บริษัท วิลล่า คุณาลัย จากัด (มหาชน)
ข้อกำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สำมัญของ
บริษัท วิลล่ำ คุณำลัย จำกัด (มหำชน) รุ่นที่ 1 (KUN-W1)
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท วิลล่า คุณาลัย จากัด (มหาชน) รุน่ ที่ 1 ที่จดั สรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัท
ที่จองซือ้ และได้รบั การจัดสรรหุน้ กู้แปลงสภาพของบริษัท ครัง้ ที่ 1/2564 ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) (“ใบสำคัญแสดง
สิทธิ รุ่นที่ 1” หรือ “KUN-W1”) ออกโดยบริษัท วิลล่า คุณาลัย จากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ตามมติ
ของที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 วันที่ 28 เมษายน 2564
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะได้รบั สิทธิตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิ โดยผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิและผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิจะต้องผูกพันตามข้อกาหนดสิทธินที้ กุ ประการ และให้ถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้รบั ทราบและเข้าใจข้อกาหนดต่างๆ
ในข้อกาหนดสิทธิเป็ นอย่างดีแล้ว ทัง้ นี้ ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิจะจัดให้มีการเก็บรักษาสาเนาข้อกาหนดสิทธิไว้ ณ สานักงานใหญ่
ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ขอตรวจสอบสาเนาข้อกาหนดสิทธิและสัญญาต่างๆ ได้ในวันและเวลา
ทาการของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ
คำจำกัดควำม
คำและข้ อควำมต่ำงๆ ที่ใช้ อยู่ในข้ อกำหนดสิทธิ ให้ มีควำมหมำยดังต่อไปนี้
ข้อกาหนดสิทธิ

หมายถึง

ใบสาคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

บริษัท หรือ ผูอ้ อกใบสาคัญแสดง หมายถึง
สิทธิ
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
หมายถึง

ข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิและผู้
ถือ ใบสาคัญ แสดงสิทธิ ที่จ ะซือ้ หุ้นสามัญ ของบริษัท วิลล่า คุณาลัย
จ ากั ด (มหาชน) รุ่ น ที่ 1 (KUN-W1) ฉบั บ นี้ (รวมถึ ง ที่ มี ก ารแก้ ไ ข
เพิ่มเติม)
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท วิลล่า คุณาลัย จากัด
(มหาชน) รุน่ ที่ 1 ที่จดั สรรและเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทที่
จองซือ้ หุน้ กู้แปลงสภาพของบริษัท วิลล่า คุณาลัย จากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 1/2564 ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering)
ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด เพื่อใช้แทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญ
ของ บริษัท วิลล่า คุณาลัย จากัด (มหาชน) รุน่ ที่ 1
บริษัท วิลล่า คุณาลัย จากัด (มหาชน)
ผู้ทรงสิทธิ ในใบส าคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสามัญของบริ ษั ท วิ ลล่ า
คุณาลัย จากัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 และให้รวมถึงผูท้ รงสิทธิในใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท
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บริษัท วิลล่า คุณาลัย จากัด (มหาชน)
สิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

วันทาการ

หมายถึง

ประกาศ ทจ.34/2551

หมายถึง

สานักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ หมายถึง
สมุดทะเบี ยนผู้ถื อใบส าคัญแสดง หมายถึง
สิทธิ

วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
วันใช้สิทธิ

หมายถึง
หมายถึง

วันใช้สิทธิครัง้ แรก

หมายถึง

หมายถึง สิทธิ ทั้งปวงในใบสาคัญ แสดงสิทธิ ที่จ ะซือ้ หุ้น สามัญ ของ
บริษัท วิลล่า คุณาลัย จากัด (มหาชน) รุน่ ที่ 1 ภายใต้ขอ้ กาหนดสิทธิ
นีแ้ ละ/หรือภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) อันรวมถึง (แต่ไม่จากัด
เฉพาะ) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิในการลงคะแนนเสียงใน
การประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
วันที่ตลาดหลักทรัพย์เปิ ดทาการตามปกติ ซึ่งไม่ใช่วันเสาร์หรือ วัน
อาทิ ต ย์ หรื อ วัน อื่ น ใดที่ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทยประกาศให้เ ป็ น
วันหยุดของธนาคารพาณิชย์
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นที่
ออกใหม่และหุน้ ที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15
ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือบุคคลหรือ
นิติบุคคลอื่นที่ดาเนินกิจการรับฝากหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายซึ่งเข้า
รับทาหน้าที่แทน
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 และผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 เช่น ชื่อ
และที่อยู่ของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 การโอน การจานา การ
อายัด การออกใบสาคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 ใบใหม่ ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ
ของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศ
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 28 ตุลาคม 2564
วันที่ 27 เมษายน 2565
วันที่ 27 ตุลาคม 2565
วันที่ 27 เมษายน 2566
วันที่ 27 ตุลาคม 2566 และ
วันที่ 27 เมษายน 2567
วันที่ 27 เมษายน 2565
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บริษัท วิลล่า คุณาลัย จากัด (มหาชน)
วันใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย
ระยะเวลาการแจ้งความจานงใน
การใช้สิทธิ

1.

หมายถึง
หมายถึง

วันที่ 27 เมษายน 2567
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ จะต้องแจ้งความจานงในการใช้สิทธิซือ้ หุน้
สามัญของบริษัท ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5
วั น ก่ อ นวั น ใช้สิ ท ธิ ใ นแต่ ล ะครั้ง ยกเว้น การใช้สิ ท ธิ ค รั้ง สุ ด ท้า ย
กาหนดให้มีระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย
จะต้องไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย

รำยละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัทจะออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ จานวนไม่เกิน 120,000,000 หน่วย ที่จดั สรรและเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม

ของบริษัท ที่จ องซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพของบริ ษัท ครั้งที่ 1/2564 ตามสัดส่วนการถือ หุ้น (Right Offering) โดยมีรายละเอียดของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายดังต่อไปนี้
1.1 ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

: บริษัท วิลล่า คุณาลัย จากัด (มหาชน)

ที่อ ยู่ของผู้อ อกใบสำคัญ แสดง : เลขที่ 819 หมู่ที่ 7 ตาบลพิมลราช อาเภอบางบัวทอง นนทบุรี
สิทธิ
โทรศัพท์ 0-2834-4938-40
โทรสาร 0-2834-4954
ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื ้อ หุ้น สามั ญ ของบริ ษั ท วิ ล ล่ า คุณ าลัย
จากัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 ที่จัดสรรและเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของ
บริษัทที่จองซือ้ และได้รบั การจัดสรรหุน้ กูแ้ ปลงสภาพของบริษัท ครัง้ ที่
1/2564 ตามสัดส่วนการถือ หุ้น (Right Offering) (“ใบสาคัญ แสดง
สิทธิ รุน่ ที่ 1” หรือ “KUN-W1”)

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ

: ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผูถ้ ือ และ
โอนเปลี่ยนมือได้

จ ำนวนใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ : ไม่เกิน 120,000,000 หน่วย (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านหน่วย)
ออกและเสนอขำย
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บริษัท วิลล่า คุณาลัย จากัด (มหาชน)
จำนวนหุ้นสำมัญที่สำรองเพื่อ
: ไม่เกิน 120,000,000 หุน้ (มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท) คิดเป็ นร้อย
รองรับกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญ
ละ 19.23 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่
แสดงสิทธิ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2564 จานวน 623,999,994 หุน้
(มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท)
: บริษัทจัดสรรและเสนอขายใบสาคัญ แสดงสิทธิ ให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิ มที่
จองซือ้ หุน้ กู้แปลงสภาพตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ใน
อัตราส่วน 1 หน่วยหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ ต่อ 1,000 หน่วยใบสาคัญ แสดง
สิทธิรุ่นที่ 1 (KUN-W1) (อัตราจัดสรรหุน้ กู้แปลงสภาพเท่ากับ 5,720

วิธีกำรเสนอขำย

หุน้ เดิม ต่อ 1 หน่วยหุน้ กู้แปลงสภาพ โดยมูลค่า หุน้ กู้แปลงสภาพที่
เสนอขายมีมลู ค่า 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ)
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย

: หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)

อำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

: อายุ 2 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
รุ่นที่ 1 (KUN-W1) ซึ่งตรงกับวันที่ 27 เมษายน 2567 โดยใบสาคัญ
แสดงสิทธิจะพ้นสภาพจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดไป

วั น ที่ อ อ ก แ ล ะ เ ส น อ ข ำ ย : วันที่ 28 ตุลาคม 2564
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตรำกำรใช้สิทธิ

: ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ 1 หน่ ว ยต่ อ 1 หุ้น สามั ญ ใหม่ (อาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงได้ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

รำคำกำรใช้สิทธิ

: ราคาการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 2.80 บาทต่อหุน้
(เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

ระยะเวลำและก ำหนดกำรใช้ : เป็ นไปตามที่ระบุในข้อ 1.2
สิทธิ
วั น สิ้ น สุ ด อำยุ ข องใบส ำ คั ญ : วันที่ 27 เมษายน 2567
แสดงสิทธิ
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บริษัท วิลล่า คุณาลัย จากัด (มหาชน)
ตลำดรองของใบสำคัญแสดง
สิทธิ

: บริษัทจะนาใบสาคัญแสดงสิทธิ รุน่ ที่ 1 ไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลำดรองของหุ้นสำมัญที่เกิดจำก

: บริษัทจะนาหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออก
และเสนอขายในครัง้ นี ้ เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

กำรใช้สิทธิ

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วิธีกำรและเงื่อนไขกำรใช้สิทธิ

: เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2

ผลกระทบต่อผู้ถือหุน้

: เป็ นไปตามที่ระบุในเอกสารแนบท้าย 1

1.2 กำรใช้สิทธิและเงื่อนไขกำรใช้สิทธิ
1.2.1 วันกำหนดกำรใช้สิทธิ (Exercise Date)
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ รุน่ ที่ 1 (KUN-W1) ใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้ในทุก 6 เดือน ภายหลังจากวันที่ออกและเสนอ
ขายใบสาคัญแสดงสิทธิ รุน่ ที่ 1 (KUN-W1) ได้แก่ วันที่ 27 เมษายน 2565 วันที่ 27 ตุลาคม 2565 วันที่ 27 เมษายน 2566 และวันที่
27 ตุลาคม 2566 ระหว่างเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. น. ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ และวันใช้สิทธิครัง้ สุดท้ายจะตรงกับวันที่
ใบสาคัญแสดงสิทธิมีอายุครบกาหนด 2 ปี 6 เดือน ซึ่งตรงกับวันที่ 27 เมษายน 2567 โดยใบสาคัญแสดงสิทธิจะพ้นสภาพจากการ
เป็ นหลักทรัพย์จ ดทะเบียนในวันถัดไปนับจากวันใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย และในกรณีที่วันใช้สิทธิ ดังกล่าวตรงกับวันหยุด ทาการของ
ธนาคารพาณิชย์ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดงั กล่าวเป็ นวันทาการก่อนหน้าวันใช้สิทธินนั้ ๆ
1.2.2 ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจานงในการใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญ
ของบริษัท ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครัง้ (ต่อไปนีเ้ รียกว่า “ระยะเวลำแจ้ง
ควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ”) ยกเว้นการใช้สิทธิ ครัง้ สุดท้ายกาหนดให้มีระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ ครัง้ สุด ท้าย
จะต้องไม่นอ้ ยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย (ต่อไปนีเ้ รียกว่า “ระยะเวลำแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำย”)
ทัง้ นี้ บริษัทจะไม่มีการปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นในกรณีการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย บริษัทจะปิ ด
สมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะทาการขึน้ เครื่องหมาย SP
(ห้ามการซือ้ ขาย) ล่วงหน้า 2 วันทาการก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน (ในกรณีที่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ วัน
แรกตรงกับวันหยุดทาการของตลาดหลักทรัพย์ให้เลื่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนวันแรกเป็ นวันทาการก่อนหน้า)
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บริษัท วิลล่า คุณาลัย จากัด (มหาชน)
การแจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาที่จะซือ้ หุน้ สามัญ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ และระยะเวลาการแจ้ง
ความจานงในการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดดังกล่าวอย่างน้อย 5 วันทาการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
ในแต่ละครัง้ ในระบบเผยแพร่ขอ้ มูล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ สาหรับวันใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย บริษัทจะแจ้งข่าว
ดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน ก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน
พร้อมทั้งส่งรายละเอียดดังกล่าวให้กับผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ณ
วันปิ ดสมุดทะเบียนครัง้ สุดท้ายทางไปรษณียล์ งทะเบียนด้วย
1.2.3 นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
93 ชัน้ 14 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9999
โทรสาร 0-2009-9991
E-mail: TSDCallCenter@set.or.th
Website: www.set.or.th/tsd
นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ จะรับผิดชอบต่อการปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียน
จะต้องประกอบด้วย ชื่อและนามสกุล สัญชาติและที่อยู่ของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์
จะกาหนด ในกรณีขอ้ มูลไม่ตรงกัน จะถือว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นข้อมูลที่ถูกต้อง ดังนัน้ ผู้
ถือ ใบสาคัญ แสดงสิทธิ มีหน้าที่ในการแจ้งขอเปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไขข้อ ผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกสมุดทะเบียน
ใบสาคัญแสดงสิทธิต่อนายทะเบียนโดยตรง
บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์โดยเร็ว และแจ้งสานักงาน ก.ล.ต.
ภายใน 15 วัน รวมทั้งบริษัทจะดาเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้กับผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนด้วย
1.2.4 วิธีกำรและสถำนที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิ
(1) สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ
บริษัท วิลล่า คุณาลัย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 819 หมู่ที่ 7 ตาบลพิมลราช อาเภอบางบัวทอง นนทบุรี
โทรศัพท์ 0-2834-4938-40
โทรสาร 0-2834-4954
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บริษัท วิลล่า คุณาลัย จากัด (มหาชน)
ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้กับผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป
(2) ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญได้ที่สานักงานของบริษัท
หรือดาวน์โหลดได้จากเวปไซต์ของบริษัท ในระหว่างระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ หรือระยะเวลาแจ้ง
ความจานงในการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย
ในกรณีที่ใบสาคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุน้ (Scripless System) ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ตอ้ งการใช้สิทธิ ตอ้ งแจ้ง
ความจานงและกรอกแบบคาขอเพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อให้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ ทาหน้าที่เป็ นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัท
หลักทรัพย์ดงั กล่าวจะดาเนินการแจ้งกับศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อให้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิหรือ
ใบแทนใบสาคัญ แสดงสิทธิสาหรับนาไปใช้เป็ นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญที่จะยื่นกับบริษัท เพื่อดาเนินการใช้สิ ทธิ
ตามที่ระบุขา้ งต้นต่อไป
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ โดยผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องปฏิบตั ิให้ถกู ต้องตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บงั คับเกี่ยวกับการใช้สิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญด้วย โดย
ดาเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนีใ้ ห้แก่บริษัทตามสถานที่ติดต่อข้างต้น
(2.1) แบบแสดงความจานงการใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมลง
นามโดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือหากผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผูม้ ีอานาจลงนาม
ของนิติบุคคลนัน้ พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
(2.2) ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ระบุว่าผูถ้ ือนั้นมีสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิตามจานวนที่ระบุอยู่
ในแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญและหนังสือมอบอ านาจให้ผู้อื่นมารับใบสาคัญแสดงสิทธิ ใบใหม่
สาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี) (สาหรับผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิซึ่งได้มีการใช้สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิเพียงบางส่วน)
(2.3) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ
(ก) บุคคลสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย
สาเนาหนังสือเดินทางซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
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บริษัท วิลล่า คุณาลัย จากัด (มหาชน)
(ค) นิติบุคคลในประเทศ
สาเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันใช้สิทธิ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง และ
เอกสารหลักฐานของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ยกเว้นกรณีที่ศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์หรือบริษัทผูฝ้ ากหลักทรัพย์เป็ นผูโ้ อน/ผูร้ บั โอน ไม่ตอ้ งส่งหลักฐานดังกล่าว)
(ง) นิติบุคคลต่างประเทศ
สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันใช้
สิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อตาม
(ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ทัง้ นี้ หากผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทจะถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นั้น ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจใช้ดลุ ยพินิจในการพิจารณาในการให้ผู้
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้ตามความเหมาะสม
(2.4) ชาระเงินตามจ านวนในการใช้สิทธิ ตามที่ระบุในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้ หุ้นสามัญภายในระยะเวลาที่
กาหนด โดยไม่เกินวันใช้สิทธิ โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
(ก) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากชื่อบัญชี “บริษัท วิลล่ำ คุณำลัย จำกัด (มหำชน)” ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
สาขา เทสโก้ โลตัส บางกรวย ไทรน้อย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 800-9-99811-8 โดยแนบหลักฐานการโอนเงินภายในวัน
ใช้สิทธิแต่ละครัง้
(ข) ชาระโดย เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคาสั่งจ่ายเงินธนาคาร โดยเช็คจะต้องลงวันที่ก่อนวันที่
ใช้สิทธิ 2 วัน และสามารถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหานคร ภายในวันใช้สิทธิแต่ละครัง้ โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย “บริษัท
วิลล่ำ คุณำลัย จำกัด (มหำชน)” ทัง้ นี้ การใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บ
เงินจานวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ดว้ ยเหตุใดๆ ที่มิได้เกิดจากบริษัท ให้ถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิดังกล่าว และบริษัทตกลงให้ถือเป็ นการยกเลิ กการขอใช้สิทธิในครัง้ นั้น แต่
ทั้งนีไ้ ม่เป็ นการตัดสิทธิผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญในครัง้ ต่อไป เว้นแต่เป็ นการยกเลิกการใช้
สิทธิในครัง้ สุดท้ายให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวอีกต่อไป
หมายเหตุ : ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญจะเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จ่ายทางภาษี และ/หรือ
อากรแสตมป์ ทั้งหมด (ถ้ามี) ตามบทบัญ ญัติแห่งประมวลรัษฎากรว่าด้วยหมวดอากรแสตมป์ หรือ ข้อ บังคับ หรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือบังคับใช้ในการใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี)
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(3) จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญไม่ว่าในกรณีใด ๆ ต้องไม่ต่ากว่า 100 หุน้ สามัญ และจะต้อง
เป็ นจานวนเต็มเท่านั้น แต่ในกรณีที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิมีสิทธิในการซือ้ หุน้ ต่ากว่า 100 หุน้ สามัญ จะต้องใช้สิทธิใน
การซือ้ หุน้ สามัญในครัง้ เดียวทั้งจานวน โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสาคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหนึ่งหุน้ สามัญ เว้น
แต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามที่กาหนดไว้ในข้อ 4.
(4) จานวนหุน้ สามัญที่จะออกเมื่อมีการใช้สิทธิ จะคานวณโดยการนาจานวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้
ชาระตามที่กล่าวข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินนั้ โดยบริษัทจะออกหุน้ สามัญเป็ นจานวนเต็ม
ไม่เกินจานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิคณ
ู ด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการ
ใช้สิทธิแล้ว ทาให้มีเศษเหลืออยู่จากการคานวณดังกล่าว บริษัทจะไม่นาเศษดั งกล่าวมาคิดคานวณและจะชาระเงินที่
เหลือจากการใช้สิทธิดงั กล่าวคืนให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิโดยไปรษณียล์ งทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิ
ในแต่ละครัง้ โดยไม่มีดอกเบีย้
ทัง้ นี้ หากบริษัทได้ทาการส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิโดยการส่งมอบทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้
ในแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้รบั เงินคืนแล้วโดยชอบ และผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป
ในกรณีที่ตอ้ งมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตามที่ระบุ ใน
เ งื่ อ น ไ ข ก า ร ป รั บ สิ ท ธิ แ ล ะ มี เ ศ ษ ข อ ง จ า น ว น หุ้ น ส า มั ญ ที่ จ ะ ไ ด้ รั บ จ า ก ก า ร ใ ช้ สิ ท ธิ ต า ม ใ บ ส า คั ญ แ ส ด ง สิ ท ธิ
ให้ตดั เศษของหุน้ ทิง้
(5) หากบริษัทได้รบั หลักฐานใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ครบตามจานวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิซือ้ หุ้น
สามัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิซอื ้
หุน้ สามัญนัน้ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกู ต้อง หรือปิ ดอากรแสตมป์ ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องทาการแก้ไขเพื่อให้เป็ นไปตามเงื่อนไขก่อนวันที่ใช้สิทธิ มิฉะนัน้ แล้วบริษัทจะถือว่าการแจ้ง
ความจานงในการใช้สิทธิในครัง้ นัน้ สิน้ สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัทจะจัดส่งใบสาคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ
ในกรณีที่ผู้ถือ ใบสาคัญ แสดงสิทธิ ช าระเงินในการใช้สิทธิ ไม่ครบถ้วน บริษัทสงวนสิทธิ ที่จ ะดาเนินการประการใด
ประการหนึ่งดังต่อไปนี้ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
(5.1) ถือว่าการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิในครัง้ นัน้ สิน้ สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ
(5.2) ถื อ ว่ า จ านวนหุ้ น สามั ญ ที่ จ องซื ้อ มี จ านวนเท่ า กั บ จ านวนที่ พึ ง จะได้ รั บ ตามจ านวนเงิ น ในการใช้ สิ ท ธิ
ซึ่งบริษัทได้รบั ชาระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนัน้ หรือ
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(5.3) ให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ชาระเงินเพิ่มเติมตามจานวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความ
จานงในการใช้สิทธิในครัง้ นั้น หากบริษัทไม่ได้รบั เงินครบตามจานวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัท
จะถือว่าการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิในครัง้ นัน้ สิน้ สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ
ในกรณีที่เป็ นการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย ให้บริษัทดาเนินการตามข้อ (5.2) เท่านัน้
ในกรณีตามข้อ (5.1) และ (5.3) บริษัทจะคืนเงินที่ได้รบั ไว้และใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัท
ถือ ว่าไม่มีการใช้สิทธิ ดังกล่าวให้กับผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิ โดยไม่มี
ดอกเบีย้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทัง้ นี้ ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่มีการใช้สิทธิดงั กล่าวยังมีผลใช้ได้ต่อ ไป
จนถึงวันใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย หรือ
ในกรณีตามข้อ (5.2) บริษัทจะส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ พร้อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ใน
กรณีที่บริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วนคืนให้กับผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียล์ งทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันใช้
สิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ อย่างไรก็ดี ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิส่วนที่ยังไม่มีการใช้สิทธิ
ดังกล่าวยังมีผลใช้ได้ต่อไปจนถึงวันใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย
(6) เมื่อผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจานงการใช้สิทธิซอื ้
หุน้ สามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ แบบแสดงความจานงการใช้สิทธิ
ซือ้ หุน้ สามัญ และชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ จะไม่สามารถเพิก
ถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมเป็ นหนังสือจากบริษัท
(7) เมื่อพ้นกาหนดวันใช้สิทธิครัง้ สุดท้ายแล้ว แต่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิยงั มิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่กาหนด
ไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิน้ สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจ ะใช้
สิทธิไม่ได้อีกเมื่อพ้นกาหนดการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย
(8) ในกรณีที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นจานวนหน่วยมากกว่าจานวนหน่วยที่ประสงค์จะใช้
สิ ท ธิ บริ ษั ท จะส่ ง ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ใ บใหม่ ที่ มี จ านวนหน่ ว ยของใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ส่ ว นที่ เ หลื อ คื น ให้ แ ก่
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียล์ งทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธินั้น ๆ และจะยกเลิกใบสาคัญแสดง
สิทธิใบเก่า
(9) บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วของบริษัท ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจานวนหุน้ สามัญที่ออกใหม่
สาหรับการใช้สิทธิ ในแต่ละครัง้ ภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิ ในแต่ละครั้ง และบริษัทได้รับช าระค่าหุน้ ครบตาม
จานวนที่มีการใช้สิทธิแล้ว นอกจากนี้ บริษัทจะดาเนินการจดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินั้น เข้าเป็ นผู้
ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจ านวนหุ้นสามัญที่คานวณได้จากการใช้สิทธิ ในครั้งนั้น รวมทั้ง
ดาเนินการขอจดทะเบียนหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิกบั ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับ
จากวันใช้สิทธิแต่ละครัง้
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(10) ในกรณีที่หนุ้ สามัญที่สารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิมีไม่เพียงพอ บริษัทจะดาเนินการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึน้ ให้แก่ผู้
ถือ ใบสาคัญ แสดงสิทธิ ที่ไม่ สามารถใช้สิทธิ ไ ด้ต ามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดในข้อ 3. อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ช ดใช้
ค่าเสียหายให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็ นคนต่างด้าว (ไม่ว่าจะเป็ นบุคคลหรือนิติบุคคล) ที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้
เนื่องจากการถูกจากัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท ถึงแม้ว่าจะมีหนุ้ สามัญเพี ยงพอก็ตาม
(11) ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็ นผูพ้ ิจารณาข้อกาหนด เงื่อนไขอื่น และ
รายละเอียดอื่น ๆ หรือเหตุให้ตอ้ งออกหุน้ ใหม่ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิทั้งด้านราคาและอัตราการใช้สิทธิ
ตามวิธีการคานวณที่เหมาะสม เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกาหนด
(12) ในการส่งมอบหุน้ สามัญที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้รบั จากการใช้สิทธิ ชื่อที่จะระบุในหุน้ สามัญจะใช้ชื่อเดียวกับชื่อที่
ปรากฏอยู่ในใบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญ โดยบริษัทจะดาเนิน การส่งมอบหุ้นสามัญ ให้แก่ผถู้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญของบริษัทด้วยวิธีการที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้แจ้งต่อบริษัทตามข้อ 9.
ทัง้ นี้ บริษัทอาจตกลงกับผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิล่วงหน้าให้บริษัทเก็บใบหุน้ สามัญนัน้ ไว้ที่บริษัท เพื่อให้ผถู้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิหรือตัวแทนมารับไปด้วยตนเองก็ได้ โดยจะต้องดาเนินการตามวิธีการที่ทางบริษัทกาหนด
(13) ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่บริษัทออกครัง้ นี้ไม่มีขอ้ กาหนดให้บริษัทสามารถเรียกให้ผู้ถือ ใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ ใช้สิทธิ ก่อ น
ระยะเวลาที่กาหนดตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
1.2.5 กำรใช้สิทธิซอื้ หุ้นสำมัญ
ในการใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญของบริษัท ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่ตนถือ
อยู่ทงั้ หมดหรือบางส่วนก็ได้ สาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันกาหนดการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย บริษัทจะถือ
ว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว และให้ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธินนั้ ๆ สิน้ สภาพลง
โดยไม่มีการใช้สิทธิ
2. กำรจอง กำรจำหน่ำย และกำรจัดสรร
2.1 วิธีกำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ
การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัทในครัง้ นีไ้ ม่ผ่านผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
2.2 วิธีกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัทจะจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิจานวนไม่เกิน 120,000,000 หน่วย ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทที่จองซือ้ หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
ของบริษัท ครัง้ ที่ 1/2564 ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) โดยผูถ้ ือหุน้ ที่จะมีสิทธิได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ จะต้อง
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ้น ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 (Record date) และได้จองซือ้ หุน้ กู้แปลงสภาพของ
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บริษัท ครัง้ ที่ 1/2564 โดยบริษัทจะจัดสรรใบสาคัญ แสดงสิทธิให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่จองซือ้ หุน้ กู้แปลงสภาพ ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุน้ กู้
แปลงสภาพ ต่อ 1,000 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า
2.3 วิธีกำรส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัทจะดาเนินการให้ศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์เป็ นนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ และบริษัทจะดาเนินการส่งมอบใบสาคัญ
แสดงสิทธิให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมที่จองซือ้ หุน้ กูแ้ ปลงสภาพของบริษัท ดังรายละเอียดดังนี้
(1) ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรใบสาคัญ แสดงสิทธิ ไ ม่มี บัญ ชีซือ้ ขายกับบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจะดาเนินการให้นาย
ทะเบียนใบสาคัญ แสดงสิทธิ ส่งมอบใบสาคัญ แสดงสิทธิ ตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผทู้ ี่ได้รับการจัดสรรทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อ และที่อ ยู่ที่ ระบุใ นสมุ ด ทะเบีย นผู้ถือ หุ้นของบริ ษัท ณ วันที่ 1 กันยายน 2564
(Record Date) ภายใน 15 วันทาการ นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้ ผูไ้ ด้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดง
สิทธิจะไม่สามารถขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้รบั จัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รบั ใบสาคัญแสดงสิทธิแล้ว
(2) ในกรณีที่ผไู้ ด้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซือ้ ขายกับบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจะดาเนินการให้นายทะเบียน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ส่งมอบใบสาคัญ แสดงสิทธิ ตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรร โดยการโอน
ใบสาคัญแสดงสิทธิเข้าบัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ของผู้ถือหุน้ ที่ได้รบั การจัดสรรตามที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของ
บริษัท ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 (Record Date) ภายใน 7 วันทาการ นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยระบบ
ซือ้ ขายแบบไร้ใบหุน้ (Scripless) ในกรณีนี้ ผูไ้ ด้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิจะสามารถขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่
ได้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัทสามารถทาการ
ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ได้
(3) ในกรณีที่ผไู้ ด้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฝากหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600
บริษัทจะดาเนินการให้นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิตามจานวนที่ได้รบั การจัดสรรให้แก่
ผูไ้ ด้รบั การจัดสรร โดยการโอนใบสาคัญ แสดงสิทธิตามจ านวนที่ได้รับจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลัก ทรั พย์
สมาชิกเลขที่ 600 ภายใน 7 วันทาการ นับจากวันออกใบสาคัญแสดงสิทธิ เมื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
ต้องการขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ผูท้ ี่ได้รบั การจัดสรรต้องถอนใบสาคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้อง
ติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ท่วั ไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดาเนินตามที่ศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัท
หลักทรัพย์นนั้ ๆ กาหนด ดังนัน้ ในกรณีนี้ ผูท้ ี่ได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิจะสามารถขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่
ได้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัททาการซือ้ ขายได้
ในตลาดหลักทรัพย์ และผูท้ ี่ได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิได้ดาเนินการถอนใบสาคัญแสดงสิทธิออกจากบัญ ชี
600 ดังกล่าวแล้ว
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3. กำรชดใช้ค่ำเสียหำย กรณีบริษัทไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นสำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ
ภายใต้เงื่อนไขของข้อ 11.3 บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียด ดังนี้
(1) บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ต่อเมื่อผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้มาแสดงความจานงที่จะใช้สิทธิ
ในแต่ละครัง้ และปฏิบตั ิถกู ต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ และบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหนุ้ สามัญเพื่อรองรับการใช้
สิทธิ ของใบสาคัญ แสดงสิทธิ ได้อ ย่างครบถ้วนโดยค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ถือ ใบสาคัญ แสดงสิทธิ ข้างต้น
สามารถคานวณได้ดงั นี้
ค่าเสียหายต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย =

B X [MP – EP]

โดยที่
B

คือ จานวนหุน้ สามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึน้ ได้ ตามอัตราการใช้สิทธิที่
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ ต่อ 1 หน่วย

MP

คือ ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้ สามัญของบริษัท 15 วันทาการติดต่อกันก่อน
วันกาหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ซึ่งผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิมาแสดงความจานง
การใช้สิทธิ (ราคาเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักเท่ากับมูลค่าการซือ้ ขายหุน้ ทั้งหมดของบริษัท
หารด้วยจานวนหุน้ ของบริษัทที่มีการซือ้ ขายทัง้ หมด)

EP

คือ ราคาการใช้สิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่เปลี่ยนแปลงแล้ว
ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กาหนดไว้ในข้อ 4.

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท” เนื่องจากหุน้ สามัญไม่มีการซือ้ ขายในวันใช้สิทธิ
บริษัทจะดาเนินการกาหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคานวณแทน
(2) การชดใช้ค่าเสียหายข้างต้น บริษัทจะชาระให้เป็ นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะและจะจัดส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนภายใน
14 วัน นับจากวันใช้สิทธิ ในแต่ละครัง้ โดยไม่มี ดอกเบีย้ หากบริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ ดังกล่าวให้แก่ ผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิได้ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว บริษัทจะชาระดอกเบีย้ ให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ในอัตราร้อยละ
7.5 ต่อปี โดยคานวณจากค่าเสียหายนับจากวันที่พน้ กาหนดระยะเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ได้รบั เงินคืนแล้ว อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าเสียหายดังกล่าวทางไปรษณียล์ งทะเบียน
ตามที่อยู่ที่ระบุในแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้รบั คืน
เงินค่าเสียหายแล้วโดยชอบ และผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป
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อนึ่ง ในกรณีที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นคนต่างด้าวที่ใช้สิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญ แต่ไม่สามารถจองซือ้ ได้เนื่องจากอัตราส่วน
การถือหุน้ ของคนต่างด้าวในขณะนัน้ เกินกว่าจานวนร้อยละ 49 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ตามที่ระบุไว้ใน
ข้อจากัดการโอนหุน้ สามัญ ในกรณีเช่นนี้ บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหาย หรือ ดาเนินการอื่นใดให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่เป็ นคน
ต่างด้าว และผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่เป็ นคนต่างด้าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือเรียกร้องให้บริษัทชดใช้ใด ๆ ทัง้ สิน้ อย่างไรก็ดี
ใบสาคัญแสดงสิทธิยงั มีผลใช้ต่อไปจนถึงวันใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย หาก ณ วันใช้สิทธิครัง้ สุดท้ายผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ เป็ นคนต่าง
ด้าวยังไม่สามารถใช้สิทธิได้ เนื่องจากอัตราส่วนการถือหุน้ ของที่ เป็ นคนต่างด้าวในขณะนั้นเกินกว่าจานวนที่ระบุไว้ในข้อจากัดการ
โอนหุน้ สามัญ ให้ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลง โดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ เป็ นคนต่างด้าวดังกล่าว ไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ดาเนินการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึน้ ทัง้ สิน้
4. เงื่อนไขกำรปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัทจะดาเนินการปรับราคาการใช้สิท ธิ และอัตราการใช้สิ ทธิ ในการซือ้ หุ้นสามัญ ตลอดอายุของใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ
เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่ให้
น้อยไปกว่าเดิม
(1) เมื่อ บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทอันเป็ นผลมาจากการรวมหุน้ หรือแบ่งแยกหุ้น ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับเมื่อ มูลค่าที่ตราไว้มีผลบังคับ ใช้ ตามที่เผยแพร่ผ่านระบบ
เผยแพร่ขอ้ มูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้
Price 1

=

Price 0 x [Par 1]
[Par 0]

ก. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้
Ratio 1

=

Ratio 0 x [Par 0]
[Par 1]

โดยที่
Price 1

คือ

ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0

คือ

ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1

คือ

อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0

คือ

อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Par 1

คือ

มูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญหลังการเปลี่ยนแปลง

Par 0

คือ

มูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง
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(2) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุน้ สามัญให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจากัดในราคาสุทธิต่อหุน้ ของ
หุน้ สามัญที่ออกใหม่คานวณได้ต่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษัท"
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงั้ แต่วันแรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สามัญจะไม่ได้รบั สิทธิในการ
จองซือ้ หุน้ สามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึน้ เครื่องหมาย XR) สาหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม
(Right Issues) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่ กรณีที่เป็ นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/
หรือกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด แล้วแต่กรณี
“รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่” คานวณได้จากจานวนเงินทั้งสิน้ ที่บริษัทจะได้รบั จากการเสนอขายหุน้ สามั ญ
หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการออกหลักทรัพย์นนั้ (ถ้ามี) หารด้วยจานวนหุน้ สามัญที่ออกใหม่ทงั้ หมด
“รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท ” หมายถึง มูลค่าการซือ้ ขายหุน้ สามัญของบริษัททั้งหมดหารด้วยจานวนหุน้
สามัญของบริษัทที่มีการซือ้ ขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 15 วันทาการ (วันที่เปิ ดทาการซือ้ ขายของ
ตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคานวณ
“วั น ที่ ใ ช้ ใ นกำรค ำนวณ” หมายถึ ง วั น แรกที่ ผู้ ซื ้อ หุ้น สามั ญ จะไม่ ไ ด้ รับ สิ ท ธิ ใ นการจองซื ้อ หุ้ น สามั ญ ที่ อ อกใหม่
(วันแรกที่ขนึ ้ เครื่องหมาย XR) สาหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม (Right Issues) และ/หรือวันแรกของการเสนอ
ขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่ สาหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้แก่บุคคล
ในวงจากัด แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ไม่สามารถหา “รำคำตลำดต่อ หุ้ น ของหุ้ น สำมัญ ของบริษัท ” เนื่อ งจากหุ้นสามัญ ไม่มีการซือ้ ขายในช่วงเวลา
ดังกล่าว บริษัทจะดาเนินการกาหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคานวณแทน
อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญพร้อ มกันมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ภายใต้เงื่อนไขที่ตอ้ งจองซือ้ ด้วยกันให้ใช้ราคา
เสนอขายทุกราคามาคานวณราคาสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไข
ที่จะต้องจองซือ้ ด้วยกันให้นาเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท ”
มาคานวณการเปลี่ยนแปลงเท่านัน้
(3) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจากัด โดยที่
หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผถู้ ือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญ
(เช่นหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสามัญ ) โดยที่ราคาต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับสิทธิ
ดังกล่าวต่ากว่าร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท”
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผซู้ อื ้ หุน้ สามัญไม่ได้รบั สิทธิการจองซือ้
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ข้างต้นที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญ (วันแรก
ที่ขึน้ เครื่องหมาย XR หรือ XW) สาหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุน้ เดิม (Right Issues) และ/หรือวันแรกของการ
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เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญ กรณีที่
เป็ นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีท่เี ป็ นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด แล้วแต่กรณี
“รำคำสุทธิต่ อ หุ้ นของหุ้ น สำมัญ ที่อ อกใหม่ เพื่อ รองรับสิท ธิ ” คานวณได้จ ากจ านวนเงินที่บริษัทจะได้รับจากการขาย
หลักทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จาก
การออกหลักทรัพย์นนั้ (ถ้ามี) รวมกับเงินที่จะได้รบั จากการแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ หรือใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญนั้น
หารด้วยจานวนหุน้ สามัญทัง้ สิน้ ที่ตอ้ งออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินนั้
“รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท” ให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (2) ข้างต้น
“วันที่ใช้ในกำรคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผซู้ อื ้ หุน้ สามัญจะไม่ได้รบั สิทธิในการจองซือ้ หลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะ
แปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญสาหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิม และ/
หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ หรือให้สิทธิในการ
ซือ้ หุน้ สามัญสาหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็ นการเสนอขาย ให้แก่บุคคลในวงจากัด
แล้วแต่กรณี
ก. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้
Price 1

=

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

ข. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้
Ratio 1

=

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

โดยที่
Price 1

คือ

ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0

คือ

ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1

คือ

อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0

คือ

อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP

คือ

“ราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษัท”

A

คือ

จานวนหุน้ สามัญที่ได้เรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน
ผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิทธิในการจองซือ้ หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ
หรือเปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญ กรณีเสนอขายให้แก่
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บริษัท วิลล่า คุณาลัย จากัด (มหาชน)
ผูถ้ ือหุน้ เดิม และ/หรือ วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่
ให้สิ ท ธิ ที่ จ ะแปลงสภาพ หรื อ เปลี่ ย นเป็ น หุ้น สามัญ หรื อ ให้สิ ท ธิ ใ นการซือ้
หุน้ สามัญ กรณีเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจากัด แล้วแต่กรณี
B

คือ

จ านวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อ รองรับการใช้สิ ทธิ ของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้
สิทธิ ที่จ ะแปลงสภาพ หรือ เปลี่ยนเป็ นหุ้น สามัญ หรือ ให้สิทธิ ในการซื ้อ หุ้น
สามัญตามที่เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชน
ทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด

BY

คือ

จานวนเงินที่ได้รบั หักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้
สิทธิ ที่จ ะแปลงสภาพ หรือ เปลี่ยนเป็ น หุ้น สามัญ หรือ ให้สิทธิ ในการซื ้อ หุ้น
สามัญ ส าหรับ การเสนอขายให้แ ก่ผู้ถื อ หุ้นเดิ ม และ/หรื อ เสนอขายให้แก่
ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด รวมกับเงินที่จ ะ
ได้รบั จากการใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ หรือใช้สิทธิซือ้ หุน้
สามัญ

(4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็ นหุน้ สามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้
สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สามัญจะไม่มีสิทธิรบั หุน้ ปั นผล (วันแรกที่ขึน้ เครื่องหมาย
XD)
ก. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้
Price 1

Price 0 x A
[A + B]

=

ข. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้
Ratio 1

=

Ratio 0 x [A + B]
A

โดยที่
Price 1 คือ

ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 คือ

ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ

อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ

อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
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บริษัท วิลล่า คุณาลัย จากัด (มหาชน)
A

คือ

จานวนหุน้ สามัญ ที่ได้เรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้
สามัญเพื่อสิทธิในการรับหุน้ ปันผล

B

คือ

จานวนหุน้ สามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุน้ สามัญปันผล

(5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษี เงิน
ได้ของบริษัท สาหรับการดาเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ไม่ว่าจะเป็ นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานหรือ
กาไรสะสม สาหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ ทัง้ นี้ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ
และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วนั แรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สามัญจะไม่มีสิทธิรบั เงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์
ขึน้ เครื่องหมาย XD)
อัตราร้อยละของเงินปั นผลที่จ่ายให้กับผูถ้ ือหุน้ คานวณโดยนาเงินปั นผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดาเนินงานในแต่ละรอบ
ระยะเวลาบัญชีหรือจากกาไรสะสม หารด้วยกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดาเนินงานของ
รอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าว ให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบระยะเวลา
บัญชีดงั กล่าวด้วย
วันที่ใช้ในการค านวณ หมายถึง วันแรกที่ผู้ซือ้ หุ้น สามัญ จะไม่ไ ด้รับ สิท ธิ ใ นเงิน ปั น ผล (วันแรกที่ตลาดหลัก ทรัพ ย์ขึ ้น
เครื่องหมาย XD)
ก. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้
Price 1

=

Price 0 x [MP - (D – R)]
[MP]

ข. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี้
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 สามัญของบริษัท”

D

คือ

เงินปันผลต่อหุน้ ที่จ่ายแก่ผถู้ ือหุน้
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บริษัท วิลล่า คุณาลัย จากัด (มหาชน)
R

คือ

เงินปั นผลต่อหุน้ ที่จ่ายหากนากาไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหัก
ภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 90 หารด้วยจานวนหุน้ ทัง้ หมดที่มีสิทธิได้รบั เงินปันผล

“ราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษัท” ให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (2)
(6) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทาให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อนั พึงได้ หรือที่ทาให้ผลประโยชน์ตอบ
แทนใด ๆ ที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะได้รบั เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิดอ้ ยลงไปกว่าเดิ ม โดยที่เหตุการณ์
ใดๆ นั้นไม่ได้กาหนดอยู่ในข้อ (1) – (5) บริษัทจะพิจารณาหรือบริษัทอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทขึน้ เพื่อ
ร่วมกันพิจารณากาหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจานวนหน่วยใบสาคัญ
แสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็ นธรรม โดยไม่ทาให้สิทธิของผูถ้ ือใบสาคัญ แสดงสิทธิดอ้ ยไปกว่าเดิม ทัง้ นี้ ให้ถือว่า
ผลการพิจารณานั้นเป็ นที่สุด โดยบริษัทจะแจ้งให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลอิเล็กทรอนิกส์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีหรืออย่างช้าภายใน 9.00 น. ของวันที่ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิมีผลบังคับใช้และแจ้งให้
สานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ที่ทาให้ตอ้ งปรับสิทธิ
(7) การคานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (1) ถึงข้อ (6) เป็ นอิสระต่อกัน สาหรับในกรณีที่
เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึน้ พร้อมกันให้คานวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลาดับดังนีค้ ือ ข้อ (1)  (5)  (4)  (2)  (3) 
(6) โดยในแต่ละลาดับ ครั้ง ที่ค านวณการเปลี่ ยนแปลงให้ค งสภาพของราคาการใช้สิท ธิ เป็ นทศนิย ม 6 ตาแหน่ง (หก
ตาแหน่ง) โดยให้ปัดทศนิยมตาแหน่งที่ 6 (หก) ขึน้ ถ้าตาแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) นอกนัน้ ให้ปัดลง
และอัตราการใช้สิทธิเป็ นทศนิยม 6 ตาแหน่ง (หกตาแหน่ง) โดยให้ปัดทศนิยมตาแหน่งที่ 6 (หก) ขึน้ ถ้าตาแหน่งที่ 7 (เจ็ด)
มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) นอกนัน้ ให้ปัดลง
(8) การคานวณเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (1) ถึง (6) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทาให้ราคา
การใช้สิทธิใหม่สงู ขึน้ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุน้ ในกรณีที่หนุ้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตาม
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิของการแสดงความจานงการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ (ทศนิยม 6 ตาแหน่งของอัตราการใช้สิทธิใหม่
หลัง การเปลี่ ย นแปลง) ค านวณออกมาเป็ น เศษของหุ้น ให้ตัด เศษของหุ้น นั้นทิ ้ง และหากราคาการใช้สิ ท ธิ ห ลังการ
เปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 6 ตาแหน่ง) คูณกับจานวนหุน้ สามัญ ในการแสดงความจานงการใช้สิทธิในรอบนั้น คานวณได้เป็ น
เศษของบาท ให้ตดั เศษของบาททิง้
ทัง้ นี้ ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิดงั กล่าวมีผลทาให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุน้
สามัญของบริษัท ให้ใช้มลู ค่าที่ตราไว้ขอ้ งหุน้ สามัญของบริษัทเป็ นราคาการใช้สิทธิใหม่
(9) การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขที่ได้กาหนดไว้ขา้ งต้น บริษัทจะดาเนินการแจ้งผล
การเปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคานวณและเหตุผลที่ตอ้ งมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต.
เพื่อแจ้งราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิที่กาหนดขึน้ มาใหม่ รวมทั้งข้อเท็จจริงโดยย่อของสาเหตุที่มีการปรับสิ ทธิ
วิธีการคานวณและวันที่ที่การปรับสิทธิดงั กล่าวมีผลใช้บงั คับ โดยจะแจ้งภายใน 15 วัน นับตัง้ แต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์ที่ทาให้
ต้องปรับสิทธิ และบริษัทจะแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ ผ่านระบบเผยแพร่
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ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที หรืออย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวันที่ราคาการใช้สิทธิและอัตราการ
ใช้สิทธิมีผลบังคับใช้
(10) บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสาคัญแสดงสิทธิและจะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิเว้นแต่จะมีการปรับสิทธิ
ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
(11) บริษัทอาจทาการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กบั การออกใบสาคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิก็ได้ ทัง้ นี้
หากบริษัทต้องออกหุน้ รองรับเพิ่มเติม บริษัทต้องยื่นมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่อนุมัติให้ออกหุน้ รองรับการปรับสิทธินั้นอย่าง
เพียงพอต่อสานักงาน ก.ล.ต. ก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริษัทได้รบั อนุญาตให้เสนอขายหุน้ รองรับ
5. สถำนภำพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่ำงวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิ
สถานภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้แสดงความจานงการใช้สิทธิ และวันก่อนวันที่
กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิจะมีสถานภาพและสิทธิ
เช่นเดียวกับใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แสดงความจ านงใช้สิทธิ และสถานภาพจะสิน้ สุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจด
ทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิขา้ งต้นแล้ว
ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยังไม่ได้นาหุน้ สามัญที่เกิดขึน้ จากการใช้สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ทาการใช้สิทธิแล้วจะได้รบั การปรับสิทธิ
ย้อนหลัง โดยบริษัทจะดาเนินการออกหุน้ สามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุดตามจานวนที่ผู้ ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิสมควรจะได้รบั หากราคาที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ โดยหุน้ สามัญส่วนเพิ่มอาจได้รบั ช้ากว่าหุน้ สามัญที่ได้รบั ก่อนหน้านี้
แล้ว แต่ไม่เกิน 15 วันทาการนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ
6. สิทธิของหุ้นสำมัญใหม่ที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
สิทธิของหุน้ สามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้ นี้ จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุน้ สามัญ เดิม
ของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านีแ้ ล้ว รวมทั้งสิทธิในการรับเงินปั นผลหรือประโยชน์อื่นใดที่บริษัทให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ทั้งนี้ นับแต่วันที่นาย
ทะเบียนหุน้ ของบริษัทได้จดแจ้งชื่อผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท และกระทรวงพาณิชย์รบั
จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ว อย่างไรก็ตาม หากบริษัทได้ประกาศวันกาหนดให้สิทธิในเงินปันผล หรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ผถู้ ือ
หุน้ ก่อนวันที่นายทะเบียนหุน้ ของบริษัทได้จดแจ้งชื่อของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครัง้ นีเ้ ป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสมุดทะเบียนผู้
ถือหุน้ ของบริษัท และก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์รบั จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ว ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวจะไม่มีสิทธิได้รบั
เงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นนัน้
7. มติเพื่ออนุมัติกำรออกหุ้นสำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 มีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพื่อรองรับการ
ใช้สิทธิของใบสาคัญ แสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่จองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนการถือ หุ้น
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(Right Offering) เป็ นจานวนไม่เกิน 120,000,000 หุน้ ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 19.23 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
จานวนทัง้ สิน้ 623,999,994 หุน้ (มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท) ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2564
8. รำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
ลักษณะสำคัญของหุ้น
จานวนหุน้ สามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม
ของบริษัท

: ไม่เกิน 120,000,000 หุน้

สัดส่วนของจานวนหุน้ รองรับการใช้สิทธิเมื่อเทียบ : ร้อยละ 19.23
กับจานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษัท
มูลค่าที่ตราไว้

: หุน้ ละ 0.50 บาท

ราคาการใช้สิทธิ

: 2.80 บาทต่ อ หุ้น เว้น แต่ จ ะมี ก ารปรับ ราคาใช้สิ ทธิ ซึ่ ง
เป็ นไปตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

เนื่องจากหุน้ สามัญของบริษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น หุน้ สามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้
สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิจ ะสามารถเข้าทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายหลังจากที่บริษัทดาเนินการจดทะเบี ยนหุ้ น
สามัญใหม่ดงั กล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว โดยบริษัทจะดาเนินการยื่นขออนุญาตนาหุน้ สามัญที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิซอื ้ หุน้ ของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์โดยเร็ว แต่ไม่เกิน 30 วันนับจากวันใช้สิทธิแต่ละ
ครัง้ ทัง้ นี้ เพื่อให้หนุ้ สามัญดังกล่าวสามารถทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกับหุน้ สามัญเดิมของบริษัท
9. กำรออกและส่งมอบหุน้ สำมัญออกใหม่
ในการใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญของบริษัทตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ใช้
สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญ สามารถเลือกให้บริษัทดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้รบั การจัดสรรหุน้ ประสงค์จะขอรับใบหุน้ สามัญ โดยให้ออกใบหุน้ ในนามของผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุน้ ตามจานวนที่ใช้สิทธิแก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์
ลงทะเบี ย นตอบรับ ตามชื่ อ ที่ อ ยู่ที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นสมุด ทะเบี ยนใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ภายใน 15 วัน ท าการนับ จากวันครบ
กาหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ ในกรณีนี้ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญ จะไม่สามารถขายหุน้ สามัญที่เกิด
จากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รบั ใบหุน้ ซึ่งอาจจะได้รบั ภายหลังจากที่หนุ้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ
ได้รบั อนุญาตให้เข้าทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์
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(2) ในกรณีที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้รบั การจัดสรรหุน้ ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุน้ สามัญ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือ ใบสาคัญ แสดงสิทธิ ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ไว้ในบัญ ชีของบริษัท
หลักทรัพย์ ซึ่งผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี้ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะดาเนินการน าหุ้น
สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ฝากไว้กับ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อ ผู้ฝาก" และศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุน้ สามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นนั้ ฝากหุน้ สามัญอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์
นัน้ ก็จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุน้ สามัญที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ได้รบั การจัดสรรหุน้ ฝากไว้และออกหลักฐานการฝาก
ให้แก่ ผู้จ องซือ้ ที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 วันทาการ นับจากวันครบกาหนดการใช้สิทธิ ในแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ ผู้ถื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญ จะสามารถขายหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันที
ที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หนุ้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิทาการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
ในกรณีที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญเลื อกให้บริษัทดาเนินการตามข้อนี้ ชื่อของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่ได้รบั การจัดสรรหุ้น จะต้องตรงกับชื่อ เจ้าของบัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ที่ผถู้ ือ ใบสาคัญแสดงสิทธิ ประสงค์ที่จ ะฝากหุ้น
สามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดงั กล่าว มิฉะนัน้ แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการออกใบหุ้นแก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่ได้รบั การจัดสรรหุน้ ตามข้อ (1) แทน
(3) ในกรณีที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้รบั การจัดสรรหุน้ ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุน้ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ โดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุน้ สามัญไว้ในบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่
600 ในกรณีนี้ บริษัทจะดาเนินการนาหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ฝากไว้กับศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุน้ สามัญ ตามจานวนที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้รบั การจัดสรรไว้ในบัญชีผู้อ อก
หลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้รบั การจัดสรรหุน้ ภายใน 7 วัน
ทาการ นับจากวันครบกาหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ เมื่อผูท้ ี่ได้รบั การจัดสรรหุน้ ต้องการขายหุน้ ผูท้ ี่ได้รบั การจัดสรรหุน้
ต้องถอนหุน้ ออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ท่วั ไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดาเนิน
ตามที่ศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นนั้ ๆ กาหนด ดังนัน้ ในกรณีนี้ ผูท้ ี่ได้รบั การจัดสรรหุน้ จะสามารถ
ขายหุน้ ที่ได้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หนุ้ ของบริษัททาการซือ้ ขายได้ในตลาด
หลักทรัพย์ และผูท้ ี่ได้รบั การจัดสรรหุน้ ได้ดาเนินการถอนหุน้ ออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว
10. กำรดำเนินกำรหำกมีหุ้นสำมัญที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
หากมีหนุ้ สามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ คณะกรรมการบริษัทจะนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณา
ลดทุนจดทะเบียนหุน้ สามัญที่เหลืออยู่ทงั้ จานวน ทัง้ นีใ้ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย
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11. ข้อจำกัดกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ข้อจำกัดกำรโอนหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ และข้อจำกัดกำรใช้สิทธิตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
11.1 ข้อจำกัดกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัทไม่มีขอ้ จากัดในการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัท เว้นแต่การโอนเกิดขึน้ ในช่วงปิ ดสมุด
ทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนสิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะ
ทาการขึน้ เครื่องหมาย SP (ห้ามการซือ้ ขาย) ล่วงหน้า 2 วันทาการก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน หรือเป็ นกรณีปิดสมุดทะเบียนใบสาคัญ
แสดงสิทธิเพื่อกาหนดสิทธิของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในกรณีนจี้ ะปิ ดสมุดทะเบียน
เป็ นเวลาไม่เกิน 14 วัน โดยบริษัทจะนาใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทในครัง้ นีไ้ ปจดทะเบียน
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
11.2 ข้อจำกัดกำรโอนหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ
ข้อบังคับของบริษัทข้อ 11 กาหนดให้หนุ้ ของบริษัทย่อมโอนกันได้อย่างเสรีโดยไม่มีขอ้ จากัด เว้นแต่การโอนหุน้ นัน้ เป็ นเหตุให้
มีคนต่างด้าวถือหุน้ อยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด ทัง้ นี้ นายทะเบียนหุน้ ของบริษัทมีสิทธิ ไม่
รับจดทะเบียนการโอนหุน้ ได้ หากปรากฏว่าการโอนหุน้ รายใดจะมีผลทาให้บริษัทมีคนต่างด้าวมากกว่าที่กาหนดไว้ขา้ งต้น
11.3 ข้อจำกัดกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
(1) บริษัทจะไม่ออกหุน้ สามัญให้แก่คนต่างด้าว ในกรณีที่การออกหุน้ ดังกล่าวจะทาให้สดั ส่วนการถือครองหุน้ ของคนต่างด้าวมี
จานวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท หรือตามสัดส่วนที่อ าจมี
การแก้ไขในข้อบังคับของบริษัทในอนาคต
(2) หากข้อจากัดการโอนดังกล่าวข้างต้น มีผลทาให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ เป็ นคนต่างด้าวที่
ได้ดาเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิ ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจานวนที่ระบุในแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิซอื ้ หุน้
สามัญ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทจะดาเนินการคืนใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ และเงินที่
เหลือ ตามราคาใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิ ได้ โดยไม่มี
ดอกเบีย้ ให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญ แสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ เป็ นคนต่างด้าวดังกล่าว ทางไปรษณีย์ลงทะเบี ยน
ภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิในครัง้ นั้น ๆ
(3) ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่เป็ นคนต่างด้าวจะไม่ได้รบั การชดเชย ไม่ว่ารูปแบบใดจากบริษัท
ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการใช้สิทธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้อจากัดเรื่องสัดส่วนการถือ ครองหุน้ ของผูท้ ี่เป็ นคนต่างด้าวที่
กาหนดในข้อบังคับของบริษัท
(4) ในกรณีที่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ เป็ น คนต่างด้าวไม่สามารถใช้สิทธิซือ้ หุ้นสามัญอัน
เนื่องมาจากข้อจากัดการโอนตามที่กล่าวในข้อ (1) ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะยังคงสามารถที่จะดาเนินการใช้
สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยงั ไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยให้ดาเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิ ในระยะเวลาการ
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แจ้งความจานงในการใช้สิทธิในครัง้ ต่อ ๆ ไป จนถึงวันใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย ตราบเท่าที่การดาเนินการดังกล่าว ไม่มีผลทาให้ขัดต่อ
ข้อจากัดการโอนหุน้ ของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณี ณ วันใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย หากผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่เป็ นคนต่างด้าวยังไม่สามารถใช้สิทธิได้ เนื่องจากข้อจากัดเกี่ยวกับการถือครองหุน้ ของบุคคลต่างด้าวให้ถือ ว่า
ใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ ดังกล่า วหมดอายุลง โดยผู้ถือ ใบสาคัญ แสดงสิทธิ ที่ เ ป็ นคนต่ างด้า วดัง กล่ าว ไม่มีสิทธิ เรีย กร้อ ง
ค่าเสียหายใด ๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ดาเนินการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึน้ ทัง้ สิน้
12. ที่มำของกำรกำหนดรำคำหลักทรัพย์ท่เี สนอขำย
ไม่ มี การก าหนดราคาของใบส าคัญแสดงสิ ทธิ เนื่ องจากการออกใบส าคัญแสดงสิ ทธิ ดังกล่ าวเป็ นการออกโดยไม่ คิ ดมู ลค่ า
อย่างไรก็ดี บริษัทได้พิจารณาถึงราคาใช้สิทธิในครัง้ นี้ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ในการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัท โดยการออกใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี้ หากผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญ
ของบริษัททั้งหมด บริษัทจะได้รบั เงินทุนเพิ่มมาเป็ นจานวนทั้งหมด 336,000,000 บาท เพื่อให้บริษัทมีเงินสารองไว้ใช้เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนและชาระคืนหนีข้ องบริษัท
13. กำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
การเรียกและ/หรือ การประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิให้เป็ นไปตามวิธีการดังต่อไปนี้
(1) บริ ษั ท มี สิ ท ธิ เ รี ย กประชุ ม ผู้ ถื อ ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ไ ด้ ไม่ ว่ า ในเวลาใด ๆ เพื่ อ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ ก าหนดสิ ท ธิ
หรือผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจานวนไม่นอ้ ยกว่า 25 ราย ซึ่งถือใบสาคัญแสดงสิทธิ รวมกันแล้วไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 ของ
จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น อาจร่วมกันเข้าทาหนังสือขอให้บริษัทดาเนินการเรียก
ประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ โดยบริษัทจะต้องเรียกประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิภายใน 30 วันนับแต่วันที่ผถู้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีคาขอเป็ นหนังสือให้บริษัทเรียกประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีการจัดประชุมผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะทาการปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อกาหนดสิทธิของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็ นระยะเวลาไม่ เกิน 14 วันก่อน (และรวม) วันประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิทธิ
(2) ในการเรียกประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็ นการเรียกประชุม โดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ หรือ
บริษัทเป็ นผูด้ าเนินการเรียกประชุม ให้บริษัทจัดทาหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ผูท้ ี่ขอให้เรียกประชุม และเรื่อง
ที่จะพิจารณาในที่ประชุม และจัดส่งให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้ว บางส่วนแต่ละราย ตาม
รายชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ในวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อกาหนดสิทธิเข้าร่วมประชุม
โดยส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนการประชุมในแต่ละครัง้ (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวัน
ประชุม) รวมทัง้ แจ้งผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์
(3) ในการประชุ ม ผู้ถื อ ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ผู้ถื อ ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ ยั ง มิ ไ ด้ ใ ช้สิ ท ธิ ห รื อ ใช้ สิ ท ธิ ไ ปแล้ว บางส่ ว น
ซึ่ ง มี สิ ท ธิ เ ข้า ประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน จะมอบฉั น ทะให้บุ ค คลอื่นเข้า ร่ว มประชุม และออกเสี ยงแทนตนก็ได้
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โดยผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ดัง กล่ า วจะต้อ งจัด ท าหนัง สื อ มอบฉั น ทะตามแบบที่ บ ริ ษั ท ก าหนดแล ะให้ยื่ น หนังสือ
มอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรือผูท้ ี่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้
สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนของบริษัทในขณะนั้น โดยไม่รวมถึงผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิคนใดที่มีส่วนได้เสียในข้อพิจารณาอันใด
ซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติ ห้ามมิให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิคนนัน้ ออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อนัน้
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียตามข้อนี้ หมายถึง ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิท ธิที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่ที่
ประชุมพิจารณาลงมติ
(4) ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับ จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่
โดยใบสาคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ผูเ้ ป็ นประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากสิทธิที่ตนมี
ในฐานะเป็ นผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือผูร้ บั มอบฉันทะ
(5) ในการประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จัดขึน้ โดยบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจาก
ประธานกรรมการบริษัท ทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ น
ผู้จั ด การประชุ ม ประธานในที่ ป ระชุ ม อาจจะมาจากบุ ค คลที่ ผู้ถื อ ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ล งมติ เ ห็ น ชอบคั ด เลื อ ก
นอกเหนือไปจากประธานกรรมการหรือบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมาย โดยที่ทงั้ สองกรณีประธานที่ประชุมไม่มีสิทธิ
ออกเสียงชีข้ าด
(6) องค์ประชุมในการประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิ
ไปแล้วบางส่วน และ/หรือ ผูร้ บั มอบฉันทะมาประชุมรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 25 ราย ซึ่งถือใบสาคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่นอ้ ย
กว่าร้อ ยละ 50 ของจ านวนหน่วยทั้งหมดของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ยังมิได้ใช้สิทธิ จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม หาก
ปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 45 นาที ยังมีผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิและ/หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็ น
องค์ประชุม ให้ถือ ว่าการประชุ ม เป็ นอัน ระงับไป หากการประชุ ม ผู้ถือ ใบส าคัญ แสดงสิท ธิ นั้น เป็ นการเรี ยกโดยมติ
คณะกรรมการบริษัทให้นดั ประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกินกว่า 14 วัน นับจากวันกาหนดประชุม
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ แรก และให้บริษัทดาเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิทกุ ราย
ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ขา้ งต้น ในการประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม กล่าวคือ มีผถู้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิมาประชุมเท่าใดถือว่าเป็ นองค์ประชุม ทั้งนี้ สาหรับในกรณีที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นผูร้ อ้ งขอให้
เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่
(7) มติที่ประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยของใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่ยงั มิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนัน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(8) มติใด ๆ ซึ่งที่ประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนัน้ ให้ถือว่ามีผลผูกพันผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิทุกรายไม่ว่าผู้
ถือใบสาคัญแสดงสิทธินนั้ จะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม
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(9) ภายหลังจากบริษัทได้ดาเนินการจัดประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะแจ้งมติของที่ประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์โดยเร็ว
(10) บริษัทจะดาเนินการจัดทาและบันทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาบันทึ กดังกล่าวไว้ที่สานักงานใหญ่ของบริษัท
รายงานประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อโดยประธานในที่ประชุมให้ถือเป็ นหลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการทัง้ หลายที่ได้ประชุมกัน
นัน้ และจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์และสานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับ
จากวันประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
(11) ในการประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ บริษัทหรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมายจากบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทมีสิทธิที่
จะเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้คาอธิบายในที่ประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้
(12) บริษัทจะเป็ นผูช้ าระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิทงั้ หมด
(13) บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธินบั ตัง้ แต่วันที่ประชุมเพื่อลงมติ และบริษัท
จะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิทธิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15
วันนับแต่วนั ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนัน้
(14) กรณีที่ไม่สามารถจัดประชุมได้ทนั ภายในอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ถือว่าการดาเนินการประชุมสิน้ สุดลงและไม่ได้มี
การจัดการประชุมในครัง้ นัน้ ขึน้
14. กำรแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ
14.1 เหตุท่จี ะดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ
บริษัทอาจดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ กาหนดสิทธิ เมื่อ มีเหตุหรือ พบว่าจะมีเหตุที่ทาให้เกิดอุปสรรคในการดาเนินการ
ดังต่อไปนี้ โดยไม่ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
(1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดสิทธิเพื่อให้เป็ นไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งที่มีผลบังคับของสานักงาน ก.ล.ต.
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีผลใช้บงั คับ
(2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดสิทธิในเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิที่ไม่ใช่สาระสาคัญของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ เช่น การ
แก้ไขขัน้ ตอนในการใช้สิทธิที่ไม่ใช่สาระสาคัญ หรือในเรื่องที่จะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือในส่วนซึ่งไม่
ทาให้สิทธิของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิดอ้ ยลง
(3) การปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิตามข้อ 4.
การแก้ไขข้อกาหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้อ (1) (2) และ (3) ข้างต้น ต้องได้รบั ความยินยอมจากบริษัทและได้รบั มติ
เห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิทธิ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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14.2 เงื่อนไขกำรแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ
(1)

(2)

(3)
(4)

บริษัทอาจดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิทธิ หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าอยู่ในวิสยั ที่
บริษัทจะดาเนินการได้ เพื่อลดข้อจากัดหรืออุปสรรคในการดาเนินการตามเงื่อนไขหรือข้อกาหนดที่ได้กาหนดไว้แล้ว
โดยไม่ทาให้สิทธิของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิลดน้อยลง
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิทธิ จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวม
ตลอดถึงข้อกาหนดตามประกาศ ทจ.34/2551 ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปั จจุบันรวมทั้งที่อาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติม
ภายหลัง เว้นแต่จะได้รบั ผ่อนผัน
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิทธิ จะต้องไม่เป็ นการขยายอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้
สิทธิ และราคาในการใช้สิทธิ (ยกเว้นเป็ นการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิตามข้อ 4.)
บริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิทธิ เป็ นลายลักษณ์อักษรให้ สานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิทธิ ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ทราบ ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ในวันเดียวกับที่บริษัทแจ้งสานักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์

15. ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมำยที่ใช้บังคับ
ข้อกาหนดสิทธิฉบับนีจ้ ะมีผลใช้บงั คับในวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ และรวมไปจนถึงวันใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย โดยข้อกาหนด
สิทธินจี้ ะใช้บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย การตีความและผลของข้อกาหนดสิทธิฉบับนีใ้ ห้เป็ นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ไทย และหากมีขอ้ ความใด ๆ ในข้อกาหนดสิทธินขี้ ดั หรือแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้บงั คับตามกฎหมายกับใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ให้ใช้ขอ้ ความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสาคัญแสดงสิทธิแทนข้อความของข้อกาหนดสิทธิเฉพาะใน
ส่วนที่ขดั แย้งกันนัน้

ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริษัท วิลล่ำ คุณำลัย จำกัด (มหำชน)

_____________________________________________
(นางประวีรตั น์ เทวอักษร) และ (นายไพศาล ศังขวณิช)
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
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บริษัท วิลล่า คุณาลัย จากัด (มหาชน)

เอกสำรแนบท้ำย 1
ผลกระทบต่อผู้ถือหุน้ (Dilution Effects)
ตามที่ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท วิลล่า คุณาลัย จากัด (มหาชน) ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ได้มี
มติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท รุน่ ที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1” หรือ “KUNW1”) ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่จองซือ้ และได้รบั การจัดสรรหุน้ กูแ้ ปลงสภาพของบริษัท ครัง้ ที่ 1/2564 ตามสัดส่วนจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละ
รายถืออยู่ (Right Offering) ดังนัน้ จึงไม่มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ รุน่ ที่ 1
อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญครบถ้วนตามใบสาคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผถู้ ือหุน้ เดิมทัง้
จานวน จะมีผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
1. ผลกระทบด้ำนกำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control Dilution) และสัดส่วนกำรใช้สิทธิออกเสียง
ในกรณีที่ผใู้ ช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิรุน่ ที่ 1 มิใช่ผถู้ ือหุน้ เดิมทัง้ จานวน จะมีผลกระทบต่อด้านการลดลงของสัดส่วน
การถือหุน้ สิทธิออกเสียงของผูถ้ ือหุน้ เดิม (Control Dilution) จากการใช้สิทธิดงั กล่าวลดลงโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายละเอียดการคานวณ ดังนี้
กรณีที่ 1 ไม่นบั รวมหุน้ ปันผลที่จะจ่ายภายหลังได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564

=

จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ รุน่ ที่ 1
จานวนหุน้ paid-up + จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิรุน่ ที่ 1

=

120,000,000
623,999,994 + 120,000,000

=

ร้อยละ 16.13

กรณีท่ี 2 นับรวมหุน้ ปันผลที่จะจ่ายภายหลังได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
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=

จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ รุน่ ที่ 1
จานวนหุน้ paid-up* + จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิรุน่ ที่ 1

=

120,000,000
686,399,993 + 120,000,000

=

ร้อยละ 14.88

หมำยเหตุ: * จานวนหุน้ ทุนจดทะเบียนหลังจากการจ่ายหุน้ ปันผล
2. ผลกระทบด้ำนกำรลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)
ในกรณีที่ผใู้ ช้สิทธิตามใบสาคัญ แสดงสิทธิรุ่นที่ 1 หากผูถ้ ือหุน้ เดิมใช้สิทธิ ทั้งจานวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (EPS
Dilution) ดังกล่าวลดลงโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
กาไรสุทธิ

=

84,635,372 บาท (ณ สิน้ สุดประจาปี 2563)

EPSo

=

กาไรสุทธิก่อนการเพิ่มทุน

EPSn

=

กาไรสุทธิหลังการเพิ่มทุน

Qo

=

จานวนหุน้ สามัญก่อนการเพิ่มทุน

Qw

=

จานวนหุน้ สามัญรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ รุน่ ที่ 1

กรณีที่ 1 ไม่นบั รวมหุน้ ปันผลที่จะจ่ายภายหลังได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
EPSo

=
=
=

EPSn

=
=

กาไรสุทธิ ณ ปี สนิ ้ 2563
Qo
84,635,372
623,999,994
0.1356 บาทต่อหุน้

กาไรสุทธิ ณ ปี 2563
Qo+Qw
84,635,372
623,999,994+120,000,000
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=
EPS Dilution =
=
=

0.1136 บาทต่อหุน้

EPSo-EPSn
EPSo
0.1356-0.1136
0.1356
ร้อยละ 16.22

กรณีที่ 2 นับรวมหุน้ ปันผลที่จะจ่ายภายหลังได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
EPSo

=
=
=

EPSn

=
=
=

EPS Dilution =
=
=

กาไรสุทธิ ณ ปี 2563
Qo*
84,635,372
686,399,993*
0.1233 บาทต่อหุน้

กาไรสุทธิ ณ ปี 2563
Qo*+Qw
84,635,372
686,399,993*+120,000,000
0.1050 บาทต่อหุน้

EPSo-EPSn
EPSo
0.1233-0.1050
0.1233
ร้อยละ 14.84

หมำยเหตุ: * จานวนหุน้ ทุนจดทะเบียนหลังจากการจ่ายหุน้ ปันผล
3. ผลกระทบด้ำนกำรลดลงขอองรำคำ (Price Dilution)
ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุน้ เนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ ของบริษัท 2.80 บาทต่อหุน้ ซึ่งสูงกว่า
ราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดเท่ากับหุน้ ละ 1.88 บาท (ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564)
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