนามสกุลไม่ตรงกับใบสาคัญแสดงสิทธิ
ให้แนบเอกสารทีอ่ อกโดยหน่วยงาน ราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลีย่ นชื่อหรือนามสกุล
เป็ นต้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บุคคลทีม่ ใิ ช่สญ
ั ชาติไทย:
สาเนาหนังสือเดินทางทีย่ งั ไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
(ค) นิตบิ ุคคลในประเทศ:
- สาเนาหนังสือรับรองบริษทั ทีอ่ อกโดยกระทรวงพาณิชย์ท่อี อกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันใช้สทิ ธิ
ในครัง้ นัน้ ๆ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มี อานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ ๆ พร้อ ม
ประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี)
- เอกสารหลักฐานของผู้มอี านาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ยกเว้น กรณี ท่ีบ ริษัท ศู น ย์ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือ บริษัท ผู้ฝ าก
หลักทรัพย์กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นผูโ้ อน/ผูร้ บั โอนไม่ต้อง
ส่งหลักฐานดังกล่าว)
(ง) นิตบิ ุคคลต่างประเทศ:
- สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริษทั หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองทีอ่ อก
ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันใช้สทิ ธิ ซึง่ รับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- เอกสารหลักฐานของผูม้ อี านาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(จ) คัสโตเดียน (Custodian):
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- สาเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ของประเทศทีอ่ อกเอกสารนัน้ โดยมี
อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันที่ย่นื ใบแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสามัญ พร้อมหนังสือ
แต่งตัง้ คัสโตเดียน หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
- เอกสารหลักฐานของผูม้ อี านาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ทัง้ นี้ หากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้ สิทธิ ตามที่ กล่าวข้างต้ น
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ไม่ประสงค์จะใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ในครัง้ นั น้ ๆ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทสามารถใช้ ดุลยพิ นิจในการพิ จารณาให้ผ้ถู ือใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ได้ตามความเหมาะสม
(4) จานวนหุ้นสามัญ ที่จะออกเมื่อ มีการใช้สิทธิ จะค านวณโดยการน าจานวนเงิน ในการใช้สทิ ธิซ่งึ ผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิได้ชาระตามทีก่ ล่าวข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สทิ ธิในขณะทีม่ กี ารใช้สทิ ธินนั ้ โดยบริษทั จะ
ออกหุน้ สามัญเป็ นจานวนเต็มไม่เกินจานวนหน่ วยของใบสาคัญแสดงสิทธิคูณด้วยอัตราการใช้สทิ ธิ หากมีการ
ปรับราคาการใช้สทิ ธิและ/หรืออัตราการใช้สทิ ธิแล้ว ทาให้มเี ศษเหลืออยู่จากการคานวณดังกล่าว บริษทั จะไม่นา
เศษดังกล่าวมาคิดคานวณ และจะชาระเงินทีเ่ หลือจากการใช้สทิ ธิดงั กล่าวคืนให้แก่ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิดงั นี้
บริษัทจะคืนเงินค่าที่เหลือจากการใช้สทิ ธิ โดยโอนเงินให้ผู้ใช้สทิ ธิผ่านบัญชีธนาคารที่ระบุไว้ในใบแจ้ง
ความจานงการใช้สทิ ธิภายใน 7 วันทาการ หรือสังจ่
่ ายเช็คในนามผูจ้ องซือ้ หลักทรัพย์ภายใน 10 วันทา
การนับตัง้ แต่วนั ปิ ดการใช้สทิ ธิในแต่ ละครัง้ วันที่สน้ิ สุดระยะเวลายกเลิกการใช้สทิ ธิ หรือวันที่ ปรากฏ
ข้อเท็จจริงทีเ่ ป็ นเหตุแห่งการยกเลิกการใช้สทิ ธิ แล้วแต่กรณี
กาหนดการใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้ ตามวิธกี ารและเงื่อนไขทีบ่ ริษทั กาหนด โดยไม่มดี อกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายอื่น
ใด ทัง้ นี้ในกรณีทต่ี ้องมีการเปลีย่ นแปลงอัตราการใช้สทิ ธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้
สิทธิตามทีร่ ะบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจานวนหุน้ สามัญที่จะได้รบั จากการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิให้ตดั เศษของหุน้ ทิง้
(5) การคานวณการเปลีย่ นแปลงราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิจะไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงซึง่ ทาให้ราคา
การใช้สทิ ธิใหม่สงู ขึน้ และ/หรือ อัตราการใช้สทิ ธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุน้ และจะใช้ราคาการใช้สทิ ธิใหม่
หลังการเปลีย่ นแปลง (ทศนิยม 3 ตาแหน่ง) คูณกับจานวนหุน้ สามัญ (จานวน หุน้ สามัญคานวณได้จากอัตราการ
ใช้สทิ ธิใหม่ คูณกับจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิท่แี สดงความจานงการใช้สทิ ธิ เมื่อคานวณได้จานวนหุน้ ออกมา
เป็ นเศษหุน้ ให้ตดั เศษของหุน้ นัน้ ทิง้ )
(6) หากบริษทั ได้รบั เอกสารแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิตามข้อ 1.2.5 (3) ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือ
ตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิซ้อื หุ้ นสามัญนัน้
ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือปิ ดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามบทบัญญัตแิ ห่งประมวลรัษฎากร
ข้อบังคับหรือกฎหมายต่ าง ๆ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องทาการแก้ไขเพื่อให้เป็ นไปตามเงื่อนไขภายใน
ระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ มิฉะนัน้ แล้วบริษทั จะถือว่าการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิใน
ครัง้ นัน้ สิน้ สภาพลงโดยไม่มกี ารใช้สทิ ธิและบริษัทจะจัดส่งใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ
และเงินที่ได้รบั ไว้คนื ให้แก่ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกาหนดการใช้สทิ ธิ และให้ถือว่า
ใบสาคัญแสดงสิทธินนั ้ สิน้ สภาพลงและหมดสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวอีกต่อไป ซึ่ง
บริษทั จะไม่รบั ผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
(7) ในกรณีทผ่ี ู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิ ชาระเงินในการใช้สทิ ธิไม่ครบถ้วน หรือมีการชาระเงินเกินจานวนใน
การใช้สทิ ธิ บริษทั สงวนสิทธิที์ จ่ ะดาเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้ ตามทีบ่ ริษทั เห็นสมควร
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(7.1) ถือว่าการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิมจี านวนเท่ากับ (ก) จานวนหุน้ สามัญทีพ่ งึ จะได้ รบั ตามสิทธิ หรือ
(ข) จานวนหุน้ สามัญทีพ่ งึ ได้รบั ตามจานวนเงินในการใช้สทิ ธิซง่ึ บริษทั ได้รบั ชาระไว้จริงตามราคาการใช้
สิทธิและอัตราการใช้สทิ ธิในขณะนัน้ แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่า หรือ
(7.2) ให้ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิชาระเงินเพิม่ เติมตามจานวนทีป่ ระสงค์จะใช้สทิ ธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลา
การแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ หากบริษทั ไม่ได้รบั เงินครบตามจานวนการใช้สทิ ธิภายในระยะเวลา
ดังกล่าวให้ถอื ว่าผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญในครัง้ นัน้ เฉพาะส่วน
ทีผ่ ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิชาระจานวนเงินในการใช้สทิ ธิไม่ครบถ้วน และให้ถอื ว่าใบสาคัญแสดงสิทธินนั ้
สิน้ สภาพลงและหมดสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวอีกต่ อไป ซึ่งบริษัทจะไม่
รับผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่า กรณีใดก็ตาม
ในกรณีตามข้อ (7.1) หรือ (7.2) หากมีกรณีตอ้ งส่งเงินคืนให้แก่ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ บริษทั จะส่งเงินที่
ได้รบั ไว้คนื ให้แก่ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิดงั นี้
บริษทั จะคืนเงินค่าทีเ่ หลือจากการใช้สทิ ธิ โดยโอนเงินให้ผใู้ ช้สทิ ธิผ่านบัญชีธนาคารทีร่ ะบุไว้ใน
ใบแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิภายใน 7 วันทาการ หรือสังจ่
่ ายเช็คในนามผูจ้ องซือ้ หลักทรัพย์ภายใน 10
วันทาการนับตัง้ แต่ วนั ปิ ดการใช้สทิ ธิในแต่ ละครัง้ วันที่ส้นิ สุดระยะเวลายกเลิกการใช้สทิ ธิ หรือวันที่
ปรากฏข้อเท็จจริงที่เป็ นเหตุ แห่งการยกเลิกการใช้สทิ ธิ แล้วแต่กรณี ตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริษัท
กาหนด โดยไม่มดี อกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายอื่นใด อย่างไรก็ดไี ม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มกี ารส่งมอบเช็ค
คืนเงินทีเ่ หลือ จากการใช้สทิ ธิหรือเงินทีไ่ ด้รบั ไว้โดยไม่มกี ารใช้สทิ ธิหรือไม่สามารถใช้สทิ ธิ โดยได้ส่งทาง
ไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่อยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่าผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิได้รบั เงินคืนแล้วโดยชอบ และผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/
หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป
(8) เมื่อผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทป่ี ระสงค์จะใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญได้ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการแจ้งความจานงการ
ใช้สทิ ธิซอ้ื หุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทัง้ ใบสาคัญแสดงสิทธิแบบแสดงความจานง การใช้สทิ ธิซอ้ื หุ้นสามัญ
และชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ตามเงื่อนไขแล้ว ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะไม่
สามารถเพิกถอนการใช้สทิ ธิได้ เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมเป็ นหนังสือจากบริษทั
(9) ในกรณีทผ่ี ู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นจานวนหน่ วยมากกว่าจานวนหน่ วยที่
ประสงค์จะใช้สทิ ธิ บริษทั จะส่งใบสาคัญแสดงสิทธิใบใหม่ทม่ี จี านวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิส่วนทีเ่ หลือคืน
ให้แก่ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันใช้สทิ ธินนั ้ ๆ และจะทาการยกเลิกใบสาคัญแสดงสิทธิใบ
เก่า
(10) เมื่อพ้นกาหนดวันใช้สทิ ธิแล้ว แต่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิยงั มิได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของการใช้สทิ ธิท่ี
กาหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถอื ว่าใบสาคัญแสดงสิทธินนั ้ ๆ สิน้ สภาพลงโดยไม่มกี ารใช้สทิ ธิ และผูถ้ อื ใบสาคัญ
แสดงสิทธิจะใช้สทิ ธิไม่ได้อกี
(11) ในกรณีทผ่ี ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นบุคคลทีม่ ใิ ช่สญ
ั ชาติไทยหรือไม่ใช่นิตบิ ุคคลในประเทศ จะสามารถ
ใช้สทิ ธิในการซือ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้กต็ ่อเมื่อการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญนัน้ ไม่ทาให้ขดั ต่อข้อบังคับ
ของบริษทั เกีย่ วกับสิทธิการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ใิ ช่สญ
ั ชาติไทย ตามทีร่ ะบุในข้อ 9 ข้อจากัดการโอนใบสาคัญ
แสดงสิทธิ
(12) บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วของบริษัทต่ อกระทรวงพาณิชย์ตามจานวนหุ้น
สามัญที่ออกใหม่สาหรับการใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้ ภายใน 14 วันนับจากวันกาหนดการใช้สทิ ธิ และบริษัทได้ร ับ
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ชาระค่าหุน้ ครบตามจานวนที่มกี ารใช้สทิ ธิแล้ว นอกจากนี้ บริษทั จะดาเนินการจดทะเบียนผู้ถอื ใบสาคัญแสดง
สิทธิทไ่ี ด้ใช้สทิ ธินนั ้ เข้าเป็ นผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริษทั ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ตามจานวนหุน้ สามัญทีค่ านวณได้
จากการใช้สทิ ธิ
(13) ในกรณีทห่ี นุ้ สามัญทีส่ ารองไว้เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิมไี ม่เพียงพอ บริษทั จะดาเนินการชดใช้ค่าเสียหายที่
เกิดขึน้ ให้แก่ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทไ่ี ม่สามารถใช้สทิ ธิได้ อย่างไรก็ตามบริษทั จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้
ถือใบสาคัญ แสดงสิทธิท่ีไม่สามารถใช้สทิ ธิได้เ นื่องจากการถูกจ ากัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้ นที่ระบุไว้ใ น
ข้อบังคับของบริษทั ไม่ว่าหุน้ สามัญทีส่ ารองไว้จะมีจานวนเพียงพอหรือไม่กต็ าม เช่น ในกรณีของผูถ้ อื ใบสาคัญ
แสดงสิทธิต่างด้าวทีไ่ ม่สามารถใช้สทิ ธิเพราะถูกจากัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้ ทีร่ ะบุไว้ในข้อบังคับของบริษทั
เป็ นต้น
(14) ใบสาคัญแสดงสิทธิน้ไี ม่มขี อ้ กาหนดให้บริษทั เรียกให้ใช้สทิ ธิแปลงสภาพก่อนระยะเวลาทีก่ าหนด
(15) ให้คณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการผูม้ อี านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษทั ฯหรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากบุคคลดังกล่าวเป็ นผู้พิจารณาข้อ กาหนด เงื่อนไขอื่นและรายละเอียดอื่นๆ หรือเหตุ ให้ต้องออกหุ้นใหม่
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการใช้สทิ ธิทงั ้ ด้านราคาและอัตราการใช้สทิ ธิตามวิธกี ารคานวณที่เหมาะสมเมื่อมี
เหตุการณ์ตามทีป่ ระกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด ทัง้ นี้ หากมีกรณีทจ่ี าเป็ นต้องขอมติ
จากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมการบริษทั จะนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ตามกฎระเบียบต่อไป
2.
2.1

การจัดสรรและการส่งมอบ
วิ ธีการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
บริษทั จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิมทีม่ สี ทิ ธิได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิตามวันกาหนด
รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ (Record Date) วันที่ 9 มีนาคม 2564 ในอัตราส่วน 2 หุน้
สามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คดิ มูลค่า (ในกรณีท่มี เี ศษให้ปดั เศษทิง้ )
2.2

วิ ธีการส่งมอบใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
บริษัท จะดาเนิ นการแต่ งตัง้ ให้ศูน ย์ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ เป็ น นายทะเบีย นใบสาคัญแสดงสิทธิ และบริษัท จะ
ดาเนินการส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มสี ทิ ธิได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิตามวัน กาหนด
รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ (Record Date) วันที่ 9 มีนาคม 2564 ในอัตราส่วน 2 หุน้
สามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีทม่ี เี ศษให้ปดั เศษทิง้ ) ดังรายละเอียดดังนี้
2.2.1 ในกรณี ที่ ผู้ถื อ หุ้ น เดิ ม ไม่ มี บ ัญ ชี ซื้ อ ขายหลัก ทรัพ ย์ ก ับ บริ ษั ท หลัก ทรัพ ย์ห รื อ ศู น ย์ ร ับ ฝาก
หลักทรัพย์
นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษทั คือ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ จะทาการส่งมอบใบสาคัญแสดง
สิทธิตามจานวนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรให้แก่ผทู้ ไ่ี ด้รบั การจัดสรรทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับ ตามชื่อและทีอ่ ยู่ท่ี
ระบุในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิ ได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
(Record Date) วันที่ 9 มีนาคม 2564 โดยเร็ว ในกรณีน้ีผทู้ ไ่ี ด้รบั การจัดสรรจะไม่สามารถขายใบสาคัญแสดง
สิทธิท่ไี ด้รบั จัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รบั ใบสาคัญแสดงสิทธิและตลาดหลักทรัพย์อนุ ญาตให้
ใบสาคัญแสดงสิทธิทาการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ อาจได้รบั ใบสาคัญแสดงสิทธิภายหลังจากใบสาคัญ
แสดงสิทธิของบริษทั ได้รบั อนุญาตให้เข้าทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์
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2.2.2 ในกรณี ที่ผถู้ ือหุ้นเดิ มมีบญ
ั ชีซื้อขายหลักทรัพย์กบั บริษทั หลักทรัพย์หรือศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษทั คือ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ จะดาเนินการนาใบสาคัญแสดง
สิทธิฝากไว้กบั “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะ
บันทึกยอดบัญชีจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิท่บี ริษัทหลักทรัพย์นัน้ ฝากใบสาคัญแสดงสิทธิอยู่ในขณะเดียวกัน
บริษัท หลัก ทรัพ ย์นัน้ ก็จ ะบัน ทึก ยอดบัญ ชีจ านวนใบสาคัญ แสดงสิท ธิท่ีผู้ได้ร ับ การจัด สรรฝากไว้ และออก
หลักฐานการฝากให้แก่ผทู้ ไ่ี ด้รบั การจัดสรรโดยเร็ว ในกรณีน้ีผทู้ ไ่ี ด้รบั การจัดสรรจะสามารถขายใบสาคัญแสดง
สิทธิทไ่ี ด้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทนั ทีทต่ี ลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษทั ทา
การซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ ชื่อของผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้ร ับการจัดสรรจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซอ้ื ขาย
หลักทรัพย์ท่ผี ู้ได้รบั การจัดสรรประสงค์ท่จี ะฝากใบสาคัญแสดงสิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดงั กล่า ว
มิฉะนัน้ แล้วบริษทั ขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะดาเนินการออกใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผทู้ ไ่ี ด้รบั การจัดสรรตามข้อ 2.2.1
แทน
2.2.3 ในกรณี ที่ผถู้ ือหุ้นเดิ มมีบญ
ั ชีซื้อขายหลักทรัพย์กบั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์สมาชิ กเลขที่ 600
นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษทั คือ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ จะดาเนินการนาใบสาคัญแสดง
สิทธิท่ไี ด้รบั จัดสรรฝากไว้กบั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะบันทึ กยอดบัญชีจานวน
ใบสาคัญแสดงสิทธิตามจานวนทีไ่ ด้รบั จัดสรรไว้ในบัญชีผอู้ อกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการ
ฝากให้ผจู้ องซือ้ โดยเร็ว หากผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิต้องการขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ผูถ้ อื
หุน้ ดังกล่าว จะต้องถอนใบสาคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 โดยต้อง
ติดต่อทีศ่ นู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์หรือบริษทั หลักทรัพย์ ซึง่ อาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดาเนินการตามอัตราทีศ่ นู ย์
รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือตามทีบ่ ริษทั หลักทรัพย์นนั ้ ๆ กาหนด ทัง้ นี้ การถอนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ี ฝากไว้ใน
บัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งในการดาเนินการ ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้ ที่
ได้รบั การจัดสรรจะสามารถขายใบสาคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทนั ที่เมื่อตลาดหลักทรัพย์อนุ ญาตให้
ใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษทั ทาการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดง
สิทธิได้ดาเนินการถอนใบสาคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชีผอู้ อกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ดังกล่าวแล้ว
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3.

การชดใช้ค่าเสียหาย กรณี บริษทั ไม่สามารถจัดให้มีห้นุ สามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ
บริษทั จะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียด ดังนี้

3.1

การคานวณค่าเสียหาย
บริษทั จะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ ต่อเมื่อผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิได้มาแสดงความจานงที่
จะใช้สทิ ธิได้ปฏิบตั ิถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ และบริษทั ไม่สามารถจัดให้มหี ุน้ สามัญเพื่ อรองรับการใช้
สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิได้อย่างครบถ้วน โดยค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิขา้ งต้น
สามารถคานวณได้ดงั นี้
ค่าเสียหายต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย = B x [MP - EP]
โดยที่
B คือ จานวนหุน้ สามัญทีไ่ ม่สามารถจัดให้มี และ/หรือเพิม่ ขึน้ ได้ตามอัตราการใช้สทิ ธิทเ่ี ปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้
ต่อ 1 หน่วย
MP คือ ราคาตลาดต่ อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งคานวณจากมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท
ทัง้ หมดหารด้วยจานวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มกี ารซื้อขายทัง้ หมดในตลาดหลักทรัพย์ในระหว่าง
ระยะเวลา 5 วันทาการ (วันทีเ่ ปิ ดทาการซือ้ ขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันกาหนดการ
ใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ ซึง่ ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจานงการใช้สทิ ธิ
EP คือ ราคาการใช้สทิ ธิหรือราคาการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิทเ่ี ปลีย่ นแปลงแล้วตามเงื่อนไขการปรับ
สิทธิ
ทัง้ นี้ ในกรณีท่ผี ู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิท่มี ใิ ช่สญ
ั ชาติไทยที่ใช้สทิ ธิจองซื้อหุ้นสามัญ แต่ ไม่สามารถจองซื้อได้
เนื่องจากอัตราส่วนการถือหุน้ ของคนทีม่ ใิ ช่สญ
ั ชาติไทยในขณะนัน้ เกินกว่าร้อยละ 49 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของบริษทั ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อจากัดการโอนหุน้ สามัญ บริษทั จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายหรือดาเนินการอื่นใดให้แก่ผู้
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทม่ี ใิ ช่สญ
ั ชาติไทย และผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิทม่ี ใิ ช่ สญ
ั ชาติไทยไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องค่าเสียหาย
หรือเรียกร้องให้บริษทั ชดใช้ใด ๆ ทัง้ สิน้
วิ ธีการการชดใช้ค่าเสียหาย
บริษทั จะชาระให้เป็ นเช็คขีดคร่อมสังจ่
่ ายเฉพาะและจะจัดส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนภายใน 30 วันนับจากวัน
กาหนดการใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้ ทัง้ นี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มกี ารส่งเช็คคืนเงินค่าเสียหาย ดังกล่า วทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุในแบบจานงการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญโดยถูกต้องแล้วให้ถอื ว่าผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิได้รบั คืน
เงินค่าเสียหายแล้วโดยชอบ และผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิจะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป
3.2
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4.

เงื่อนไขการปรับสิ ทธิ
บริษทั จะดาเนินการปรับราคาการใช้สทิ ธิ และอัตราการใช้สทิ ธิในการซือ้ หุน้ สามัญตลอดอายุของใบสาคัญแสดง
สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ไม่ให้น้อยไปกว่าเดิม
4.1

เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ ข องหุ้น สามัญ ของบริ ษัท อัน เป็ นผลมาจากการรวมหุ้น หรื อ
แบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษทั ฯ
การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิจะมีผลบังคับทันทีเมื่อมูลค่าที่ตราไว้มีผลบังคับใช้ตามที่
เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์ (SETLink)
(ก) ราคาการใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้
Price 0 x Par 1
Price 1
=
Par 0
(ข) อัตราการใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้
Ratio 0 x Par 0
Ratio 1
=
Par 1
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
Par 1 คือ มูลค่าทีต่ ราไว้ของหุน้ สามัญหลังการเปลีย่ นแปลง
Par 0 คือ มูลค่าทีต่ ราไว้ของหุน้ สามัญก่อนการเปลีย่ นแปลง
4.2

เมื่อบริษทั ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิ ม และ/หรือประชาชนทัวไป
่ และ/หรือบุคคลในวงจากัด
ในราคาสุทธิ ต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คานวณได้ตา่ กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้น
สามัญของบริษทั
การเปลีย่ นแปลงราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงั ้ แต่วนั แรกทีผ่ ซู้ อ้ื หุน้ สามัญจะ ไม่ได้
รับสิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ (วันแรกทีข่ น้ึ เครื่องหมาย XR และ/หรือ XW) กรณีทเ่ี ป็ นการเสนอขายให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิม (Right Issues) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญทีอ่ อกใหม่ กรณีท่เี ป็ นการเสนอขายให้แก่
ประชาชนทัวไป
่ และ/หรือกรณีทเ่ี ป็ นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด แล้วแต่กรณี โดย “ราคาสุทธิต่อหุน้ ของหุ้น
สามัญทีอ่ อกใหม่” คานวณได้จากจานวนเงินทัง้ สิน้ ทีบ่ ริษทั จะได้รบั จากการเสนอขายหุน้ สามัญหักด้วยค่าใช้จ่ายทีเ่ กิด
จากการออกหลักทรัพย์นนั ้ (ถ้ามี) หารด้วยจานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ทงั ้ หมด
“ราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษทั ” กาหนดไว้เท่ากับ “ราคาตลาดเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักต่อหุน้ ของหุน้ สามัญ
ของบริษทั ” โดยที่ “ราคาตลาดเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนักต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษทั ” หมายถึง มูลค่าการซือ้ ขายหุน้ สามัญ
ทัง้ หมดของบริษทั หารด้วยจานวนหุน้ สามัญของบริษทั ทีม่ กี ารซือ้ ขายทัง้ หมดในตลาดหลักทรัพย์ในระยะเวลา 7 วันทา
การ (วันทีเ่ ปิ ดทาการซือ้ ขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันทีใ่ ช้ในการคานวณ
“วันทีใ่ ช้ในการคานวณ” หมายถึง วันแรกทีผ่ ซู้ อ้ื หุน้ สามัญจะไม่ได้รบั สิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ (วัน
แรกทีข่ น้ึ เครื่องหมาย XR และ/หรือ XW) สาหรับกรณีทเ่ี ป็ นการเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม (Right Issue) และ/หรือ วัน
แรกของการเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่สาหรับกรณีทเ่ี ป็ นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทัวไป
่ และ/ หรือกรณีทเ่ี ป็ น
การเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด แล้วแต่กรณี
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ในกรณีท่ไี ม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท ” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มกี ารซื้อขายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว บริษทั จะดาเนินการกาหนดราคายุตธิ รรมเพื่อใช้ในการคานวณแทน
อนึ่ง ในกรณีทม่ี กี ารเสนอขายหุน้ สามัญพร้อมกันมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ภายใต้เงื่อนไขทีต่ อ้ งจองซือ้ ด้วยกัน
ให้ใช้ราคาเสนอขายทุกราคามาคานวณราคาสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ แต่ในกรณีท่ี การเสนอขายดังกล่าวไม่
อยู่ภายใต้เงื่อนไขทีจ่ ะต้องจองซือ้ ด้วยกันให้นาเฉพาะราคาเสนอขายทีต่ ่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้
สามัญของบริษทั มาคานวณการเปลีย่ นแปลงเท่านัน้
(ก) ราคาการใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้
Price 0 x [(A x MP) + BY]
Price 1
=
MP x (A + B)
(ข) อัตราการใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้
Ratio 0 x [MP x (A + B)]
Ratio 1
=
(A x MP) + BY
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
A
คือ จานวนหุน้ สามัญทีไ่ ด้เรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้
เพื่อสิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ กรณีเสนอขายหุน้ สามัญให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม
และ/หรือวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้น
สามัญให้แก่ประชาชนทัวไป
่ และ/หรือกรณีเสนอขายหุน้ สามัญให้แก่บุคคลในวงจากัด
แล้วแต่กรณี
B
คือ จานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทงั ้ การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขาย
ให้แก่ประชาชนทัวไป
่ และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด
BY
คือ จานวนเงินทีไ่ ด้รบั หักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ทงั ้ การเสนอขาย
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม และ/หรือเสนอขายให้แก่ประชาชนทัวไป
่ และ/หรือเสนอขายให้ แก่
บุคคลในวงจากัด
4.3

เมื่อบริ ษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผ้ถู ือหุ้นเดิ ม และ/หรือประชาชนทัวไป
่ และ/หรือ
บุ ค คลในวงจ ากัด โดยที่ ห ลัก ทรัพ ย์นั ้น ให้ สิ ท ธิ แ ก่ ผู้ถื อ หลัก ทรัพ ย์ใ นการใช้ สิ ท ธิ แ ปลงสภาพ หรื อ
เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิ ในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่นหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่
จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิ ต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิ ทธิ ดังกล่าวตา่ กว่าร้อยละ
90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษทั
การเปลีย่ นแปลงราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิจะมีผลบังคับทันทีตงั ้ แต่วนั แรกทีผ่ ซู้ อ้ื หุน้ สามัญไม่ได้รบั
สิทธิการจองซือ้ หลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ใด ๆ ข้างต้นทีใ่ ห้สทิ ธิทจ่ี ะแปลงสภาพ หรือเปลีย่ นเป็ นหุน้ สามัญ หรือให้สทิ ธิใน
การซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ขน้ึ เครื่องหมาย XR และ/หรือ XW) สาหรับกรณีท่เี ป็ นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
(Right Issues) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ทีใ่ ห้สทิ ธิทจ่ี ะแปลงสภาพ หรือเปลีย่ นเป็ นหุน้
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สามัญ หรือให้สทิ ธิในการซือ้ หุน้ สามัญ กรณีทเ่ี ป็ นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทัวไป
่ และ/หรือกรณีทเ่ี ป็ นการเสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจากัด แล้วแต่กรณี
“ราคาสุทธิต่อหุน้ ของหุ้นสามัญทีอ่ อกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” คานวณได้จากจานวนเงินที่บริษทั จะได้รบั จากการ
ขายหลักทรัพย์ทใ่ี ห้สทิ ธิทจ่ี ะแปลงสภาพ หรือเปลีย่ นเป็ นหุน้ สามัญ หรือให้สทิ ธิในการซือ้ หุน้ สามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่
เกิดจากการออกหลักทรัพย์นนั ้ (ถ้ามี) รวมกับเงินทีจ่ ะได้รบั จากการแปลงสภาพ หรือเปลีย่ นเป็ นหุน้ สามัญ หรือใช้สทิ ธิ
ซือ้ หุน้ สามัญนัน้ หารด้วยจานวนหุน้ สามัญทัง้ สิน้ ทีต่ อ้ งออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สทิ ธินนั ้
“ราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษทั ” ให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 4.2 ข้างต้น
(ก) ราคาการใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้
Price 0 x [(A x MP) + BY]
Price 1
=
MP x (A + B)
(ข) อัตราการใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้
Ratio 1 x [MP x (A + B)]
Ratio 1
=
(A x MP) + BY
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
A
คือ จานวนหุน้ สามัญทีไ่ ด้เรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้
เพื่ อ สิท ธิ ใ นการจองซื้ อ หลั ก ทรั พ ย์ ท่ี อ อกใหม่ ท่ี ใ ห้ สิท ธิ ท่ี จ ะแปลงสภาพ หรื อ
เปลีย่ นเป็ นหุน้ สามัญ หรือให้สทิ ธิในการซือ้ หุน้ สามัญ กรณีเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม
และ/หรือ วันก่อนวันแรก ของการเสนอขายหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ทใ่ี ห้สทิ ธิ ทจ่ี ะแปลง
สภาพ หรือเปลีย่ นเป็ นหุน้ สามัญ หรือให้สทิ ธิในการซือ้ หุน้ สามัญ กรณีเสนอขายให้แก่
ประชาชนทัวไป
่ และ/ หรือ กรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด แล้วแต่กรณี
B
คือ จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิของ หลักทรัพย์ใด ๆ ทีใ่ ห้สทิ ธิทจ่ี ะ
แปลงสภาพ หรือ เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรือให้สทิ ธิในการซื้อหุ้นสามัญตามที่เสนอ
ขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทัวไป
่ และ/หรือ เสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจากัด
BY
คือ จานวนเงินทีไ่ ด้รบั หักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใด ๆ ทีใ่ ห้สทิ ธิทจ่ี ะ
แปลงสภาพ หรือ เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ หรือให้สทิ ธิในการซื้อหุน้ สามัญ สาหรับการ
เสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทัวไป
่ และ/หรือเสนอ
ขายให้แก่บุคคล ในวงจากัด รวมกับเงินที่จะได้รบั จากการใช้สทิ ธิแปลง สภาพหรือ
เปลีย่ นเป็ นหุน้ สามัญ หรือใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญ
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4.4

เมื่อบริษทั จ่ายปันผลทัง้ หมดหรือบางส่วนเป็ นหุ้นสามัญให้แก่ผถู้ ือหุ้นของบริษทั
การเปลีย่ นแปลงราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิจะมีผลบังคับทันทีตงั ้ แต่วนั แรกทีผ่ ู้ซ้อื หุ้นสามัญจะไม่มี
สิทธิรบั หุน้ ปนั ผล (วันแรกทีข่ น้ึ เครื่องหมาย XD)
(ก) ราคาการใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้
Price 0 x A
Price 1
=
A+B
(ข) อัตราการใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้
Ratio 0 x (A + B)
Ratio 1
=
A
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
A
คือ จานวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
สามัญเพื่อสิทธิในการรับหุน้ ปนั ผล
B
คือ จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ในรูปแบบของหุน้ สามัญปนั ผล
4.5

เมื่อบริ ษทั จ่ายเงิ นปั นผลเป็ นเงิ นเกิ นกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกาไรสุทธิ หลังหักภาษี เงิ นได้ของบริ ษัท
(ตามงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ) สาหรับการดาเนิ นงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ระหว่างอายุใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่ออกในครังนี
้ ้
สาหรับการดาเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ ทัง้ นี้ การเปลีย่ นแปลง
ราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิจะมีผลบังคับทันทีตงั ้ แต่วนั แรกทีผ่ ซู้ อ้ื หุน้ สามัญจะไม่มสี ทิ ธิรบั เงินปนั ผล (วันแรกที่
ขึน้ เครื่องหมาย XD)
อัตราร้อยละของเงินปนั ผลทีจ่ ่ายให้กบั ผูถ้ อื หุน้ คานวณโดยนาเงินปนั ผลทีจ่ ่ายออกจริงจากผลการดาเนินงานใน
แต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หารด้วยกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษทั หลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและเงินสารอง
ตามกฎหมายของผลการดาเนินงานของรอบระยะบัญชีเดียวกัน โดยทีเ่ งินปนั ผลทีจ่ ่ายออกจริงดังกล่าว ให้รวมถึงเงินปนั
ผลทีจ่ ่ายระหว่างกาลังในแต่ละรอบบัญชีดงั กล่าวด้วย
(ก) ราคาการใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้
Price 0 x [MP - (D - R)]
Price 1
=
MP
(ข) อัตราการใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้
Ratio 0 x MP
Ratio
=
[MP – (D - R)]
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
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MP
D
R

คือ
คือ
คือ

ราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษทั
เงินปนั ผลต่อหุน้ ทีจ่ ่ายแก่ผถู้ อื หุน้
เงินปนั ผลต่อหุ้นทีจ่ ่ายในอัตราร้อยละ 100 โดยคานวณจากกาไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสารองตามกฎหมายหารด้วย
จานวนหุน้ ทัง้ หมดทีม่ สี ทิ ธิได้รบั เงินปนั ผล
ราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษทั
คือ ราคาตลาดเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษทั
ราคาตลาดเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษทั
คือ มูลค่าการซือ้ ขายหุน้ สามัญทัง้ หมดของบริษทั หารด้วยจานวนหุน้ สามัญของบริษทั ทีม่ ี
การซือ้ ขายทัง้ หมดในตลาดหลักทรัพย์ ในระยะเวลา 7 วันทาการ (วันทีเ่ ปิ ดทาการซือ้
ขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันทีใ่ ช้ในการคานวณ
วันทีใ่ ช้ในการคานวณ
คือ วันแรกทีผ่ ซู้ อ้ื หุน้ สามัญจะไม่ได้รบั สิทธิในเงินปนั ผล (วันแรกทีข่ น้ึ เครื่องหมาย XD)
ในกรณีท่ไี ม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท ” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มกี ารซื้อขายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว บริษทั จะดาเนินการกาหนดราคายุตธิ รรมเพื่อใช้ในการคานวณแทน
4.6

ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ ใดๆ อันทาให้ผ้ถู ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เสียสิ ทธิ และผลประโยชน์ อนั พึงได้ โดยที่
เหตุการณ์ ใด ๆ นัน้ ไม่ได้กาหนดอยู่ในข้อ 4.1 ถึงข้อ 4.5
บริษทั จะพิจารณาเพื่อกาหนดการเปลีย่ นแปลงราคาการใช้สทิ ธิและ/หรืออัตราการใช้สทิ ธิใหม่ (หรือปรับจานวน
หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ แทนอัตราการใช้สทิ ธิ) อย่างเป็ นธรรม โดยไม่ทาให้สทิ ธิของผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิดอ้ ยไป
กว่าเดิม ทัง้ นี้ ให้ถือว่าผลการพิจารณานัน้ เป็ นที่สุด โดยบริษัทจะแจ้งตลาดหลักทรัพย์และสานักงาน ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วัน นับจากวันทีม่ เี หตุให้ตอ้ งดาเนินการเปลีย่ นแปลงการใช้สทิ ธิ หรือผลการพิจารณาเป็ นทีส่ ุด พร้อมทัง้ ปิ ด
ประกาศข้อกาหนดสิทธิท่ไี ด้รบั การแก้ไข ณ ที่ทาการสานักงานใหญ่ และแจ้งให้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทราบตาม
วิธกี ารในข้อ 12.5
การคานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ ตามข้อ 4.1 ถึงข้อ 4.6
เป็ นอิสระต่ อกัน สาหรับในกรณีท่เี หตุ การณ์ ต่าง ๆ เกิดขึ้นพร้อมกันให้คานวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลาดับ
ดังนี้คอื ข้อ 4.1 → 4.5 → 4.4 → 4.2 → 4.3 → 4.6 โดยในแต่ละลาดับครัง้ ทีค่ านวณการเปลีย่ นแปลงให้คง
สภาพของราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิเป็ นทศนิยม 2 ตาแหน่ง
4.7

4.8

บริษทั จะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะมีการปรับสิ ทธิ ตามเงื่อนไขการปรับ
สิ ทธิ รวมทัง้ จะไม่ขยายอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

บริษทั อาจทาการปรับราคาการใช้สิทธิ ควบคู่กบั การออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ใหม่ทดแทนการปรับอัตรา
การใช้สิทธิ กไ็ ด้
ทัง้ นี้ หากบริษทั ต้องออกหุน้ รองรับเพิม่ เติม บริษทั ต้องยื่นมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ นุมตั ใิ ห้ออกหุน้ รองรับการปรับ
สิทธินนั ้ อย่างเพียงพอต่อสานักงาน ก.ล.ต. ก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่า บริษทั ได้รบั อนุญาตให้เสนอขายหุน้ รองรับ
4.9
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4.10 ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ จนเป็ นผลทาให้ราคาการใช้สิทธิ ใหม่มีราคาตา่ กว่ามูลค่าที่
ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษทั (Par Value)
บริษทั ขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะปรับราคาใช้สทิ ธิใหม่เท่ากับมูลค่าทีต่ ราไว้ของหุน้ สามัญของบริษทั สาหรับอัตราการใช้
สิทธิใหม่ให้ใช้อตั ราการใช้สทิ ธิทค่ี านวณได้ตามข้อ 4.1 ถึงข้อ 4.6 เช่นเดิม
บริษทั จะดาเนินการแจ้งผลการเปลีย่ นแปลงราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิตามข้อ 4.1 ถึงข้อ 4.10 ให้ผู้
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์ (SETLink) ภายใน 9.00 น. ของวันทีอ่ ตั รา
และราคาใช้สทิ ธิมผี ลบังคับใช้ และแจ้งต่อสานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับจากวันที่ท่มี ผี ลบังคับใช้ต่อการ
เปลีย่ นแปลงราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิ
สถานภาพของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่อยู่ระหว่างวันที่ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ แสดงความจานงการใช้
สิ ทธิ
สถานภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิทอ่ี ยู่ระหว่างวันทีผ่ ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิได้แสดงความจานงการใช้สทิ ธิ และ
วันก่อนวันทีก่ ระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิม่ ทุนชาระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิจะมี
สถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสาคัญแสดงสิทธิทย่ี งั ไม่ได้แสดงความจานงใช้สทิ ธิ และสถานภาพจะสิน้ สุดลงในวันที่
กระทรวงพาณิชย์ได้รบั จดทะเบียนเพิม่ ทุนชาระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิขา้ งต้นแล้ว
ในกรณีทบ่ี ริษทั มีการปรับราคาใช้สทิ ธิ และ/หรืออัตราการใช้สทิ ธิในช่วงที่บริษัทยังไม่ได้นาหุ้นสามัญทีเ่ กิดขึน้
จากการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทไ่ี ด้ทาการใช้สทิ ธิ
แล้วจะได้รบั การปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทจะดาเนิ นการออกหุ้นสามัญใหม่เพิม่ เติมให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
โดยเร็วทีส่ ดุ ตามจานวนทีผ่ ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้รบั หากราคาทีไ่ ด้ปรับใหม่นนั ้ มีผลบังคับใช้ โดยหุน้ สามัญ
ส่วนเพิม่ อาจได้รบั ช้ากว่าหุน้ สามัญทีไ่ ด้รบั ก่อนหน้านี้แล้วแต่ไม่เกิน 45 วันนับจากวันทีม่ กี ารปรับสิทธิ
5.

สิ ทธิ ของหุ้นสามัญใหม่ที่เกิ ดจากการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
สิทธิของหุน้ สามัญทีอ่ อกตามการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทอ่ี อกในครัง้ นี้จะมีสทิ ธิและสภาพเหมือนหุน้
สามัญเดิมของบริษทั ทีอ่ อกไปก่อนหน้านี้แล้ว รวมทัง้ สิทธิในการรับเงินปนั ผลหรือประโยชน์อ่นื ใดทีบ่ ริษทั ให้แก่ผถู้ อื หุน้
ทัง้ นี้ นับแต่วนั ที่กระทรวงพาณิชย์รบั จดทะเบียนเพิม่ ทุนชาระแล้วและนายทะเบียนหุน้ สามัญของบริษทั ได้จดแจ้งชื่อ
ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นผูถ้ อื หุน้ ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั หากบริษทั ได้ประกาศวันกาหนดให้สทิ ธิในเงิน
ปนั ผล หรือผลประโยชน์อ่นื ใดให้แก่ผถู้ อื หุน้ ก่อนวันทีก่ ระทรวงพาณิชย์รบั จดทะเบียนเพิม่ ทุนชาระแล้วและนายทะเบียน
หุน้ สามัญของบริษทั ได้จดแจ้งชื่อผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นผูถ้ อื หุน้ ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เรียบร้อยแล้ว
ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวจะไม่มสี ทิ ธิได้รบั เงินปนั ผลหรือผลประโยชน์อ่นื นัน้
ทัง้ นี้ ในกรณีทม่ี กี ารปรับสิทธิและบริษทั ต้องออกหุน้ สามัญรองรับเพิม่ เติม บริษทั จะดาเนินการยื่นมติทป่ี ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ นุมตั ใิ ห้ออกหุน้ สามัญรองรับเพิม่ เติมต่อสานักงาน ก.ล.ต. โดยเร็ว
6.
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7. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญ : ไม่เกิน 275,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 100 ของใบสาคัญ
แสดงสิ ท ธิ ท่ี อ อกและเสนอขาย ครั ้ง ที่ 1
แสดงสิทธิทอ่ี อกและเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ใน
(SONIC-W1) ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั
ครัง้ นี้
มูลค่าทีต่ ราไว้

:

หุน้ ละ 0.50 บาท

ราคาการใช้สทิ ธิ

:

1.00 บาทต่ อ หุ้น เว้น แต่ จ ะมีก ารปรับ ราคาการใช้สิท ธิ
ซึง่ เป็ นไปตามเงื่อนไขปรับสิทธิ

เนื่องจากหุน้ สามัญของบริษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลักทรัพย์ทห่ี ุน้
สามัญของบริษทั มีการซือ้ ขายอยู่) ดังนัน้ หุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่เนื่องจากการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิจะสามารถเข้า
ทาการซื้อ ขายในตลาดหลัก ทรัพย์ไ ด้ภ ายหลัง จากที่บ ริ ษัทดาเนิ นการจดทะเบียนหุ้น สามัญใหม่ ด ังกล่า วต่ อ ตลาด
หลักทรัพย์แล้ว โดยบริษทั จะดาเนินการยื่นขออนุ ญาตนาหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่จากการใช้สทิ ธิแปลงสภาพของใบสาคัญ
แสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับจากวันสุดท้ายของระยะเวลา
การใช้สทิ ธิ ทัง้ นี้เพื่อให้หุน้ สามัญดังกล่าวสามารถทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกับหุน้ สามัญเดิมของ
บริษทั และในกรณีทบ่ี ริษทั มีหนุ้ สามัญทีอ่ อกใหม่เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิทอ่ี อกในครัง้ นี้ บริษทั จะ
นาเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาต่อไปตามลาดับ
8.

การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่
ในการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญของบริษทั ตามใบสาคัญแสดงสิทธิผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดง
สิทธิทใ่ี ช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญสามารถเลือกให้บริษทั ดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยจะต้องระบุมาในใบแจ้ง
ความจานงการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญด้วย
(1) ในกรณีทผ่ี ู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิทไ่ี ด้รบั การจัดสรรหุน้ ประสงค์จะขอรับใบหุน้ สามัญ โดยให้ออกใบหุ้น
ในนามของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนจะส่งมอบใบหุ้นตาม
จานวนทีใ่ ช้สทิ ธิแก่ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามชื่อทีอ่ ยู่ท่ี ระบุไว้ในใบแจ้งความ
จานงการใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสามัญภายใน 15 วันทาการนับจากวันครบกาหนดการใช้สทิ ธิ ในกรณีน้ีผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสามัญจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สทิ ธิในตลาด
หลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รบั ใบหุน้ และตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หนุ้ สามัญทีเ่ กิดจากการใช้สทิ ธิทาการ
ซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ อาจจะได้รบั ใบหุน้ ภายหลังจากทีห่ ุน้ สามัญทีเ่ กิดจากการใช้สทิ ธิได้รบั
อนุญาตให้ทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์
(2) ในกรณีทผ่ี ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทไ่ี ด้รบั การจัดสรรหุน้ ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุน้ สามัญ แต่ประสงค์ทจ่ี ะ
ฝากหุน้ สามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึง่ ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิมบี ญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์อยู่
กรณีน้ผี ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิตอ้ งระบุช่อื บริษทั หลักทรัพย์เลขทีส่ มาชิก (Broker) และเลขทีบ่ ญ
ั ชีซอ้ื ขาย
หลักทรัพย์ของผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิให้ถูกต้องในใบแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญ บริษทั จะ
ส่งมอบหุน้ สามัญผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์ดงั กล่าวภายใน 7 วันทาการ นับจากวันกาหนดการใช้สทิ ธิ ใน
กรณีน้ผี ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทไ่ี ด้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญจะสามารถขายหุน้ สามัญทีเ่ กิดจากการใช้สทิ ธิ
ในตลาดหลักทรัพย์ได้ทนั ทีทต่ี ลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หนุ้ สามัญทีเ่ กิดจากการใช้สทิ ธิทาการซือ้ ขายได้
ในตลาดหลักทรัพย์
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(3)

ทัง้ นี้ในกรณีทผ่ี ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทใ่ี ช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญเลือกให้บริษทั ดาเนินการตามข้อ (2) ชื่อของ
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ไี ด้รบั การจัดสรรหุ้น จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซ้อื ขายหลักทรัพย์ท่ผี ู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิประสงค์ทจ่ี ะฝากหุน้ สามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดงั กล่าว มิฉะนัน้ แล้วบริษทั ขอสงวน
สิทธิที์ จ่ ะดาเนินการออกใบหุน้ แก่ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทไ่ี ด้รบั การจัดสรรหุน้ ตามข้อ (1) แทน
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทไ่ี ด้รบั การจัดสรรหุน้ ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุน้ แต่ประสงค์จะใช้บริการ
ของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ โดยผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิประสงค์ทจ่ี ะฝากหุน้ สามัญไว้ในบัญชีของบริษทั
ผูอ้ อกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ในกรณีน้ี บริษทั จะดาเนินการนาหุน้ สามัญทีเ่ กิดจากการใช้สิทธิฝาก
ไว้กบั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุน้ สามัญตามจานวน
ทีผ่ ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิได้รบั การจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และ
ออกหลักฐานการฝากให้แก่ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทไ่ี ด้รบั การจัดสรรหุน้ ภายใน 7 วันทาการ นับจากวัน
ครบกาหนดการใช้สทิ ธิ เมื่อผูท้ ไ่ี ด้รบั การจัดสรรหุน้ ต้องการขายหุน้ ผูท้ ไ่ี ด้รบั การจัดสรรหุน้ ต้องถอนหุน้
ออกจากบัญ ชีข องบริษัท ผู้ อ อกหลัก ทรัพ ย์ส มาชิก เลขที่ 600 ดัง กล่ า ว โดยต้ อ งติด ต่ อ ผ่ า นบริษั ท
หลักทรัพย์ซ่งึ อาจจะ มีค่าธรรมเนียมในการดาเนินการตามที่ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ ตามที่
บริษัทหลักทรัพย์นัน้ กาหนด ดังนัน้ ในกรณีน้ี ผู้ท่ไี ด้รบั การจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รบั การ
จัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้เมื่อตลาดหลักทรัพย์อนุ ญาตให้หุ้นของบริษัททาการซื้อขายได้ในตลาด
หลักทรัพย์ และผูท้ ไ่ี ด้รบั การจัดสรรหุน้ ได้ดาเนินการถอนหุน้ ออกจากบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์
สมาชิกเลขที่ 600 ดังกล่าวแล้ว

9.
9.1

ข้อจากัดการโอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
การโอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
บริษทั ไม่มขี อ้ จากัดในการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิทเ่ี สนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั เว้นแต่การโอนเกิดขึน้
ในช่วงปิ ดสมุดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนตามใบสาคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนวันใช้สทิ ธิ และตลาด
หลักทรัพย์จะทาการขึน้ เครื่องหมาย SP (ห้ามซือ้ ขาย) ล่วงหน้า 2 วันทาการ จนถึงวัน Record Date โดยภายหลังการ
ออกและเสนอขายใบสาคัญ แสดงสิท ธิใ นครัง้ นี้ บริ ษัท จะยื่น ค าขออนุ ญ าตน าใบสาคัญ แสดงสิท ธิจ ดทะเบีย นเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลักทรัพย์ทห่ี ุน้ สามัญของบริษทั มีการซือ้ ขายอยู่) โดยเร็ว
และคาดว่าจะสามารถดาเนินการได้ภายใน 45 วันนับจากวันทีอ่ อกใบสาคัญแสดงสิทธิแล้วเสร็จ
9.2

บุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติ ไทย
9.2.1 หุน้ ของบริษทั ให้โอนกันได้โดยไม่มขี อ้ จากัด เว้นแต่เป็ นกรณีทก่ี ารโอนหุน้ นัน้ จะทาให้อตั ราส่วนการถือ
หุน้ ของคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งมีจานวนรวมกันเกินกว่าร้อยละสีส่ บิ เก้า (49) ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ทงั ้ หมดบริษทั มีสทิ ธิปฏิเสธการโอนหุน้ ของบริษทั รายนัน้ ได้ ตามทีร่ ะบุในข้อบังคับของบริษทั
ข้อ 10 หรือตามสัดส่วนทีอ่ าจมีการแก้ไขในข้อบังคับของบริษทั ในอนาคต
9.2.2 หากมีจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิและ/หรือใบแทนใบสาคัญ แสดงสิทธิท่ีรอการใช้สิทธิ ณ วันใช้สทิ ธิ
รวมกันมีมากกว่าจานวนหุน้ สามัญทีอ่ นุ ญาตให้ซ้อื ได้โดยไม่ขดั ต่อข้อจากัดการโอนหุน้ เรื่องสัดส่วนการ
ถือครองหุน้ ของบุคคลทีม่ ใิ ช่สญ
ั ชาติไทย บริษทั จะดาเนินการให้ผทู้ ม่ี ใิ ช่สญ
ั ชาติไทยได้ใช้สทิ ธิตามลาดับ
การแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ตามทีก่ าหนดไว้ ทัง้ นี้ หากมีผทู้ ม่ี ใิ ช่สญ
ั ชาติไทยได้
แจ้ง ความจานงในการใช้สทิ ธิท่ีค รบถ้ว นสมบูร ณ์ ใ นลาดับเดียวกัน บริษัท สามารถใช้ดุ ลพินิจ ในการ
พิจารณาดาเนินการให้ผทู้ ม่ี ใิ ช่สญ
ั ชาติไทยดังกล่าวใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้ตามความเหมาะสม
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9.2.3 หากข้อจากัดการโอนดังกล่าวข้างต้นมีผลทาให้ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ี
มิใช่สญ
ั ชาติไทยทีไ่ ด้ดาเนินการใช้สทิ ธิตามวิธกี ารใช้สทิ ธิไม่สามารถใช้สทิ ธิได้ตามจานวนทีร่ ะบุในใบแจ้ง
ความจานงการใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสามัญไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน บริษัทจะคืนใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบสาคัญแสดงสิทธิในส่วนทีไ่ ม่สามารถใช้สทิ ธิ และเงินทีเ่ หลือให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิทม่ี ใิ ช่
สัญชาติไทยดังกล่าว ภายใน 14 วัน นับ จากวันกาหนดการใช้สทิ ธิ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริษัท
กาหนดโดยไม่มดี อกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายอื่นใด
9.2.4 ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิท่มี ใิ ช่สญ
ั ชาติไทยจะไม่ ได้รบั การชดเชย ไม่ว่า
รูปแบบใดจากบริษทั ในกรณีทไ่ี ม่สามารถดาเนินการใช้สทิ ธิได้โดยมีสาเหตุมาจากข้อจากัดเรื่องสัดส่วน
การถือครองหลักทรัพย์ของผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิทม่ี ใิ ช่สญ
ั ชาติไทย
9.2.5 ในกรณีท่ผี ู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิท่มี ใิ ช่สญ
ั ชาติไทยไม่สามารถใช้สทิ ธิ
แปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญ อันเนื่องมาจากข้อจากัดการโอนตามทีก่ ล่าวในข้อ 9.2.1 และให้ถอื ว่าใบสาคัญ
แสดงสิทธิดงั กล่าวหมดอายุลง โดยผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ี มิใช่สญ
ั ชาติไทยดังกล่าว ไม่มสี ทิ ธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ ต่อบริษทั และบริษทั จะไม่ดาเนินการชดใช้ค่าเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ สิน้
10.

ที่มาของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ไม่มกี ารกาหนดราคาของใบสาคัญแสดงสิทธิ เนื่องจากการออกใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวเป็ นการออกโดยไม่
คิดมูลค่า
11.

การประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ในกรณีทม่ี เี หตุให้เกิดผลกระทบต่อผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทงั ้ ในส่วนของราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิท่ี
ทาให้ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิเสียผลประโยชน์นอกเหนือจากทีก่ าหนดไว้ การเรียกและ/หรือการประชุมผู้ถอื ใบสาคัญ
แสดงสิทธิให้เป็ นไปตามวิธกี ารดังต่อไปนี้
11.1 ในการเรียกประชุมผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็ นการเรียกประชุมโดยบริษทั หรือผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ให้บริษทั จัดทาหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ผูท้ ข่ี อให้เรียกประชุม และเรื่องทีจ่ ะพิจารณาในทีป่ ระชุม
และจัดส่งให้ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทย่ี งั มิได้ใช้สทิ ธิหรือใช้สทิ ธิไปแล้วบางส่วนแต่ละราย ตามรายชื่อ และทีอ่ ยู่ท่ี
ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิและแจ้งผ่าน ระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์
เพื่อกาหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุมในแต่ละครัง้ ในกรณีท่ผี ู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิเป็ นผู้รอ้ งขอให้จดั ประชุมจะต้องมีผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทย่ี งั มิได้ใช้สทิ ธิซ่งึ ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทย่ี งั มิได้ใช้สทิ ธิเป็ นผูร้ อ้ งขอ โดยทาเป็ นหนังสือที่
ระบุเหตุ ผลอย่างชัดเจนในการขอให้มีการประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ และบริษัทจะต้องจัดประชุมผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั หนังสือร้องขอให้จดั ประชุม
11.2 ในการประชุมผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทย่ี งั มิได้ใช้สทิ ธิหรือใช้สทิ ธิไปแล้วบางส่วนซึง่ มี
สิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดย
ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวจะต้องจัดทาหนังสือมอบฉันทะตามแบบทีบ่ ริษทั กาหนด และให้ย่นื หนังสือมอบ
ฉันทะต่อประธานทีป่ ระชุมหรือผูท้ ป่ี ระธานทีป่ ระชุมมอบหมายก่อนเริม่ ประชุม
ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทม่ี สี ทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทีย่ งั ไม่ได้ใช้สทิ ธิหรือใช้สทิ ธิไปแล้วบางส่วนของบริษทั ในขณะนัน้ โดยไม่รวมถึงผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิคนใดที่
มีสว่ นได้เสียในข้อพิจารณาอันใดซึง่ ทีป่ ระชุมจะพิจารณาและลงมติหา้ มมิ ให้ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิคนนัน้ ออก

24

11.3

11.4

11.5

11.6
11.7

11.8
11.9
11.10

11.11

11.12

เสียงลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อนัน้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิท่มี สี ่วนได้เสียตามข้อนี้ หมายถึง ผู้ถอื ใบสาคัญ
แสดงสิทธิทม่ี คี วามขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ในเรื่องทีท่ ป่ี ระชุมพิจารณาลงมติ
ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิมคี ะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิทถ่ี อื อยู่
โดยใบสาคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่ วยมีหนึ่งเสียง ผูเ้ ป็ นประธานในทีป่ ระชุมไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน นอกจาก
สิทธิทต่ี นมีในฐานะเป็ นผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือผูร้ บั มอบฉันทะ
ในการประชุมผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ดั ขึน้ โดยบริษทั ให้ประธานกรรมการบริษทั หรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากประธานกรรมการบริษทั ทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานทีป่ ระชุมผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณีทผ่ี ถู้ อื ใบสาคัญแสดง
สิทธิเป็ นผูจ้ ดั ประชุม ประธานในทีป่ ระชุมอาจจะมาจากบุคคลทีถ่ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือก
นอกเหนือไปจากประธานกรรมการหรือบุคคลทีป่ ระธานกรรมการมอบหมาย โดยทีท่ งั ้ สองกรณีประธานทีป่ ระชุม
ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงชีข้ าด
องค์ประชุมในการประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ยี งั มิได้ใช้สทิ ธิ
หรือใช้สทิ ธิไปแล้วบางส่วนและ/หรือผูร้ บั มอบฉันทะซึง่ ถือใบสาคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของ
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทย่ี งั มิได้ใช้สทิ ธิ จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณีทไ่ี ม่ครบเป็ นองค์ประชุมให้ถอื ว่า
การประชุมเป็ นอันระงับไป หากการประชุมผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธินนั ้ เป็ นการเรียกโดยมติคณะกรรมการบริษทั
ให้นัดประชุม ใหม่ภ ายในระยะเวลาไม่ น้อ ยกว่า 7 วัน แต่ ไ ม่เ กิน กว่ า 14 วันนับจากวัน กาหนดประชุม ผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ แรก และให้บริษทั ดาเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทุก
รายและตลาดหลักทรัพย์ตามรายละเอียดและวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น โดยเรื่องทีจ่ ะพิจารณาและลงมติในทีป่ ระชุม
ครัง้ ใหม่จะต้องเป็ นเรื่องเดิมทีอ่ าจพิจารณาได้โดยชอบในการประชุมครัง้ ก่อนเท่านัน้ ในการประชุมครัง้ หลังนี้ไม่
บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม กล่าวคือ มีผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิมาประชุมเท่าใดถือว่าเป็ นองค์ประชุม ทัง้ นี้
สาหรับในกรณีทผ่ี ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นผูร้ อ้ งขอให้เรียกประชุมจะไม่มกี ารเรียกประชุมใหม่
ในกรณีท่ปี รากฏว่าการประชุมครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 45 นาที ยังมีผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเข้าร่วม
ประชุมยังไม่ครบเป็ นองค์ประชุมให้ถอื ว่าการประชุมเป็ นอันระงับไป
มติทป่ี ระชุมผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนหน่ วยของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิทย่ี งั มิได้ใช้สทิ ธิและ/หรือใช้สทิ ธิไปแล้วบางส่วน ณ ขณะนัน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน
มติใด ๆ ซึง่ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนัน้ ให้ถอื ว่ามีผลผูกพันผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทุก
ราย ไม่ว่าผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธินนั ้ จะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่กต็ าม
ภายหลังจากบริษทั ได้ดาเนินการจัดประชุมผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ บริษทั จะแจ้งมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื ใบสาคัญ
แสดงสิทธิให้ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางข่าวตลาดหลักทรัพย์โดยเร็ว
บริษทั จะจัดทารายงานการประชุมผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับจากวันประชุมผูถ้ อื
ใบสาคัญแสดงสิทธิโดยให้ประธานทีป่ ระชุมถือใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นัน้ ๆ เป็ นผูล้ งนามรับรองรายงานการ
ประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมไว้ทส่ี านักงานใหญ่ของบริษทั ทัง้ นี้ รายงานการประชุมดังกล่าวซึง่ ลงนาม
โดยประธานทีป่ ระชุมในแต่ละครัง้ ให้ถอื ว่าถูกต้องและผูกพันผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิทุกรายไม่ว่าจะได้ เข้าร่วม
ประชุมด้วยหรือไม่กต็ าม และในกรณีทผ่ี ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิรอ้ งขอ บริษทั จะจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิรายที่ร้องขอ โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวจะต้องเป็ นผู้รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกีย่ วกับการจัดส่งรายงานการประชุมนัน้
ในการประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ บริษัทหรือผู้ท่ไี ด้รบั มอบหมายจากบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายของ
บริษทั มีสทิ ธิทจ่ี ะเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้คาอธิบายในทีป่ ระชุมผูถ้ อื
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริษทั จะเป็ นผูช้ าระค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการจัดประชุมผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทงั ้ หมด
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11.13 บริษทั จะแก้ไขเพิม่ เติมข้อกาหนดสิทธิตามมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธินับตัง้ แต่วนั ทีป่ ระชุม เพื่อลงมติ
และบริษัท จะแจ้ง การแก้ไ ขเพิ่ม เติม ข้อ ก าหนดสิท ธิเ ป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษรให้สานัก งาน ก.ล. ต. และตลาด
หลักทรัพย์ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติมนัน้
12. การแก้ไขเพิ่ มเติ มข้อกาหนดสิ ทธิ และเงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
12.1 การแก้ไขเพิ่ มเติ มที่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรือไม่ทาให้สิทธิ ของผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ด้อยลง
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อกาหนดสิทธิในเรื่องทีเ่ ห็นได้ว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ง หรือ
ในส่วนซึง่ ไม่ทาให้สทิ ธิของผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิดอ้ ยลงหรือเพื่อให้เป็ นไปตามบทบัญญัตหิ รือหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดใน
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นใดที่เกีย่ วข้องหรือกรณีการปรับสิทธิตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ
4 ให้มผี ลใช้บงั คับ โดยไม่ตอ้ งได้รบั ความยินยอมจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ
12.2 การแก้ไขเพิ่ มเติ มที่เป็ นสาระสาคัญ
การแก้ไขเพิ่ม เติม ข้อ กาหนดสิท ธินอกเหนือ จากกรณี ตามข้อ 12.1 ต้องได้ร ับความยิน ยอมจากบริษัทและ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ
12.3 เงื่อนไขในการดาเนิ นการแก้ไขเพิ่ มเติ มข้อกาหนดสิ ทธิ
การแก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อกาหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใด ๆ จะต้องไม่เป็ นการขยายอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือการ
เปลีย่ นแปลงราคาการใช้สทิ ธิหรืออัตราการใช้สทิ ธิ ยกเว้นการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทีร่ ะบุไว้ในข้อ 4 และ
ต้องไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง ข้อกาหนดตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 หรือ กฎเกณฑ์ใด ๆ ของสานักงาน ก.ล.ต. หรือของตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ ที่จะมี
เพิม่ เติมภายหลังทีบ่ ริษทั ได้จดั สรรใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี้แล้ว
12.4 กระบวนการหรือขัน้ ตอนในการจะดาเนิ นการแก้ไขเพิ่ มเติ มข้อกาหนดสิ ทธิ
(1) บริษัทมีสทิ ธิเรียกประชุมผู้ถือ ใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติใด ๆ โดยจัดประชุมตามวิธีการที่กาหนดไว้ใ น
ข้อกาหนดสิทธิ ซึง่ มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิน้จี ะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของ
จานวนหน่ วยใบสาคัญแสดงสิทธิทม่ี าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง โดยใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วย มีสทิ ธิออก
เสียง 1 เสียง ทัง้ นี้ประธานกรรมการหรือผู้ท่ไี ด้รบั มอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทจะเป็ นประธานใน
ทีป่ ระชุม ซึง่ มติโดยชอบของทีป่ ระชุมผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทเ่ี รียกประชุมและดาเนินการประชุมให้มผี ลบังคับ
ใช้และผูกพันผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทุกรายไม่วา่ จะเข้าร่วมประชุมหรือตอบรับหนังสือแทนการเรียกประชุมผูถ้ อื
ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือไม่กต็ าม
(2) ในการลงมติใด ๆ บริษทั อาจขอความเห็นชอบจากผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นหนังสือแทนการเรียกประชุมผูถ้ อื
ใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อลงมติใด ๆ ดังกล่าว โดยต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิท่มี สี ทิ ธิออกเสียง ทัง้ นี้ มติดงั กล่าวมีผลบังคับใช้และผูกพันผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิทุกราย ไม่ว่าจะเข้าร่ วมประชุมหรือตอบรับหนังสือแทนการเรียกประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
หรือไม่กต็ าม
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