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ข้อกำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำทีข่ องผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
และ
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุ้นสำมัญ
ของ
บริษัท เอือ้ วิทยำ จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 3 (UWC-W3)

ข้อกาหนดสิทธิ ใบสาคัญแสดงสิทธิ (UWC-W3)
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ส่วนที่ 1 - สำระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิและรำยละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อ
ประเภทและชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ

วิธีกำรจัดสรร

ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท เอือ้ วิทยา จากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 3 (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ” หรือ UWC-W3)
ใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท ครัง้ ที่ 3 (ใบสาคัญแสดงสิทธิ
UWC-W3) ชนิดระบุช่ือผูถ้ ือหุน้ และเปลี่ยนมือได้ โดยจะเสนอขายให้แก่ผถู้ ือ
หุน้ เดิมที่มีช่ือปรากฎในทะเบียนรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564
(Record Date) ที่ มี ก ารจองซื อ้ และช าระค่ า จองซื ้อ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ของ
บริษัทที่เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights
Offering)
บริษัทจะจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมที่มีสิทธิได้รบั การจัดสรร
และเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสาคัญแสดงสิทธิ UWC-W3 ที่มีช่ือ
ปรากฎในทะเบี ย นรายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ในวัน ที่ 10 พฤษภาคม 2564 (Record
Date) ที่ใช้สิทธิจองซือ้ และได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ท่ีออก
และเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) และ
จองเกิ น สิ ท ธิ (Oversubscribe) ในอัต ราส่ ว น 1 หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ที่ ไ ด้รับ
จัดสรรต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณีท่มี ีเศษให้ปัดทิง้ ทัง้ จานวน

ทั้งนี ้ ภายหลังการคานวณสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ที่จะได้รบั จัดสรรใบสาคัญแสดง
สิทธิ ในกรณีท่ีมีเศษให้ปัดเศษทิง้ ทัง้ จานวน ใบสาคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือ
จากการจัดสรรทัง้ หมด บริษัทจะทาการยกเลิกใบสาคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือ
จานวนดังกล่าว ซึ่งจะทาให้คงเหลือใบสาคัญแสดงสิทธิในจานวนเท่าที่จดั สรร
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้ลงตัว
จำนวนทีอ่ อก
ไม่เกิน 13,162,525,880 หน่วย
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย
หน่วยละ 0.00 บาท
อัตรำกำรใช้สิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ UWC-W3 1 หน่วย มีสิทธิซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทได้ 1
หุน้ เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิในกรณีท่ี
มีเศษของหุน้ หรือใบสาคัญแสดงสิทธิจากการคานวณ(หากมี)ให้ปัดเศษนัน้ ทิง้
รำคำกำรใช้สิทธิ
0.08 บาทต่อหุน้ เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับ
สิทธิ
วันทีอ่ อกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ 11 มิถนุ ายน 2564
วันครบกำหนดอำยุใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ 10 มิถนุ ายน 2566
อำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ UWC-W3 ครัง้ แรก (11 มิถุนายน
2564 ถึง 10 มิถนุ ายน 2566)
จ ำนวนหุ้ น ที่จั ด สรรไว้ เ พื่ อ รองรั บ กำรใช้ จานวนหุน้ สามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ไม่เกิน 13,162,525,880
สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
หุน้ (มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท) หรือเท่ากับร้อยละ 50 ของจานวนหุน้
สามัญที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัท หลังจากที่ได้จดั สรรหุน้ สามัญเพิ่ม
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ทุนจานวนไม่เกิน 13,162,525,880 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตาม
สัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) เรียบร้อยแล้ว
วิธีการคานวณ
จ านวนหุ้น ที่ ร องรับ การใช้สิ ท ธิ ต ามใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ท่ี อ อกในครั้ง นี ้ /
จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัท
= 13,162,525,880 / (13,162,525,880 + 13,162,525,880) x 100
= ร้อยละ 50
วั น ก าหนดการใช้สิ ท ธิ ค รั้ง แรกตรงกั บ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2564 และวั น
กาหนดการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย คือ วันที่ใบสาคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี นับ
จากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ (“วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย”) ซึ่งตรงกับวันที่
10 มิถนุ ายน 2566
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ UWC-W3 สามารถใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ได้ ทุกๆ วันทาการสุดท้ายของทุกๆ ไตรมาสของแต่ละปี ปฏิทิน (กล่าวคือ วัน
ทาการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถนุ ายน กันยายน ธันวาคม) ตลอดอายุของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ (“วันกำหนดกำรใช้สิทธิ”)
ดังนั้น หากวันใช้สิทธิ หรือ วันใช้สิทธิครัง้ สุดท้ายตรงกับวันหยุดทาการของ
บริษัทให้เลื่อนวันใช้สิทธิดงั กล่าวเป็ นวันทาการก่อนหน้าวันใช้สิทธิดงั กล่าว

ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีเหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ได้ใช้สิทธิในวันใช้สิทธิใดๆ
สามารถสะสมเพื่อนาไปใช้สิทธิได้ในวันใช้สิทธิครัง้ ต่อไป ตลอดอายุใบสาคัญ
แสดงสิทธิ แต่หากครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ แล้ว ใบสาคัญ
แสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถกู ใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิน้ ผลไป
ระยะเวลำกำรแจ้ ง ควำมจ ำนงในกำรใช้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ UWC-W3 ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญของ
สิทธิ
บริษัท จะต้องแจ้งความจานงในการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญ ตามใบสาคัญแสดง
สิทธิ (“ความจานงในการใช้สิทธิ”) ในระหว่างเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ภายใน
ระยะเวลา 5 วันทาการ ก่อนวันใช้สิทธิแต่ละครัง้
กรณี ข องวั น ใช้สิ ท ธิ ค รั้ง สุ ด ท้า ย ผู้ถื อ ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ UWC-W3 ซึ่ ง
ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจานงในการใช้
สิทธิซือ้ หุน้ สามัญภายในระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย
ในกรณี ท่ี วัน ใช้สิ ท ธิ ต รงกั บ วัน หยุด ท าการของบริ ษั ท ให้เ ลื่ อ นวั น ใช้สิท ธิ
ดังกล่าว เป็ นวันทาการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิดงั กล่าว
กำรไม่สำมำรถยกเลิกกำรแจ้งควำมจำนง เมื่อผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ UWC-W3 ได้แจ้งความจานงในการใช้สิทธิซอื ้ หุน้
ในกำรใช้สิทธิ
สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจานง
ในการใช้สิทธิดงั กล่าวได้
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ตลำดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ตลำดรองของหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้
สิทธิแปลงสภำพ
เหตุ ใ ห้ ต้ อ งออกหุ้ น ใหม่ เ พื่ อ รองรั บ กำร
เปลี่ยนแปลงกำรใช้สิทธิ

วัตถุประสงค์ของกำรออกใบสำคัญแสดง
สิทธิ และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับ
จำกกำรจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุนในครั้งนี้
ประโยชน์ที่ ผู้ ถื อ หุ้ น จะพึ ง ได้ รั บ จำกกำร
เพิ่มทุน
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บริษัทจะยื่นคาขอเพื่อนาใบสาคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไป
บริษัทจะนาหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดง
สิทธินีเ้ ข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ
ไอ
บริษัทจะดาเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้ สิทธิตาม
เงื่อนไขในการปรับสิทธิ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กาหนดไว้ใน
ข้อ ก าหนดสิ ท ธิ แ ละเงื่ อ นไขของใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ซ่ึง เป็ น เหตุก ารณ์ท่ี มี
ลักษณะตามที่กาหนดไว้ในข้อ 11 (4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญ าตให้เสนอขาย
ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ท่ี จ ะซื ้อ หุ้น ออกใหม่ และหุ้น ที่ อ อกใหม่ เ พื่ อ รองรับ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือเหตุการณ์อื่นใดในทานองเดียวกัน เช่น
(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ ของบริษัท อันเป็ นผลมา
จากการรวมหุน้ หรือแบ่งแยกหุน้
(ข) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในราคาต่า
(ค) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพในราคาต่าหรือมีการเสนอ
ขายใบสาคัญแสดงสิทธิในราคาต่า
(ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปั นผลทัง้ หมดหรือบางส่วนเป็ นหุน้ ที่ออกใหม่ให้แก่ผู้
ถือหุน้
(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกาหนด
สิทธิ
(ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทาให้ผลประโยชน์
ตอบแทนใดๆ ที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะได้รบั เมื่อมีการใช้สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิดอ้ ยกว่าไปกว่าเดิม
บริษัทมีแผนที่จะนาเงินที่ได้รบั จากการใช้สิทธิซือ้ หุน้ เพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อใช้
เป็ นเงินลงทุนในโครงการที่สร้างผลกาไรให้แก่บริษัท ใช้เป็ นเงิน ทุนหมุนเวียน
เพิ่มเติมในอนาคต และชาระคืนเงินกูย้ ืมของบริษัท
ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทจะได้รบั ผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทนาเงินทุนที่
ได้รบั จากการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ไปใช้ขยายธุรกิจหรือใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งทาให้บริษัทมีความสามารถ
ในการสร้างรายได้และความสามารถในการทากาไรเพิ่มขึน้ และผูถ้ ือหุน้ ของ
บริษัทจะได้รบั ผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทมีรายได้และกาไรที่เพิ่ม
มากขึน้ ในด้านของเงินปั นผลและราคาหุน้ ของบริษัท
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ส่วนที่ 2 - ข้อกำหนดสิทธิท่วั ไป
1. คำจำกัดควำม
เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นคาและข้อความต่างๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกาหนดสิทธินใี ้ ห้มีความหมาย ดังต่อไปนี ้
"ข้อกาหนดสิทธิ"

หมายถึ ง ข้อ ก าหนดว่ า ด้ว ยสิ ท ธิ แ ละหน้า ที่ ข องผู้อ อกใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ แ ละผู้ถื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฉบับนี ้ ซึ่งมีผลบังคับตัง้ แต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิรวมทั้งที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)
"ใบสาคัญแสดงสิทธิ"
หมายถึ ง ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ท่ี จ ะซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ของบริษั ท เอื อ้ วิ ท ยา จ ากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 3 (UWC-W3) ชนิดระบุช่ือผูถ้ ือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ หรือใบ
แทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดสิทธิ
"ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ"
หมายถึงเอกสารที่ออกโดยศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์เพื่อให้ แทน ใบสาคัญแสดงสิทธิ
"บริ ษั ท " หรื อ "ผู้อ อกใบส าคัญ หมายถึงบริษัท เอือ้ วิทยา จากัด (มหาชน)
แสดงสิทธิ"
“ประกาศ ทจ.34/2551”
หมายถึงประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ ออก
ใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม)
"วันทาการ"
หมายถึงวันทาการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
"ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ"
หมายถึงผูท้ รงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิแต่ละหน่วยตามข้อ 3.3
"สมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อ ใบส าคั ญ หมายถึ ง สมุด ทะเบี ยนหรื อ แหล่ ง ข้อมูล ทางทะเบี ยนซึ่งบัน ทึ ก รายละเอี ยดเกี่ ยวกับ
แสดงสิทธิ" หรือ"สมุดทะเบียน" ใบสาคัญแสดงสิทธิและผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่เี ก็บรักษาโดยนายทะเบียน
"สิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิ"
หมายถึงสิทธิทงั้ ปวงในใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัด เฉพาะสิทธิในการซือ้
หุ้น รองรับ สิ ท ธิ ใ นการเข้า ร่ ว มประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนนในการประชุ ม ผู้ถื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิและสิทธิในการได้รบั ค่าเสียหายในกรณีหนุ้ รองรับไม่เพียงพอ
"หุน้ รองรับ"
หมายถึ ง หุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท เอื ้ อ วิ ท ยา จ ากั ด (มหาชน) จ านวน
13,162,525,880 หุน้ ที่จดั สรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ รวมทัง้
หุน้ สามัญเพิ่มทุนที่จะออกเพิ่มเติมในกรณีมีการปรับสิทธิภายใต้ขอ้ กาหนดสิทธิ
“หุน้ ”
หมายถึงหุน้ สามัญฯ ของบริษัท เอือ้ วิทยา จากัด (มหาชน)
“ระยะเวลาการแจ้งความจานง หมายถึงระยะเวลาที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิซ่งึ ประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญ
ในการใช้สิทธิ”
เพิ่มทุนของบริษัท สามารถแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.3
"วันออกใบสาคัญแสดงสิทธิ"
หมายถึงวันที่ 11 มิถนุ ายน 2564
"วันกาหนดการใช้สิทธิ"
ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 ของข้อกาหนดสิทธิ
“สานักงาน ก.ล.ต.”
หมายถึงสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
"นายทะเบี ย นใบส าคั ญ แสดง หมายถึงบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
สิทธิ" หรือ “นายทะเบียน”
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
4

ข้อกาหนดสิทธิ ใบสาคัญแสดงสิทธิ (UWC-W3)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

โทรศัพท์ 02-009-9000 โทรสาร 02-009-9991
และ/หรือ นิติบุคคลใดๆ ที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ ราย
ใหม่ท่ีรบั โอนสิทธิและหน้าที่ของนายทะเบียนเกี่ยวกับการเป็ นนายทะเบียนใบสาคัญ
แสดงสิทธินี ้
“ตลาดหลักทรัพย์”
หมายถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
"ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์"
หมายถึงบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
“ระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาด หมายถึงระบบเปิ ดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาด
หลักทรัพย์”
หลักทรัพย์
2. รำยกำรทั่วไป
ใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นใบสาคัญแสดงสิทธิท่อี อกและเสนอขายตามประกาศ ทจ. 34/2551
3. ใบสำคัญแสดงสิทธิสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ
3.1. นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ท่ีจะต้องออกใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิทุก รายสาหรับ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ีฝากไว้กับศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องระบุช่ือ“ศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์” เป็ นผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิแทนในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ
จะออกใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามแบบที่นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิกาหนดให้แก่ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์
3.2. นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิมี หน้าที่ตามสัญญาแต่งตัง้ นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะต้องจัดทาและเก็บ
รักษาสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิไว้จนกว่าใบสาคัญแสดงสิทธิทงั้ หมดจะมี การใช้สิทธิซือ้ หุน้ รองรับของบริษัท
หรือจนกว่าครบกาหนดอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี)
3.3. ผูท้ รงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิ
3.3.1. ผูท้ รงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิกรณีท่ วั ไป สิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบคุ คลที่ปรากฏ
ชื่ อ เป็ น เจ้าของใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ในจานวนดังกล่ าวที่ร ะบุอยู่ในสมุดทะเบีย นผู้ถือ ใบสาคัญ แสดงสิทธิ ใน
ขณะนั้นๆ หรือในวันก่อนวันแรกของการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคั ญแสดงสิทธิ (วันก่อนวันแรกที่ขึน้
เครื่องหมาย SP) เว้นแต่จะได้มีการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิซ่งึ สามารถใช้ยนั กับผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิได้ตาม
ข้อ 4.1.1 เกิดขึน้ แล้วในวันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนที่เกี่ยวข้องข้างต้นซึ่งสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่
ผูร้ บั โอนใบสาคัญแสดงสิทธิ
3.3.2. ผูท้ รงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิกรณีท่ศี ูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์เป็ นผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิแทน สิทธิในใบสาคัญ
แสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิได้รบั แจ้งเป็ นหนังสือจากศูนย์รบั
ฝากหลักทรัพย์ว่าเป็ นผู้ทรงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิ ในจานวนตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้แจ้งต่อนาย
ทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยจานวนดังกล่าวจะต้องไม่ เกินกว่าจานวนรวมของใบสาคัญแสดงสิทธิในชื่อของ
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ท่ีระบุอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิในขณะนัน้ ๆ หรือในวันก่อนวันแรกของ
การปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ
3.4. เมื่อศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อ นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ท่ีจะต้อง
ออกใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผทู้ รงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีฝากไว้กบั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และลงทะเบียนให้ ผู้
ทรงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิ รายดังกล่าวเป็ นผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ตาม
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จานวนที่ได้รบั แจ้งจากศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ ทัง้ นีเ้ มื่อได้มีการออกใบสาคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นาย
ทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิจะแก้ไขจานวนรวมของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ลี งทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิทธิไว้ในชื่อของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ โดยหักจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผูท้ รงสิทธิ
ในใบสาคัญแสดงสิทธิออก ส่วนจานวนรวมของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีปรากฏในใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญ
แสดงสิทธิท่ีออกให้แก่ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์นนั้ หากนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ได้ทาการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุ
ใดก็ตาม) ให้ถือว่ามีจานวนลดลงตามจานวนของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ไี ด้แยกไปออกใบสาคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียน
ไว้ในชื่อของผูท้ รงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว
4. กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
4.1 การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิท่มี ิได้ฝากไว้กบั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี ้
4.1.1 แบบการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้โอนและผู้รับโอนการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ จะสมบูรณ์เมื่อผูโ้ อน
ใบสาคัญแสดงสิทธิซ่ึงเป็ นผูท้ ่ีสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิระบุช่ือเป็ น เจ้าของใบสาคัญแสดงสิทธิใน
จานวนที่จะทาการโอนหรือผูร้ บั โอนคนสุดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผูท้ ่ีปรากฏชื่อ
ดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผรู้ บั โอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้
ด้วย
ผลการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ ระหว่างผู้รบั โอนกับบริษัท การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ จะใช้ยันกับบริษัทได้ก็
ต่อเมื่อนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิได้รบั คาขอลงทะเบียนการโอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิพร้อมทั้งใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ท่ีผู้รับโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้ลงลายมือชื่อเป็ นผู้รับโอนในด้านหลังของใบสาคัญแสดงสิทธินั้น
ครบถ้วนแล้ว
ผลของการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิระหว่างผูร้ บั โอนกับบุคคลภายนอก การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิจะใช้ยนั กับ
บุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิได้ลงทะเบียนการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิในสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว
4.1.2 การขอลงทะเบียนการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ จะต้องกระทา ณ สานัก งานใหญ่ของนายทะเบียนใบสาคัญแสดง
สิทธิในวันและเวลาทาการของนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ และจะต้องทาตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียน
ใบสาคัญแสดงสิทธิกาหนด โดยผูข้ อลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีลงลายมือชื่อครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 4.1.1 พร้อมทัง้ หลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับ
โอนใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามที่นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิกาหนดให้แก่ นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ
และให้น ายทะเบี ยนใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ออกใบรับค าขอลงทะเบี ยนการโอนใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ ให้แก่ผู้ขอ
ลงทะเบียนนัน้
4.1.3 นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิจะลงทะเบียนการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิทธิ พร้อมทัง้ รับรองการโอนไว้ในใบสาคัญแสดงสิทธิภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่นายทะเบียนใบสาคัญแสดง
สิทธิได้รบั คาขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในกรณีท่ีไม่ตอ้ งออกใบสาคัญแสดงสิทธิให้ใ หม่ หรือ
ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ที่นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิได้รบั คาขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้องในกรณีท่ตี อ้ งออกใบสาคัญแสดงสิทธิให้ใหม่
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4.1.4 นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รบั ดาเนินการตามคาขอลงทะเบียนการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ
หากนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิเห็นว่าการโอนใบสาคัญแสดงสิทธินนั้ จะขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อข้อจากัด
การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) โดยนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิจะแจ้งให้ผขู้ อลงทะเบียนทราบภายใน 7
วันทาการนับแต่วนั ที่นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้รบั คาขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
4.2 สาหรับการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ี ฝากไว้กับศูนย์รับ ฝากหลักทรัพย์ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานกากับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. วิธีกำรใช้สิทธิและเงือ่ นไขกำรใช้สิทธิ
5.1 วันกาหนดการใช้สิทธิ
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิในการซือ้ หุน้ รองรับของบริษัทได้ในวันทาการสุดท้ายของ
ทุกๆ ไตรมาสของแต่ละปี ปฏิทิน (กล่าวคือ วันทาการสุดท้ายของเดือน มีนาคม มิถนุ ายน กันยายน ธันวาคม) ตลอดอายุ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ("วันกำหนดกำรใช้สิทธิ") ในกรณีท่ีวันใช้สิทธิดัง กล่าวไม่ตรงกับวันทาการ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิ
ดังกล่าวเป็ นวันทาการสุดท้ายก่อนหน้าวันกาหนดการใช้สิทธิครัง้ ดังกล่าว
วันกาหนดการใช้สิทธิครัง้ แรกตรงกับวันที่ 30 กันยำยน 2564 และวันกาหนดการใช้สิทธิครัง้ สุดท้ายคือวันที่ใบสาคัญ
แสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 10 มิถุนำยน 2566 อย่างไรก็ตามหากวัน
กาหนดการใช้สิทธิครัง้ สุดท้ายไม่ตรงกับวันทาการ ให้เลื่อนวันกาหนดการใช้สิทธิครัง้ สุดท้ายขึน้ มาเป็ นวันทาการสุดท้าย
ก่อนหน้าวันกาหนดการใช้สิทธิครัง้ สุดท้ายเดิม
ทัง้ นี ้ บริษัทจะไม่เรียกให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิใช้สิทธินอกเหนือจากวันกาหนดการใช้สิทธิท่รี ะบุไว้ขา้ งต้น
5.2 การใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ในการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิท่ีตนถืออยู่ทงั้ หมดหรือบางส่วนก็ได้ สาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีเหลือและไม่ได้ใช้สิทธิ ภายในวันกาหนดการ
ใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย บริษัทจะถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวและให้
ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธินนั้ ๆ สิน้ สภาพโดยไม่มีการใช้สิทธิ
5.3 ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
5.3.1 ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญฯ แต่ละครัง้ (ยกเว้นการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย)
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิซ่งึ ประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทจะต้องแจ้ง ความจานงใน
การใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามวิธีการและขัน้ ตอนการใช้สิทธิตามข้อ 5.4 (“ความ
จานงในการใช้สิทธิ”) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทาการก่อนวันกาหนดการใช้
สิทธิในแต่ละครัง้ (“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ”)
ทัง้ นี ้ บริษัทจะไม่ปิดสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อกาหนดสิทธิของ
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิในการที่จะใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทและบริษัทจะแจ้ง ข่าวและรายละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับกาหนดวันใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ
รายละเอียดบัญชีธนาคารเพื่อการจองซือ้ และใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ บุคคลที่บริษัทจะแต่งตัง้ ให้เป็ น
ตัว แทนรับ แจ้ง ความจ านงในการใช้สิท ธิ (ถ้า มี ) และสถานที่ ท่ี ใ ช้สิท ธิ ผ่ า นระบบเผยแพร่ข้อ มูลของตลาด
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หลักทรัพย์ หรือระบบอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด เพื่อแจ้งให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 5 วันทาการก่อนวันเริ่มระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิแต่ละครัง้
5.3.2 ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญฯครัง้ สุดท้าย
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องแจ้ง ความจานงตามวิธีการและขั้นตอนการใช้สิทธิตามข้อ 5.4 ในระหว่างเวลา
9.00 น. ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันกาหนดใช้สิทธิครัง้ สุด ท้าย (“ระยะเวลำกำรแจ้งควำม
จำนงในกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย”)
ทัง้ นี ้ บริษัทจะแจ้งข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกาหนดวันใช้สิทธิระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้
สิทธิครัง้ สุดท้ายอัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ รายละเอียดบัญชีธนาคารเพื่อการจองซือ้ และใช้สิทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ บุคคลที่บริษัทจะแต่งตัง้ ให้เป็ นตัวแทนรับแจ้ง ความจานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) และสถานที่ท่ี
ใช้สิทธิผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์ หรือระบบอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด เพื่อแจ้งให้ผู้
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทาการก่อนวันเริ่มระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้
สิทธิครัง้ สุดท้าย พร้อมทัง้ ส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียน
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพัก การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ สุดท้าย โดยบริษัทจะปิ ดสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ สุดท้ายเป็ นเวลา 21 วัน ก่อนวันกาหนด
ใช้สิทธิครัง้ สุดท้ายและตลาดหลักทรัพย์จะทาการขึน้ เครื่องหมายห้ามการซือ้ ขายชั่วคราว (SP) เพื่อห้ามการซือ้
ขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ล่วงหน้า 2 วันทาการก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนในกรณี ท่ีวันเริ่มปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อพัก การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ใช่วนั ทาการของตลาดหลักทรัพย์ ให้เลื่อนวันเริ่มปิ ด
สมุดทะเบียนเป็ นวันทาการสุดท้ายก่อนหน้าวันเริ่มปิ ดสมุดทะเบียนเดิมดัง กล่าว ทัง้ นีใ้ บสาคัญแสดงสิทธิจะพัก
การซือ้ ขายจนถึงวันกาหนดใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย
5.4 วิธีการใช้สิทธิและขัน้ ตอนการใช้สิทธิ
5.4.1 ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถขอรับใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนได้ท่ีบริษัทและ/หรือ
ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.uwc.co.th โดย
สามารถแจ้งความจานงในการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนได้ท่ีบริษัทและ/หรือ ตัวแทนรับแจ้ง ความจานงในการ
ใช้สิทธิ (ถ้ามี) ตามระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิตามที่ระบุในข้อ 5.3 ข้างต้น
ที่อยู่บริษัท : 247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์

: 02-543-9020-8

ในกรณีท่ีใบสาคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบใบหุน้ (Script) ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้ใบสาคัญแสดงสิทธิ
เป็ นหลักฐานในการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิได้ทนั ที
ในกรณีท่ีใบสาคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีตอ้ งการใช้สิทธิ
ต้องแจ้งความจานงและกรอกแบบคาขอเพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด ดังนี ้
• ในกรณีท่ผี ถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิมีบญ
ั ชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ของตนอยู่ในบัญชี “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ตี อ้ งการใช้สิทธิตอ้ งแจ้งความจานงและกรอกแบบ
ค าขอเพื่ อ ขอถอนใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ต ามที่ ต ลาดหลัก ทรัพ ย์ก าหนดโดยยื่ น ต่อ บริษั ท หลัก ทรัพ ย์ท่ี เ ป็ น
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นายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ (Broker)ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าวจะดาเนินการแจ้งกับศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิจากบัญชี “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อ
ผู้ฝ าก” โดยศู น ย์รับ ฝากหลัก ทรัพ ย์จ ะด าเนิ น การออกใบแทนใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ เ พื่ อ ใช้เ ป็ น หลัก ฐาน
ประกอบการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
• ในกรณี ท่ีผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ โดยใบสาคัญแสดงสิทธิ อยู่กับศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์ใน “บัญชีบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์” ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีตอ้ งการใช้สิทธิ ต้องแจ้งความจานง
และกรอกแบบคาขอเพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยยื่นต่อศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิ จาก “บัญชีบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์” โดยศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะ
ดาเนินการออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ เพื่อใช้เป็ นหลัก ฐานประกอบการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ทัง้ ที่ถื อเป็ นใบสาคัญแสดงสิทธิและในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ที่ประสงค์จะ
ใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิโดยต้องดาเนินการและส่ง
เอกสารแจ้งความจานงในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ดังนี ้
1) แบบแสดงความจานงการใช้สิทธิ ซือ้ หุ้น สามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกข้อ ความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนทุก
รายการ พร้อมลงนามโดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิและส่งให้แก่บริษัท และ/หรือตัวแทนรับแจ้ง ความจานงใน
การใช้สิทธิ (ถ้ามี) ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
2) ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด ซึ่งผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิลงลายมือชื่อผูโ้ อนด้านหลัง ตามจานวนที่ระบุในแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิ และหนังสือมอบ
อานาจให้ผอู้ ื่นมารับใบสาคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่ สาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิท่ยี งั ไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี) และส่ง
ให้แก่ บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี)
3) ชาระเงินตามจานวนที่ระบุในใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน และส่งหลักฐานการชาระเงิน
ให้แก่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) โดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีประสงค์
จะใช้สิทธิซือ้ หุน้ จะต้อง
ก. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ธนำคำร กรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) สำนักงำนใหญ่สีลม
บัญชี “บริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน)” เลขที่บัญชี 101-5982992 โดยให้แนบหลักฐานการโอน
เงินที่ธนาคารออกให้พร้อมระบุช่ือ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อไว้ดว้ ย หรือ
ข. ชาระเป็ นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วัน
ทาการนับจากวันที่แจ้งความจานงการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ โดยเช็คบุคคลแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟต์ตอ้ ง
ลงวันที่ก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิในครัง้ นัน้ ไม่นอ้ ยกว่า 3 วันทาการ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บริษัท
เอือ้ วิทยา จากัด (มหาชน)” โดยให้ระบุช่ือ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ไว้ดา้ นหลังด้วย
หรือ
ค. ชาระโดยวิธีการอื่นตามแต่ท่ีบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้ง ความจานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี)จะเป็ นผู้
กาหนดและแจ้งให้ทราบต่อไป
ทัง้ นีก้ ารใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญฯดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้
สิทธิ (ถ้ามี) เรียกเก็บเงินดังกล่าวได้แล้วเท่านัน้ หากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
(ถ้ามี) เรียกเก็บเงินไม่ได้ดว้ ยเหตุผลใดๆ ที่มิได้เกิด จากความผิดของบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความ
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จานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) บริษัทจะถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญ
เพิ่มทุนในครัง้ นั้น โดยบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้ง ความจานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะจัดส่งใบสาคัญ
แสดงสิทธิพร้อมกับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรื อ ดราฟต์ ที่เรียกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ภายใน 14 วัน นับจากวันกาหนดการใช้สิทธิในครัง้ นัน้ ๆ แต่ทงั้ นีไ้ ม่ถือเป็ น การตัดสิทธิท่ีผถู้ ือใบสาคัญแสดง
สิทธิจะใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนในครัง้ ต่อไป เว้นแต่เป็ นการใช้สิทธิในครัง้ สุดท้าย บริษัทจะถือว่าใบสาคัญ
แสดงสิทธินนั้ ๆ สิน้ สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิซ่งึ บริษัทและ/หรือ ตัวแทนรับแจ้ง ความจานงในการใช้สิทธิ
(ถ้ามี) จะไม่รบั ผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใดๆ
4) ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรือภาษี อื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บงั คับในการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญฯ ตามใบสาคัญแสดง
สิทธิ
5) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ
ก. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สาเนาบัตรประชาชน หรือสาเนาบัตรข้าราชการ หรือสาเนาบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/ ชื่อสกุล ซึ่งทาให้ช่ือ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการเช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็ นต้น) พร้อมลง
ลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผใู้ ช้สิทธิเป็ นผู้เยาว์จะต้องแนบหนังสือยินยอมของบิดาหรือมารดา
หรือผูป้ กครอง(แล้วแต่กรณี) สาเนาบัตรประชาชนของ บิดาหรือมารดาหรือผูป้ กครอง และสาเนาทะเบียน
บ้านที่ผเู้ ยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
ข. บุคคลธรรมดาต่างด้าว : สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้อง
ค. นิติบุคคลสัญ ชาติไทย : สาเนาหนังสือรับรองบริษัทที่กระทรวงพาณิ ชย์ออกให้ไม่เกิน 6เดือนก่อนวัน
กาหนดการใช้สิทธิในครัง้ นั้น ๆ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ีอานาจที่มีช่ือปรากฏอยู่ใน
หนังสือรับรองบริษัทนัน้ และ เอกสารหลักฐานของกรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อตามก) หรือ ข) พร้อม
ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
ง. นิติบุคคลต่างด้าว : สาเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตัง้ นิติบุคคล และ/หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคล
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ีอานาจ และเอกสารหลักฐานของกรรมการผูม้ ี
อานาจลงลายมือชื่อตามก) หรือ ข) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องและรับรองโดย Notary
public ของประเทศที่ออกเอกสารนัน้ ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิในครัง้ นัน้ ๆ
จ. คัสโตเดียน (Custodian) : สาเนาเอกสารการจดทะเบียน พร้อมหนังสือแต่งตัง้ คัสโตเดียนและเอกสาร
หลักฐานของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อตามก) หรือ ข) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง และรับรอง
โดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสารนัน้ ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิในครัง้ นัน้ ๆ
ทัง้ นี ้ หากผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัท และ/หรือ
ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ขอสงวนสิทธิท่จี ะถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะ
ใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นัน้ ๆ อย่างไรก็ตามบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้
สิทธิ (ถ้ามี) สามารถใช้ดลุ พินิจในการพิจารณาให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้
ตามความเหมาะสม
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5.4.2 จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีขอใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนจะต้องเป็ นจานวนเต็มเท่านัน้ โดยอัตราการ
ใช้สิทธิ เท่า กับใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้น สามัญฯ 1 หุ้น เว้นแต่กรณี มี การปรับอัตราการใช้สิทธิ ตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 6
5.4.3 จานวนหุน้ สามัญฯที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิจะคานวณโดยการนาจานวนเงินในการใช้สิทธิซ่งึ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิทธิได้ชาระตามที่กล่าวข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินนั้ โดยบริษัทจะออกหุน้ สามัญฯ
เป็ นจานวนเต็ม ไม่เกินจานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิ คูณด้วยอัตราการใช้สิทธิหากมีการปรับราคาการใช้
สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิแล้วทาให้มีเศษเหลืออยู่จากการคานวณดังกล่าว บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้ง
ความจานงในการใช้สิทธิ (ถ้า มี) จะไม่นาเศษดัง กล่าวมาคิดคานวณและจะชาระเงินที่ เหลือจากการใช้สิทธิ
ดังกล่าวเป็ นเช็คระบุช่ือขีดคร่อมเฉพาะคืนให้แก่ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยทางไปรษณียล์ งทะเบียนภายใน
14 วัน นับจากวันกาหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ โดยไม่มีดอกเบีย้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ
ในกรณีท่ีตอ้ งมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ
ตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจานวนหุน้ สามัญฯ ที่จะได้รบั จากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดง
สิทธิให้ตดั เศษของหุน้ ทิง้
5.4.4 ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญฯ ไม่ต่ากว่า100 หุน้ สามัญฯ โดยจานวนหน่วยของ
ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ท่ี ข อใช้สิท ธิ ซื อ้ หุ้น สามัญ ฯ จะต้อ งเป็ น จ านวนเต็ ม เท่ า นั้น อย่ างไรก็ ต าม ในกรณี ท่ี ผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิในการซือ้ หุน้ ต่ากว่า 100 หุน้ สามัญฯ จะต้องใช้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญฯ ในครัง้ เดียว
ทัง้ จานวน ยกเว้นในการใช้สิทธิครัง้ สุดท้ายผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญฯ โดย
ไม่มีการกาหนดจานวนหุน้ สามัญฯ ขัน้ ต่า
5.4.5 หากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้ง ความจานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ได้รบั เอกสารแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
ตามข้อ 5.4.1 ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือจานวนเงินที่บริษัทได้รบั ชาระไม่ครบตามจานวนที่ระบุไว้ในแบบ
แสดงความจานงการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญฯ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิกรอกลง
ในแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญฯ นัน้ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่
ครบถ้วนถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรข้อบังคับ หรือกฎหมายต่างๆ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
จะต้องทาการแก้ไขให้ถกู ต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ หากผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิไม่ทาการแก้ไขให้ถกู ต้องภายในระยะเวลาดังกล่าวบริษัทและ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้
สิทธิ(ถ้ามี) จะถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญฯในครัง้ นัน้ ๆ และบริษัท
และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะจัดส่งเงินที่ได้รบั โดยไม่มีดอกเบีย้ และใบสาคัญแสดง
สิทธิคืนให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ภายใน 14 วัน นับจากวันกาหนดการใช้สิทธิในครัง้ นัน้ ๆ ตามวิธีการและ
เงื่อนไขที่กาหนดโดยบริษัทและ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี)
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถแจ้งความจานงการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญฯใหม่ได้ในวันกาหนดการใช้สิทธิ
ครัง้ ต่อไป เว้นแต่การใช้สิทธิครัง้ นัน้ จะเป็ นการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย ให้ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธินนั้ ๆ สิน้ สภาพลง
โดยไม่มีการใช้สิทธิ บริษัทจะไม่รบั ผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใดๆ
5.4.6 ในกรณีท่ผี ถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิชาระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัท และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจานงใน
การใช้สิทธิ (ถ้ามี) มีสิทธิท่ีจะดาเนินการประการใดประการหนึ่งดังต่อไปนีต้ ามที่ บริษัทและ/หรือ ตัวแทนรับแจ้ง
ความจานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะเห็นสมควร
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(ก) ให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิชาระเงินเพิ่มเติม ตามจานวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลา
การแจ้งความจานงในการใช้สิทธิในครัง้ นั้น หากบริษัท และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
(ถ้ามี) ไม่ได้รบั เงินครบตามจานวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าวบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้ง
ความจานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะถือว่าการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิในครัง้ นัน้ สิน้ สภาพลงโดยไม่มี
การใช้สิทธิหรือ
(ข) ถือว่าจานวนหุน้ สามัญฯที่จองซือ้ มีจานวนเท่ากับจานวนเงินที่ได้รบั จากการใช้สิทธิตามราคาการใช้สิทธิใน
ขณะนัน้ หรือ
(ค) ถือว่าการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิในครัง้ นัน้ สิน้ สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ
ทัง้ นี ้ ในการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย บริษัทจะดาเนินการตามข้อ (ข) ข้างต้น และการกระทาใดๆของบริษัทและ/หรือ
ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ให้ถือว่าเป็ นที่สุดในกรณีตามข้อ (ก) และ (ค) บริษัท และ/หรือ
ตัว แทนรับแจ้ง ความจานงในการใช้สิท ธิ (ถ้า มี ) จะส่ ง เงิ นที่ ได้รับไว้คื นเป็ น เช็ค ระบุช่ื อ ขี ดคร่อ มเฉพาะและ
ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิโดยจะถือ ว่าไม่มีการใช้สิทธิดงั กล่าว โดยจะส่งคืนให้แก่ผถู้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณียล์ งทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกาหนดการใช้สิทธิในครัง้ นัน้ ๆ โดยไม่มี
ดอกเบีย้
ในกรณีตามข้อ (ข) บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้ง ความจานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะถือว่ามีการใช้สิทธิเพียง
บางส่วน และบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้ง ความจานงในการใช้สิทธิ(ถ้ามี) จะส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิหรือ
ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือคืนให้กับผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณียล์ งทะเบียนภายใน 14 วัน
นับจากวันกาหนดการใช้สิทธิในครัง้ นัน้ ๆ พร้อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) โดยไม่มีดอกเบีย้ โดยชาระเป็ นเช็ค ดราฟต์
ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคาสั่งจ่ายเงินของธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมสั่ง จ่ายเฉพาะชื่อผูถ้ ือใบสาคัญสิทธิ อย่างไรก็ดี
ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ยี งั ไม่มีการใช้สิทธิดงั กล่าว ยังมีผลต่อไปจนถึงวันกาหนดการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย เว้นแต่เป็ น
การใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย
5.4.7 ในกรณีท่ีบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้ง ความจานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ไม่สามารถคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ
ให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันครบกาหนดการใช้สิทธิ ในครัง้ นั้น ๆ ผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิจะได้รบั ดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธินบั แต่วนั ที่
พ้นกาหนด 14 วันดัง กล่าวจนถึงวันที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้รับเงินคืน อย่างไรก็ดี หากบริษัท และ/หรือ
ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ได้ทาการส่งเช็ค ดราฟต์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคาสั่งจ่ายเงิน
ของธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่อผูถ้ ือใบสาคัญสิทธิ ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่อยู่ท่ีระบุในหนังสือ
แสดงความจานงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้วให้ถือ ว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้รบั เงินคืนโดยชอบและผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป
5.4.8 เมื่อผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการแจ้งความจานง
การใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน กล่าวคือได้ส่งมอบทัง้ ใบสาคัญแสดงสิทธิแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิซือ้ หุน้
สามัญฯ พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ ตามข้อ 5.4.1 และชาระเงินค่าจองซือ้ หุ้นสามัญฯถูกต้องและ
ครบถ้วนสมบูรณ์ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะไม่ สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมเป็ น
หนังสือจากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี)
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5.4.9 เมื่อพ้นกาหนดวันกาหนดใช้สิทธิครัง้ สุดท้ายแล้ว แต่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิยงั มิได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของการใช้
สิทธิท่บี ริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) กาหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสาคัญ
แสดงสิทธินนั้ ๆ สิน้ สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิและผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิใดๆ ไม่ได้อีก
5.4.10 ในกรณีท่ีผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นจานวนมากกว่าจานวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ
บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้ง ความจานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะส่งใบสาคัญแสดงสิทธิใบใหม่โดยมีจานวน
ของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ลี ดลงให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวหากใบสาคัญแสดงสิทธินนั้ อยู่ในระบบใบ
หุน้ โดยทางไปรษณียล์ งทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันครบกาหนดการใช้สิทธินั้น ๆ และจะทาการยกเลิก
ใบสาคัญแสดงสิทธิใบเก่า
5.4.11 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจานวนหุน้ สามัญฯที่ออก
ใหม่สาหรับการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ภายใน 14 วัน นับตัง้ แต่วนั ที่บริษัทได้รบั ชาระค่าหุน้ ตามจานวนที่มีการใช้สทิ ธิ
แต่ละครัง้ และบริษัทจะดาเนินการให้นายทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทจดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีได้ใช้
สิทธินั้นเข้าเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ตามจานวนหุน้ สามัญที่คานวณได้จากการใช้สิทธิใน
ครัง้ นัน้
ทั้งนี ้ บริษัทจะดาเนิน การยื่นคาขอให้รบั หุ้น สามัญเพิ่มทุนที่ออกจากการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับแต่วันกาหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ หุ้น
สามัญฯใหม่ท่ีออกจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุน้ สามัญของบริษัท
ที่ได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทุกประการ นับตัง้ แต่วนั ที่มีการจดแจ้งชื่อของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือผูร้ บั สิทธิแทน
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทและจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วจากการออกหุน้ สามัญฯใหม่จากการใช้สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิกบั กระทรวงพาณิชย์แล้ว
5.4.12 ในกรณีท่ีหนุ้ สามัญฯที่สารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษัทจะดาเนิน การชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึน้
ให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีไม่ สามารถใช้สิทธิได้ตามข้อ 7 อย่างไรก็ตามในกรณีท่ีผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
เป็ นบุคคลต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้เพราะถูกจากัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่
ระบุในข้อบังคับของบริษัท บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ีไม่ สามารถใช้สิทธิได้
ถึงแม้ว่าจะมีหนุ้ สามัญฯเพียงพอ
5.4.13 นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-009-9000
โทรสาร: 02-009-9991
Website :http://www.set.or.th/tsd
นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบการปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียนผู้
ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ จ ะต้อ งประกอบด้ว ยชื่ อ เต็ ม สัญ ชาติ และที่ อ ยู่ ข องผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ แ ละ
รายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์กาหนด ในกรณีขอ้ มูลไม่ตรงกันบริษัทจะถือ ว่า สมุด
ทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นข้อมูลที่ถกู ต้องผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิมี หน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลง
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หรือข้อผิดในรายละเอียดในการลงบันทึกในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิและนายทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว
5.4.14 วิธีการส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริษัทจะดาเนินการส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่บุคคลตามรายชื่อผูท้ ่ีได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
และบริษัทจะดาเนินการออกและส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดดังนี ้
1) กรณีท่ีผูไ้ ด้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชี ขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์หรือศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามจานวนที่ได้รบั จัดสรรให้แก่ผทู้ ่ีได้รบั การจัดสรรทาง
ไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยู่ท่ีระบุในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ภายใน 15 วันทาการ นับแต่วนั ที่ออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้ ผูท้ ่ไี ด้รบั การจัดสรรจะไม่สามารถขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีได้รบั การจัดสรรใน
ครัง้ นีใ้ นตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รบั ใบสาคัญแสดงสิทธิซ่งึ อาจได้รบั ภายหลังจากที่ใบสาคัญแสดง
สิทธิของบริษัทเริ่มซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์
2) กรณีท่ผี ทู้ ่ไี ด้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิมีบญ
ั ชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์กบั บริษัทหลักทรัพย์
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะนาใบสาคัญแสดงสิทธิ ฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับ ฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย)
จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีบริษัทนัน้ ฝาก
หลักทรัพย์อยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นนั้ ก็จะบันทึกยอดบัญชีจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีผไู้ ด้รบั
จัดสรรฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่ได้รบั การจัดสรรภายใน 7 วันทาการ นับจากวันที่ออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนีผ้ ทู้ ่ีได้รบั การจัดสรรจะสามารถขายใบสาคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้
ทันทีท่ีตลาดหลักทรัพย์อนุมตั ิให้ทาการซือ้ ขายใบสาคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ทงั้ นี ้ ชื่อของผูถ้ ือหุน้ ที่
ได้รับการจัดสรรจะต้องตรงกับชื่อ เจ้าของบัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ท่ีผู้ท่ีได้รับ การจัดสรรประสงค์ท่ีจะฝาก
ใบสาคัญแสดงสิทธิไว้ มิฉะนัน้ แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิท่จี ะดาเนินการออกใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผทู้ ่ีได้รบั
การจัดสรรตาม 1) แทน
3) กรณีท่ีผไู้ ด้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิมีบญ
ั ชีซือ้ ขายหลักทรัพย์กบั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่
600
บริษัทจะนาใบสาคัญแสดงสิทธิฝากไว้ท่ศี นู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์และศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชี
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามจานวนที่ได้รบั การจัดสรรไว้ในบัญชีของบัญชีผอู้ อกหลักทรัพย์ส มาชิกเลขที่
600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผทู้ ่ีได้รบั การจัดสรรภายใน 7 วันทาการนับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดง
สิทธิ เมื่อผูถ้ ือหุน้ ที่ได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ตอ้ งการขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ผูถ้ ือหุน้ ดัง กล่าว
จะต้องถอนใบสาคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชีเลขที่ 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัท หลักทรัพย์ท่วั ไป
ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดาเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ
กาหนด ดังนัน้ ในกรณีนี ้ ผูถ้ ือหุน้ ที่ได้รบั จัดสรรจะสามารถขายใบสาคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทนั ที
ที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ทาการซือ้ ขายใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัทได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผูถ้ ือหุน้
ที่ได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิได้ดาเนินการถอนใบสาคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชีเลขที่ 600 ดังกล่าว
แล้ว
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5.4.15 การส่งมอบหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ในการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญฯของบริษัทตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญ
แสดงสิทธิท่ใี ช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญฯสามารถเลือกให้บริษัทดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้
1) ในกรณีท่ีผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีได้รบั การจัดสรรหุน้ ประสงค์จะขอรับใบหุน้ สามัญฯ โดยให้ออกใบหุน้ ใน
นามของผู้ถื อ ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ศูน ย์รับ ฝากหลัก ทรัพ ย์จ ะส่ ง มอบใบหุ้น ตามจานวนที่ ใ ช้สิท ธิ แ ก่ ผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับ ตามชื่อ ที่อยู่ ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนใบสาคัญแสดง
สิทธิ ภายใน 15 วันทาการนับจากวันครบกาหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ ในกรณีนี ้ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ใี ช้
สิทธิซือ้ หุน้ สามัญฯจะไม่สามารถขายหุน้ สามัญฯที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รบั
ใบหุน้ ซึ่งอาจจะได้รบั ภายหลังจากที่หุน้ สามัญฯที่เกิดจากการใช้สิทธิได้รบั อนุญาตให้เข้าทาการซือ้ ขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
2) ในกรณีท่ีผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีได้รบั การจัดสรรหุน้ ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุน้ สามัญฯ แต่ประสงค์จะใช้
บริการของศูนย์ฝากหลักทรัพย์ โดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิประสงค์ท่จี ะฝากหุน้ สามัญฯที่เกิดจากการใช้สทิ ธิ
ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิมีบั ญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี ้ ศูนย์รบั
ฝากหลักทรัพย์จะดาเนิน การนาหุ้น สามัญ ฯที่เกิ ด จากการใช้สิท ธิ ฝากไว้กับ “บริษัทศูนย์ฝากหลัก ทรัพ ย์
(ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก“และศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุน้ สามัญฯที่บริษัท
หลักทรัพย์นนั้ ฝากหุน้ สามัญฯอยู่ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นนั้ ก็จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุน้ สามัญฯ
ที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญฯฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผใู้ ช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญฯ
ภายใน 7วันทาการนับจากวันครบกาหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีนีผ้ ถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีได้รบั
การจัดสรรหุน้ สามัญฯ จะสามารถขายหุน้ สามัญฯที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีท่ีตลาด
หลักทรัพย์อนุญาตให้หนุ้ สามัญฯที่เกิดจากการใช้สิทธิทาการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน
กรณี ท่ีผู้ถือใบสาคัญแสดงสิท ธิ ท่ีใช้สิทธิ ซือ้ หุ้น สามัญฯ เลือกให้บริษัทดาเนิน การตามข้อ 2) ชื่อของผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีได้รบั การจัดสรรหุน้ จะต้องตรงกับชื่อ เจ้าของบัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ท่ีผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิ ท ธิ ป ระสงค์ท่ี จ ะฝากหุ้น สามัญ ฯไว้ในบัญ ชีห ลัก ทรัพ ย์ดัง กล่ า ว มิ ฉะนั้น บริษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ ท่ีจะ
ดาเนินการออกใบหุน้ แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ไี ด้รบั การจัดสรรหุน้ ตามข้อ 1) แทน
3) ในกรณีท่ีผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญฯไม่ประสงค์จะขอรับใบหุน้ แต่ประสงค์จะใช้บริ การ
ของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ โดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิประสงค์ท่ีจะฝากหุน้ สามัญฯไว้ในบัญชีของบริษัทผู้
ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้ บริษัทจะดาเนินการนาหุน้ สามัญฯที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับ
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์และศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุน้ สามัญฯตามจานวนที่ผถู้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิได้รบั การจัดสรรไว้ในบัญชีผอู้ อกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝาก
ให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ไี ด้รบั จากการจัดสรรหุน้ ภายใน 7 วันทาการนับจากวันครบกาหนดการใช้สิทธิ
ในแต่ละครัง้ เมื่อผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีได้รบั การจัดสรรหุน้ ต้องการขายหุน้ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ี
ได้รบั การจัดสรรหุน้ ต้องถอนหุน้ ออกจากบัญชี เลขที่ 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ท่วั ไป
ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดาเนินงานตามที่ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ
กาหนดดังนัน้ ในกรณีนี ้ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ไี ด้รบั การจัดสรรหุน้ จะสามารถขายหุน้ ที่ได้รบั การจัดสรรใน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ได้ทัน ทีท่ี ตลาดหลักทรัพ ย์อนุญ าตให้หุ้นของบริษัท ทาการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักแห่ง
ประเทศไทย และผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ไี ด้รบั การจัดสรรหุน้ ได้ดาเนินการถอนหุน้ ออกจากบัญชีเลขที่ 600
ดังกล่าวแล้ว
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6. เงือ่ นไขกำรปรับสิทธิ
เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิม บริษัทจะดาเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ
และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง
ดังต่อไปนี ้
6.1 เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ ของบริษัท อันเป็ นผลมาจากการรวมหุน้ ที่ออกแล้วของบริษัทหรือการ
แบ่งแยกหุน้ ที่ออกแล้วของบริษัท โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนบั ตัง้ แต่
วันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัท ตามที่ประกาศผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลสื่ออิเลคทรอนิคส์ของตลาด
หลักทรัพย์
1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Price 1 =

Price 0 x Par 1
Par 0

2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Ratio 1 =

Ratio 0 x Par 0
Par 1

โดยที่

Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
Par 1

คือ มูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญฯหลังการเปลี่ยนแปลง

Par 0

คือ มูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญฯก่อนการเปลี่ยนแปลง

6.2 เมื่อบริษัทเสนอขายหุน้ สามัญฯออกใหม่ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)และ/หรือประชาชน
ทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจากัด โดย “ราคาสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สามัญฯที่ออกใหม่” ต่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาด
ต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษัท” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนบั ตัง้ แต่วนั
แรกที่ผู้ซือ้ หุ้นสามัญฯจะไม่ได้รบั สิทธิ ในการซือ้ หุน้ สามัญฯที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึน้ เครื่องหมายXR)
สาหรับกรณีท่ีเป็ นการเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม (Rights Offering) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุน้ สามัญที่ออก
ใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจากัด (แล้วแต่กรณี) ในการนี ้
"ราคาสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สามัญฯที่ออกใหม่" คานวณได้จากจานวนเงินทั้งหมดที่บริษัทจะได้รบั จากการเสนอขายหุ้น
สามัญฯ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากการเสนอขายหลักทรัพย์ท่ีออกนั้น (ถ้ามี) หารด้วยจานวนหุน้ สามัญที่ออกใหม่
ทัง้ หมด
อนึ่ง ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขายภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องซือ้ หุน้
ดังกล่าวด้วยกัน ให้นาราคาเสนอขายทุกราคามาคานวณราคาสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สามัญที่ออกใหม่แต่ในกรณีท่ีการเสนอ
ขายดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ตอ้ งซือ้ ด้วยกัน ให้นาเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดต่อหุน้
ของหุน้ สามัญของบริษัท" มาคานวณการเปลี่ยนแปลงเท่านัน้
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"ราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษัท" ได้กาหนดไว้เท่ากับมูลค่าการซือ้ ขายหุน้ สามัญของบริษัททัง้ หมดหารด้วย
จานวนหุน้ สามัญของบริษัทที่มีการซือ้ ขายทัง้ หมดในตลาดหลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 15 วันทาการติดต่อกันก่อน
วันที่ใช้ในการคานวณ
“วันที่ใช้ในการคานวณ” หมายถึงวันแรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สามัญฯจะไม่ได้รบั สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาด
หลักทรัพย์ขนึ ้ เครื่องหมาย XR) สาหรับกรณีท่เี ป็ นการเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม (Rights Offering) และ/หรือวันแรกของ
การเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่สาหรับกรณีท่ีเป็ นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีท่ีเป็ นการเสนอ
ขายให้แก่บคุ คลในวงจากัดแล้วแต่กรณี
ในกรณีท่ีไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษัท” เนื่องจากหุน้ สามัญไม่มีการซือ้ ขายในช่วงเวลา
ดังกล่าว บริษัทจะดาเนินการกาหนดราคายุติธรรมของหุน้ สามัญของบริษัทเพื่อใช้ในการคานวณแทน
“ราคายุติธรรม” หมายถึงราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Price 1 =

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

2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรคานวณดังนี ้
Ratio 1 =

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

โดยที่

Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
MP
A

B

คือ ราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษัท
คือ จานวนหุน้ สามัญที่ได้เรียกชาระเต็มมูลค่าแล้วณวันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ้น
เพื่อสิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญที่ออกใหม่กรณีการเสนอขายหุน้ สามัญให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม
และ/หรือวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้น สามัญที่ออกใหม่กรณี การเสนอหุ้น
สามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือกรณีเสนอขายหุน้ สามัญให้แก่บคุ คลในวงจากัด
แล้วแต่กรณี
คือ จ านวนหุ้น สามัญ ที่ อ อกใหม่ เ พื่ อ เสนอขายต่ อ ผู้ถื อ หุ้น เดิม และ/หรื อ เสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัดแล้วแต่กรณี

BX

คือ จานวนเงินที่จะได้รบั ทัง้ สิน้ หลังหัก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากการออกหลักทรัพย์นนั้ (ถ้า
มี)ทั้งจากการเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิม และ/หรือเสนอขายประชาชนทั่วไป และ/
หรือเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด
6.3 เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิม และ/หรือเสนอขายประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคลใน
วงจากัดโดยที่หลักทรัพย์นนั้ มีสิทธิท่จี ะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญได้หรือให้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญ(“หลักทรัพย์
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ที่ออกใหม่ท่มี ีสิทธิแปลงสภาพ”) เช่น หุน้ กูแ้ ปลงสภาพหรือใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญ โดยที่ “ราคาสุทธิต่อหุน้
ของหุน้ สามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ดังกล่าวต่ากว่าร้อยละ 90 ของ“ราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษัท”
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงั้ แต่วนั แรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สามัญจะไม่ได้รบั สิทธิใน
การซือ้ หลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญหรือให้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญ (วันแรกที่
ตลาดหลักทรัพย์ขนึ ้ เครื่องหมาย XW) สาหรับกรณีท่เี ป็ นการเสนอขายให้กับผูถ้ ือหุน้ เดิม (Rights Offering) และ/หรือ วัน
แรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิท่จี ะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญได้หรือให้สิทธิในการซือ้ หุน้
สามัญ กรณีเสนอขายให้กบั ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีท่เี ป็ นการเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด (แล้วแต่กรณี)
“ราคาสุทธิ ต่อหุ้นของหุ้น สามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ ” คานวณได้จากจานวนเงินที่บริษัทจะได้รับ จากการขาย
หลักทรัพย์ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
จากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) รวมกับเงินที่จะได้รบั จากการแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ หรือใช้สิทธิซือ้ หุน้
สามัญนัน้ หารด้วยจานวนหุน้ ทัง้ สิน้ ที่ตอ้ งออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินนั้
อนึ่ง ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า1ราคาการเสนอขายภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องซือ้ หุน้
ดังกล่าวด้วยกัน ให้นาราคาเสนอขายทุกราคามาคานวณราคาสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สามัญที่ออกใหม่แต่ในกรณีท่ีการเสนอ
ขายดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ตอ้ งซือ้ ด้วยกัน ให้นาเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดต่อหุน้
ของหุน้ สามัญของบริษัท" มาคานวณการเปลี่ยนแปลงเท่านัน้
"ราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษัท" มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 6.2 ข้างต้น
“วันที่ใช้ในการคานวณ” หมายถึงวันแรกที่ผูซ้ ือ้ หุน้ สามัญจะไม่ได้รบั สิทธิในการซือ้ หลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิ
แปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญ สาหรับกรณีท่ีเป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม (Rights Offering) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ท่อี อกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพ /
เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญได้ หรือให้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญสาหรับกรณีท่ีเป็ นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ
กรณีท่เี ป็ นการเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด แล้วแต่กรณี
1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Price 1 =

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

2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Ratio 1 =

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

โดยที่

Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
MP

คือ ราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษัท
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A

คือ จานวนหุน้ สามัญที่ได้เรียกชาระเต็มมูลค่าแล้วณวันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เพื่อ
สิทธิในการซือ้ หลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ
ได้หรือให้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญกรณีเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และ/หรือวันก่อน
วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ น
หุน้ สามัญได้หรือให้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญกรณีเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/
หรือกรณีเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัดแล้วแต่กรณี

B

คือ จานวนหุ้น สามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับ การใช้สิทธิ ของหลักทรัพย์ใดๆที่มีสิทธิท่ีจะ
แปลงสภาพ /เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญได้หรือให้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญตามที่เสนอขาย
ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมและ/หรือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/ หรือ เสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจากัด
คือ จานวนเงินที่จะได้รบั ทัง้ สิน้ หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากการออกหลักทรัพย์ใด ๆที่ให้
สิทธิท่จี ะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญได้หรือให้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญสาหรับ
การเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิม และ/หรือเสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอ
ขายให้แ ก่ บุ ค คลในวงจ ากั ด รวมกั บ เงิ น ที่ จ ะได้รับ จากการใช้สิ ท ธิ แ ปลงสภาพ /
เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญได้หรือให้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญ

BX

6.4 เมื่อบริษัทจ่ายเงินปั นผลทัง้ หมดหรือบางส่วนเป็ นหุน้ สามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัท ซึ่ง การเปลี่ยนแปลงราคา
การใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงั้ แต่วนั แรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สามัญจะไม่มีสิทธิรบั หุน้ ปั นผล (วันแรกที่ตลาด
หลักทรัพย์ขนึ ้ เครื่องหมาย XD)
1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Price 1 =

Price 0 x A
( A+B )

2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Ratio 1

= Ratio 0 x ( A+B )
A

โดยที่

Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
A
คือ จานวนหุน้ สามัญที่ได้เรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้
เพื่อสิทธิในการรับหุน้ ปั นผล
B

คือ จานวนหุน้ สามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุน้ สามัญปั นผล

6.5 เมื่อบริษัทมีการจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท (ที่ได้มีการ
ตรวจสอบแล้ว) หลัง จากหักขาดทุนสะสม สารองตามกฎหมาย ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยและภาษี เงินได้จากผลการ
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ดาเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ
อัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตัง้ แต่วนั แรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สามัญจะไม่มีสิทธิรบั เงินปั นผล (วันแรกที่ ตลาดหลักทรัพย์ขนึ ้
เครื่องหมาย XD)
ทัง้ นี ้ อัตราการจ่ายเงินปั นผลข้างต้นพิจารณาจากนโยบายปั นผลของบริษัท ภายหลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบคุ คลและ
การจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย
อัตราร้อยละของเงินปั นผลที่จ่ายให้กับผูถ้ ือหุน้ คานวณโดยนาเงินปั นผลที่ จ่ายออกจริงจากผลการดาเนินงาน ในแต่ละ
รอบระยะบัญชีหารด้วยกาไรสุทธิ ตามงบการเงินรวมของบริษัท (ที่ได้มี การตรวจสอบแล้ว) หลัง จากหักขาดทุนสะสม
สารองตามกฎหมาย หักส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและภาษี เงินได้ของผลการดาเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปี
เดียวกัน โดยที่เงินปั นผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าวให้รวมถึงเงินปั นผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบัญชีดงั กล่าวด้วย
"ราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษัท" มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 6.2 ข้างต้น
“วันที่ใช้ในการคานวณ” หมายถึงวันแรกที่ผู้ซือ้ หุ้นสามัญจะไม่ได้รบั สิทธิ ในเงินปั นผล (วันแรกที่ ตลาดหลักทรัพย์ขึน้
เครื่องหมาย XD)
1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Price 1 =

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

2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Ratio 1

=

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

โดยที่

Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP

คือ ราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญฯของบริษัท

D
R

คือ เงินปั นผลต่อหุน้ ที่จ่ายจริงแก่ผถู้ ือหุน้
คือ เงินปั นผลต่อหุ้นที่ จ่ายในอัตราร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิ ตามงบการเงินรวมของ
บริษัท (ที่ได้มีการตรวจสอบแล้ว)หลังจากหักขาดทุนสะสมและสารองตามกฎหมาย
หารด้วยจานวนหุน้ ทัง้ หมดที่มีสิทธิได้รบั เงินปั นผล

6.6 ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์อื่นอันทาให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและประโยชน์อันพึงได้ซ่ึงเป็ น
เหตุก ารณ์ท่ี ไม่ได้กาหนดอยู่ในข้อ 6.1 ถึ ง ข้อ 6.5 ดัง กล่ า วข้างต้น ให้เ ป็ น ดุลยพิ นิ จของบริษัท ว่า จะมีก ารพิ จารณา
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ (และ/หรือปรับจานวนหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการ
ใช้สิทธิ) ใหม่อย่างเป็ นธรรมโดยไม่ทาให้สิทธิของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิดอ้ ยไปกว่าเดิมโดยให้ถือว่าผลการพิจารณานัน้
เป็ นที่สุด และให้บริษัทแจ้งให้สานัก งาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ ทราบถึง
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รายละเอียดดังกล่าวทันทีท่ีมีเหตุให้ตอ้ งดาเนินการเปลี่ยนแปลงสิทธิดงั กล่าว หรือก่อนวันที่ราคาใช้สิทธิใหม่และอัตรา
การใช้สิทธิ มีผลบังคับใช้
6.7 การคานวณการเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 เป็ นอิสระต่อกันและจะคานวณการ
เปลี่ยนแปลงตามลาดับเหตุการณ์ก่อนหลัง ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ต่างๆ จะเกิดขึน้ พร้อมกันให้คานวณการเปลี่ยนแปลง
เรี ย งลาดับ ดังนี ้ คื อ ข้อ 6.1 ข้อ 6.5 ข้อ 6.4 ข้อ 6.2 ข้อ 6.3 และข้อ 6.6 โดยในแต่ ละลาดับ ครั้งที่ มี การค านวณการ
เปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเป็ นทศนิยม 5 ตาแหน่ง
6.8 การคานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทา
ให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สงู ขึน้ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุน้ สาหรับการคานวณจานวนเงินจาก
การใช้สิทธิจะคานวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลัง การเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 5 ตาแหน่ง) คูณกับจานวนหุน้ สามัญ
(จานวนหุน้ สามัญคานวณได้จากอัตราการใช้สิทธิใหม่ คูณ กับจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิท่แี สดงความจานงการใช้สิทธิ
เมื่อคานวณได้จานวนหุน้ ออกมาเป็ นเศษหุน้ ให้ตัดเศษของหุน้ นั้นทิง้ ) ในกรณีจานวนเงินที่คานวณได้ จากการใช้สิทธิมี
เศษของบาทให้ตดั เศษของบาททิง้
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็ นผลทาให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ท่ีคานวณตามสูตรมีราคาต่ากว่า
มูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญ (Par Value) ของบริษัทนัน้ บริษัทขอสงวนสิทธิท่จี ะปรับราคาการใช้สิทธิใหม่เพียงเท่ากับมูล
ค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญเท่านัน้ สาหรับอัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อตั ราการใช้สิทธิท่ีคานวณได้ตามข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6
เช่นเดิม
6.9 บริษัทอาจทาการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิก็ได้
ทัง้ นี ้ หากบริษัทต้องออกหุน้ รองรับเพิ่มเติม บริษัทต้องยื่นมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่อนุมตั ิให้ออกหุน้ รองรับ การปรับสิทธินนั้
อย่างเพียงพอต่อสานักงาน ก.ล.ต. ก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริษัทได้รบั อนุญาตให้เสนอขายหุน้ รองรับ
6.10 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ ตามข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 และ/หรือ การออกใบสาคัญแสดง
สิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 6.9 บริษัทจะดาเนินการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับอัตราและ
ราคาการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิทันทีหรือก่อน 9.00 น. ของวันที่อัตราหรือราคาใช้สิทธิแปลงสภาพมีผลบังคับ
ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์ หรือระบบอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด และแจ้งต่อสานัก งาน
ก.ล.ต.ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่การปรับสิทธิมีผลบังคับใช้และจัดส่งข้อกาหนดสิทธิท่ีแก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั การร้องขอเป็ นหนังสือจากผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิและจะจัดให้มีการเก็บรักษา
สาเนาข้อกาหนดสิทธิท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ณ สานัก งานใหญ่ของบริษัท และ/หรื อ สานักงานใหญ่ของตัวแทนรับแจ้ง ความ
จานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เพื่อให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถขอตรวจสอบสาเนาข้อกาหนดสิทธิท่ีแก้ไขเพิ่มเติมได้
ในวันและเวลาทาการของสถานที่ท่ดี งั กล่าว
6.11 บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็ นกรณีท่กี าหนดไว้ใน
ข้อ 6.1 ถึง 6.6
7. ค่ำเสียหำยกรณีทบี่ ริษัทไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นรองรับกำรใช้สิทธิ
บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดดังนี ้
7.1 บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้เฉพาะผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ี มาแจ้งความจานงที่จะใช้
สิทธิในวันกาหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ และบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหนุ้ สามัญฯเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดง
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สิทธิได้อย่างครบถ้วน โดยค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวสามารถคานวณได้ตามที่
กาหนดในข้อ 7.3 ยกเว้นกรณีท่บี ริษัทไม่สามารถออกหุน้ สามัญฯให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้เนื่องจากข้อจากัดเรื่อง
สัดส่วนการถื อหุ้นของคนที่มิได้มีสัญ ชาติไทยตามที่ระบุไว้ในข้อ 12 ข้างล่างนี ้ ในกรณี นีบ้ ริษัทไม่มี หน้า ที่ตอ้ งชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
7.2 การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 7.1 บริษัทจะชาระให้เป็ นเช็คระบุช่ือขีดคร่อมสั่ง จ่ายเฉพาะและจะจัดส่งทางไปรษณีย ์
ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วัน นับจากวันกาหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ มาแจ้งความจานง
ที่จะใช้สิทธิในกรณีท่บี ริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าเสียหายให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิจะได้รบั ดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณนับแต่วนั ที่พน้ กาหนด 14 วันดังกล่าวจนถึง
วันที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้รบั คืนเงินค่าเสียหาย
อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากบริษัทได้ทาการส่งเช็ค ดราฟต์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคาสั่งจ่ายเงินของธนาคาร ซึ่ง
ขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่อผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่อยู่ท่รี ะบุในหนังสือแสดงความจานงใน
การใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้รบั เงิน ค่าเสียหายคืนแล้วโดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆอีกต่อไป
7.3 การคานวณค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามข้อ 7.1 มีสตู รการคานวณดังนี ้
ค่ำเสียหำยต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย เท่ำกับ B x [MP – EP]
โดยที่

B
MP
EP

คือ จ านวนหุ้น สามัญ ที่ ไ ม่ ส ามารถจัด ให้มี แ ละ/หรื อ เพิ่ ม ขึ น้ ได้ ตามอัต ราการใช้สิ ท ธิ ท่ี
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ ต่อ 1 หน่วย
คือ ราคาปิ ดของหุน้ สามัญของบริษัทในวันกาหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ซึ่งผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิมาแสดงความจานงการใช้สิทธิ
คือ ราคาการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ห รือ ราคาการใช้สิทธิ ท่ีมี การปรับราคาตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิ (หากมี)

7.4 หากบริษัทได้ทาการชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 7 นีแ้ ล้ว ให้ถือเป็ นสิน้ สุด
8. สิทธิและสภำพของหุ้นรองรับ
หุน้ สามัญฯ ออกใหม่ตามการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกับหุน้ สามัญของบริษัทที่ออกไป
ก่อนหน้านีท้ กุ ประการ ซึ่งรวมทัง้ สิทธิในการรับเงินปั นผลหรือผลประโยชน์อื่นใดที่บริษัทให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทัง้ นีน้ บั แต่วนั ที่กระทรวง
พาณิชย์รบั จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ว และนายทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทได้จดแจ้งชื่อผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นผูถ้ ือหุน้
ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท หากบริษัทได้ประกาศวันกาหนดให้สิทธิในเงินปั นผลหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ผถู้ ือหุน้ ก่อน
วันที่กระทรวงพาณิชย์รบั จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ว และก่อนวันที่ นายทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทได้จดแจ้งชื่อของผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวจะไม่มีสิทธิได้รบั เงินปั นผล
หรือผลประโยชน์อื่นนัน้
9. ข้อจำกัดกำรโอนหุ้น
หุน้ ของบริษัทโอนได้โดยไม่มีขอ้ จากัด เว้นแต่ การโอนหุน้ นัน้ จะเป็ นเหตุให้ผทู้ ่ีไม่มีสญ
ั ชาติไทยถือหุน้ ในบริษัท เกินกว่าร้อยละ
49 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดของบริษัท
10. สถำนภำพของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทอี่ ยู่ระหว่ำงกำรแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิ
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สถานะของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีอยู่ระหว่างวันที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิได้แจ้ง ความจานงใน
การใช้สิทธิโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้วนัน้ จนถึงวันก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วอันเนื่องมาจาก
การใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสาคัญแสดงสิทธิท่ยี งั ไม่ได้แจ้งความจานงในการใช้
สิทธิ และสถานภาพดังกล่าวนีจ้ ะสิน้ สุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รบั จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้
สิทธิตามใบสาคัญแสดง สิทธิดงั กล่าวแล้ว
ในกรณีท่ีบริษัทมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยังไม่ได้นาหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึน้ จาก
การใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีได้ทาการใช้สิทธิแล้วจะ
ได้รบั การปรับสิทธิยอ้ นหลัง โดยบริษัทจะดาเนิน การออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิโดยเร็ว
ที่สดุ ตามจานวนที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิมีสิทธิจะได้รบั หากราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี) ที่ได้
ปรับใหม่นนั้ มีผลบังคับใช้
อย่างไรก็ตาม ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ อาจได้รบั หุน้ สามัญส่วนเพิ่มช้ากว่าหุน้ สามัญที่ได้รบั ก่อนหน้านีแ้ ล้วทัง้ นีไ้ ม่เกิน 45 วัน
นับจากวันที่มีการปรับสิทธิ
11. ตลำดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิทเ่ี สนอขำย
บริษัทจะนาใบสาคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือ ตลาดหลักทรัพย์ท่ี
หุน้ สามัญของบริษัททาการซือ้ ขายอยู่ในขณะนัน้ ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
12. ข้อจำกัดกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ และข้อจำกัดกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัทไม่มีข้อจากัดในการโอนใบสาคัญ แสดงสิท ธิ เว้นแต่เป็ นกรณี การใช้สิทธิ ครัง้ สุด ท้าย ซึ่งบริษัทจะปิ ดสมุดทะเบี ย น
ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอือ้ วิทยา จากัด (มหาชน)ครัง้ ที่ 3 (UWC-W3) เป็ นเวลา 21 วัน ก่อน
วันใช้สิทธิ ครัง้ สุด ท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะทาการขึน้ เครื่องหมายห้ามการซือ้ ขายชั่ว คราว (SP) เพื่อห้ามการซือ้ ขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิล่วงหน้า 2 วันทาการก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน หรือเป็ นกรณีปิดสมุดทะเบียนเพื่อกาหนดสิทธิของผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอือ้ วิทยา จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3 (UWC-W3) ที่จะเข้าร่วมประชุม ผู้
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทจะปิ ดสมุดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 21 วันก่อนการประชุม
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีขอ้ จากัดการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ และมีขอ้ จากัดอันสืบเนื่องมาจากข้อบังคับของบริษัทว่า
ด้วยเรื่องอัตราส่วนการถือหุน้ ของคนต่างด้าว โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1) บริษัทจะไม่ออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่เี ป็ นคนต่างด้าว ซึ่งได้ดาเนินการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการ
แจ้งความจานงการใช้สิทธิตามข้อ 5.4 หากการใช้สิทธิดงั กล่าวจะทาให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของคนต่างด้าวมีจานวนเกินกว่า
ร้อยละ 49 ของจานวนหุ้น ทั้งหมดของบริษัท ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท หรือ ตามสัดส่วนอื่นที่ อาจมีการแก้ไข
ข้อบังคับในอนาคต
2) หากข้อจากัดตามข้อ (1) ข้างต้นมีผลทาให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีเป็ นคนต่างด้าวที่ได้ดาเนินการใช้สิทธิตามเงื่อนไข
การแจ้งความจานงการใช้สิทธิตามข้อ 5.4 และตามหลักการ “มาก่อนได้ก่อน” (First-Come First-Served) ไม่สามารถใช้
สิทธิได้ตามจานวนที่ระบุในใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน บริษัท และ/หรือ
ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ขอสงวนสิทธิในการส่งเงินที่เหลือในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้คืนให้แก่ผู้
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิท่เี ป็ นคนต่างด้าวดังกล่าวภายใน 14 วัน นับจากวันกาหนดการใช้สิทธิ ทัง้ นี ้ ตามวิธีการและเงื่อนไข
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ที่กาหนดโดยบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) โดยบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/
หรือ ค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่าในกรณีใดๆ
3) ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีเป็ นคนต่างด้าวจะไม่ได้รบั การชดเชยหรือชดใช้ไม่ว่าในรูปแบบใดจาก บริษัทและ/หรือตัวแทน
รับแจ้ง ความจานงในการใช้สิทธิ (ถ้า มี) ในกรณี ท่ีไม่ สามารถใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้โดยมีสาเหตุ มาจาก
ข้อจากัดเรื่องอัตราส่วนการถือหุน้ ของคนต่างด้าวตามข้อ (1) ข้างต้น
13. กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ
13.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดสิทธิในเรื่องที่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิทธิ อย่างชัดแจ้งหรือเรื่องที่ตอ้ ง
ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ท่ีกาหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือคาสั่งที่มีผลบังคับทั่วไปหรือประกาศหรือข้อบังคับของสานักงาน
ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง หรือกรณีการปรับสิทธิตามข้อ 6 หรือเรื่องที่ไม่ทาให้สิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิดอ้ ยลง
หรือเรื่องการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้โดยชัดแจ้ง ให้บริษัทกระทาได้โดยไม่ตอ้ งได้รบั ความยินยอมจากที่ประชุมผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิก่อน
13.2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้อ 13.1 ต้องได้รบั ความยินยอมจากบริษัทและที่ประชุมผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 14.6
13.3 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดสิทธิไม่ ว่ากรณีใด ๆ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกาหนดตามประกาศ ทจ.34/2551หรือ
ประกาศอื่นใดที่ใช้บังคับกับ การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซือ้ หุ้น สามัญของบริษัท และเป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผัน
13.4 บริษัท และ/หรือ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่สามารถเสนอให้แก้ไขข้อกาหนดสิทธิในเรื่องอัตราการใช้สิทธิ และราคาการ
ใช้สิทธิ เว้นแต่เป็ นกรณีการปรับสิทธิตามข้อ 6 และการปรับสิทธิดงั กล่าวจะต้องไม่ขดั แย้งกับกฎหมายและเป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ นี ้ บริษัทและผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่สามารถเสนอให้แก้ไขอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิได้
13.5 บริษั ท จะด าเนิ น การแจ้ง ต่อ ตลาดหลักทรัพ ย์ สานัก งาน ก.ล.ต. และนายทะเบี ย นใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ให้ท ราบถึง
รายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดสิทธิตามที่กล่าวในข้อ 13.1 หรือ 13.2และจะจัดส่งข้อกาหนดสิทธิท่ีมี การ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ สานักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 วัน
นับแต่วนั ที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดสิทธิมีผลบังคับ และบริษัทจะดาเนิน การแจ้งต่อผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิทกุ
รายให้ท ราบถึ ง รายละเอี ย ดการแก้ไขเปลี่ ย นแปลงข้อ ก าหนดสิ ท ธิ ต ามที่ ก ล่ า วในข้อ 13.1 หรื อ 13.2 ผ่ า นทางสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ทนั ทีหรือก่อน 9 โมงเช้าของวันที่สิทธิมีผลบังคับใช้และจะจัดส่งข้อกาหนดสิทธิท่มี ีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั การร้องขอเป็ นหนังสือจากผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิตอ้ งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่บริษัทกาหนด ทัง้ นี ้ บริษัทจะ
จัดให้มีการเก็บรักษาสาเนาข้อกาหนดสิทธิท่ีแก้ไขเปลี่ยนแปลง ณ สานัก งานใหญ่ของบริษัท และสานัก งานใหญ่ของ
ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เพื่อให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถขอตรวจสอบสาเนาข้อกาหนด
สิทธิท่แี ก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ในวันและเวลาทาการของสถานที่ท่ดี งั กล่าว
14. กำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
การเรียกและ/หรือการประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้เป็ นไปตามวิธีการดังต่อไปนี ้
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14.1 บริษัทมีสิทธิเรียกการประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ไม่ ว่าในเวลาใดๆ ตามที่เห็นสมควร แต่บริษัทต้องจัดให้มีการ
ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ เพื่อขอมติในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเร็ว ภายใน 30 วัน นับแต่วันเกิด
เหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) เมื่ อ มี เ หตุการณ์สาคัญที่ อ าจกระทบต่ อ สิ ทธิ ของผู้ถื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อ ย่างเป็ น นัยสาคัญ หรื อ กระทบต่อ
ความสามารถของบริษัทในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามข้อกาหนดสิทธิ หรือ
(2) เมื่อบริษัทหรือผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ถี ือใบสาคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของจานวนหน่วยของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ียังมิได้มี การใช้สิทธิประสงค์จะเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดสิทธิ ตามข้อ 13 ทั้งนี ้
บริษัท และ/หรือผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิท่จี ะเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดสิทธิในเรื่องอัตราการใช้
สิทธิ ราคาการใช้สิทธิและอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ในกรณีท่ีบริษัทไม่ดาเนินการเรียกประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ภายในระยะเวลาที่กาหนด ผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิทธิท่ถี ือใบสาคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของจานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ยี งั มิได้มีการ
ใช้สิทธิ ณ ขณะนัน้ สามารถดาเนินการเรียกประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิแทนบริษัทได้
ในการประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ บริษัทหรือผูท้ ่ีได้รบั มอบหมายจากบริษัท รวมถึงที่ปรึกษากฎหมายของ
บริษัทมีสิทธิท่ีจะเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้คาอธิ บายในที่ประชุมผูถ้ ือ
ในสาคัญแสดงสิทธิได้
บริษั ท จะปิ ด สมุด ทะเบี ย นเพื่ อ ก าหนดสิ ท ธิ ข องผู้ถื อ ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ใ นการเข้า ร่ว มประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ีมีสิทธิ เข้า ร่วมประชุมจะต้องมี รายชื่อเป็ นผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ณ วันก่อนวันปิ ดสมุด
ทะเบียนดังกล่าว
14.2 หนังสือเชิญประชุม
ในการเรียกประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่ ว่าจะเป็ นการประชุมเนื่องจากบริษัทหรือผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิรอ้ งขอ
ให้บริษัทส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ (ระบุ สถานที่ท่ีท่ีจะใช้ประชุมโดยต้องอยู่ในท้องที่อันเป็ นที่ตงั้
สานัก งานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือกรุ งเทพมหานคร วันและเวลาที่จะประชุม ผู้ท่ีขอให้เรียกประชุม
รวมทัง้ เรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม) ทางไปรษณียล์ งทะเบียนถึงผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิทกุ รายภายใน 7 วันหลังจาก
ปิ ดสมุดทะเบียน และแจ้งให้นายทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ทราบรวมทัง้ แจ้งข้อมูลผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือระบบอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนดเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
14.3 การมอบฉันทะ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ อาจแต่งตัง้ ผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และ/หรือออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ คราวใด ๆ ก็ได้โดยผูร้ บั มอบฉันทะดัง กล่าวจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะ (ซึ่งทาตามแบบที่บริษัท
และ/หรือนายทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิกาหนด และได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ว) ต่อประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
14.4 องค์ประชุม
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ที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องมีผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
(ถ้ามี) ซึ่งถือใบสาคัญแสดงสิทธิรวมกันเป็ นจานวนผู้มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 ราย และเป็ นจานวนไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิท่ียงั ไม่ได้ใช้สิทธิ เข้าร่วมประชุมจึงจะครบเป็ นองค์ประชุมในกรณีท่ีได้มี การเรียก
ประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง แต่จานวนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิซ่งึ มาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมให้ถือว่าการประชุมเป็ นอันระงับไป ในกรณีท่ีการประชุมดังกล่าวจัดขึน้ โดยบริษัท บริษัทจะ
จัดให้มีการประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 14 วัน นับแต่วนั ที่กาหนดเป็ นวันประชุมคราวก่อน
โดยปฏิบตั ิตามข้อ 14.2 ซึ่งในการประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม ในกรณีผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
เป็ นผูร้ อ้ งขอให้เรียกประชุมจะไม่มีการเรียกประชุมใหม่
14.5 ประธานที่ประชุม
ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการรายใดรายหนึ่งของบริษัท
หรือบุคคลที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิคดั เลือก (เรียงตามลาดับในกรณีท่ีบคุ คลก่อนหน้าไม่เข้าร่วมประชุม) ทาหน้าที่เป็ น
ประธานของที่ประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
14.6 มติท่ปี ระชุม
มติของที่ประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทัง้ หมดของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือผูร้ ับมอบฉันทะที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และให้มตินนั้ มีผลผูกพันผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิทั้งหมดไม่ ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ มี
คะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีถืออยู่ โดยใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมี 1 เสียง ในกรณีท่ีคะแนน
เสียงเห็นด้วยและคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยมีจานวนเท่ากันให้ประธานที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงชี ้ขาดเพิ่มขึน้ อีก 1 เสียง
บริษัทจะดาเนินการแจ้งมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิต่อ ตลาดหลักทรัพย์ภายในวันทาการถัดไปนับแต่วนั ประชุม
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ รวมทัง้ แจ้งต่อสานัก งาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ภายในระยะเวลา15
วันนับแต่วนั ประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
14.7 รายงานการประชุม
บริษัทจะจดบันทึกรายงานการประชุมและจัดทารายงานการประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลาไม่เกิน 14
วัน นับแต่วนั ประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยให้ประธานที่ประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นัน้ ๆ เป็ นผูล้ งนาม
รับรองรายงานการประชุม และจัดเก็บรายงานการประชุมไว้กบั บริษัท ทัง้ นี ้ บริษัทจะจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ผถู้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิเมื่อได้รบั การร้องขอภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่บริษัทได้รบั การร้องขอเป็ นหนังสือจากผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิโดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิตอ้ งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่บริษัทกาหนด
14.8 ค่าใช้จ่ายในการประชุม
บริษัทจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายตามสมควรทัง้ หมดที่เกิดขึน้ ในการจัดประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิทกุ ครัง้
15. ผลบังคับข้อกำหนดสิทธิและกฎหมำยทีใ่ ช้บังคับ
ข้อกาหนดสิทธินจี ้ ะมีผลใช้บงั คับในวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันกาหนดการใช้สิทธิครัง้ สุดท้ายโดยข้อกาหนดสิทธิ
นีจ้ ะใช้บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย
26

ข้อกาหนดสิทธิ ใบสาคัญแสดงสิทธิ (UWC-W3)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ในกรณีท่ีมีขอ้ ความใดในส่วนที่ 2 ของข้อกาหนดสิทธิขดั หรือแย้งกับข้อ ความในส่วนที่ 1 ของข้อกาหนดสิทธินี ้ ให้ขอ้ ความใน
ส่วนที่ 1 มีผลใช้บงั คับ และในกรณีท่ีมีขอ้ ความใด ๆ ในข้อกาหนดสิทธินีข้ ดั หรือแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้
บังคับกับใบสาคัญแสดงสิทธิให้ใช้ขอ้ ความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสาคัญแสดงสิทธิแทนข้อ ความของ
ข้อกาหนดสิทธินี ้ ทัง้ นีเ้ ฉพาะในส่วนที่ขดั หรือแย้งกันนัน้
ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญของ
บริษัท เอือ้ วิทยา จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3 (UWC-W3)

(นายธีรชัย ลีนะบรรจง)
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