ข้อกำหนดว่ำด้วยสิ ทธิและหน้ำที่ของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิและผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1
ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2564

ข้ อกำหนดว่ำด้ วยสิทธิและหน้ ำทีข่ องผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนของบริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1 (KWM-W1)
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1 (KWMW1) (“ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ” หรื อ “KWM-W1”) ออกโดย บริ ษทั เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหำชน) (“ผู้ออกใบสำคัญ
แสดงสิทธิ” หรื อ “บริษัท”) ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน พ.ศ. 2564
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะได้รับสิ ทธิ ตำมที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิ ทธิ โดยผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะต้องผูกพันตำมข้อกำหนดสิ ทธิ น้ ีทุกประกำร และให้ถือว่ำผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้รับทรำบและเข้ำใจ
ข้อกำหนดต่ำง ๆ ในข้อกำหนดสิ ทธิ เป็ นอย่ำงดีทุกประกำรแล้ว ทั้งนี้ ผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะจัดให้มีกำรเก็บรักษำสำเนำ
ข้อกำหนดสิ ทธิ ไว้ ณ สำนักงำนใหญ่ของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เพื่อให้ผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ขอตรวจสอบสำเนำ
ข้อกำหนดสิ ทธิและสัญญำต่ำงๆ ได้ในวันและเวลำทำกำรของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
คำจำกัดควำม
คำและข้อควำมต่ำงๆ ที่ใช้อยูใ่ นข้อกำหนดสิ ทธิ น้ ี ให้มีควำมหมำยดังต่อไปนี้
“ข้ อกำหนดสิทธิแห่ งใบสำคัญแสดงสิทธิ”

หมำยถึง

ข้อกำหนดว่ำด้วยสิ ทธิ และหน้ำที่ของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และ
ผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ บริ ษทั เค.
ดับ บลิ ว . เม็ ท ทัล เวิ ร์ ค จ ำกัด (มหำชน) ครั้ งที่ 1 (KWM-W1) ที่
จัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ้นสำมัญเดิมของบริ ษทั ในอัตรำส่วน 3 หุ้นสำมัญ
เดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ (รวมถึงที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) (ถ้ำ
มี)

"ใบสำคัญแสดงสิทธิ"

หมำยถึง

ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ้ น สำมัญ เพิ่ ม ทุ น ของ บริ ษัท เค.
ดับ บลิ ว . เม็ ท ทัล เวิ ร์ ค จ ำกัด (มหำชน) ครั้ งที่ 1 (KWM-W1) ที่
จัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุ้นสำมัญเดิมของบริ ษทั ชนิ ดระบุผูถ้ ือและโอน
เปลี่ยนมือได้

“ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ”

หมำยถึง

เอกสำรที่ ออกโดย บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรั พย์ (ประเทศไทย)
จำกัด เพื่อใช้แทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

“บริษัท” หรื อ “ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ” หมำยถึง

บริ ษทั เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหำชน)

"ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ"

ผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ้นสำมัญเพิ่ มทุนของบริ ษทั เค.
ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1 และให้รวมถึง ผูถ้ ือ

หมำยถึง
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ใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เค.
ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1
“วันทำกำร” หรือ “วันทำกำรของบริษัท”

หมำยถึง

วันที่บริ ษทั เปิ ดทำกำรปกติ และไม่ใช่วนั เสำร์ หรื ออำทิตย์ หรื อ วัน
อื่นใดที่บริ ษทั ได้ประกำศ โดยแจ้งผ่ำนเว็ปไซด์ของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์”) ให้เป็ นวันหยุดของบริ ษทั

‘ประกำศ ทจ. 34/2551”

หมำยถึง

ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่ อง กำรขอ
อนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ้น
ที่ อ อกใหม่ และหุ้ น ที่ อ อกใหม่ เ พื่ อ รองรั บ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ
(รวมถึงที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมหรื อใช้แทนในอนำคต)

"สำนักงำน ก.ล.ต."

หมำยถึง

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

“ตลำดหลักทรัพย์”

หมำยถึง

ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ/หรื อ ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม
เอ ไอ

"ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์"

หมำยถึง

บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

"วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ"

หมำยถึง

วันที่ 5 กรกฎำคม พ.ศ. 2564

"วันกำหนดกำรใช้ สิทธิ"

หมำยถึง

วันที่ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ สำมำรถใช้สิทธิ ซ้ื อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ของบริ ษทั ได้ โดยจะสำมำรถใช้สิทธิ ได้ครั้งเดียวตำมรำยละเอียดที่
ระบุไว้ในข้อ 1.2.1 ของข้อกำหนดสิ ทธิ

“ระยะเวลำแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ”

หมำยถึง

ระยะเวลำที่ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่ งประสงค์จะใช้สิทธิ ในกำร
ซื้ อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั สำมำรถแจ้งควำมจำนงในกำรใช้
สิ ท ธิ ต ำมใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ไ ด้ ตำมที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นข้อ 1.2.2 ของ
ข้อกำหนดสิ ทธิ
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1.

รำยละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริ ษทั จะออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จำนวนไม่เกิน 140,000,000 หน่ วย จัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั
โดยมีรำยละเอียดของใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่เสนอขำยดังต่อไปนี้
1.1 ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิทธิ

: บริ ษทั เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหำชน)

: ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เค. ดับบลิว. เม็ททัล
เวิร์ค จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1 (KWM-W1)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
: ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือและสำมำรถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออก : ไม่เกิน 140,000,000 หน่วย (หนึ่งร้อยสี่ สิบล้ำนหน่วย)
และเสนอขำย
จำนวนหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่จดั สรร : ไม่เกิ น 140,000,000 หุ้น (หนึ่ งร้ อยสี่ สิบล้ำนหุ้น) มูลค่ำที่ ตรำไว้หุ้นละ 0.50
ไว้เ พื่ อ รองรั บ กำรใช้ สิ ท ธิ ต ำม
บำท คิดเป็ นร้อยละ 33.33 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ ำยได้แล้วทั้งหมด
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ของบริ ษทั จำนวน 420,000,000 หุ้น (สี่ ร้อยยี่สิบล้ำนหุ้น)
วิธีกำรคำนวณสัดส่วนหุ้นที่รองรับ
= หุ้นที่รองรับสำหรับกำรออก KWM-W1 ที่ออกในครั้งนี้ / หุ้นที่จำหน่ ำยได้
แล้วทั้งหมดของบริ ษทั
= 140,000,000 / 420,000,000
= ร้อยละ 33.33
วิธีกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ : จัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ในอัตรำส่ วน 3 หุ้นสำมัญเดิมต่อ 1 หน่วย
ใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ ในกรณี ที่ มี เ ศษของใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ เ หลื อ จำกกำร
คำนวณตำมอัตรำส่ วนกำรจัดสรร ให้ปัดเศษดังกล่ำวทิ้งทั้งจำนวน โดยกำหนด
รำยชื่ อผูถ้ ื อหุ้นที่จะได้รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกในครั้ งนี้ ใน
วันที่ 27 พฤษภำคม 2564
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย
: 0.00 บำท (ศูนย์บำท)
อำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
: 2 ปี นับจำกวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
(ตั้งแต่วนั ที่ 5 กรกฎำคม 2564 จนถึงวันที่ 4 กรกฎำคม 2566)
(วันครบกำหนดและวันใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำยตรงกับวันที่ 4 กรกฎำคม 2566 ซึ่ ง
ใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ จ ะพ้น สภำพจำกกำรเป็ นหลักทรั พ ย์จ ดทะเบี ย นในวัน
ถัดไป)
วันที่ออกและเสนอขำยใบสำคัญ : 5 กรกฏำคม 2564
แสดงสิ ทธิ
อัตรำกำรใช้สิทธิ
: ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น
(อำจเปลี่ยนแปลงภำยหลังตำมเงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิ )
ประเภทของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
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รำคำใช้สิทธิ
ระยะเวลำและวันกำหนดกำรใช้
สิ ทธิ

วันครบกำหนดอำยุของใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ
นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ตลำดรองของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

ตลำดรองของหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่
เกิดจำกกำรใช้สิทธิ

: 1.50 บำท ต่อหุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท)
(อำจเปลี่ยนแปลงภำยหลังตำมเงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิ )
: ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ สำมำรถใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้ 4 ครั้ง คือ
วันที่ 4 มกรำคม 2565 วันที่ 4 กรกฎำคม 2565 วันที่ 4 มกรำคม 2566 และวันที่
4 กรกฎำคม 2566 (“วันกำหนดกำรใช้สิทธิ ”) โดยวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ครั้ง
แรก คือ วันที่ 4 มกรำคม 2565 และวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำย คือ วันที่
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิมีอำยุครบ 2 ปี นับจำกวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่งตรง
กับวันที่ 4 กรกฎำคม 2566 (ในกรณี ที่วนั กำหนดกำรใช้สิทธิ ตรงกับวันหยุดทำ
กำรให้เลื่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ดงั กล่ำว เป็ นวันทำกำรสุ ดท้ำยก่อนหน้ำวัน
กำหนดกำรใช้สิทธิครั้งดังกล่ำว)
: วัน ที่ 4 กรกฎำคม 2566 ซึ่ งใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ จ ะพ้น สภำพจำกกำรเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดไป
: บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
: บริ ษทั จะนำใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เข้ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ใน
ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลำดหลักทรัพย์ที่หุ้นสำมัญของบริ ษทั มีกำรซื้ อ
ขำยอยู)่
: บริ ษทั จะนำหุ้นสำมัญ เพิ่มทุนที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่
ออกและเสนอขำยในครั้งนี้ เข้ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลำดหลักทรัพย์ที่หุ้นสำมัญของบริ ษทั มีกำรซื้อขำยอยู)่
: เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ ในข้อ 1.2

กำรใช้สิ ท ธิ แ ละเงื่ อ นไขกำรใช้
สิ ทธิ
ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ้น
: 1. หุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ออกตำมกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิ ทธิในครั้งนี้ จะ
มีสิทธิ และสภำพเท่ำเทียมกับหุ้นสำมัญของบริ ษทั ที่ออกไป ก่อนหน้ำนี้ทุก
ประกำร
2. นอกจำกหุ้นสำมัญจำนวน 140,000,000 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้ 0.50 บำท) ที่ได้
จัด สรรไว้ร องรั บกำรใช้สิ ท ธิ ของใบส ำคัญ แสดงสิ ทธิ ใ ห้แ ก่ ผูถ้ ื อหุ้นเดิ ม
บริ ษทั อำจจะต้องเพิ่มทุนขึ้นอีก เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้สิทธิ เมื่อ
เกิดเหตุกำรณ์ ตำมเงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิ ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ตำมที่กำหนด
ไว้ในข้อกำหนดสิ ทธิ
3. ผลกระทบที่ มีต่อผูถ้ ื อหุ้นจำกกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิม เนื่องจำกเป็ นกำรออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่ผูถ้ ือหุ้น
เดิม ตำมอัตรำส่ วนกำรถือหุ้น ดังนั้นจึงไม่กระทบต่อผูถ้ ือหุ้น ณ วันที่ออก
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อย่ำงไรก็ตำมหำกมี กำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ้นครบถ้วนตำม
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ โดยบุคคลที่ไม่ใช้ผถู ้ ือหุ้นเดิมทั้งจำนวนจะมีผลกระทบ
ต่อผูถ้ ือหุ้นเดิม ดังนี้
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1) กำรลดลงของสัดส่ วนกำรถือหุ้น (Control Dilution)
ในกรณี ที่มีกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ้นครบถ้วนตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผถู ้ ือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะทำให้สัดส่วนกำร
ถือหุ้นของผูถ้ ือหุ้นเดิมลดลงเท่ำกับร้อยละ 25 ซึ่ งมีกำรคำนวณมี
รำยละเอียด ดังนี้
กำรลดลงของสัดส่ วนกำรถือหุ้น (Control Dilution)
=
จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่รองรับที่ออกในครั้งนี้
=

140,000,000 หุ้น
420,000,000 หุ้น + 140,000,000 หุ้น
= ร้อยละ 25.00
2) กำรลดลงของรำคำ (Price Dilution)
หำกมี กำรออกและเสนอขำยใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ KWM-W1
และผูถ้ ือหุ้นเดิมใช้สิทธิ ท้ งั จำนวนรำคำหุ้นของบริ ษทั จะได้รับ
ผลกระทบด้ำนรำคำประมำณ ร้อยละ 17.25 เนื่องจำกกำรใช้สิทธิ
ตำมใบแสดงสิ ท ธิ ที่ 1.50 บำทต่ อ หุ้ น เป็ นรำคำที่ ต่ ำกว่ ำรำคำ
ตลำดก่อนเสนอขำย (“รำคำตลำด”) เท่ำกับ 4.84 บำทต่อหุ้น ซึ่ ง
เป็ นรำคำตลำดถัว่ เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 15 วันทำ
กำรติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 3/2564
เมื่อวันที่ 12 พฤษภำคม 2564 (ระหว่ำงวันที่ 19 เมษำยน 2564 ถึง
11 พฤษภำคม 2564) (ข้อมูลจำกตลำดหลักทรัพย์)
การลดลงของราคา
หุ้น
P0

=
=

P0 – P1
P0
รำคำตลำดก่ อ นเสนอขำย KWM-W1 ซึ่ ง เป็ น
รำคำตลำดถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งน้ ำหนั ก ของหุ้ น
ย้อ นหลั ง 15 วัน ท ำกำร ติ ด ต่ อ กั น ก่ อ นวัน
ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 3/2564 เมื่อ
วัน ที่ 12 พฤษภำคม 2564 (ระหว่ ำ งวัน ที่ 19
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เมษำยน 2564 ถึง 11 พฤษภำคม 2564) (ข้อมูล
จำกตลำดหลักทรัพย์) ซึ่ งเท่ำกับ 4.84 บำทต่อ
หุ้น
P1

=

ราคาตลาดหลังเสนอขาย KWM-W1

=

(P0 x Q0) + (Pw x Qw)
Q0 + Qw

=
=

(4.84 x 420,000,000) + (1.50 x 140,000,000)

(420,000,000 + 140,000,000)
4.01 บาทต่อหุน้

Q0

= จำนวนหุน้ ชำระแล้วของบริ ษทั ก่อนกำรเสนอ
ขำย KWM-W1 เท่ำกับ 420,000,000 หุน้

Qw

= จำนวนหุน้ รองรับ KWM-W1 เท่ำกับ
140,000,000 หุ้น

Pw

= รำคำใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญของบริ ษทั ของ
KWM-W1 เท่ำกับ 1.50 บำทต่อหุน้

Price Dilution

=

(4.84 – 4.01)
4.84

=

ร้อยละ 17.25

3) กำรลดลงของกำไรต่ อหุ้น (Earnings Per Share Dilution : EPS
Dilution)
ในกรณี ที่มีกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ้นครบถ้วนตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ทั้งจำนวน 140,000,000 หน่ วย จะมี ผลกระทบต่อกำไรต่อ หุ้ น
(EPS Dilution) ลดลงเท่ ำ กั บ ร้ อ ยละ 25.00 โดยก ำไรสุ ทธิ
ย้อนหลัง 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 มกรำคม 2563 ถึง 31 ธันวำคม 2563)
เท่ำกับ 43.32 ล้ำนบำท โดยคำนวณจำกสู ตรกำรคำนวณ ดังนี้
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Earning Dilution
กาไรต่อหุ้นหลัง
เสนอขาย

=

=

=

ขาย

กาไรต่อหุ้น
กาไรสุทธิ

=

กาไรต่อหุ้นก่อน

กาไรต่อหุ้น – กาไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย

(จานวนหุ้นที่ชาระแล้ว+จานวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้)

43,319,268
(420,000,000 หุน้ + 140,000,000 หุ้น)
0.08 บาทต่อหุ้น
กาไรสุ ทธิ

=

(จานวนหุ้นที่ชาระแล้ว)
43,319,268

=
=
Earning Dilution

=

(420,000,000 หุน้ )
0.10 บาทต่อหุน้
0.10 บาทต่อหุน้ – 0.80 บาทต่อหุน้
0.10 บาทต่อหุน้

=

ร้อยละ 25.00

1.2 กำรใช้ สิทธิและเงื่อนไขกำรใช้ สิทธิ
1.2.1 วันกำหนดกำรใช้ สิทธิ
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ สำมำรถใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้ 4 ครั้ง คือวันที่ 4 มกรำคม 2565 วันที่ 4
กรกฎำคม 2565 วัน ที่ 4 มกรำคม 2566 และวัน ที่ 4 กรกฎำคม 2566 (“วัน กำหนดกำรใช้สิท ธิ ” ) โดยวัน
กำหนดกำรใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 4 มกรำคม 2565 และวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำย คือ วันที่ใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิมีอำยุครบ 2 ปี นับจำกวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 4 กรกฎำคม 2566 ทั้งนี้ ในกรณี
ที่วนั กำหนดกำรใช้สิทธิ ตรงกับวันหยุดทำกำร ให้เลื่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ดงั กล่ำวเป็ นวันทำกำรสุ ดท้ำย
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ก่อนหน้ำวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ครั้งดังกล่ำว โดยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะพ้นสภำพจำกกำรเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในวันทำกำรถัดไปนับจำกวันใช้สิทธิครั้งสุ ดท้ำย
ทั้งนี้ บริ ษทั จะไม่เรี ยกให้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิใช้สิทธิแปลงสภำพก่อนระยะเวลำกำหนด
1.2.2 ระยะเวลำกำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิซ่ ึงประสงค์ที่จะใช้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จะต้องแจ้งควำมจำนงใน
กำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ตำมวิธีที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.5 ในระหว่ำงเวลำ 10.00 15.30 น. ของทุกวันทำกำร ภำยในระยะเวลำ 5 วัน ทำกำรก่ อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิ แต่ละครั้ง และภำยใน
ระยะเวลำ 15 วันก่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุ ดท้ำย (“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ”) ในกรณี
ที่วนั กำหนดกำรใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำกำร ให้เลื่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิดงั กล่ำวเป็ นวันทำกำรสุ ดท้ำยก่อน
หน้ำวันกำหนดกำรใช้สิทธิดงั กล่ำว
ทั้งนี้ กำรแจ้งข่ำวเกี่ยวกับกำรใช้สิทธิ ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ และระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ
บริ ษทั จะแจ้งรำยละเอียดดังกล่ำวอย่ำงน้อย 5 วันทำกำรก่อนระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ผ่ำน
ทำงสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ (ระบบ SETLink) โดยบริ ษทั จะไม่มีกำรปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อพักกำร
โอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ยกเว้นกำรใช้สิทธิครั้งสุ ดท้ำยจะมีกำรปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ภำยใน 21 วันก่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำย และตลำดหลักทรัพย์จะทำกำรขึ้นเครื่ องหมำยห้ำมกำรซื้อ
ขำย (SP) ล่วงหน้ำ 2 วันทำกำรของตลำดหลักทรัพย์ก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ทั้งนี้บริ ษทั จะแจ้งข่ำวเกี่ยวกับกำรใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำย ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 15 วันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนผ่ำนทำง
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ (ระบบ SETLink)
ในกรณี ที่วนั แรกของกำรปิ ดสมุดทะเบียนดังกล่ำวตรงกับวันหยุดของตลำดหลักทรั พย์ ให้เลื่ อนวันปิ ดสมุด
ทะเบียนเป็ นวันทำกำรสุ ดท้ำยก่อนหน้ำวันปิ ดสมุดทะเบียนดังกล่ำว ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะถูกพักกำรซื้ อ
ขำยตั้งแต่วนั แรกที่ตลำดหลักทรัพย์ข้ ึนเครื่ องหมำย SP จนถึงวันกำหนดกำรใช้สิทธิ สำหรับกำรใช้สิทธิ ครั้ ง
สุ ดท้ำย บริ ษทั จะส่ งจดหมำยลงทะเบียนถึงผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ตำมรำยชื่ อที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน

1.2.3 นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ :
02-009-9000
โทรสำร :
02-009-9991
E-mail
:
SETContactCenter@set.or.th

8

นำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะรับผิดชอบต่อกำรปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่ งในสมุด
ทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ชื่อและนำมสกุล สัญชำติและที่อยูข่ องผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และรำยละเอียดอื่น
ๆ ที่บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด
ในกรณี ขอ้ มูลไม่ตรงกันจะถือว่ำข้อมูลที่ปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เป็ นข้อมูลที่ถูกต้อง
ดังนั้น ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ มีหน้ำที่ในกำรแจ้งขอเปลี่ยนแปลง หรื อแก้ไขข้อผิดพลำดในรำยละเอียดในกำร
ลงบันทึกสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิ ทธิต่อนำยทะเบียนโดยตรง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเปลี่ยนนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ โดยจะแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว ให้แก่ผู ้
ถือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวผ่ำนทำงข่ำวตลำดหลักทรัพย์โดยไม่ชกั ช้ำ และแจ้งให้
สำนักงำน ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วัน รวมทั้งบริ ษทั จะดำเนินกำรจัดส่ งหนังสื อแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว
ให้กบั ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิทำงไปรษณี ยล์ งทะเบียนด้วย

1.2.4 สถำนที่ติดต่ อในกำรใช้ สิทธิแปลงสภำพ
บริ ษทั เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 259/83 ถนนสุ ขมุ วิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนำ กรุ งเทพมหำนคร 10110
โทรศัพท์ :
0-2391-3030
โทรสำร :
0-2381-4925
E-mail
:
ir@kw-metalwork.com
ทั้งนี้ ในกรณี ที่บริ ษทั มี กำรเปลี่ ยนแปลงสถำนที่ ติดต่อ ในกำรใช้สิท ธิ บริ ษทั จะแจ้งรำยละเอียดให้กับผูถ้ ื อ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิทรำบผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ต่อไป
1.2.5 วิธีกำรใช้ สิทธิ
(1) ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ สำมำรถติดต่อขอรับ ใบแจ้งควำมจำนงกำรใช้
สิ ทธิ ซ้ื อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนได้ที่บริ ษทั หรื อดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ของบริ ษทั (www.kw-metalwork.com)
ในระหว่ำงระยะเวลำแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ตำมที่ระบุในข้อ 1.2.2 และนำส่ งใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ตำมแบบที่ตลำดหลักทรัพย์กำหนด ที่ระบุว่ำผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ น้ นั
มีสิทธิ ตำมจำนวนที่ระบุอยูใ่ นใบแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ้นสำมัญ โดยในกรณี ของใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ ที่อยู่ในระบบใบหุ้น ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ สำมำรถใช้ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เป็ นหลักฐำนในกำรแจ้ง
ควำมจำนงในกำรใช้สิทธิได้ทนั ที
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ในกรณี ที่ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ อยูใ่ นระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless System) ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ตอ้ งกำร
ใช้สิทธิ ตอ้ งแจ้งควำมจำนงและกรอกแบบคำขอให้ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ ตำมที่ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกำหนด โดยยื่นต่อบริ ษทั หลักทรัพย์ที่ทำหน้ำที่เป็ นนำยหน้ำ
ซื้อขำยหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริ ษทั หลักทรัพย์ดงั กล่ำวจะดำเนินกำรแจ้งกับบริ ษทั ศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD” หรื อ “ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์") เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
สำหรับนำไปใช้เป็ นหลักฐำนประกอบกำรซื้อหุ้นที่จะยื่นกับบริ ษทั เพื่อดำเนินกำรใช้สิทธิต่อไป
(2) จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ขอใช้สิทธิ ซ้ื อหุ้นสำมัญจะต้องเป็ นจำนวนเต็มเท่ำนั้น โดยอัตรำ
กำรใช้สิทธิ เท่ำกับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หนึ่งหน่วยต่อหนึ่งหุ้นสำมัญ เว้นแต่จะมีกำรปรับสิ ทธิ ตำมที่ระบุไว้
ในข้อ 4
(3) ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะต้องใช้สิทธิ ในกำรซื้ อหุ้นสำมัญไม่ต่ำกว่ำ 100 หุ้น หรื อทวีคูณของ 100 หุ้น
ยกเว้นกรณี ที่ใบสำคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่ำวมีเศษ อย่ำงไรก็ตำมในกรณี ที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่มีสิทธิใน
กำรซื้ อหุ้นสำมัญต่ำกว่ำ 100 หุ้น จะต้องใช้สิทธิ ในกำรซื้ อหุ้นสำมัญในครั้งเดียวทั้งจำนวน (ยกเว้นในกำร
ใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำย ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะสำมำรถใช้สิทธิ ในกำรซื้ อหุ้นสำมัญโดยไม่มีกำรกำหนด
จำนวนหุ้นสำมัญขั้นต่ำ)
(4) วิธีกำรชำระเงิน
(4.1) กรณี ชำระด้วยกำรโอนเงินสดเข้ำบัญชี ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ตอ้ งชำระเงินค่ำหุ้นสำมัญครั้งเดียว
เต็มจำนวน ตำมจำนวนในกำรใช้สิทธิ ที่ระบุไว้ในใบแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิ ณ วันที่แจ้งควำม
จำนงในกำรใช้สิทธิ แต่ละครั้ ง โดยกำรโอนเงิ นเข้ำบัญชี ธนำคำร ชื่ อบัญชี “บริ ษัท เค. ดับบลิว.
เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหำชน) เพื่อจองซื้อหุ้นเพิม่ ทุน” ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) สำขำ กล้วย
น้ำไท บัญชีเงินฝำกกระแสเงินสด เลขที่ 1173099688 เท่ ำนั้น โดยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่โอนเงิน
เข้ำบัญชีธนำคำรข้ำงต้น ต้องระบุชื่อ นำมสกุล และหมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ไว้ในใบ
นำฝำก/โอนเงิน เพื่อเป็ นกำรลดภำระในกำรชำระค่ำธรรมเนียมในกำรโอนเงินค่ำหุ้นสำมัญเข้ำบัญชี
ธนำคำร บริ ษทั ขอแนะนำให้ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ดำเนิ นกำรโอนเงินค่ำหุ้นสำมัญ เพิ่มทุนเข้ำ
บัญชี ธนำคำรเพื่อกำรชำระค่ำหุ้นสำมัญ เพิ่มทุนหรื อรำคำใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่ำว
ข้ำงต้น ในเขตกรุ งเทพมหำนคร หรื อเขตปริ มณฑล (แล้วแต่กรณี )
(4.2) กรณี ชำระด้วยกำรนำเช็ค แคชเชียร์ เช็ค ดรำฟท์ หรื อคำสั่งจ่ำยเงินธนำคำร ชำระโดยเช็ค แคชเชียร์
เช็ค ดรำฟท์ หรื อคำสั่งจ่ำยเงินธนำคำร ที่สำมำรถเรี ยกเก็บได้ในกรุ งเทพมหำนคร โดยลงวันที่จอง
ซื้อและต้องส่งมอบถึงบริ ษทั ภำยใน 11.00 น. ของวันทำกำร 2 วัน ก่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิแต่ละ
ครั้ง โดยขีดคร่ อม สั่ง จ่ำย “บริ ษทั เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหำชน)” โดยเขียนชื่ อ นำมสกุล
ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ ติดต่อได้ ไว้ดำ้ นหลัง
(5) ผูถ้ ื อ ใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ ห รื อ ใบแทนใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ สำมำรถใช้สิท ธิ ซ้ื อ หุ้ น สำมัญ เพิ่ ม ทุ น ตำม
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ตนถื อ อยู่ท้ งั หมด หรื อ บำงส่ ว นก็ ได้ โดยผูถ้ ื อ ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทน
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจะต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขกำรแจ้งควำมจำนง
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ในกำรใช้สิทธิ และจะต้องปฏิบตั ิให้ถูกต้องตำมข้อบังคับหรื อกฎหมำยต่ำง ๆ ที่ใช้บงั คับเกี่ยวกับกำรใช้
สิ ทธิ จ องซื้ อหุ้นสำมัญด้วย โดยดำเนิ นกำรและส่ งเอกสำรแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิ ให้แก่ บริ ษทั ตำม
สถำนที่ที่ระบุใน ข้อ 1.2.4 ภำยในระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิแต่ละครั้ง ดังนี้
(5.1) ใบแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ้นสำมัญที่ได้กรอกข้อควำมถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนแล้ว
ทุกรำยกำร พร้อมลงนำมโดยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
(5.2) ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ระบุว่ำผูถ้ ือนั้นมีสิทธิ ในใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ตำมจำนวนที่ระบุอยูใ่ นใบแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญ
(5.3) หลักฐำนกำรชำระเงิน
(5.4) หลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิ
(ก) บุคคลสัญชำติไทย
− สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรื อสำเนำบัตรข้ำรำชกำร/สำเนำบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ
ที่ยงั ไม่ หมดอำยุ (ในกรณี ที่มีกำรเปลี่ยนชื่อหรื อนำมสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ หรื อนำมสกุลไม่ตรง
กับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ให้แนบเอกสำรที่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น ทะเบียนสมรส
ใบหย่ำ ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อหรื อนำมสกุล เป็ นต้น) พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
(ข) บุคคลที่มิใช่สัญชำติไทย:
− สำเนำหนังสื อเดินทำงที่ยงั ไม่หมดอำยุ พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
(ค) นิติบุคคลในประเทศ:
− สำเนำหนังสื อรั บรองบริ ษทั ที่ ออกโดยกระทรวงพำณิ ชย์ที่ออกไม่เกิ น 6 เดื อนก่ อนวัน
กำหนดกำรใช้สิทธิ ในครั้งนั้น ๆ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ ีอำนำจลงนำมของนิ ติ
บุคคลนั้น ๆ พร้อม ประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี)
− เอกสำรหลักฐำนของผูม้ ีอำนำจลงลำยมือชื่อตำม (ก) หรื อ (ข) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(ง) นิติบุคคลต่ำงประเทศ
− สำเนำหนังสื อสำคัญกำรจัดตั้งบริ ษทั หนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสื อรับรองที่
ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ซึ่ งรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรอง
สำเนำถูกต้อง
− เอกสำรหลักฐำนของผูม้ ีอำนำจลงลำยมือชื่อตำม (ก) หรื อ (ข) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
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(จ) คัสโตเดียน (Custodian)
− สำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ของประเทศที่ออกเอกสำรนั้น โดย
มี อ ำยุไ ม่ เ กิ น 6 เดื อ น ก่ อ นวัน ที่ ยื่ น ใบแจ้ง ควำมจ ำนงกำรใช้สิท ธิ ซ้ื อ หุ้ นสำมัญ พร้ อ ม
หนังสื อแต่งตั้งคัสโตเดียน และหนังสื อมอบอำนำจ (ถ้ำมี)
− เอกสำรหลักฐำนของผูม้ ีอำนำจลงลำยมือชื่อตำม (ก) หรื อ (ข) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
ทั้งนี้ กำรใช้ สิทธิซื้อหุ้ นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ ำวจะสมบู รณ์ ต่อเมื่ อบริ ษัทรั บแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ
ได้ รับหลักฐำนประกอบกำรใช้ สิทธิตำมที่กล่ ำวข้ ำงต้ นและเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่ ำวได้ แล้ วเท่ ำนั้น หำก
บริษัทเรียกเก็บเงินไม่ ได้ ด้วยเหตุผลใด ๆ ที่มิได้ เกิดจำกควำมผิดของบริษัท จะถือว่ำผู้ถือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
แสดงเจตนำยกเลิกกำรใช้ สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนในครั้งนั้น ๆ
หมำยเหตุ: ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซ้ื อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจะต้องเป็ นผูร้ ับภำระค่ำใช้จ่ำย
ทำงภำษี และ/หรื ออำกรแสตมป์ ทั้งหมด (ถ้ำมี) ตำมบทบัญญัติแห่ งประมวลรัษฎำกรว่ำด้วยอำกรแสตมป์
หรื อข้อบังคับ หรื อกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง หรื อบังคับใช้ในกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
(ถ้ำมี)
สำหรับใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ไม่ ได้ ใช้ สิทธิภำยในวันกำหนดใช้ สิทธิครั้งสุ ดท้ ำย บริษัทจะถือว่ ำผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิไม่ ประสงค์ จะใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิในส่ วนดังกล่ ำว โดยใบสำคัญแสดงสิ ทธิในส่ วน
ดังกล่ำวจะถือว่ำสิ้นสภำพลงโดยไม่ มีกำรใช้ สิทธิ
(6) จำนวนหุ้นสำมัญที่จะออกเมื่อมีกำรใช้สิทธิ จะคำนวณโดยกำรนำจำนวนเงินในกำรใช้สิทธิ ซ่ ึงผูถ้ ือ ใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิได้ชำระตำมที่กล่ำวข้ำงต้น หำรด้วยรำคำกำรใช้สิทธิในขณะที่มีกำรใช้สิทธิน้ นั โดยบริ ษทั จะออก
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนเป็ นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ คูณด้วยอัตรำกำรใช้สิทธิ หำก
มีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรื อ อัตรำกำรใช้สิทธิ แล้ว ทำให้มีเศษเหลืออยู่จำกกำรคำนวณดังกล่ำว
บริ ษทั จะไม่นำเศษดังกล่ำวมำคิดคำนวณ และจะชำระเงินที่เหลื อจำกกำรใช้สิทธิ ดงั กล่ำวคืนให้แก่ผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ โดยบริ ษทั จะคืนเงิ นค่ำที่ เหลื อจำกกำรใช้สิทธิ โดยโอนเงิ นให้ผูใ้ ช้สิทธิ ผ่ำนบัญ ชี
ธนำคำรที่ระบุไว้ในใบแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิ ภำยใน 7 วันทำกำร หรื อสั่งจ่ำยเช็คในนำมผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ ภำยใน 10 วันทำกำร นับจำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ในแต่ละครั้ง โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรื อ
ค่ำเสี ยหำยอื่นใด ทั้งนี้ ในกรณี ที่ตอ้ งมีกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำกำรใช้สิทธิ ตำมเกณฑ์กำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ
และอัตรำกำรใช้สิทธิ ตำมที่ระบุในเงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิ และมีเศษของจำนวนหุ้นสำมัญที่จะได้รับจำกกำร
ใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิให้ปัดเศษของหุ้นทิง้
(7) กำรคำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิจะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้รำคำกำร
ใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรื อ อัตรำกำรใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณี กำรรวมหุ้น และจะใช้รำคำกำรใช้สิทธิ ใหม่
หลังกำรเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสำมัญ (จำนวนหุ้นสำมัญคำนวณได้จำกอัตรำ
กำรใช้สิทธิ ใหม่ คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ แจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้น
ออกมำเป็ นเศษหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง)
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(8) หำกบริ ษ ัท ได้รั บ เอกสำรแจ้ง ควำมจ ำนงกำรใช้สิท ธิ ต ำมข้อ 1.2.5 (5) ไม่ ค รบถ้วนหรื อ ไม่ ถู กต้อ งหรื อ
ตรวจสอบได้ว่ำข้อควำมที่ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ กรอกลงในใบแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนนั้นไม่ครบถ้วนหรื อไม่ถูกต้องหรื อปิ ดอำกรแสตมป์ (ถ้ำมี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตำมบทบัญญัติแห่ ง
ประมวลรัษฎำกร ข้อบังคับหรื อกฎหมำยต่ำง ๆ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะต้องทำกำรแก้ไขเพื่อให้เป็ นไป
ตำมเงื่อนไขภำยใน ระยะเวลำแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ในครั้งนั้น มิฉะนั้นแล้วบริ ษทั จะถือว่ำกำรแจ้ง
ควำมจำนงในกำรใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภำพลง โดยไม่มีกำรใช้สิทธิและบริ ษทั จะจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิ
หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และเงินที่ได้รับไว้คืนให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ภำยใน 14 วันนับจำก
วันกำหนดกำรใช้สิทธิ และให้ถือว่ำใบสำคัญแสดงสิ ทธิน้ นั สิ้นสภำพลงและหมดสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญเพิ่ม
ทุนตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่ำวอีกต่อไป ซึ่งบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรื อ ค่ำเสี ยหำยอื่น
ใดไม่ว่ำกรณี ใดก็ตำม
(9) ในกรณี ที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ชำระเงินในกำรใช้สิทธิไม่ครบถ้วน หรื อมีกำรชำระเงินเกินจำนวนในกำร
ใช้สิทธิ บริ ษทั สงวนสิ ทธิ์ที่จะดำเนินกำรประกำรใดประกำรหนึ่งต่อไปนี้ ตำมที่บริ ษทั เห็นสมควร
(9.1) ถือว่ำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ มีจำนวนเท่ำกับ (ก) จำนวนหุ้นสำมัญที่พ่ ึงจะได้รับตำมสิ ทธิ
หรื อ (ข) จำนวนหุ้นสำมัญที่พ่ ึงได้รับตำมจำนวนเงินในกำรใช้สิทธิ ซ่ ึ งบริ ษทั ได้รับชำระไว้จริ งตำม
รำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิในขณะนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ำ หรื อ
(9.2) ให้ผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ชำระเงิ นเพิ่มเติ มตำมจำนวนที่ ประสงค์จะใช้สิทธิ ให้ครบถ้วนภำยใน
ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ หำกบริ ษทั ไม่ได้รับเงินครบตำมจำนวนกำรใช้สิทธิภำยใน
ระยะเวลำดังกล่ำวให้ถือว่ำผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ แสดงเจตนำไม่ประสงค์ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ้นสำมัญใน
ครั้งนั้นเฉพำะส่วนที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ชำระจำนวนเงินในกำรใช้สิทธิ ไม่ครบถ้วน และให้ถือว่ำ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ น้ นั สิ้ นสภำพลงและหมดสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ้นสำมัญตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่ำว
อีกต่อไป ซึ่งบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรื อ ค่ำเสี ยหำยอื่นใดไม่ว่ำกรณี ใดก็ตำม
ในกรณี ตำมข้อ (9.1) หรื อ (9.2) หำกมีกรณี ที่ตอ้ งส่ งเงินคืนให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ บริ ษทั จะส่งเงินที่
ได้รับไว้คืนให้แก่ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ โดยโอนเงินให้ผูใ้ ช้สิทธิ ผ่ำนบัญชี ธนำคำรที่ระบุไว้ในใบแจ้ง
ควำมจำนงกำรใช้สิทธิ ภำยใน 7 วันทำกำร หรื อสั่งจ่ำยเช็คในนำมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ภำยใน 10 วันทำ
กำรนับตั้งแต่วนั กำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ตำมวิธีกำรและเงื่อนไขที่บริ ษทั กำหนด โดยไม่มีดอกเบี้ย
และ/หรื อ ค่ำเสี ยหำยอื่นใด อย่ำงไรก็ดีไม่ว่ำกรณี ใด ๆ หำกได้มีกำรส่งมอบเช็ค คืนเงินที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิ
หรื อเงินที่ได้รับไว้โดยไม่มีกำรใช้สิทธิ หรื อไม่สำมำรถใช้สิทธิ โดยได้ส่งทำงไปรษณี ยล์ งทะเบียนตำมที่อยูท่ ี่
ระบุไว้ในใบแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้รับเงินคืน
แล้วโดยชอบ และผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิไม่มีสิทธิเรี ยกร้องดอกเบี้ย และ/ หรื อ ค่ำเสี ยหำยใด ๆ อีกต่อไป
(10) เมื่อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ซ้ื อหุ้นสำมัญได้ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขกำรแจ้งควำมจำนงกำร
ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุน กล่ำวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ใบแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิซ้ือหุน้
สำมัญเพิ่มทุน หลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิ และชำระเงินค่ำจองซื้ อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนถูกต้องและครบถ้วน
สมบูรณ์ตำมเงื่อนไขแล้ว ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะไม่สำมำรถเพิกถอนกำรใช้สิทธิ ได้ เว้นแต่จะได้รับ
ควำมยินยอมเป็ นหนังสื อจำกบริ ษทั
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(11) ในกรณี ที่ผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เป็ นจำนวนหน่ วยมำกกว่ำจำนวนหน่ วยที่
ประสงค์จะใช้สิทธิ บริ ษทั จะส่ งใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ใบใหม่ที่มีจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิ ทธิส่วนที่
เหลือคืนให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ภำยใน 14 วันนับจำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ครั้งนั้น ๆ และจะทำกำร
ยกเลิกใบสำคัญแสดงสิ ทธิใบเก่ำ
(12) เมื่อพ้นกำหนดวันกำหนดกำรใช้สิทธิ แล้ว แต่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ยงั มิได้ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขของกำรใช้
สิ ทธิ ที่กำหนดไว้อย่ำงครบถ้วน ให้ถือว่ำใบสำคัญแสดงสิ ทธิ น้ นั ๆ สิ้ นสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ และผู ้
ถือใบสำคัญแสดงสิ ทธิจะใช้สิทธิไม่ได้อีก
(13) ในกรณี ที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิเป็ นบุคคลที่มิใช่สัญชำติไทยหรื อไม่ใช่นิติบุคคลในประเทศ จะสำมำรถใช้
สิ ทธิ ในกำรซื้ อหุ้นสำมัญตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้ก็ต่อเมื่ อกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ้นสำมัญนั้นไม่ทำให้ขดั ต่อ
ข้อบังคับของบริ ษทั เกี่ยวกับสิ ทธิ กำรถือหุ้นของผูถ้ ือหุ้นที่มิใช่สัญชำติไทย ตำมที่ระบุในข้อ 9 ข้อจำกัดกำร
โอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
(14) บริ ษทั จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริ ษทั ต่อกระทรวงพำณิ ชย์ตำมจำนวนหุ้นสำมัญที่
ออกใหม่สำหรับกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้งภำยใน 14 วันนับจำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิ และบริ ษทั ได้รับชำระ
ค่ำหุ้นครบตำมจำนวนที่มีกำรใช้สิทธิ แล้ว นอกจำกนี้ บริ ษทั จะดำเนิ นกำรจดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดง
สิ ท ธิ ที่ ไ ด้ใช้สิทธิ น้ ันเข้ำ เป็ นผูถ้ ื อหุ้นสำมัญของบริ ษทั ในสมุ ดทะเบี ย นผูถ้ ื อ หุ้นตำมจำนวนหุ้นสำมัญที่
คำนวณได้จำกกำรใช้สิทธิ
(15) ในกรณี ที่หุ้นสำมัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ มีไม่เพียงพอ บริ ษทั จะดำเนินกำรชดใช้ค่ำเสี ยหำยที่
เกิดขึ้นให้แก่ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิ ได้ ตำมข้อ 3. อย่ำงไรก็ตำมบริ ษทั จะไม่ชดใช้
ค่ำเสี ยหำยให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิ ได้เนื่องจำกกำรถูกจำกัดสิ ทธิ ตำมสัดส่ วนกำร
ถือหุ้นที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ไม่ว่ำหุ้นสำมัญที่สำรองไว้จะมีจำนวนเพียงพอหรื อไม่ก็ตำม เช่น ใน
กรณี ของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ต่ำงด้ำวที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิ เพรำะถูกจำกัดสิ ทธิ ตำมสัดส่ วนกำรถือหุ้นที่
ระบุไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั เป็ นต้น
(16) ใบสำคัญแสดงสิ ทธิน้ ีไม่มีขอ้ กำหนดให้บริ ษทั เรี ยกให้ใช้สิทธิแปลงสภำพก่อนระยะเวลำที่กำหนด
(17) ให้คณะกรรมกำรบริ ษทั หรื อกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันบริ ษทั หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำก
บุคคลดังกล่ำวเป็ นผูพ้ ิจำรณำข้อกำหนด เงื่ อนไขอื่นและรำยละเอียดอื่น ๆ หรื อเหตุให้ตอ้ งออกหุ้นใหม่
ตลอดจนกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้สิทธิท้งั ด้ำนรำคำและอัตรำกำรใช้สิทธิ ตำมวิธีกำรคำนวณที่เหมำะสมเมื่อมี
เหตุกำรณ์ตำมที่ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ หำกมีกรณี ที่จำเป็ นต้องขอมติ
จำกที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น คณะกรรมกำรบริ ษทั จะนำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นตำมกฎระเบียบต่อไป
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2.

กำรจัดสรรและกำรส่ งมอบ
2.1 วิธีกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริ ษทั จัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิมที่มีสิทธิ ได้รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ตำมวันกำหนด
รำยชื่ อ ผูถ้ ื อ หุ้ น ที่ มี สิท ธิ ไ ด้รั บ กำรจัด สรรใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ (Record Date) ในวัน ที่ 27 พฤษภำคม 2564 ใน
อัตรำส่วน 3 หุ้นสำมัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ โดยไม่คิดมูลค่ำ (ในกรณี ที่มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง)
2.2 วิธีกำรส่ งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริ ษทั จะดำเนินกำรแต่งตั้งให้บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์”) เป็ น
นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และบริ ษทั จะดำเนินกำรส่ งมอบใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่ผูถ้ ือหุ้นเดิมที่มีสิทธิ
ได้รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ตำมวันกำหนดรำยชื่ อผูถ้ ือหุ้นที่มีสิทธิ ได้รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
(Record Date) ในวันที่ 27 พฤษภำคม 2564 ในอัตรำส่ วน 3 หุ้นสำมัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ (ในกรณี
ที่มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง) ดังรำยละเอียดดังนี้
2.2.1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ มีบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์หรื อศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะทำกำรส่งมอบใบสำคัญแสดงสิ ทธิตำมจำนวนที่ได้รับกำรจัดสรรให้แก่
ผูท้ ี่ได้รับกำรจัดสรรทำงไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับ ตำมชื่อและที่อยู่ ที่ระบุในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ้นของ
บริ ษทั ณ วันกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุ้นที่มีสิทธิ ได้รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ (Record Date) ในวันที่
27 พฤษภำคม 2564 โดยเร็ ว ในกรณี น้ ีผทู ้ ี่ได้รับกำรจัดสรรจะไม่สำมำรถขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ได้รับ
จัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ได้จนกว่ำจะได้รับใบสำคัญแสดงสิ ทธิและตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้ใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ ทำกำรซื้ อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ ซึ่ งอำจได้รับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ภำยหลังจำกใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิของบริ ษทั ได้รับอนุญำตให้เข้ำทำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์
2.2.2 ในกรณีที่ผ้ถู ือหุ้นเดิมมีบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์หรื อศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
นำยทะเบี ยนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะด ำเนิ น กำรน ำใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ ฝ ำกไว้กับ “บริ ษทั ศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผูฝ้ ำก” และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่บริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั ฝำกใบสำคัญ แสดงสิ ทธิ อยู่ ในขณะเดียวกันบริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั ก็จะ
บันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ผไู ้ ด้รับกำรจัดสรรฝำกไว้ และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผทู ้ ี่
ได้รับกำรจัดสรรโดยเร็ ว ในกรณี น้ ี ผูท้ ี่ได้รับกำรจัดสรรจะสำมำรถขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ได้รับกำร
จัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ได้ทนั ทีที่ตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ของบริ ษทั ทำกำรซื้อ
ขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ชื่ อของผูถ้ ือหุ้นที่ได้รับกำรจัดสรรจะต้องตรงกับชื่ อเจ้ำของบัญชีซ้ื อขำย
หลักทรั พย์ที่ผูไ้ ด้รับกำรจัดสรรประสงค์ที่จะฝำกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ไว้ในบัญชี ของบริ ษทั หลักทรัพย์
ดังกล่ำว มิ ฉะนั้นแล้วบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะดำเนิ นกำรออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่ ผูท้ ี่ ได้รับกำร
จัดสรรตำมข้อ 2.2.1 แทน
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2.2.3 ในกรณีที่ผ้ถู ือหุ้นเดิมไม่ มีบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์สมำชิกเลขที่ 600
นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะดำเนินกำรนำใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ได้รับจัดสรรฝำกไว้กบั ศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์ และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ตำมจำนวนที่ได้รับ
จัดสรรไว้ในบัญชีผอู ้ อกหลักทรัพย์สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐำนกำร ฝำกให้ผจู ้ องซื้ อโดยเร็ ว หำกผู ้
ถือหุ้นที่ได้รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิตอ้ งกำรขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ผูถ้ ือหุ้นดังกล่ำวจะต้องถอน
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ออกจำกบัญชี ของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์สมำชิ กเลขที่ 600 โดยต้อง ติดต่อที่ศูนย์รับ
ฝำกหลักทรัพย์หรื อบริ ษทั หลักทรัพย์ ซึ่ งอำจจะมีค่ำธรรมเนียมในกำรดำเนินกำรตำมอัตรำที่ศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์ และ/หรื อ ตำมที่บริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั ๆ กำหนด ทั้งนี้ กำรถอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ฝำกไว้ใน
บัญชีของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์สมำชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้ระยะเวลำหนึ่งในกำรดำเนินกำร ดังนั้น ผูถ้ ือ
หุ้นที่ได้รับกำรจัดสรรจะสำมำรถขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ในตลำดหลักทรัพย์ได้ทนั ทีเมื่อ ตลำดหลักทรัพย์
อนุ ญำตให้ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ของบริ ษทั ทำกำรซื้ อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ และผูถ้ ือหุ้นที่ได้รับกำร
จัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้ดำเนินกำรถอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ออกจำกบัญชีผูอ้ อกหลักทรัพย์สมำชิก
เลขที่ 600 ดังกล่ำวแล้ว
3.

กำรชดใช้ ค่ำเสียหำยกรณีบริษัทไม่ สำมำรถจัดให้ มีห้ ุนสำมัญเพิม่ ทุนเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริ ษทั จะชดใช้ค่ำเสี ยหำยให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ตำมรำยละเอียด ดังนี้
3.1 กำรคำนวณค่ำเสียหำย
บริ ษทั จะชดใช้ค่ำเสี ยหำยให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ต่อเมื่อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิได้มำแจ้งควำมจำนงที่จะใช้
สิ ทธิ โดยได้ปฏิบตั ิถูกต้องครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ และบริ ษทั ไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นสำมัญ เพิ่มทุนเพื่อ
รองรับกำรใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้อย่ำงครบถ้วน โดยค่ำเสี ยหำยที่บริ ษทั จะชดใช้ให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิขำ้ งต้นสำมำรถคำนวณได้ดงั นี้
ค่ำเสี ยหำยต่อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย = B x [MP - EP] โดยที่
B

คือ

จำนวนหุ้นสำมัญที่ไม่สำมำรถจัดให้มี และ/หรื อเพิ่มขึ้นได้ตำมอัตรำกำรใช้สิทธิ ที่
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ต่อ 1 หน่วย

MP คือ

รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริ ษทั ซึ่งคำนวณจำกมูลค่ำกำรซื้อขำยหุ้นสำมัญ
ของบริ ษทั ทั้งหมดหำรด้วยจำนวนหุ้นสำมัญของบริ ษทั ที่มีกำรซื้ อขำยทั้งหมดใน
ตลำดหลักทรัพย์ในระหว่ำง ระยะเวลำ 5 วันทำกำร (วันที่เปิ ดทำกำรซื้อขำยของตลำด
หลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ในครั้งนั้น ซึ่ งผูถ้ ือใบสำคัญแสดง
สิ ทธิได้แจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิ

EP

รำคำกำรใช้สิทธิ หรื อรำคำกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่เปลี่ยนแปลงแล้ว
ตำมเงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิ

คือ
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ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่มิใช่ สัญชำติ ไทยที่ ใช้สิทธิ จองซื้ อหุ้นสำมัญ แต่ไม่สำมำรถจองซื้ อได้
เนื่องจำกอัตรำส่ วนกำรถือหุ้นของคนที่มิใช่สัญชำติไทยในขณะนั้นเกินกว่ำร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้
แล้ว ทั้งหมดของบริ ษทั ตำมที่ระบุไว้ในข้อจำกัดกำรโอนหุ้นสำมัญ บริ ษทั จะไม่ชดใช้ค่ำเสี ยหำยหรื อดำเนินกำรอื่น
ใดให้แก่ ผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่มิใช่ สัญ ชำติ ไทย และผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่มิใ ช่ สัญชำติ ไทยไม่ มี สิท ธิ
เรี ยกร้องค่ำเสี ยหำย หรื อเรี ยกร้องให้บริ ษทั ชดใช้ใด ๆ ทั้งสิ้น
3.2

วิธีกำรชดใช้ ค่ำเสียหำย
บริ ษทั จะชำระให้เป็ นเช็คขีดคร่ อมสั่งจ่ำยเฉพำะและจะจัดส่ งทำงไปรษณี ยล์ งทะเบียนภำยใน 30 วันนับจำกวัน
กำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ ไม่ว่ำในกรณี ใด ๆ หำกได้มีกำรส่งเช็คคืนเงินค่ำเสี ยหำย ดังกล่ำวทำงไปรษณี ย ์
ลงทะเบียนตำมที่อยูท่ ี่ระบุในใบแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญโดยถูกต้องแล้วให้ถือว่ำผูถ้ ือใบสำคัญแสดง
สิ ทธิได้รับคืน เงินค่ำเสี ยหำยแล้วโดยชอบ และผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิจะไม่มีสิทธิเรี ยกร้องดอกเบี้ยหรื อค่ำเสี ยหำย
ใด ๆ อีกต่อไป

4.

เงื่อนไขกำรปรับสิทธิ
บริ ษทั จะดำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิ ในกำรซื้ อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตลอดอำยุของใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ เมื่อเกิดเหตุกำรณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ไม่ให้นอ้ ยไปกว่ำเดิม
4.1 เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัทอันเป็ นผลมำจำกกำรรวมหุ้นหรื อแบ่ งแยกหุ้นสำมัญที่
จำหน่ ำยแล้วของบริษัท
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีเมื่อมูลค่ำที่ตรำไว้มีผลบังคับใช้ตำมที่เผยแพร่
ผ่ำนระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์ (SETLink)
(ก) รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสู ตรกำรคำนวณ ดังนี้
Price 1 =

Price 0 [ Par 1 ]
[ Par 0 ]

(ข) อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสู ตรกำรคำนวณ ดังนี้
Ratio 1 =
Ratio 0 [ Par 0 ]
[ Par 1 ]
โดยที่
Price 1
Price 0

คือ รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
คือ รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
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Ratio 1
Ratio 0
Par 1
Par 0

คือ
คือ
คือ
คือ

อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำที่ตรำไว้ใหม่ของหุ้นสำมัญหลังกำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำที่ตรำไว้เดิมของหุ้นสำมัญก่อนกำรเปลี่ยนแปลง

4.2 เมื่อบริษัทได้ เสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ ให้ แก่ ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรื อ ประชำชนทั่วไป และ/หรื อบุคคลในวงจำกัด
ในรำคำสุ ทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ คำนวณต่ำกว่ำร้ อยละ 90 ของรำคำตลำดต่ อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีต้ งั แต่วนั แรกที่ผซู ้ ้ื อหุ้นสำมัญจะไม่ได้รับ
สิ ทธิในกำรจองซื้อหุน้ สำมัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ข้ นึ เครื่ องหมำย XR และ/หรื อ XW) กรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่
ผูถ้ ือหุ้นเดิม (Right issues) และ/หรื อวันแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ กรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่
ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อกรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี โดย “รำคำสุ ทธิ ต่อหุ้นของ
หุ้นสำมัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จำกจำนวนเงินทั้งสิ้นที่บริ ษทั จะได้รับจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญหักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่
เกิดจำกกำรออกหลักทรัพย์น้ นั (ถ้ำมี) หำรด้วยจำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ท้งั หมด
ํ กต่อหุ้นของหุ้นสำมัญ
“รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริ ษทั ” กำหนดไว้เท่ำกับ “รำคำตลำดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนั
ํ กต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริ ษทั ” หมำยถึง มูลค่ำกำรซื้อขำยหุ้นสำมัญ
ของบริ ษทั ” โดยที่ “รำคำตลำดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนั
ทั้งหมดของบริ ษทั หำรด้วยจำนวนหุ้นสำมัญของบริ ษทั ที่มีกำรซื้ อขำยทั้งหมดในตลำดหลักทรัพย์ในระยะเวลำ 7 วัน
ทำกำร (วันที่เปิ ดทำกำรซื้อขำยของตลำดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในกำรคำนวณ
"วันที่ใช้ในกำรคำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผซู ้ ้ื อหุ้นสำมัญจะไม่ได้รับสิ ทธิ ในกำรจองซื้ อหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ (วัน
แรกที่ข้ ึนเครื่ องหมำย XR และ/หรื อ XW) สำหรับกรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรื อ
วัน แรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่สำหรับกรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/ หรื อกรณี
ที่เป็ น กำรเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริ ษทั ” เนื่องจำกหุ้นสำมัญไม่มีกำรซื้อขำยในช่วงเวลำ
ดังกล่ำว บริ ษทั จะดำเนินกำรกำหนดรำคำยุติธรรมเพื่อใช้ในกำรคำนวณแทน
“รำคำยุติธรรม” หมำยถึง รำคำที่ประเมินโดยที่ปรึ กษำทำงกำรเงินที่สำนักงำนก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบ
อนึ่ง ในกรณี ที่มีกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญพร้อมกันมำกกว่ำ 1 รำคำเสนอขำย ภำยใต้เงื่อนไขที่ตอ้ งจองซื้อด้วยกัน ให้ใช้
รำคำเสนอขำยทุกรำคำมำคำนวณรำคำสุ ทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณี ที่กำรเสนอขำยดังกล่ำวไม่ อยู่
ภำยใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้ อด้วยกันให้นำเฉพำะรำคำเสนอขำยที่ต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้น
สำมัญของบริ ษทั มำคำนวณกำรเปลี่ยนแปลงเท่ำนั้น
(ก) รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสู ตรกำรคำนวณ ดังนี้
Price 0 x [(A X MP) + BY]
Price 1
=
MP x (A + B)
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(ข) อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสู ตรกำรคำนวณ ดังนี้
Ratio 0 x [MP x (A + B)]
Ratio 1
=
(A x MP) + BY
โดยที่
Price 1
Price 1
Ratio 1
Ratio 0
MP
A

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

B

คือ

BY

คือ

รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริ ษทั
จำนวนหุ้นสำมัญที่ได้เรี ยกชำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้
เพื่อสิ ทธิ ในกำรจองซื้ อหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ กรณี เสนอขำยหุ้นสำมัญให้แก่ผถู ้ ือหุ้น
เดิม และ/หรื อวันก่อนวันแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ กรณี เสนอขำย
หุ้น สำมัญให้แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อกรณี เสนอขำยหุ้นสำมัญให้แก่บุคคลใน
วงจำกัด แล้วแต่กรณี
จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ท้งั กำรเสนอขำยให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิม และ/หรื อเสนอขำย
ให้แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด
จำนวนเงินที่ได้รับหักด้วยค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) จำกหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ท้งั กำรเสนอขำย
ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ้นเดิ ม และ/หรื อเสนอขำยให้แก่ ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อเสนอขำย
ให้แก่ บุคคลในวงจำกัด

4.3 เมื่ อบริ ษัทเสนอขำยหลักทรั พย์ ออกใหม่ ใด ๆ ให้ แก่ ผู้ถือหุ้ นเดิม และ/หรื อ ประชำชนทั่วไป และ/หรื อ บุคคลใน
วงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์ น้นั ให้ สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพ์ในกำรใช้ สิทธิแปลงสภำพ หรื อ เปลี่ยนเป็ นหุ้นสำมัญ หรื อ ใช้
สิ ทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญ (เช่ น หุ้นกู้แปลงสภำพ หรื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ) โดยที่รำคำสุ ทธิต่อหุ้น
สำมัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับสิทธิดังกล่ำวต่ำกว่ำร้ อยละ 90 ของรำคำตลำดต่ อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีต้ งั แต่วนั แรกที่ผูซ้ ้ื อหุ้นสำมัญไม่ได้รับ
สิ ทธิ กำรจองซื้ อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ข้ำงต้น ที่ให้สิทธิ ที่จะแปลงสภำพ หรื อ เปลี่ยนเป็ นหุ้นสำมัญ หรื อ ให้
สิ ทธิ ในกำรซื้ อหุ้นสำมัญ (วันแรกที่ข้ ึนเครื่ องหมำย XR และ/หรื อ XW) สำหรับกรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ผถู ้ ือ
หุ้นเดิม (Right Issues) และ/หรื อ วันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิ ที่จะแปลงสภำพ หรื อ
เปลี่ยนเป็ นหุ้นสำมัญ หรื อ ให้สิทธิ ในกำรซื้ อหุ้นสำมัญ กรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ
กรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
"รำคำสุ ทธิ ต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิ ทธิ ” คำนวณได้จำกจำนวนเงินที่บริ ษทั จะได้รั บจำกกำรขำย
หลักทรัพย์ที่ให้สิทธิ ที่จะแปลงสภำพ หรื อ เปลี่ยนเป็ นหุ้นสำมัญ หรื อ ให้สิทธิ ในกำรซื้ อหุ้นสำมัญ หักด้วยค่ำใช้จ่ำย
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ที่เกิดจำกกำรออกหลักทรัพย์น้ นั (ถ้ำมี) รวมกับเงินที่จะได้รับจำกกำรแปลงสภำพ หรื อเปลี่ยนเป็ นหุ้นสำมัญ หรื อใช้
สิ ทธิ ซื้อหุ้นสำมัญนั้น หำรด้วยจำนวนหุ้นสำมัญทั้งสิ้นที่ตอ้ งออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิน้ นั
“รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริ ษทั " ให้ใช้และมีควำมหมำยเช่นเดียวกับรำยละเอียดในข้อ 4.2 ข้ำงต้น
(ก) รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสู ตรกำรคำนวณ ดังนี้
Price 0 x [(A x MP) + BY]
Price 1
=
MP x (A + B)
(ข) อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสู ตรกำรคำนวณ ดังนี้
Ratio 0 x [MP x (A + B)]
Ratio 1
=
(A x MP) + BY
โดยที่
Price 1

คือ

รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง

Price 1

คือ

รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง

Ratio 1

คือ

อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง

Ratio 0

คือ

อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง

MP

คือ

รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริ ษทั

A

คือ

จำนวนหุ้นสำมัญที่ได้เรี ยกชำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนผู ้
ถือหุ้น เพื่อสิ ทธิ ในกำรจองซื้ อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ให้สิทธิ ที่จะแปลงสภำพ
หรื อ เปลี่ ยนเป็ นหุ้นสำมัญ หรื อให้สิทธิ ในกำรซื้ อหุ้นสำมัญ กรณี เสนอขำย
ให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิม และ/หรื อ วันก่อนวันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออก
ใหม่ที่ให้สิทธิ ที่จะแปลง สภำพ หรื อเปลี่ยนเป็ นหุ้นสำมัญ หรื อให้สิทธิ ในกำร
ซื้ อหุ้นสำมัญ กรณี เสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/ หรื อ กรณี เสนอขำย
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

B

คือ

จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ ของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้
สิ ทธิ ที่จะแปลงสภำพ หรื อ เปลี่ ยนเป็ นหุ้นสำมัญ หรื อให้สิทธิ ในกำรซื้ อหุ้น
สำมัญตำมที่เสนอขำยให้แก่ผูถ้ ือหุ้นเดิม และ/หรื อ เสนอขำยให้แก่ประชำชน
ทัว่ ไป และ/หรื อ เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด

BY

คือ

จำนวนเงินที่ได้รับหักด้วยค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) จำกกำรออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้
สิ ทธิ ที่จะแปลงสภำพ หรื อ เปลี่ ยนเป็ นหุ้นสำมัญ หรื อให้สิทธิ ในกำรซื้ อหุ้น
สำมัญ สำหรั บ กำร เสนอขำยให้ แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ้ น เดิ ม และ/หรื อ เสนอขำยให้ แ ก่
ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อเสนอ ขำยให้แก่บุคคล ในวงจำกัด รวมกับเงินที่จะ
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ได้รับจำกกำรใช้สิทธิแปลง สภำพหรื อ เปลี่ยนเป็ นหุ้นสำมัญ หรื อใช้สิทธิซ้ือหุ้น
สำมัญ
4.4 เมื่อบริษัทจ่ ำยปันผลทั้งหมดหรื อบำงส่ วนเป็ นหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ ให้ แก่ผ้ถู ือหุ้นเดิมของบริษัท
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีต้ งั แต่วนั แรกที่ผซู ้ ้ื อหุ้นสำมัญจะไม่มีสิทธิ
รับหุ้นปันผล (วันแรกที่ข้ นึ เครื่ องหมำย XD)
(ก) รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสู ตรกำรคำนวณ ดังนี้
Price 0 x A
Price 1
=
A+B
(ข) อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสู ตรกำรคำนวณ ดังนี้
Ratio 0 x (A + B)
Ratio 1
=
A
โดยที่
Price 1

คือ

รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง

Price 0

คือ

รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง

Ratio 1

คือ

อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง

Ratio 0

คือ

อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง

A

คือ

จำนวนหุ้นสำมัญที่ได้เรี ยกชำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่ อนปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ้น
สำมัญเพื่อสิ ทธิในกำรรับหุ้นปันผล

B

คือ

จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ในรู ปแบบของหุ้นสำมัญปันผล

4.5 เมื่ อบริ ษัทจ่ ำยเงินปันผลเป็ นเงินเกินกว่ ำร้ อยละ 90 ของกำไรสุ ทธิหลังหักภำษีเงินได้ ของบริ ษัท (ตำมงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร) สำหรับกำรดำเนินงำนในรอบระยะเวลำบัญชีใด ๆ ไม่ ว่ำจะจ่ ำยจำกผลกำรดำเนินงำนหรื อกำไรสะสม
ในระหว่ำงอำยุใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีต้ งั แต่วนั แรกที่ผซู ้ ้ื อหุ้นสำมัญจะไม่มีสิทธิ
รับเงินปันผล (วันแรกที่ข้ นึ เครื่ องหมำย XD)
อัตรำร้อยละของเงินปันผลที่จ่ำยให้กบั ผูถ้ ือหุ้นคำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ำยออกจริ งจำกผลกำรดำเนินงำนในแต่ละ
รอบระยะเวลำบัญชี หำรด้วยกำไรสุ ทธิ ตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริ ษทั หลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรอง
ตำมกฎหมำยของผลกำรดำเนินงำนของรอบระยะบัญชีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ำยออกจริ งดังกล่ำว ให้รวมถึงเงิน
ปันผลที่จ่ำยระหว่ำงกำลในแต่ละรอบบัญชีดงั กล่ำวด้วย
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(ก) รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสู ตรกำรคำนวณ ดังนี้
Price 1

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

=

(ข) อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสู ตรกำรคำนวณ ดังนี้
Ratio 0 x MP
Ratio 1
=
[MP - (D – R)]
โดยที่
Price 1

คือ

รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง

Price 0

คือ

รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง

Ratio 1

คือ

อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง

Ratio 0

คือ

อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง

MP

คือ

รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริ ษทั

D

คือ

เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ำยแก่ผถู ้ ือหุ้น

R

คือ

เงินปั นผลต่อหุ้นที่จ่ำยในอัตรำร้อยละ 100 โดยคำนวณจำกกำไรสุ ทธิ ตำม
งบกำรเงินเฉพำะของบริ ษทั หลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรอง
ตำมกฎหมำยหำรด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

รำคำตลำดต่อ
หุ้นของหุน้
สำมัญของบริ ษทั

คือ

รำคำตลำดเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริ ษทั

รำคำตลำดเฉลี่ยถ่วง คือ
น้ ำหนักต่อหุน้ ของ
หุ้นสำมัญของ
บริ ษทั

มูลค่ำกำรซื้ อขำยหุ้นสำมัญทั้งหมดของบริ ษทั หำรด้วยจำนวนหุ้นสำมัญ
ของบริ ษทั ที่มีกำรซื้ อขำยทั้งหมดในตลำดหลักทรัพย์ ในระยะเวลำ 7 วัน
ทำกำร (วันที่เปิ ดทำกำรซื้ อขำยของตลำดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่
ใช้ในกำรคำนวณ

วันที่ใช้ในกำร
คำนวณ

วัน แรกที่ ผู ้ซ้ื อ หุ้ น สำมัญ จะไม่ ไ ด้รั บ สิ ท ธิ ใ นเงิ น ปั น ผล (วัน แรกที่ ข้ ึ น
เครื่ องหมำย XD)

คือ

ในกรณี ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริ ษทั ” เนื่องจำกหุ้นสำมัญไม่มีกำรซื้ อขำยในช่วงเวลำ
ดังกล่ำว บริ ษทั จะดำเนินกำรกำหนดรำคำยุติธรรมเพื่อใช้ในกำรคำนวณแทน
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4.6 ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ ใด ๆ อันทำให้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิ ทธิเสี ยสิ ทธิและผลประโยชน์ อันพึงได้ โดยที่เหตุกำรณ์ ใด ๆ
นั้นไม่ ได้ กำหนดอยู่ในข้ อ 4.1 ถึงข้ อ 4.5
บริ ษทั จะพิจำรณำเพื่อกำหนดกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรื อ อัตรำกำรใช้สิทธิ ใหม่ (หรื อปรับจำนวน
หน่ วยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ แทนอัตรำกำรใช้สิทธิ ) อย่ำงเป็ นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิ ของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ด้อยไปกว่ำเดิม ทั้งนี้ ให้ถือว่ำผลกำรพิจำรณำนั้นเป็ นที่สุด โดยบริ ษทั จะแจ้งตลำดหลักทรัพย์และสำนักงำน ก.ล.ต.
ทรำบ ภำยใน 15 วัน นับจำกวันที่มีเหตุให้ตอ้ งดำเนิ นกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้สิทธิ หรื อผลกำรพิจำรณำเป็ นที่สุด
พร้อมทั้งปิ ดประกำศข้อกำหนดสิ ทธิ ที่ได้รับกำรแก้ไข ณ ที่ทำกำรสำนักงำนใหญ่ และแจ้งให้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดง
สิ ทธิทรำบตำม วิธีกำรในข้อ 12.5
4.7 กำรคำนวณเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิและอัตรำกำรใช้ สิทธิตำมข้ อ 4.1 ถึงข้ อ 4.6
เป็ นอิสระต่อกัน สำหรับในกรณี ท่ีเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ เกิดขึ้นพร้อมกันให้คำนวณกำรเปลี่ยนแปลงเรี ยงลำดับ ดังนี้คือ
ข้อ 4.1, 4.5, 4.4, 4.2, 4.3, 4.6 โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณกำรเปลี่ยนแปลงให้คงสภำพของรำคำกำรใช้สิทธิ
และอัตรำกำรใช้สิทธิเป็ นทศนิยม 3 ตำแหน่ง
4.8 บริษัทจะไม่ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรำคำและอัตรำกำรใช้ สิทธิเว้ นแต่ จะมีกำรปรับสิ ทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิ รวมทั้ง
จะไม่ ขยำยอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
4.9 บริษัทอำจทำกำรปรับรำคำกำรใช้ สิทธิควบคู่กับกำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ ทดแทนกำรปรับอัตรำกำรใช้ สิทธิได้
ทั้งนี้ หำกบริ ษทั ต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริ ษทั ต้องยื่นมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นที่อนุมตั ิให้ออกหุ้นรองรับกำรปรับ
สิ ทธิ น้ นั อย่ำงเพียงพอต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ก่อนกำรปรับสิ ทธิ จึงจะถือว่ำบริ ษทั ได้รับอนุญำตให้เสนอขำยหุ้น เพื่อ
รองรับกำรใช้สิทธิ
4.10 ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิจนเป็ นผลทำให้ รำคำกำรใช้ สิทธิใหม่ มีรำคำต่ำกว่ำมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้น
สำมัญของบริษัท (Par Value)
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะปรั บรำคำใช้สิทธิ ใหม่เท่ำกับมูลค่ำที่ ตรำไว้ของหุ้นสำมัญของบริ ษทั เว้นแต่กฎหมำย
กำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่น สำหรั บอัตรำกำรใช้ สิ ทธิ ใหม่ให้ใช้อตั รำกำรใช้สิทธิ ที่คำนวณได้ตำมข้อ 4.1 ถึ งข้อ 4.6
เช่นเดิม
บริ ษทั จะดำเนิ นกำรแจ้งผลกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิ ตำมข้อ 4.1 ถึงข้อ 4.10 ให้ผถู ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ทรำบผ่ำนระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์ (SETLink) ทันที หรื อภำยใน 9.00 น. ของ
วันที่อตั รำ และรำคำใช้สิทธิมีผลบังคับใช้ และแจ้งต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วันนับจำกวันที่ที่มีผลบังคับ
ใช้ต่อกำร เปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิ
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5.

สถำนภำพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่ำงวันที่ผ้ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิแจ้ งควำมจำนงกำรใช้ สิทธิ
สถำนภำพของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่อยู่ระหว่ำงวันที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้ แจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิ และวันก่อน
วัน ที่ ก ระทรวงพำณิ ช ย์จะรั บ จดทะเบี ย นเพิ่ มทุ นช ำระแล้ว อัน เนื่ อ งมำจำกกำรใช้สิ ท ธิ ตำมใบสำคัญ แสดงสิ ทธิ จะมี
สถำนภำพและสิ ทธิ เช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ ยงั ไม่ได้แจ้งควำมจำนงใช้สิทธิ และสถำนภำพจะสิ้ นสุ ดลงในวันที่
กระทรวงพำณิ ชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิขำ้ งต้นแล้ว
ในกรณี ที่บริ ษทั มีกำรปรับรำคำใช้สิทธิ และ/หรื อ อัตรำกำรใช้สิทธิ ในช่วงที่บริ ษทั ยังไม่ได้นำหุ้ นสำมัญที่เกิดขึ้นจำกกำร
ใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เข้ำจดทะเบียนกับกระทรวงพำณิ ชย์ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ได้ทำกำรใช้สิทธิ แล้วจะ
ได้รับกำรปรับสิ ทธิ ยอ้ นหลัง โดยบริ ษทั จะดำเนินกำรออกหุ้นสำมัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ โดยเร็ ว
ที่สุดตำมจำนวนที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ สมควรจะได้รับหำกรำคำที่ได้ปรับใหม่น้ นั มีผลบังคับใช้ โดยผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ อำจได้รับหุ้นสำมัญส่ วนเพิ่มช้ำกว่ำหุ้นสำมัญที่ได้รับก่อนหน้ำนี้แล้ว แต่ไม่เกิน 45 วันนับจำกวันที่มีกำรปรับ
สิ ทธิ

6.

สิทธิของหุ้นสำมัญใหม่ ที่เกิดจำกกำรใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
สิ ทธิ ของหุ้นสำมัญที่ออกตำมกำรใช้สิทธิ ของผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกในครั้ งนี้ จะมี สิทธิ และสภำพเหมือนหุ้น
สำมัญเดิมของบริ ษทั ที่ออกไปก่อนหน้ำนี้แล้ว รวมทั้งสิ ทธิในกำรรับเงินปันผลหรื อประโยชน์อื่นใดที่บริ ษทั ให้แก่ผถู ้ ือหุ้น
ทั้งนี้ นับแต่วนั ที่กระทรวงพำณิ ชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วและนำยทะเบียนหุ้นสำมัญของบริ ษทั ได้จดแจ้งชื่ อผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิเป็ นผูถ้ ือหุ้นในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั หำกบริ ษทั ได้ประกำศวันกำหนดให้สิทธิในเงิน ปันผล
หรื อผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ผถู ้ ือหุ้นก่อนวันที่กระทรวงพำณิ ชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วและนำยทะเบียน หุ้น
สำมัญของบริ ษทั ได้จดแจ้งชื่อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เป็ นผูถ้ ือหุ้นในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั เรี ยบร้อยแล้ว ผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่ำวจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลหรื อผลประโยชน์อื่นนั้น
ทั้งนี้ ในกรณี ท่มี ีกำรปรับสิ ทธิและบริ ษทั ต้องออกหุ้นสำมัญรองรับกำรใช้สิทธิเพิ่มเติม บริ ษทั จะดำเนินกำรยื่นมติที่ประชุม
ผูถ้ ือหุ้นที่อนุมตั ิให้ออกหุ้นสำมัญรองรับกำรใช้สิทธิเพิ่มเติมต่อสำนักงำน ก.ล.ต. โดยเร็ ว

7.

รำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นออกใหม่ เพื่อรองรับกำรใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
จ ำนวนหุ้ น สำมัญ ที่ อ อกใหม่ เ พื่ อ รองรั บ : ไม่เกิ น 140,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของใบสำคัญแสดง
ใบสำคัญสิ ทธิ ที่ออกและเสนอขำย ครั้งที่ 1
สิ ทธิที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดืมของบริ ษทั ในครั้งนี้
(KWM-W1) ให้แก่ผถู ้ ือหุ้นของบริ ษทั
มูลค่ำที่ตรำไว้

: หุ้นละ 0.50 บำท

รำคำใช้สิทธิ

: 1.50 บำทต่อหุ้น เว้นแต่จะมี กำรปรั บรำคำกำรใช้สิทธิ ซ่ ึ งเป็ นไป
ตำมเงื่อนไขปรับสิ ทธิ

เนื่องจำกหุ้นสำมัญของบริ ษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลำดหลักทรัพย์ที่หุ้นสำมัญของ
บริ ษทั มีกำรซื้ อขำยอยู่) ดังนั้นหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เนื่องจำกกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะสำมำรถเข้ำทำกำรซื้อ
ขำยในตลำดหลักทรัพย์ได้ภำยหลังจำกที่บริ ษทั ดำเนินกำรจดทะเบียนหุ้นสำมัญใหม่ดงั กล่ำวต่อตลำดหลักทรัพย์แล้ว โดย
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บริ ษทั จะดำเนิ นกำรยื่นขออนุ ญำตนำหุ้นสำมัญที่ออกใหม่จำกกำรใช้สิทธิ แปลงสภำพของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เข้ำจด
ทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลำดหลักทรัพย์ภำยใน 30 วันนับจำกวันสุ ดท้ำยของระยะเวลำกำรใช้สิทธิ ทั้งนี้
เพื่อให้หุ้นสำมัญดังกล่ำวสำมำรถทำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกับหุ้นสำมัญเดิมของบริ ษทั และในกรณี ที่
บริ ษทั มีหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ออกในครั้งนี้ บริ ษทั จะนำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษทั และที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจำรณำต่อไปตำมลำดับ
8.

กำรออกและส่ งมอบหุ้นสำมัญออกใหม่
ในกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญของบริ ษทั ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่
ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุนสำมำรถเลือกให้บริ ษทั ดำเนินกำรในกรณี ใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยจะต้องระบุมำในใบแจ้ง
ควำมจำนงกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญดังกล่ำวด้วย
(1) ในกรณี ที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุน้ สำมัญ โดยให้ออกใบหุ้นในนำมของ
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ในฐำนะนำยทะเบียนจะส่ งมอบใบหุ้นตำมจำนวนที่ใช้สิทธิ แก่ผถู ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ทำงไปรษณี ยล์ งทะเบียนตำมชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ้นสำมัญเพิ่ม
ทุน ภำยใน 15 วันทำกำรนับจำกวันครบกำหนดกำรใช้สิทธิ ในกรณี น้ ี ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะใช้สิทธิ ซ้ื อหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนจะไม่สำมำรถขำยหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ ในตลำดหลักทรัพย์ได้จนกว่ำจะได้รับใบหุ้น และ
ตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้หุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิทำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ ซึ่งอำจจะได้รับใบหุน้
ภำยหลังจำกที่หุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิได้รับอนุญำตให้ทำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์
(2) ในกรณี ที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสำมัญ แต่ประสงค์ที่จะฝำกหุ้น
สำมัญไว้ในบัญชีของบริ ษทั หลักทรัพย์ ซึ่ งผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิมีบญั ชีซ้ื อขำยหลักทรัพย์อยู่ กรณี น้ ีผถู ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ ตอ้ งระบุชื่อบริ ษทั หลักทรัพย์ เลขที่สมำชิก (Broker) และเลขที่บญ
ั ชีซ้ื อขำยหลักทรัพย์ของผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิ ท ธิ ใ ห้ ถู ก ต้อ งในใบแจ้ง ควำมจ ำนงกำรใช้สิท ธิ ซ้ื อ หุ้ น สำมัญ บริ ษ ัท จะส่ ง มอบหุ้ น สำมัญ ผ่ำ นบัญ ชี ฝ ำก
หลักทรัพย์ดงั กล่ำวภำยใน 7 วันทำกำร นับจำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ในกรณี น้ ีผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ได้รับกำร
จัดสรรหุ้นสำมัญจะสำมำรถขำยหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิในตลำดหลักทรัพย์ได้ทนั ทีที่ตลำดหลักทรัพย์อนุญำต
ให้หุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ ทำกำรซื้ อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ใช้
สิ ทธิซ้ือหุ้นสำมัญเลือกให้บริ ษทั ดำเนินกำรตำมข้อ (2) ชื่อของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้น จะต้อง
ตรงกับชื่อเจ้ำของบัญชีซ้ือขำยหลักทรัพย์ที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิประสงค์ที่จะฝำกหุ้นสำมัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์
ดังกล่ำว มิฉะนั้นแล้วบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ที่จะดำเนินกำรออกใบหุ้นแก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ได้รับกำรจัดสรร
หุ้นตำมข้อ (1) แทน
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ้นสำมัญเลื อกให้บริ ษทั ดำเนิ นกำรตำมข้อ (2) ชื่ อของผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้น จะต้องตรงกับชื่อเจ้ำของบัญชีซ้ื อขำยหลักทรัพย์ที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ประสงค์จะฝำกหุ้นสำมัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดงั กล่ำว มิฉะนั้นแล้วบริ ษทั ขอสงวน สิ ทธิ ที่จะดำเนินกำรออกใบหุ้น
แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นตำมข้อ (1) แทน
(3) ในกรณี ที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริ กำรของศูนย์
รับฝำกหลักทรัพย์ โดยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ประสงค์ที่จะฝำกหุ้นสำมัญไว้ในบัญชี ของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์
สมำชิกเลขที่ 600 ในกรณี น้ ี บริ ษทั จะดำเนินกำรนำหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ ฝำกไว้กบั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
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และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชี จำนวนหุ้นสำมัญตำมจำนวน ที่ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้รับกำร
จัดสรรไว้ในบัญชีของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์สมำชิกเลขที่ 600 และ ออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ ที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นภำยใน 7 วันทำกำร นับจำกวันครบกำหนดกำรใช้สิทธิ เมื่ อผูท้ ี่ ได้รับกำรจัดสรรหุ้น
ต้องกำรขำยหุ้น ผูท้ ี่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นต้องถอนหุ้นออกจำกบัญชี ของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์สมำชิ กเลขที่ 600
ดังกล่ำว โดยต้องติดต่อผ่ำนบริ ษทั หลักทรัพย์ซ่ ึงอำจจะมีค่ำธรรมเนียมในกำรดำเนินกำรตำมที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
และ/หรื อ ตำมที่ บริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั กำหนด ดังนั้น ในกรณี น้ ี ผูท้ ี่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นจะสำมำรถขำยหุ้นที่ได้รับกำร
จัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ได้เมื่อตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้หุ้นของบริ ษทั ทำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ และ
ผูท้ ี่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นได้ดำเนินกำรถอนหุ้นออกจำกบัญชีของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ดังกล่ำว
แล้ว
9.

ข้ อจำกัดกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ และข้ อจำกัดกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
9.1 กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริ ษทั ไม่มีขอ้ จำกัดในกำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เว้นแต่กำรโอนเกิดขึ้นในช่วงปิ ดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ เพื่อพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 21 วัน ก่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ำย และตลำดหลักทรัพย์จะทำ
กำรขึ้นเครื่ องหมำย SP (ห้ำมซื้ อขำย) ล่วงหน้ำ 2 วันทำกำร ก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนโดยภำยหลังกำรออกและเสนอ
ขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ในครั้งนี้ บริ ษทั จะยื่นคำขออนุ ญำตนำใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลำดหลักทรัพย์ที่หุ้นสำมัญของบริ ษทั มีกำรซื้อขำยอยู)่ โดยเร็ ว และคำดว่ำ
จะสำมำรถดำเนินกำรได้ภำยใน 45 วันนับจำกวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิแล้วเสร็ จ
9.2 ข้ อจำกัดกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
9.2.1 บริ ษทั จะไม่ออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่เป็ นคนต่ำงด้ำว ซึ่งได้ดำเนินกำรใช้สิทธิ
ตำมข้อ 1.2.5 หำกกำรใช้สิทธิ ดงั กล่ำวจะทำให้อตั รำส่ วนกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำวของบริ ษทั ในขณะใด
ขณะหนึ่งมีจำนวนรวมกันเกินกว่ำร้อยละสี่ สิบเก้ำ (49) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ท้งั หมด ตำมที่ระบุใน
ข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 10 หรื อตำมสัดส่วนที่อำจมีกำรแก้ไขในข้อบังคับของบริ ษทั ในอนำคต
ทั้งนี้ บริ ษทั จะดำเนินกำรให้ผทู ้ ี่มิใช่สัญชำติไทยได้ใช้สิทธิ ตำมลำดับกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ที่
ครบถ้วนสมบูรณ์ตำมที่กำหนดไว้ หำกมีผูท้ ี่มิใช่สัญชำติไทยได้แจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ที่ครบถ้วน
สมบูรณ์ ในลำดับเดี ยวกัน บริ ษทั สำมำรถใช้ดุลพินิจในกำรพิจำรณำดำเนิ นกำรให้ผูท้ ี่ มิใช่ สัญชำติ ไทย
ดังกล่ำวใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิได้ตำมควำมเหมำะสม
9.2.2 หำกข้อจำกัดกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ขำ้ งต้นมีผลทำให้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทน
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่มิใช่สัญชำติไทยที่ได้ดำเนินกำรใช้สิทธิตำมวิธีกำรใช้สิทธิ ไม่สำมำรถใช้สิทธิ ได้ตำม
จำนวนที่ระบุในใบแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุน ไม่ว่ำทั้งหมดหรื อบำงส่วน บริ ษทั จะคืน
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิในส่วนที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิ และเงินที่เหลือให้แก่ผถู ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่มิใช่สัญชำติไทยดังกล่ำว ภำยใน 14 วัน นับจำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ตำมวิธีกำร
และเงื่อนไขที่บริ ษทั กำหนดโดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรื อค่ำเสี ยหำยอื่นใด
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9.2.3 ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่มิใช่สัญชำติไทยจะไม่ได้รับกำรชดเชย ไม่ว่ำ
รู ปแบบใดจำกบริ ษทั ในกรณี ที่ไม่สำมำรถดำเนินกำรใช้สิทธิ ได้โดยมีสำเหตุมำจำกข้อจำกัดเรื่ องสัดส่ วน
กำรถือครองหลักทรัพย์ของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่มิใช่สัญชำติไทย
9.2.4 ในกรณี ที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่มิใช่สัญชำติไทยไม่สำมำรถใช้สิทธิ
แปลงสภำพเป็ นหุ้นสำมัญ อันเนื่องมำจำกข้อจำกัดกำรโอนตำมที่กล่ำวในข้อ 9.2.1 และให้ถือว่ำใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ ดงั กล่ำวหมดอำยุลง โดยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่มิใช่สัญชำติไทยดังกล่ำว ไม่มีสิทธิ เรี ยกร้อง
ค่ำเสี ยหำยใด ๆ ต่อบริ ษทั และบริ ษทั จะไม่ดำเนินกำรชดใช้ค่ำเสี ยหำยที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
10. ที่มำของกำรกำหนดรำคำหลักทรัพย์ที่เสนอขำย
ไม่มีกำรกำหนดรำคำของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เนื่องจำกกำรออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่ำวเป็ นกำรออกโดยไม่คิดมูลค่ำ
11. กำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในกรณี ที่มีเหตุให้เกิดผลกระทบต่อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิท้งั ในส่วนของรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิที่ทำให้ผู ้
ถือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เสี ยผลประโยชน์นอกเหนือจำกที่กำหนดไว้ กำรเรี ยก และ/หรื อ กำรประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดง
สิ ทธิให้เป็ นไปตำมวิธีกำรดังต่อไปนี้
11.1 ในกำรเรี ยกประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ไม่ว่ำจะเป็ นกำรเรี ยกประชุมโดยบริ ษทั หรื อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ให้บริ ษทั จัดทำหนังสื อนัดประชุม ระบุสถำนที่ วัน เวลำ ผูท้ ี่ขอให้เรี ยกประชุม และเรื่ องที่จะพิจำรณำในที่ประชุม
และจัดส่ งให้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ยงั มิได้ใช้สิทธิ หรื อใช้สิทธิ ไปแล้วบำงส่ วนแต่ละรำย ตำมรำยชื่อ และที่อยู่
ที่ ปรำกฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิและแจ้งผ่ำนระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์
เพื่อกำหนดสิ ทธิในกำรเข้ำร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วันก่อนกำรประชุมในแต่ละครั้ง
ในกรณี ที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิเป็ นผูร้ ้องขอให้จดั ประชุม จะต้องมีผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ยงั มิได้ใช้สิทธิซ่ ึง
ถือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ รวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ยงั มิได้ใช้สิทธิ
เป็ นผูร้ ้องขอ โดยทำเป็ นหนังสื อที่ ระบุเหตุผลอย่ำงชัดเจนในกำรขอให้มีกำรประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และ
บริ ษทั จะต้องจัดประชุมผูถ้ ือใบแสดงสิ ทธิภำยใน 30 วันนับจำกวันที่ได้รับหนังสื อร้องขอให้จดั ประชุม
บริ ษทั จะปิ ดสมุดทะเบี ยนเพื่อกำหนดสิ ทธิ ของผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ในกำรเข้ำร่ วมประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนนในที่ประชุมดังกล่ำว ภำยใน 21 วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ โดยผูถ้ ือใบสำคัญแสดง
สิ ทธิที่มีสิทธิเข้ำร่ วมประชุมจะต้องมีรำยชื่อเป็ นผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนดังกล่ำว (วันก่อน
วันแรกที่ข้ นึ เครื่ องหมำย XM)
11.2 ในกำรประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ยงั มิได้ใช้สิทธิ หรื อใช้สิทธิ ไปแล้วบำงส่ วนมี
สิ ทธิเข้ำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน และอำจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำร่ วมประชุมและออกเสี ยงแทนตนก็ได้
โดยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่ำวจะต้องจัดทำหนังสื อมอบฉันทะตำมแบบที่บริ ษทั กำหนด และให้ยื่นหนังสื อ
มอบฉันทะต่อประธำนที่ประชุมหรื อผูท้ ี่ประธำนที่ประชุมมอบหมำยก่อนเริ่ มประชุม ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่มี
สิ ทธิ ออกเสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หมำยถึ ง ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ หรื อใช้
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สิ ท ธิ ไ ปแล้ว บำงส่ ว นของบริ ษทั ในขณะนั้น โดยไม่ ร วมถึ ง ผูถ้ ื อ ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ คนใดที่ มี ส่ว นได้เสี ยใน
ข้อพิจำรณำอันใดซึ่ งที่ประชุมจะพิจำรณำและลงมติ ห้ำมมิให้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ คนนั้นออกเสี ยงลงคะแนน
ในข้อพิจำรณำข้อนั้น ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่มีส่วนได้เสี ยตำมข้อนี้ หมำยถึง ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่มีควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในเรื่ องที่ที่ประชุมพิจำรณำลงมติ
11.3 ในกำรออกเสี ยงลงคะแนน ให้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิมีคะแนนเสี ยงเท่ำกับหน่วยของใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ถืออยู่
โดยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสี ยง ผูเ้ ป็ นประธำนในที่ประชุมไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน นอกจำก
สิ ทธิที่ตนมีในฐำนะเป็ นผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิหรื อผูร้ ับมอบฉันทะ
11.4 ในกำรประชุ ม ผูถ้ ื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จัด ขึ้ น โดยบริ ษ ัท ให้ ป ระธำนกรรมกำรบริ ษ ัท หรื อ บุ ค คลที่ ไ ด้รั บ
มอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรบริ ษทั ทำหน้ำที่เป็ นประธำนที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ในกรณี ที่ผถู ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิเป็ นผูจ้ ดั ประชุม ประธำนในที่ประชุมอำจมำจำกบุคคลที่ถือใบสำคัญแสดงสิ ทธิลงมติเห็นชอบ
คัดเลือก กรณี ที่ประธำนกรรมกำรหรื อบุคคลที่ประธำนกรรมกำรมอบหมำยไม่เข้ำร่ วมประชุม โดยที่ท้ งั สองกรณี
ประธำนที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสี ยงชี้ขำด
11.5 องค์ประชุมในกำรประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะต้องประกอบด้วยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ยงั มิได้ใช้สิทธิ
หรื อใช้สิทธิ ไปแล้วบำงส่ วน และ/หรื อ ผูร้ ับมอบฉันทะซึ่ งถือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ รวมกัน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25
ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ยงั มิได้ใช้สิทธิ จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ที่ไม่ครบเป็ นองค์ประชุมให้ถือ
ว่ำ กำรประชุมเป็ นอันระงับไป หำกกำรประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ น้ นั เป็ นกำรเรี ยกโดยมติคณะกรรมกำร
บริ ษทั ให้นัดประชุมใหม่ภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน แต่ไม่เกิ นกว่ำ 14 วันนับจำกวัน ที่กำหนดเป็ นวัน
ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิในครั้งแรก และให้บริ ษทั ดำเนินกำรจัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมไปยังผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิทุกรำยและตลำดหลักทรัพย์ตำมรำยละเอียดและวิธีกำรที่ระบุไว้ขำ้ งต้น โดยเรื่ องที่จะพิจำรณำและลงมติ
ในที่ประชุมครั้งใหม่จะต้องเป็ นเรื่ องเดิมที่อำจพิจำรณำได้โดยชอบในกำรประชุมครั้งก่อนเท่ำนั้น ในกำรประชุม
ครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่ำจะต้องครบองค์ประชุม กล่ำวคือ มีผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ มำประชุมเท่ำใดถือว่ำเป็ นองค์
ประชุม ทั้งนี้ สำหรับในกรณี ที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิเป็ นผูร้ ้องขอให้เรี ยกประชุมจะไม่มีกำรเรี ยกประชุมใหม่
11.6 ในกรณี ที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมครั้งใด เมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้ว 45 นำที ยังมีผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิเข้ำร่ วมประชุม
ยังไม่ครบเป็ นองค์ประชุมให้ถือว่ำกำรประชุมเป็ นอันระงับไป
11.7 มติที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยของ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ยงั มิได้ใช้สิทธิ และ/หรื อ ใช้สิทธิ ไปแล้วบำงส่ วน ณ ขณะนั้น ซึ่ งมำประชุมและมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน
11.8 มติใด ๆ ซึ่ งที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิได้ลงมติไปแล้วนั้น ให้ถือว่ำมีผลผูกพันผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิทุก
รำย ไม่ว่ำผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิน้ นั จะได้เข้ำร่ วมประชุมด้วยหรื อไม่ก็ตำม
11.9 ภำยหลังจำกบริ ษทั ได้ดำเนินกำรจัดประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ บริ ษทั จะแจ้งมติของที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิให้ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิทรำบผ่ำนทำงข่ำวตลำดหลักทรัพย์โดยเร็ ว
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11.10 บริ ษทั จะจัดทำรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 14 วัน นับจำกวันประชุมผู ้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ โดยให้ประธำนที่ประชุมถือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ในครั้งนั้น ๆ เป็ นผูล้ งนำมรับรองรำยงำนกำร
ประชุมและจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมไว้ที่สำนักงำนใหญ่ของบริ ษทั ทั้งนี้ รำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวซึ่ งลงนำม
โดยประธำนที่ประชุมในแต่ละครั้งให้ถือว่ำถูกต้องและผูกพันผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ทุกรำยไม่ว่ำจะได้เข้ำร่ วม
ประชุมด้วยหรื อไม่ก็ตำม และในกรณี ที่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิร้องขอ บริ ษทั จะจัดส่งรำยงำนกำรประชุมให้แก่ผู ้
ถื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ รำยที่ ร้องขอ โดยผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ดังกล่ำวจะต้องเป็ นผูร้ ั บผิดชอบค่ำใช้จ่ ำยที่
เกี่ยวกับกำรจัดส่งรำยงำนกำรประชุมนั้น
11.11 ในกำรประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ บริ ษทั หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมำยจำกบริ ษทั และที่ปรึ กษำกฎหมำยของบริ ษทั
มี สิทธิ ที่จะเข้ำร่ วมประชุ มผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เพื่อแสดงควำมคิดเห็ นหรื อให้คำอธิ บำยในที่ ประชุ มผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
11.12 บริ ษทั จะเป็ นผูช้ ำระค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิท้งั หมด
11.13 บริ ษทั จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิ ทธิ ตำมมติที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ นบั ตั้งแต่วนั ที่ประชุม เพื่อลงมติ
และบริ ษทั จะแจ้งกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิ ทธิเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้สำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์
ทรำบภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมนั้น
12. กำรแก้ไขเพิม่ เติมข้ อกำหนดสิทธิเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ
12.1 กำรแก้ไขเพิม่ เติมที่เป็ นประโยชน์ ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อไม่ ทำให้ สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยลง
กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิ ทธิในเรื่ องที่เห็นได้ว่ำจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ โดยชัดแจ้ง หรื อ
ในส่ วนซึ่ งไม่ทำให้สิทธิ ของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ดอ้ ยลงหรื อเพื่อให้เป็ นไปตำมบทบัญญัติหรื อหลักเกณฑ์ที่
กำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรื อ กฎหมำยอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรื อ กรณี กำรปรับสิ ทธิ
ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 4 ให้มีผลใช้บงั คับ โดยไม่ตอ้ งได้รับควำมยินยอมจำกที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
12.2 กำรแก้ไขเพิม่ เติมที่เป็ นสำระสำคัญ
กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิ ทธินอกเหนือจำกกรณี ตำมข้อ 12.1 ต้องได้รับควำมยินยอมจำกบริ ษทั และ ที่ประชุม
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
12.3 เงื่อนไขในกำรดำเนินกำรแก้ไขเพิม่ เติมข้ อกำหนดสิทธิ
กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิ ทธิ ไม่ว่ำกรณี ใด ๆ จะต้องไม่เป็ นกำรขยำยอำยุใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ หรื ออัตรำกำรใช้สิทธิ ยกเว้นกำรปรับสิ ทธิ ตำมเงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิ ที่ระบุไว้ในข้อ
4 และ ต้องไม่ขดั หรื อแย้งกับกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรั พย์ รวมถึ ง ข้อกำหนดตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 34/2551 หรื อ กฎเกณฑ์ใด ๆ ของสำนักงำน ก.ล.ต. หรื อของตลำดหลักทรัพย์
รวมทั้งที่จะมีเพิ่มเติมภำยหลังที่บริ ษทั ได้จดั สรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิในครั้งนี้แล้ว
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12.4

กระบวนกำรหรื อขั้นตอนในกำรจะดำเนินกำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกำหนดสิ ทธิ โดยมติที่ประชุ มผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิ
(1) บริ ษทั มีสิทธิ เรี ยกประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เพื่อขอมติใด ๆ โดยจัดประชุมตำมวิธีกำรที่กำหนดไว้ใน
ข้อกำหนดสิ ทธิ ซึ่ งมติที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ น้ ีจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่ำกึ่ง
หนึ่งของจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง โดยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย
มีสิทธิ ออกเสี ยง 1 เสี ยง ทั้งนี้ประธำนกรรมกำรหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรบริ ษทั จะเป็ น
ประธำนในที่ประชุม ซึ่ งมติโดยชอบของที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่เรี ยกประชุมและดำเนินกำร
ประชุ มให้มีผลบังคับใช้และผูกพันผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ทุกรำยไม่ว่ำจะเข้ำร่ วมประชุ มหรื อตอบรับ
หนังสื อแทนกำรเรี ยกประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิหรื อไม่ก็ตำม
(2) ในกำรลงมติใด ๆ บริ ษทั อำจขอควำมเห็นชอบจำกผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิเป็ นหนังสื อแทนกำรเรี ยกประชุม
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เพื่อลงมติใด ๆ ดังกล่ำว โดยต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวน
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยง ทั้งนี้ มติดงั กล่ำวมีผลบังคับใช้และผูกพันผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ทุกรำย ไม่ว่ำจะเข้ำร่ วมประชุมหรื อตอบรับหนังสื อแทนกำรเรี ยกประชุมผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ หรื อไม่ก็ตำม

12.5 กำรแจ้ งข้ อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ผูอ้ อกใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ จ ะแจ้ง ให้ ผูถ้ ื อ ใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ ท รำบผ่ำนทำงระบบเผยแพร่ ข้อ มู ล ของตลำด
หลักทรัพย์โดยทันทีหลังจำกที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิ ทธิ และจะดำเนินกำรจัดส่งข้อกำหนด
สิ ทธิ ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้แก่ผถู ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เมื่อได้รับกำรร้องขอภำยใน 15 วันนับจำกวันที่มีกำรร้อง
ขอและจัดส่ งนำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และสำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีกำรแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อกำหนด
13. ผลบังคับของข้ อกำหนดสิทธิและกฏหมำยที่ใช้ บังคับ
ข้อกำหนดสิ ทธิ ฉบับนี้ จะมีผลใช้บงั คับในวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ไปจนถึงวันกำหนดกำรใช้สิทธิ วนั สุ ดท้ำย โดย
ข้อกำหนดสิ ทธิ น้ ีจะใช้บงั คับและตีควำมตำมกฎหมำยไทย กำรตีควำมและผลของข้อกำหนดสิ ทธิ ฉบับนี้ ให้เป็ นไป ตำม
บทบัญญัติแห่งกฎหมำยไทยและหำกมีขอ้ ควำมใดๆ ในข้อกำหนดสิ ทธิ น้ ีขดั หรื อแย้งกับกฎหมำยหรื อประกำศใดๆ ที่มีผล
ใช้บงั คับตำมกฎหมำยกับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ให้ใช้ขอ้ ควำมตำมกฎหมำยหรื อประกำศดังกล่ำวบังคับกับใบสำคัญแสดง
สิ ทธิแทนข้อควำมของข้อกำหนดสิ ทธิเฉพำะในส่วนที่ขดั แย้งกันนั้น
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ผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิขอรับรองว่ำ จะปฏิบตั ิตำมรำยละเอียดและเงื่อนไขของข้อกำหนดสิ ทธิโดยเคร่ งครัดจึงได้ลงนำม
ไว้เป็ นหลักฐำน ณ วันที่ 5 กรกฎำคม 2564

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหำชน)

_________________________________
(นำย เอกพันธ์ วนโกสุ ม)
กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม

ประทับตรำบริษัท
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_________________________________
(นำงสำว ติยำภรณ์ วนโกสุ ม)
กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม

Checklist warrant-RO
สำหรับกำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้น (“warrant”) และหุ้นที่ออกใหม่ เพื่อรองรับ
warrant (“หุ้นรองรับ”) ต่ อผู้ถือหุ้นของบริษัทตำมสั ดส่ วนกำรถือหุ้น
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (“บริษัท”) บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหำชน)
เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“บจ.”)
 เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัดที่มีหน้าที่ตามมาตรา 56 (ที่ไม่ใช่ บจ.)
รำยละเอียดของ warrant
- ชื่อ warrant (ถ้ามี)
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เค. ดับบลิว.
เม็ททัล เวิร์ค จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 หรื อ (KWM-W1)
- เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ที่มีรายชื่อ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
- วันที่เสนอขาย warrant 5 กรกฎาคม 2564
- วันสิ้ นสุ ดอายุ warrant 4 กรกฎาคม 2566
- จานวน warrant ที่เสนอขาย 140,000,000
- วันใช้สิทธิครั้งสุ ดท้าย 4 กรกฎาคม 2566
- ราคาที่เสนอขาย 0.00 บาท
- จานวนหุน้ รองรับ 140,000,000
- อัตราการใช้สิทธิ
1:1
- ราคาใช้สิทธิ 1.50 บาท
Checklist
1. ลักษณะของ warrant
1.1 สัดส่วนจานวนหุน้ รองรับต่อจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริ ษทั 2 เท่ากับ
 50%
1
2

ครบถ้วน
ตำมเกณฑ์ 1

✓

เอกสำร
อ้ำงอิง
(ข้อ/หน้ ำ)

ข้อ 1.1 หน้า 3

ให้ระบุ N/A หากเกณฑ์ในข้อใดไม่สามารถ apply กับกรณี ของบริ ษทั ได้
วิธีการคานวณสัดส่วนจานวนหุ้นรองรับ :
((จานวนหุ้นรองรับ warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้) + (จานวนหุ้นรองรับ CD หรื อ warrant ที่เสนอขาย
ในครั้งอื่น* ซึ่งไม่รวมหุน้ ที่จดั ไว้รองรับ ESOP-CD หรื อ ESOP-warrant))
(จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ซึ่งรวมจานวนหุน้ ที่จะออกใหม่อื่น
ที่บริ ษทั จะเสนอขายควบคู่กบั warrant ในครั้งนี้)

* เฉพาะจานวนหุ้นรองรับที่ outstanding อนึ่ง หากในการประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อมีมติออก warrant ในครั้งนี้ ผูถ้ ือหุ้น
มีมติอนุมตั ิให้ออกหุ้นเพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสิ ทธิในหลักทรัพย์แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งอื่น หรื อผูถ้ ือหุ้นมีมติในวาระอื่นใดที่
อาจทาให้จานวนหุ้นรองรับ outstanding ที่จะต้องนามาคานวณเพิ่มขึ้น เช่น การจ่ายเงินปั นผลเกินกว่าที่กาหนด ซึ่งเป็ นผลให้ตอ้ งมีการ
ปรับสิทธิในหลักทรัพย์แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งอื่น เป็ นต้น บริ ษทั ต้องนาหุ้นรองรับที่อาจเพิ่มขึ้นดังกล่าวมารวมคานวณด้วย

ทั้งนี้ CD = หุ้นกูแ้ ปลงสภาพ
ESOP = การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการหรื อพนักงานตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรื อพนักงาน

2

Checklist
 > 50% เฉพาะเป็ นการออก warrant ในกรณี ใดกรณี หนึ่งต่อไปนี้
ที่ได้รับผ่อนผันจากสานักงานก่อนการเสนอขาย ตามหนังสื อที่ ___ลงวันที่ _____
(1) บริ ษทั อยูใ่ นภาวะที่มีความจาเป็ นต้องได้รับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน
(2) เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้ของบริ ษทั
(3) กรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควร และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของ
บริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
1.2 มีอายุแน่นอน ซึ่ง  10 ปี นับแต่วนั ที่ออก warrant (วันที่ 5 กรกฎาคม
2564)
1.3 กาหนดราคา และอัตราการใช้สิทธิไว้อย่างแน่นอน
1.4 มีระยะเวลาให้แสดงความจานงในการใช้สิทธิครั้งสุ ดท้าย ≥ 15 วัน
ก่อนวันใช้สิทธิ3
1.5 กาหนดให้มีการใช้สิทธิซ้ือหุน้ รองรับให้แล้วเสร็ จภายในอายุ warrant
2. หนังสื อนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้แสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้
2.1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ warrant เช่น
- ราคาหรื ออัตราที่คาดว่าจะเป็ นราคาหรื ออัตราการใช้สิทธิ
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ
- วันสิ้ นสุ ดของการใช้สิทธิ
- เหตุให้ตอ้ งออกหุน้ ใหม่เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ
- อื่น ๆ (ถ้ามี) ระบุ ________
2.2 ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ (dilution effect) หากมีการใช้สิทธิครบถ้วน
โดยได้ระบุ
(1) price dilution4

3

ไม่รวมวันใช้สิทธิ

4

Price dilution

ครบถ้วน
ตำมเกณฑ์

เอกสำร
อ้ำงอิง
(ข้อ/หน้ ำ)

✓

ข้อ 1.1 หน้า 3

✓
✓

ข้อ 1.1 หน้า 3-4

✓

ข้อ 1.2.2 หน้า 8

ข้อ 1.2.2 หน้า 8

หนังสือเชิญ
ประชุมผูถ้ ือหุ้น

หน้า

✓
✓
✓
✓

16
17
17
17-18

✓

19

= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
โดยราคาตลาดหลังเสนอขาย = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จานวนหุ้น paid-up) + (ราคาใช้สิทธิ x จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้)
จานวนหุ้น paid-up + จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้

3
Checklist

2. หนังสื อนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้แสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้ (ถ้ามี)
2.2 ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ (dilution effect) หากมีการใช้สิทธิครบถ้วน
โดยได้ระบุ (ต่อ)
(2) earning per share dilution5 หรื อ control dilution6
2.3 วิธีการจัดสรรwarrant
2.4 ข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ _________________________________
3. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและอำยุมติ
3.1 บริ ษทั ได้รับมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ออกหุ้นรองรับอย่างเพียงพอ

3.2 บริ ษทั ได้เสนอขาย warrant แล้วเสร็ จภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่ที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ มีมติ (ผูถ้ ือหุ้นอนุมตั ิเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564)
4. ข้อกำหนดสิ ทธิของ warrant มีรายการอย่างน้อย ดังนี้
4.1 รายละเอียดของ warrant โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) อายุของ warrant ระบุ 2 ปี
(2) ราคาเสนอขาย warrant และราคาใช้สิทธิซ้ือหุน้
(3) อัตราการใช้สิทธิ
(4) วิธีการใช้สิทธิของ warrant เช่น ใช้สิทธิได้ทุกวันสุดท้ายของ
แต่ละไตรมาส
(5) รายละเอียดสาคัญอื่น (ถ้ามี) ระบุ____________
4.2 เหตุ เงื่อนไข และกระบวนการในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดตาม warrant
4.3 ค่าเสี ยหายที่ผถู ้ ือ warrant จะได้รับในกรณี ที่บริ ษทั ไม่สามารถจัดให้มี
หุน้ รองรับได้ ซึ่งต้องไม่ต่ากว่าส่วนต่างระหว่างราคาตลาดของหุ้นของบริ ษทั กับ
ราคาใช้สิทธิ
5

6

ครบถ้วน
ตำมเกณฑ์

เอกสำร
อ้ำงอิง
(ข้อ/หน้ ำ)

✓
✓

20,19

✓

รายงานการ
ประชุม EGM
วาระที่ 2-4 หน้า
3-9
รายงานการ
ประชุม EGM
วาระที่ 2-4 หน้า
3-9

✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓

Earnings per share dilution = Earning per share ก่อนเสนอขาย - Earning per share หลังเสนอขาย
Earning per share ก่อนเสนอขาย
โดย Earning per share ก่อนเสนอขาย = กาไรสุทธิ / จานวนหุ้น paid-up
Earnings per share หลังเสนอขาย = กาไรสุทธิ / (จานวนหุ้น paid-up + จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้)
Control dilution
=
จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้
จานวนหุ้น paid-up + จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้

16

ข้อ 1.1 หน้า 3
ข้อ 1.1 หน้า 3-4
ข้อ 1.1 หน้า 3
ข้อ 1.2.1 หน้า
7-8

ข้อ 12 หน้า 2930
ข้อ 3 หน้า 1617

4

Checklist
4. ข้อกำหนดสิ ทธิของ warrant มีรายการอย่างน้อย ดังนี้ (ต่อ)
4.4 มาตรการคุม้ ครองผูถ้ ือ warrant ซึ่งมีขอ้ กาหนดดังนี้
(1) กรณีมีขอ้ กาหนดให้บริ ษทั สามารถเรี ยกให้ผถู ้ ือ warrant ใช้สิทธิ
ก่อนกาหนด บริ ษทั รับรองว่า ข้อกาหนดดังกล่าว
(ก) มีความเป็ นธรรม ชัดเจน และเหตุแห่งการเรี ยกให้ใช้สิทธิ
ก่อนกาหนดดังกล่าวต้องอ้างอิงเหตุการณ์หรื อการกระทาที่ไม่อยูใ่ นอานาจควบคุม
ของบุคคลใด ๆ
(ข) กาหนดให้บริ ษทั ต้องเรี ยกให้มีการใช้สิทธิเมื่อมีเหตุการณ์
ที่กาหนดไว้
(ค) มีมาตรการที่เพียงพอซึ่งทาให้ผถู ้ ือ warrant ในทอดต่อ ๆ ไป
ทราบถึงข้อกาหนดดังกล่าว
(2) กาหนดเหตุและเงื่อนไขในการปรับสิ ทธิในกรณี ดงั ต่อไปนี้พร้อมกับ
ระบุวิธีการคานวณ
(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง par value หุ้นของบริ ษทั อันเป็ นผลมาจาก
การรวมหุ้นหรื อแบ่งแยกหุน้
(ข) เมื่อบริ ษทั เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ากว่าราคาตลาด7
(ค) เมื่อบริ ษทั เสนอขาย CD หรื อ warrant ในราคาที่ต่ากว่าราคาตลาด7
(ง) เมื่อบริ ษทั จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรื อบางส่ วนเป็ นหุ ้นที่ออกใหม่
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้
(จ) เมื่อบริ ษทั จ่ายเงินปันผลเป็ นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ใน
ข้อกาหนดสิ ทธิ
(ฉ) เมื่อมีกรณี อื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทาให้ผล
ประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผถู ้ ือ warrant จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิดอ้ ยไปกว่าเดิม
กรณีการปรับสิ ทธิตามข้อ (ข) และ (ค) บริ ษทั ได้ระบุส่วนลดจากราคา
ตลาด พร้อมกับวิธีการคานวณราคาเสนอขายและราคาตลาดในข้อกาหนดสิ ทธิแล้ว
ทั้งนี้ หากบริ ษทั จะไม่ดาเนินการปรับสิ ทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ตาม
(ก)-(ฉ) บริ ษทั ได้รับผ่อนผันจากสานักงานก่อนการเสนอขายแล้ว ตามหนังสื อ
ที่_________ ลงวันที่ _____________________
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ครบถ้วน
ตำมเกณฑ์

เอกสำร
อ้ำงอิง
(ข้อ/หน้ ำ)

-

✓

ข้อ4.1 หน้า 17-18

✓
✓
✓

ข้อ4.2 หน้า18-19
ข้อ4.3 หน้า 19-21

ข้อ 4.4 หน้า 21

✓

ข้อ4.5 หน้า 21-22

✓

ข้อ 4.6 หน้า 23

✓

คือ การเสนอขายหลักทรัพย์โดยมีราคาเสนอขายต่ากว่าราคาตลาดเกิน 10% โดยมีวิธีการคานวณราคาเสนอขาย
และราคาตลาดตามหมายเหตุ 1

ข้อ 4.2 และข้อ
4.3 หน้า 18-21
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Checklist

ครบถ้วน
ตำมเกณฑ์

เอกสำร
อ้ ำงอิง
(ข้อ/หน้ ำ)

✓

ข้อ 4.9 หน้า 23

✓

ข้อ 4.8 หน้า 23

5. กำรดำเนินกำรภำยหลังกำรเสนอขำย warrant
5.1 บริ ษทั ระบุไว้ในการเสนอขาย warrant ว่า จะปรับสิ ทธิโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
ดังนี้
(1) ปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ หรื อ
(2) ปรับราคาใช้สิทธิ ควบคู่กบั การออก warrant ใหม่ทดแทนการปรับ
อัตราการใช้สิทธิ
ทั้งนี้ หากบริ ษทั ต้องออกหุน้ รองรับเพิม่ เติม บริ ษทั ต้องยืน่ มติที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ที่อนุมตั ิให้ออกหุน้ รองรับการปรับสิ ทธิน้ นั อย่างเพียงพอต่อสานักงาน
ก่อนกำรปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริ ษทั ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุน้ รองรับ
5.2 บริ ษทั ระบุไว้ในการเสนอขาย warrant ว่าจะไม่ขยายอายุ warrant
และไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็ นการปรับสิ ทธิ
ตามที่กาหนดในข้อ 4.4 (2)

บริ ษั ท ขอเรี ยนว่ า บริ ษั ท รั บ ทราบและเข้ า ใจเงื่ อ นไขที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามที่ ป ระกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนเกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย warrant และหุ้น
รองรั บ ทุ ก ประการ ทั้ง นี้ ในการแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้อ ก าหนดตาม warrant ภายหลังการเสนอขาย
บริ ษทั จะดาเนิ นการให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิ และจะไม่ดาเนิ นการให้ขดั หรื อ
แย้งกับข้อกาหนดตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนดังกล่าว โดยบริ ษทั จะแจ้งการแก้ไข
เพิ่มเติมนั้นเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้สานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติ ม
และขอรับรองว่าข้อมูลที่ระบุไว้ในรายการข้างต้น และเอกสารที่แนบมาพร้อม checklist นี้ ถูกต้อง
และตรงต่อความจริ งทุกประการ
ลงชื่อ __________________________
(นาย เอกพันธ์ วนโกสุ ม)

ลงชื่อ __________________________
(นางสาว ติยาภรณ์ วนโกสุม)

ในฐานะกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั พร้อมประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
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หมำยเหตุ 1
กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในรำคำต่ำ หมายถึง การเสนอขายหลักทรัพย์ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
1. การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่า หมายถึง การเสนอขายหุน้ โดยกาหนดราคา
เสนอขายตาม 1 ให้มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10%
2. การเสนอขาย warrant ในราคาต่า หมายถึง การเสนอขาย warrant และหุน้ รองรับ
โดยกาหนดราคาเสนอขายตาม 1 ให้มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10%
3. การเสนอขายหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ (“CD”) ในราคาต่า หมายถึง การเสนอขาย CD
โดยกาหนดราคาเสนอขายตาม 1 ให้มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10%
1. กำรคำนวณรำคำเสนอขำย
1.1 กรณีเสนอขายหุน้ ให้ใช้ราคาเสนอขายต่อผูล้ งทุน
1.2 กรณีเสนอขาย warrant ให้ใช้ราคาเสนอขาย warrant บวกราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุน้
1.3 กรณี เสนอขายหุน้ ควบคู่ไปกับใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ ให้คานวณดังนี้
((Ps) (Qs)) + ((Pw)(Qw)) + ((Ep)( Qx))
Qs + Qx
ทั้งนี้ โดยที่
Ps = ราคาเสนอขายหุน้
Qs = จานวนหุน้ ที่เสนอขายควบคู่ไปกับ warrant
Pw = ราคาเสนอขาย warrant
Qw = จานวน warrant ที่เสนอขายควบคู่ไปกับหุน้
Ep = ราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุน้ ตาม warrant
Qx = จานวนหุน้ ที่จะได้รับจากการใช้สิทธิที่จะซื้อหุน้ ตาม Qw
1.4 กรณีเสนอขาย CD ให้ใช้ราคาเสนอขาย CD หารด้วยอัตราแปลงสภาพ
2. กำรคำนวณรำคำตลำด ให้ใช้ราคาหนึ่งราคาใดดังต่อไปนี้
2.1 รำคำตลำดถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนักของหุน้ ย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทาการติดต่อกัน
แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกัน ก่อนวันกาหนดราคาเสนอขาย
(1) ราคาที่นามาถัวเฉลี่ยสามารถใช้ราคาปิ ดหรื อราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ ้น
ในแต่ละวันก็ได้
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(2) วันกำหนดรำคำเสนอขำย ให้เป็ นวันใดวันหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) วันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิให้
บริ ษทั เสนอขาย warrant และหุน้ รองรับในราคาต่า
(ข) วันที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นมีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่า
(ค) วันแรกที่เสนอขายต่อผูล้ งทุน
(ง) วันที่ผลู ้ งทุนมีสิทธิซ้ือหุน้ ตาม warrant
ทั้งนี้ หากไม่ใช้ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นตลาดตามข้อ 2.1 ให้ระบุความ
เหมาะสมและเหตุผลของการไม่เลือกใช้ราคาตลาดดังกล่าวให้ชดั เจนด้วย
2.2 ราคาที่กาหนดโดยผ่านการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับความต้องการซื้ อและความต้องการ
ขายหุน้ ที่ออกใหม่ของบริ ษทั เช่น การสารวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (book building) เป็ นต้น
2.3 ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึ กษาทางการเงินที่อยูใ่ นบัญชีรายชื่อที่สานักงานให้
ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้เปิ ดเผยสมมติฐานสาคัญที่ใช้ประกอบการคานวณราคาตลาดให้เพียงพอ
และชัดเจนด้วย
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เอกสำรที่ต้องจัดส่ งพร้ อมกับ checklist กำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (“warrant”)
และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับwarrant (“หุ้นรองรับ”) ต่ อผู้ถือหุ้นของบริษัทตำมสั ดส่ วนกำรถือหุ้น

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เอกสำรที่ต้องจัดส่ งพร้ อมกับ checklist
รายงานผลการเสนอขาย warrant และหุน้ รองรับ
หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ้นที่ขออนุมตั ิให้ออกและเสนอขาย
warrant และหุน้ รองรับ
มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นที่อนุมตั ิให้ออกและเสนอขาย warrant
และหุน้ รองรับ
ข้อกาหนดสิ ทธิ warrant
รายละเอียดการคานวณจานวนหุน้ รองรับ
รายละเอียดการคานวณ dilution effect
หนังสื อสานักงานแจ้งการผ่อนผันการออก warrant ในสัดส่วน
ที่มากกว่า 50% (ถ้ามี)
หนังสื อสานักงานแจ้งการผ่อนผันให้บริ ษทั ไม่ตอ้ งดาเนินการ
ปรับสิ ทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ประกาศกาหนด (ถ้ามี)

มี/ไม่มี
มี
มี

หมายเหตุ

มี
มี
มี
มี
ไม่มี
ไม่มี

หมายเหตุ
(1) เอกสารข้างต้นต้องให้กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั เป็ นผูล้ งนามรับรองความถูกต้องของ
เอกสารทุกหน้า พร้อมประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
(2) การรายงานผลการเสนอขาย warrant และหุน้ รองรับ ให้รายงานผลการขายภายใน 15 วันนับแต่
วันปิ ดการเสนอขาย (มาตรา 64 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์ และประกาศว่าด้วยการยกเว้นการยืน่ แบบ filing)
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รำยละเอียดกำรคำนวณหุ้นรองรับ และกำรคำนวณ Dilution effect
1. กำรคำนวณหุ้นรองรับ
หุ้นรองรับสาหรับการออก KWM-W1 ที่ออกในครั้งนี้
วิธีการคานวณสัดส่ วนหุน้ รองรับ
=
หุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั

หุน้ ที่รองรับการออก KWM-W1
หุน้ ที่จาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริ ษทั
ดังนั้นสัดส่ วนหุ ้นรองรับ

=
=
=
=

140,000,000
420,000,000
140,000,000 / 420,000,000
ร้อยละ 33.33

2. กำรคำนวณ Dilution effect
2.1 ผลกระทบต่อสัดส่ วนการถือหุ ้น (Control Dilution)
ในกรณี ที่มีการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิจนครบทั้งจานวน แต่ผใู ้ ช้สิทธิมิใช่ผถู ้ ือ
หุน้ เดิมของบริ ษทั จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่ วนการถือหุ ้นของผูถ้ ือหุน้ เดิม โดยผูถ้ ือหุ ้นเดิมจะมีสัดส่ วนการถือหุ ้น
ลดลงประมาณร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับสัดส่ วนการถือหุน้ ่ก่อนการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
=
จานวนหุน้ รองรับที่เสนอขายในครั้งนี้
Control Dilution
=
=

(จานวนหุ้นที่ชาระแล้ว + จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายในครั้งนี้)
140,000,000 / (420,000,000 + 140,000,000)
ร้อยละ 25

2.2 ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution)
ภายหลังการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิ ทธิ หุ ้นของบริ ษทั จะได้รับผลกระทบด้านราคา (Price
Dilution) ประมาณร้อยละ 17.25 โดยราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ ย้อนหลัง 15 วันทาการ (ระหว่างวันที่ 19
เมษายน 2564 ถึง 11 พฤษภาคม 2564) (ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งเท่ากับ 4.84 บาทต่อหุน้
Price Dilution

(ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย-ราคาตลาดหลังการเสนอขาย)
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย

=
=
=

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย =

(4.84 - 4.01) / 4.84
17.25%
(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จานวนหุ้น paid up) + (ราคาใช้สิทธิ x จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้)
จานวนหุ้น paid up + จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้

=
=

(4.84 x 420,000,000) + (1.50 x 140,000,000)
(420,000,000 + 140,000,000)
4.01 บาท
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2.3 ผลกระทบต่อส่ วนแบ่งของกาไร (Earnings per Share Dilution)
บริ ษทั จะได้รับผลกระทบด้านส่ วนแบ่งกาไร ประมาณร้อยละ 25 (คานวณจากกาไรสุ ทธิ 4 ไตรมาสล่าสุ ด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
Earnings per Share Dilution

=
=
=

(EPS ก่อนเสนอขาย – EPSหลังเสนอขาย) /EPS ก่อนเสนอขาย
(0.10 – 0.80) / 0.10
ร้อยละ 25

โดยที่ Earnings per Share ก่อนการเสนอขาย = กาไรสุ ทธิ / จานวนหุน้ Paid-up
= 43,319,268 / 420,000,000
= 0.10 บาทต่อหุ้น

Earnings per Share หลังการเสนอขาย = กาไรสุทธิ / (จานวนหุ้น Paid-up + จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายในครั้งนี้)
= 43,319,268 / (420,000,000 + 140,000,000)
= 0.08 บาทต่อหุ้น

