ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข่ องผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญ
ของบริษทั อิก๊ ดราซิล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (YGG-W1)

ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข่ องผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญ
ของบริษทั อิก๊ ดราซิล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (YGG-W1)
ใบสํา คั ญ แสดงสิ ท ธิ ท่ี จ ะซื ้อ หุ้น สามั ญ ของบริษั ท อิ๊ ก ดราซิ ล กรุ๊ ป จํา กั ด (มหาชน) ครั้ง ที่ 1 (YGG-W1)
(“ใบสํา คั ญ แสดงสิ ท ธิ ” หรือ “ใบสํา คั ญ แสดงสิ ท ธิ YGG-W1”) ออกโดยบริษั ท อิ๊ก ดราซิ ล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
(“บริษัทฯ”) ตามที่ท่ปี ระชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริษัทฯ ออกและ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจาํ นวนไม่เกิน 90,000,000 หน่วย ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมที่ได้จองซือ้ และได้รบั จัดสรรหุน้ เพิ่มทุนของ
บริษัทฯ โดยไม่มีค่าตอบแทน ในอัตราจัดสรร 4 หุน้ สามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ YGG-W1 หากเกิดเศษ
จากการคํานวณตามอัตราจัดสรรดังกล่าว ให้ปัดเศษนัน้ ทิง้ ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิจะได้รบั สิทธิตามที่ได้กาํ หนดไว้
ในข้อกําหนดสิทธิ (ตามคํานิยามที่ระบุดา้ นล่าง) นี ้ โดยบริษัทฯ และผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้องผูกพันตามข้อกําหนด
สิทธินีท้ ุกประการ และให้ถือว่าผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิได้รบั ทราบและเข้าใจข้อกําหนดต่าง ๆ ในข้อกําหนดสิทธินีเ้ ป็ น
อย่างดีแล้ว ทัง้ นี ้ บริษัทจะจัดให้มีการเก็บรักษาสําเนาข้อกําหนดสิทธินีไ้ ว้ ณ สํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือสํานักงาน
ใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) (ตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิน)ี ้ เพื่อให้ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิ
สามารถขอตรวจสอบสําเนาข้อกําหนดสิทธินีไ้ ด้ในวันและเวลาทําการของผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิทธิหรือตัวแทนรับแจ้ง
ความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี)
คําจํากัดความ
คําและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยูใ่ นข้อกําหนดสิทธินี ้ ให้มีความหมายดังต่อไปนี ้
ข้อกําหนดสิทธิ

หมายถึง

ข้อ กํา หนดว่ า ด้ว ยสิ ท ธิ แ ละหน้า ที่ ข องผู้อ อกใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ แ ละ
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั อิก๊ ดราซิล กรุ๊ป จํากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (YGG-W1) (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี))

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

หมายถึง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
(แล้วแต่กรณี)

ตัวแทนรับแจ้งความจํานง
ในการใช้สทิ ธิ

หมายถึง

บุคคลที่บริษัทฯ จะแต่งตัง้ ให้เป็ นตัวแทนของบริษัทฯ ในการรับแจ้งความ
จํานงในการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ตามข้อ 1.2.3

นายทะเบียนของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือผูท้ ่ีได้รบั แต่งตั้ง
โดยชอบให้ทาํ หน้าที่เป็ นนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิแทน

บริษัทฯ

หมายถึง

บริษัท อิก๊ ดราซิล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

ใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิ

หมายถึง

เอกสารที่ออกโดย บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อ
ใช้แทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
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ใบสําคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

ใบสําคัญ แสดงสิทธิ ท่ีจะซือ้ หุ้นสามัญ ของบริษั ท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จํากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (YGG-W1) ชนิดระบุช่อื ผูถ้ ือและสามารถโอนเปลี่ยนมือ
ได้ และให้หมายความรวมถึงใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิดว้ ย

ประกาศ ทจ. 34/2551

หมายถึง

ประกาศคณะกรรมการกํา กั บ ตลาดทุ น ที่ ทจ. 34/2551 เรื่ อ ง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ ที่ออก
ใหม่และหุน้ ที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม
2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

ผูท้ รงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิแต่ละหน่วยตามข้อ 1.2.4

ระยะเวลาการแจ้งความ
จํานงในการใช้สทิ ธิ

หมายถึง

ระยะเวลาที่ผู้ถือใบสําคัญ แสดงสิทธิซ่ึงประสงค์จะใช้สิท ธิในการซือ้ หุ้น
สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริษั ท ฯ สามารถแจ้ง ความจํา นงการใช้สิ ท ธิ ต าม
ใบสําคัญแสดงสิทธิได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.3

วันกําหนดการใช้สทิ ธิ

หมายถึง

วันที่ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิใน
การซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.1

วันทําการ

หมายถึง

วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิ ดทําการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมิใช่วนั
เสาร์ห รือวัน อาทิ ต ย์ หรือวันที่ ธนาคารแห่ งประเทศไทยประกาศให้เป็ น
วันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย์

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

หมายถึง

บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

สมุดทะเบียนผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ
ใบสํา คั ญ แสดงสิ ท ธิ แ ละผู้ ถื อ ใบสํา คั ญ แสดงสิ ท ธิ ท่ี เ ก็ บ รัก ษาโดย
นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ

สิทธิในใบสําคัญแสดง
สิทธิ

หมายถึง

สิทธิทงั้ ปวงในใบสําคัญแสดงสิทธิซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะสิทธิในการ
ซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียง
ลงคะแนนในที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ แ ละสิ ท ธิ ใ นการได้รับ
ค่าเสียหายในกรณีหนุ้ รองรับไม่เพียงพอ

หุ้นรองรับ

หมายถึง

หุน้ สามัญที่ออกใหม่ของบริษัทจํานวนไม่เกิน 90,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่ อรองรับการใช้สิ ทธิ ต ามใบสําคัญ แสดงสิท ธิ
รวมทัง้ หุน้ สามัญที่บริษัทอาจต้องออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีมีการปรับสิทธิ
ตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในข้อกําหนดสิทธินี ้
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สํานักงาน กลต.
1.

หมายถึง

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจาํ นวน 90,000,000 หน่วย ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่ได้จองซือ้ และ
ได้รบั จัดสรรหุน้ บุริมสิทธิเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยไม่มีค่าตอบแทน ในอัตราจัดสรร 4 หุน้ สามัญเพิ่มทุน ต่อ 1
หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ YGG-W1 หากเกิดเศษจากการคํานวณตามอัตราจัดสรรดังกล่าว ให้ปัดเศษนั้นทิง้
ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีรายละเอียดของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ดังนี ้

1.1

ลักษณะสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ประเภทหลักทรัพย์ทเี่ สนอขาย

:

ใบสําคัญ แสดงสิทธิ ท่ีจะซือ้ หุ้นสามัญ ของบริษัท อิ๊กดราซิล
กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (YGG-W1)

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

ระบุช่อื ผูถ้ ือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทอี่ อกและเสนอ
ขาย

:

ไม่เกิน 90,000,000 หน่วย

วิธีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

จัด สรรให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ที่ ไ ด้จ องซื อ้ และได้รับ จัด สรรหุ้น
สามัญ เพิ่ ม ทุน ของบริษั ท ฯ โดยไม่ มี ค่ า ตอบแทน ในอัต รา
จัดสรร 4 หุน้ เพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ YGGW1 หากเกิดเศษจากการคํานวณตามอัตราจัดสรร ให้ปัดเศษ
นัน้ ทิง้
ในกรณี ท่ีมีหุน้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือ
หุ้น เดิ ม ตามสัด ส่ วนในรอบแรกแล้ว บริษั ท ฯ จะจัด สรรหุ้น
สามัญ เพิ่ มทุน ส่วนที่เหลือ ให้แก่ผู้ถือ หุ้น เดิม ซึ่งแสดงความ
จํานงขอจองซือ้ เกินสิทธิ โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนให้บุคคลดังกล่าวตามสัดส่วนการถื อหุน้ จนกว่าจะหมด
หรื อ ไม่ ส ามารถจั ด สรรได้เนื่ อ งจากเป็ นเศษของหุ้น หรื อ
จนกว่าไม่มผี ถู้ ือหุน้ เดิมรายใดประสงค์ท่ีจะจองซือ้ หุน้ ดังกล่าว
อี ก ต่ อ ไป และในกรณี ท่ี มี หุ้น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น เหลื อ จากการ
จัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมที่จองซือ้ เกินสิทธิ บริษัทฯ จะเสนอให้
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ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษั ท ฯ เพื่ อ ตัด หุ้น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ที่ เหลื อ จากการจัด สรร
ดังกล่าวต่อไป
วันทีอ่ อกใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

21 มีนาคม 2565

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

:

หน่วยละ 0 บาท (ไม่คิดมูลค่า)

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

1 ปี นั บแต่ วันที่ ออกใบสําคั ญ แสดงสิ ทธิ ซึ่ งตรงกั บวันที่ 20
มีนาคม 2566 โดยใบสําคัญแสดงสิทธิจะพ้นสภาพจากการเป็ น
หลั ก ทรัพ ย์จดทะเบี ย นในวั น ถั ดไป ทั้ งนี ้ ภายหลั งการออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ

อัตราการใช้สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนได้
1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิ ตามเงื่อนไขการ
ปรับสิทธิในข้อ 4.

ราคาการใช้สิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญ

:

12 บาทต่ อ หุ้น เว้น แต่ จ ะมี ก ารปรับ ราคาการใช้สิ ท ธิ ต าม
เงื่อนไขการปรับสิทธิในข้อ 4.
ทั้งนี ้ ในกรณี ท่ี มี ก ารปรับ ราคาใช้สิท ธิ ราคาใช้สิ ท ธิ ข องใบ
แสดงสิทธิต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิจะต้องไม่
ตํ่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ ของบริษัทฯ เว้นแต่เข้า
ข่ายได้รบั ยกเว้นตามกฎหมาย

ระยะเวลาและกําหนดการใช้สทิ ธิ

:

ผู้ถื อใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ ส ามารถใช้สิ ท ธิ ซื ้อหุ้น สามัญ ของ
บริษัทฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ในวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิ
มีอายุครบ 1 ปี นบั จากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งคือวันที่
20 มีนาคม 2566 โดยหากวันกําหนดการใช้สิทธิไม่ตรงกับวัน
ทําการ ให้เลื่อนวันกําหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็ นวันทําการ
ก่อนหน้า

วันใช้สิทธิครั้งแรกและครั้งสุดท้าย

:

วันกําหนดการใช้สิทธิครัง้ แรกและครัง้ สุดท้ายของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ YGG-W1 เป็ นวันเดียวกัน คือ วันที่ใบสําคัญแสดง
สิทธิมีอายุครบ 1 ปี นบั จากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิซ่งึ คือ
หน้า 4

วันที่ 20 มีนาคม 2566
ระยะเวลาการแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ

:

ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิซ่ึงประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในการซือ้ หุน้
สามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซอื ้ หุน้
สามัญ ตามใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ระหว่ า งเวลา 8.30 น. ถึ ง
16.00 น. ไม่นอ้ ยกว่า 15 วันก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิ

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจํานง
ในการใช้สทิ ธิ

:

เมื่อผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ
ซื อ้ หุ้น สามัญ ตามใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ แ ล้ว ผู้ถื อ ใบสํา คัญ
แสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจํานงในการใช้
สิทธิดงั กล่าวได้อีกต่อไป

จํานวนหุ้นสามัญทีจ่ ดั สรรไว้เพื่อรองรับ

:

ไม่เกิ น 90,000,000 หุ้น มูล ค่าหุ้น ที่ต ราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 14.95 ของหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ
บริษัทฯ

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

บริ ษั ท ฯ จะนํ า ใบสํา คั ญ แสดงสิ ท ธิ เ ข้ า จดทะเบี ย นเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดรองของหุน้ สามัญทีเ่ กิดจากการใช้
สิทธิ

:

บริษั ท ฯ จะนําหุ้น สามัญ ที่ อ อกเนื่ อ งจากการใช้สิ ท ธิ ซือ้ หุ้น
สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ผลกระทบต่อผู้ถอื หุน้

:

1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution)
หากมี การใช้สิ ทธิ ซือ้ หุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
YGG-W1 ทั้งหมดจํานวน 90,000,000 หุ้น และผู้ใช้สิ ทธิ
ไม่ใช่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ หรือหากกรณีท่ีผูถ้ ือหุน้ เดิม
รายใดที่ได้รบั จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ YGG-W1 ได้ทาํ
การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ YGG-W1 ให้แก่บุคคลอื่นทั้ง
จํานวน จะทําให้สัดส่วนการถือหุน้ ของผู้ถือหุน้ เดิมลดลง
เท่ากับร้อยละ 13.00 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุน้ ก่อน
ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ YGG-W1 ทั้งนี ้ บน
สมมติฐานว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ้น
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เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ได้รบั การจองซือ้ ทัง้ จํานวน โดย
คํานวณจากสูตรดังต่อไปนี ้
*วิธีการคํานวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ :
=

จํานวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสําคัญแสดง
สิทธิ YGG-W1 / (จํานวนหุน้ จดทะเบียนชําระแล้ว +
จํานวนหุน้ รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ YGG-W1)

=

จํานวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสําคัญแสดง
สิทธิ YGG-W1 / (จํานวนหุน้ จดทะเบียนชําระแล้ว +
จํานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่
ผู้ถื อหุ้นเดิ ม + จํานวนหุ้นรองรับใบสําคัญ แสดง
สิทธิ YGG-W1 + จํานวนหุน้ ปั นผล)

=

90,000,000 / (180,000,000 + 360,000,000 +
90,000,000 + 62,000,000)

=

ร้อยละ 13.00

2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ บริษัทฯ
(Price Dilution)
ภายหลังการออกและเสนอขายหุน้ สามัญ ของบริษัทฯ
พร้อ มใบสํา คั ญ แสดงสิ ท ธิ YGG-W1 และหุ้น ปั น ผล
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมในครัง้ นี ้ และผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวมีการใช้
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ YGG-W1 ทัง้ จํานวนแล้ว
จะมี ผ ลกระทบด้า นการลดลงของราคาหุ้ น (Price
Dilution) เท่ า กั บ ร้อ ยละ 65.96 โดยคํา นวณจากสูต ร
ดังต่อไปนี ้
=

(ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลัง
การเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย

=
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(22.69-7.72)/22.69

=

ร้อยละ 65.96

โดย
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย หมายถึง ราคาปิ ดตลาด
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของหุน้ สามัญของบริษัทฯ ที่ทาํ การ
ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ย้อนหลัง
15 วันทําการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 คือ เมื่อวันที่ 21
ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเท่ากับ
22.69 บาทต่อหุน้ และ
ราคาตลาดหลังการเสนอขาย เท่ากับ ((ราคาตลาดก่อน
การเสนอขาย x จํานวนหุ้นจดทะเบียนที่ชาํ ระแล้ว) +
(ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตาม
สัดส่วน x จํานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน) + (ราคาใช้สิทธิของใบสําคัญ
แสดงสิ ท ธิ YGG-W1 x จํา นวนหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ที่
จัด สรรเพื่อรองรับ การใช้สิทธิ ของใบสําคัญ แสดงสิท ธิ
YGG-W1)) + (ราคาหุน้ ปั นผล x จํานวนหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนที่จดั สรรเพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล) / (จํานวนหุน้
จดทะเบียนที่ชาํ ระแล้ว + จํานวนหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุน ที่
เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วน + จํานวนหุน้ ที่
จัด สรรเพื่อรองรับ การใช้สิทธิ ของใบสําคัญ แสดงสิท ธิ
YGG-W1 + จํา นวนหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ที่ จั ด สรรเพื่ อ
รองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล)
3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรต่อหุน้ (Earning per Share
Dilution)
หากมีการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ YGG-W1 ทัง้
จํานวน จะเกิดผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่ ง
กํ า ไรต่ อ หุ้ น (Earnings per Share Dilution) เท่ า กั บ
ร้อยละ 73.78 ทัง้ นี ้ บนสมมติฐานว่าหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่
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เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ได้รบั
การจองซือ้ ทัง้ จํานวน โดยคํานวณจากสูตรดังต่อไปนี ้
Earning Per Share Dilution
= (Earning Per Share ก่อนการเสนอขาย – Earning
Per Share ห ลั งก า รเส น อ ข า ย ) / Earning Per
Share ก่อนการเสนอขาย
= (0.48 – 0.13) / 0.48
= ร้อยละ 73.78
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1.2

การใช้สิทธิและเงือ่ นไขการใช้สิทธิ

1.2.1

วันกําหนดการใช้สิทธิ
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ในวันที่
ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 1 ปี นบั จากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 20 มีนาคม 2566 โดยหากวัน
กําหนดการใช้สิทธิไม่ตรงกับวันทําการ ให้เลื่อนวันกําหนดการใช้สิทธิครัง้ สุดท้ายดังกล่าวเป็ นวันทําการก่อน
หน้า (“วันกําหนดการใช้สิทธิ”)

1.2.2

การใช้สิทธิซอื้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ในการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ตี นถืออยูท่ ง้ั หมดหรือบางส่วนก็ได้ อย่างไรก็ดี สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเหลือและไม่ได้ใช้
สิทธิภายในวันกําหนดการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะถือว่าผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิดงั กล่าว และให้ถือว่าใบสําคัญแสดงสิทธินนั้ ๆ สิน้ สภาพลงโดยไม่มกี ารใช้สิทธิ

1.2.3

ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิซ่งึ ประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจํานงในการ
ใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.00 น. ไม่นอ้ ยกว่า 15 วันก่อนวัน
กําหนดการใช้สิทธิ (“ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ”) ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะมีการปิ ดสมุดทะเบียนผู้
ถื อ ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ เพื่ อ พัก การโอนใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ 21 วัน ก่ อ นวัน กํา หนดการใช้สิ ท ธิ โดยตลาด
หลักทรัพย์ฯ จะขึน้ เครื่องหมาย SP เพื่อห้ามการซือ้ ขายใบสําคัญแสดงสิทธิล่วงหน้า 2 วันทําการก่อนวันปิ ด
สมุดทะเบียน ในกรณีท่วี นั ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิวนั แรกไม่ใช่วนั ทําการ ให้เลื่อนวันปิ ด
สมุดทะเบียนวันแรกดังกล่าวเป็ นวันทําการก่อนหน้า
บริษัทฯ จะแจ้งข่าวเตือน และรายละเอียดเพิ่มเติม (หากมี) เกี่ยวกับวันกําหนดการใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้ง
ความจํานงในการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ รายละเอียดบัญชีธนาคารของบริษัทฯ เพื่อการจอง
ซือ้ และใช้สิทธิตามใบสําคัญ แสดงสิทธิ บุคคลที่บริษัทฯ จะแต่งตัง้ ให้เป็ นตัวแทนของบริษัทฯ ในการรับแจ้ง
ความจํานงในการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) (“ตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ”) และ
สถานที่ท่ีติดต่อในการใช้สิทธิผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบ
อย่างน้อย 5 วันทําการ ก่อนระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ทั้งนี ้ สําหรับวันกําหนดการใช้สิทธิ
บริษั ทฯ จะแจ้งข่าวต่ อตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิ ด สมุดทะเบี ยน พร้อมทั้งส่ง
รายละเอียดดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิท่มี ีรายชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนทางไปรษณียล์ งทะเบียนด้วย
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1.2.4

1.2.5

ผู้ทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิ
(ก)

ผูท้ รงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิกรณีท่ วั ไป สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลธรรมดา
หรือนิติบุค คลที่ปรากฏชื่อเป็ นเจ้าของใบสําคัญ แสดงสิทธิ จาํ นวนดังกล่าวในสมุดทะเบียนผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิในขณะนั้น ๆ หรือในวันแรกของการปิ ดสมุดทะเบียน ในกรณี ท่ีมีการปิ ดสมุด
ทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่จะได้มีการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิซ่งึ สามารถใช้ยนั
กับ บริษั ท ฯ ได้ต ามข้อ 4.1(ก) เกิ ด ขึ น้ แล้วในวัน ปิ ด สมุด ทะเบี ย นที่ เกี่ ย วข้อ งข้า งต้น ซึ่ง สิ ท ธิ ใ น
ใบสําคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่ผรู้ บั โอนใบสําคัญแสดงสิทธิ

(ข)

ผูท้ รงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิกรณีท่ีศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์เป็ นผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิแทน สิทธิใน
ใบสําคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิได้รบั
แจ้งเป็ นหนังสือจากศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ว่าเป็ นผูท้ รงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิจาํ นวนดังกล่าวที่
ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิไว้ในชื่อของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในขณะนัน้ ๆ
หรือในวันแรกของการปิ ดสมุดทะเบียน ในกรณีท่ีมีการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดง
สิทธิ

นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 0-2009-9000
โทรสาร 0-2009-9991
Website: https://www.set.or.th/tsd/th/tsd.html
นายทะเบี ย นของใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ จ ะรับ ผิ ด ชอบการปิ ด สมุด ทะเบี ย นผู้ถื อ ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ซึ่ งใน
สมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยชื่อและนามสกุล สัญชาติ และที่อยู่ของผูถ้ ือใบสําคัญ
แสดงสิทธิ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะกําหนด ในกรณีขอ้ มูลไม่ตรงกัน
บริษัทฯ จะถือว่าสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นข้อมูลที่ถกู ต้อง
ผูถ้ ือใบสําคัญ แสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือข้อผิดพลาดเกี่ ยวกับรายละเอียดในการลง
บัน ทึ ก ในสมุด ทะเบี ย นผู้ถื อ ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ โดยนายทะเบี ย นของใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ จ ะดํา เนิ น การ
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว
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บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิโดยจะทําการแจ้งให้ผถู้ ือใบสําคัญ
แสดงสิ ท ธิ ท ราบล่วงหน้าไม่ น้อ ยกว่า 30 วัน โดยผ่า นสื่ อ อิเล็ กทรอนิ ก ส์ของตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ และแจ้งให้
สํานักงาน กลต. ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วันเช่นกัน รวมทั้งบริษัทจะดําเนินการจัดส่งการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียล์ งทะเบียนด้วย
1.2.6

สถานทีท่ ตี่ ิดต่อในการใช้สิทธิ
ฝ่ ายผูล้ งทุนสัมพันธ์
บริษัท อิก๊ ดราซิล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 348 ซอยลาดพร้าว 94 (ปั ญจมิตร)
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์: 0-2934-4364
โทรสาร : 0-2934-4560
ทั้งนี ้ ในกรณี ท่ีบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ และ/หรือ แต่งตัง้ ตัวแทนรับแจ้งความ
จํานงในการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดให้กับผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูล
ข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SETLink) ต่อไป

1.2.7

ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนได้ท่ีบริษัทฯ หรือดาวน์
โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (http://www.ygg-cg.com) และแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนได้ท่ี
บริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ตามระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ
ตามที่ระบุในข้อ 1.2.3 ข้างต้น
ในกรณีท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีตอ้ งการใช้สิทธิ
ต้องแจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสําคัญแสดง
สิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด
(ก)

ในกรณี ท่ี ผู้ถื อใบสําคัญ แสดงสิ ทธิ มี บัญ ชี ซื อ้ ขายหลักทรัพย์ของตนอยู่ โดยใบสําคัญ แสดงสิ ทธิ
อยู่ในบัญชี “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝ้ าก” ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
ต้องการใช้สิทธิตอ้ งแจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้
ออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ท่ีเป็ น
นายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าวจะดําเนินการแจ้งกับศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิจากบัญชี “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด เพื่อผูฝ้ าก” โดยศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะดําเนินการออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อ
ใช้เป็ นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
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(ข)

ในกรณีท่ีผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ โดยใบสําคัญแสดงสิทธิอยู่กับศูนย์รบั
ฝากหลักทรัพย์ใน “บัญชีบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์” ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีตอ้ งการใช้สิทธิตอ้ งแจ้ง
ความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสําคัญแสดง
สิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด โดยยื่นต่อศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ จาก “บัญ ชี บริษั ทผู้ออกหลักทรัพ ย์” โดยศู นย์รับฝากหลักทรัพย์จะดําเนิ นการออกใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็ นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิ (ทัง้ ที่ถือเป็ นใบสําคัญแสดงสิทธิและในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless)) ที่ประสงค์
จะใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ โดยดําเนินการและ
ยื่นเอกสารแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในวันกําหนดการใช้สิทธิครัง้ นัน้ ๆ ดังนี ้
(ก)

ยื่นใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนทุก
รายการพร้อมลงนามโดยผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้แก่บริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการ
ใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี) ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ

(ข)

นําส่งใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํานวนที่ระบุในใบแจ้งความจํานงการใช้
สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี)

(ค)

ชําระเงินตามจํานวนในการใช้สิทธิท่ีระบุในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่
บริษัทหรือตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) สามารถชําระเงินโดย
• โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร: สามารถชําระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากชื่อบัญชี
“บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน” ธนาคารทหาร
ไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขา ศรีวรา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 254-2-23117-6 โดย
แนบต้นฉบับหลักฐานการโอนเงินภายในวันใช้สิทธิ
• ชําระโดยเช็คหรือดร๊าฟท์ธนาคาร: สามารถชําระโดยเช็คหรือดร๊าฟท์ธนาคารที่สามารถ
เรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วันทําการก่อนวันใช้สิทธิ โดยขีดคร่อม
สั่งจ่าย “บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน” โดยให้
ระบุช่อื -นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ท่สี ามารถติดต่อได้ไว้ดา้ นหลังด้วย
หรือชําระโดยวิธีการอื่นใดตามที่บริษทั และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี)
จะเป็ นผูก้ าํ หนดและแจ้งให้ทราบต่อไป
ทัง้ นี ้ การใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความ
จํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เรียกเก็บเงินจํานวนดังกล่าวได้แล้วเท่านัน้ หากบริษัทฯ หรือตัวแทนรับ
แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิไม่สามารถเรียกเก็บเงินไม่ว่าในกรณีใด ๆ ที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของ
บริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะถือว่าผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดง
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เจตนายกเลิกการใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนในครัง้ นัน้ ๆ โดยบริษทั ฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความ
จํานงในการใช้สิ ทธิ จะจัด ส่งใบสําคัญ แสดงสิท ธิ ห รือใบแทนใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ พ ร้อ มกับ เช็ ค
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ท่เี รียกเก็บเงินไม่ได้คนื ให้แก่ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจาก
วันกําหนดการใช้สิทธิในครัง้ นัน้ ๆ ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจํานงการใช้สทิ ธิ
ซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนได้ใหม่ในวันกําหนดการใช้สิทธิในครัง้ ต่อ ๆ ไป เว้นแต่การใช้สิทธิในครัง้ นัน้ จะ
เป็ นการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย บริษัทฯ จะถือว่าใบสําคัญแสดงสิทธินนั้ ๆ สิน้ สภาพลงโดยไม่มีการใช้
สิทธิ ซึ่งบริษัทฯ และตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ จะไม่รบั ผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรือ
ค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่าในกรณีใด ๆ
(ง)

หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ

1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

: สํา เนาบั ต รประจํา ตัว ประชาชน หรือ สํา เนาบัต รข้า ราชการ/
สําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสําเนา
ทะเบียนบ้าน (ในกรณีท่มี ีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทําให้ช่อื /ชื่อ
สกุลไม่ ตรงกับ ใบสําคัญ แสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดย
หน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/
ชื่อสกุล เป็ นต้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง

2) บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

: สําเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง

3) นิติบคุ คลสัญชาติไทย

: 3.1) สําเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิ ชย์ออกให้ไม่เกิน 6
เดื อ นก่ อ นวัน กํา หนดการใช้สิ ท ธิ ในครั้ง นั้น ๆ พร้อ มลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามของ
นิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
และ
3.2) สํา เนาเอกสารตามข้อ 1) หรื อ 2) (แล้ว แต่ ก รณี ) ของ
ผูม้ ีอาํ นาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องใน
เอกสารตามข้อ 3.1)

4) นิติบคุ คลสัญชาติตา่ งด้าว

: 4.1) สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตัง้ นิติบุคคล และ/หรือ หนังสือ
รับ รองของนิ ติ บุ ค คล พร้อ มลงลายมื อ ชื่ อ รับ รองสํา เนา
ถู ก ต้อ งโดยผู้ มี อ ํา นาจลงนามของนิ ติ บุ ค คลนั้ น และ
ประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ามี) และ
4.2) สําเนาหนังสือเดินทางของผูม้ ีอาํ นาจลงนามที่ได้ลงลายมือ
ชื่ อ รับ รองสํา เนาเอกสารตามข้อ 4.1) ที่ ยัง ไม่ ห มดอายุ
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
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เอกสารตามข้อ 4.1) และ 4.2) ซึ่งผูม้ ีอาํ นาจลงนามลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดย
Notary Public และมี อายุ ไม่ เกิ น 6 เดื อ น ก่ อน วั น กํ า ห น ด
การใช้สิทธิในครัง้ นัน้ ๆ
ทัง้ นี ้ หากผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ และ/หรือ
ตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ขอสงวนสิทธิท่จี ะถือว่าผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้ นัน้ ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้
สิทธิ (ถ้ามี) สามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้
ตามความเหมาะสม
(จ)

ผู้ถื อ ใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ จ ะต้อ งเป็ น ผู้รับ ผิ ด ชอบค่ า อากรแสตมป์ หรื อ ภาษี อื่ น ใด (ถ้า มี ) ตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร หรือข้อบังคับ หรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บงั คับกับการใช้สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

1.2.8

จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ขี อใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนจะต้องเป็ นจํานวนเต็มเท่านัน้ และจะต้อง
ไม่ต่าํ กว่า 100 หุน้ สามัญเพิ่มทุน แต่ในกรณีท่ีผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิในการซือ้ หุน้ ตํ่ากว่า 100 หุน้ ผูถ้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครัง้ เดียวทัง้ จํานวน โดยอัตราการใช้สิทธิ
เท่ากับใบสําคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหุน้ สามัญเพิ่มทุนหนึ่งหุน้ เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.

1.2.9

หากบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ได้รบั เอกสารแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ
ตามข้อ 1.2.7 ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิกรอกลงในใบ
แจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่
ครบถ้วนถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ข้อบังคับ หรือกฎหมายต่าง ๆ ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิ
จะต้องทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ หากผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ไม่ทาํ การแก้ไขให้ถกู ต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าใบสําคัญแสดงสิทธินนั้ ๆ สิน้ สภาพลงโดย
ไม่มีการใช้สิทธิ โดยบริษัทฯ และตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) จะไม่รบั ผิดชอบต่อดอกเบีย้
และ/หรือค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่าในกรณีใด ๆ
ในกรณีท่ีผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิชาํ ระจํานวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วนหรือมีการชําระเงินเกินจํานวนใน
การใช้สิทธิ บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) มีสิทธิท่ีจะดําเนินการประการใด
ประการหนึ่งต่อไปนี ้ ตามที่บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิจะเห็นสมควร
(ก)

ถือว่าการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิมีจาํ นวนเท่ากับ (1) จํานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่พึงจะได้รบั
ตามสิทธิ หรือ (2) จํานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่พึงได้รบั ตามจํานวนเงินในการใช้สิทธิ ซึง่ บริษัทฯ หรือ
ตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) ได้รบั ชําระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิและอัตราการ
ใช้สิทธิในขณะนัน้ แล้วแต่จาํ นวนใดจะน้อยกว่า หรือ
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(ข)

ให้ผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิทธิชาํ ระเงินเพิ่มเติมตามจํานวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ หากบริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้
สิทธิ ไม่ได้รบั เงินครบตามจํานวนการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผูถ้ ือใบสําคัญแสดง
สิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน เฉพาะส่วนที่ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิชาํ ระ
จํานวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน และให้ถือว่าใบสําคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิน้ สภาพลงโดยไม่มี
การใช้สิทธิ โดยบริษัทฯ และตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ จะไม่รบั ผิดชอบต่อดอกเบีย้
และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่าในกรณีใด ๆ

ในกรณีตามข้อ (ก) หรือ (ข) หากมีกรณีตอ้ งส่งเงินคืนให้แก่ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ และ/หรือตัวแทน
รับ แจ้งความจํานงในการใช้สิ ท ธิ (ถ้ามี ) จะส่ งเงิ น ที่ เหลื อ จากการใช้สิ ท ธิ ห รือ เงิน ที่ ได้รับ ไว้คื น ให้แ ก่ ผู้ถื อ
ใบสําคัญแสดงสิทธิโดยไม่มดี อกเบีย้ ภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใช้สิทธิในครัง้ นัน้ ๆ ทัง้ นี ้ ตามวิธีการ
และเงื่อนไขที่กาํ หนดโดยบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี)
อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือเงินที่ได้รบั ไว้โดยไม่มกี าร
ใช้สิทธิหรือไม่สามารถใช้สิทธิ โดยได้ส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่อยู่ท่รี ะบุไว้ในใบแจ้งความจํานงในการ
ใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิได้รบั เงินคืนแล้วโดยชอบ และผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป
1.2.10

ในกรณีท่ีผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นจํานวนมากกว่าจํานวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ
บริษั ท ฯ จะส่ งใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ ใบใหม่ โดยระบุ จาํ นวนของใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ ส่ วนที่ เหลื อ ให้แก่ ผู้ถื อ
ใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวภายใน 15 วันนับจากวันกําหนดการใช้สิทธิ และจะทําการยกเลิกใบสําคัญแสดง
สิทธิใบเก่า

1.2.11

จํา นวนหุ้น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ที่ อ อกให้เมื่ อ มี ก ารใช้สิ ท ธิ จ ะคํา นวณโดยการนํา จํา นวนเงิ น ในการใช้สิ ท ธิ ซ่ึ ง
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ชาํ ระตามที่กล่าวมาข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สิทธิ โดยบริษัทฯ จะออกหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนเป็ นจํานวนเต็มไม่เกินจํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิคูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับ
ราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิ แล้วทําให้มีเศษหุน้ เหลืออยู่จากการคํานวณดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่
นําเศษหุน้ ดังกล่าวมาคิดคํานวณ โดยจะตัดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้ และจะชําระคืนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดงั กล่าว
โดยไม่มีดอกเบีย้ ให้แก่ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใช้สิทธิในครัง้ นัน้ ๆ ทัง้ นี ้ ตาม
วิธีการและเงื่อนไขที่กาํ หนดโดยบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ
อย่ า งไรก็ ดี ไม่ ว่ า กรณี ใด ๆ หากได้มี ก ารส่ งมอบเช็ ค คื น เงิน ที่ เหลื อ จากการใช้สิ ท ธิ ห รือ เงิ น ที่ ได้รับ ไว้โดย
ไม่มีการใช้สิทธิหรือไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยได้ส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่อยู่ท่ีระบุไว้ในใบแจ้งความ
จํา นงในการใช้สิ ท ธิ โดยถูก ต้อ งแล้ว ให้ถื อว่ าผู้ถื อใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ได้รบั เงิน คื น แล้ว โดยชอบ และผู้ถื อ
ใบสําคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป
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1.2.12

เมื่อผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการแจ้งความจํานง
การใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามข้อ 1.2.7 อย่างครบถ้วนถูกต้อง กล่าวคือ ได้ส่งมอบทัง้ ใบสําคัญแสดงสิทธิ
หรือ ใบแทนใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ และใบแจ้ง ความจํานงการใช้สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น พร้อ มหลัก ฐาน
ประกอบการใช้สิทธิ และชําระเงินในการใช้สิทธิถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไม่
สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมเป็ นหนังสือจากบริษัทฯ

1.2.13

เมื่อพ้นระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิแล้ว แต่ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิยงั ไม่ได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
การแจ้งความจํานงการใช้สิทธิตามข้อ 1.2.7 อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสําคัญแสดงสิทธินนั้ ๆ สิน้ สภาพลงโดย
ไม่มีการใช้สิทธิ และผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิไม่ได้อีก

1.2.14

บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจํานวนหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนที่ออกใหม่ตามการใช้สิทธิภายใน 14 วันนับแต่วนั กําหนดการใช้สิทธิ และบริษัทฯ จะดําเนินการให้นาย
ทะเบียนผู้ถือหุน้ ของบริษัทฯ จดทะเบียนผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิทธิ ท่ีได้ใช้สิทธิ นั้นเข้าเป็ นผู้ถือหุน้ สามัญ ของ
บริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ตามจํานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ได้ออกตามการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะดําเนินการยื่นคําขอให้รบั หุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 30 วันนับแต่วนั กําหนดการใช้สิทธิในแต่ละ
ครัง้

1.2.15

ในกรณีท่ีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนที่สาํ รองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษทั ฯ จะดําเนินการชดใช้ค่าเสียหายที่
เกิดขึน้ ให้แก่ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ไี ม่สามารถใช้สิทธิได้ตามข้อ 6.

1.2.16

บริษั ทฯ จะไม่ ชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้ถือใบสําคัญ แสดงสิทธิ (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติ บุคคล) ซึ่งมี
สัญชาติต่างด้าว ที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้อนั เนื่องมาจากข้อจํากัดในเรื่องอัตราส่วนการถือหุน้ ของคนต่างด้าวที่
ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ถึงแม้ว่าจะมีหนุ้ สามัญเพียงพอ

2.

การประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
การเรียก และ/หรือ การประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้เป็ นไปตามวิธีการดังต่อไปนี ้
(ก)

บริษัทฯ มีสิทธิเรียกประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่บริษัทฯ จะต้องเรียก
ประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเร็วภายใน 30 วัน
นับแต่วนั ที่บริษัทฯ ทราบว่าเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
1)

หากมี ก ารเสนอขอแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงข้ อ กํ า หนดสิ ท ธิ ใ นสาระสํ า คั ญ ไม่ ว่ า โดย
บริษัทฯ หรือผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 3. ทั้งนี ้ บริษัทฯ และ/หรือผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิท่จี ะเสนอให้แก้ไขข้อกําหนดสิทธิในเรื่องอัตราการใช้สิทธิและ
ราคาการใช้สิทธิ
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2)

หากมีเหตุการณ์สาํ คัญที่อาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิอย่าง
เป็ นนัยสําคัญหรือความสามารถของบริษัทฯ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามข้อกําหนดสิทธิ

ในกรณี ท่ีบ ริษั ทฯ ไม่ ดาํ เนิ นการจัดการประชุม ภายใน 30 วันนับ จากวัน ที่ บ ริษั ท ฯ ทราบว่าเกิ ด
เหตุการณ์ดงั กล่าวใน 1) หรือ 2) ข้างต้น ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีถือใบสําคัญแสดงสิทธิรวมกัน
ไม่ น้อ ยกว่า ร้อ ยละ 25 ของจํา นวนหน่ วยทั้งหมดของใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ ท่ี ยังไม่ ได้ใช้สิ ท ธิ ณ
ขณะนั้น อาจร่วมกันเข้าชื่อทําหนังสือร้องขอให้บริษัทฯ ดําเนินการจัดประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดง
สิท ธิ ได้ โดยระบุเหตุผลในการที่ข อให้เรีย กประชุม ไว้ให้ชัด เจนในหนังสือ ดังกล่าว และบริษั ท ฯ
จะต้องจัดประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ได้รบั การร้องขอจาก
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวนั้น หากบริษัทฯ ไม่จัดการประชุมภายในกําหนดดังกล่าว ผูถ้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถจัดประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิได้เอง
ในกรณีท่มี ีการจัดประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะทําการปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสําคัญ
แสดงสิ ท ธิ เพื่ อ กํา หนดสิ ท ธิ ข องผู้ถื อ ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ในการเข้า ร่ว มประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 21 วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดง
สิทธิ
(ข)

ในการเรียกประชุมผูถ้ ื อใบสําคัญ แสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็ นการประชุมเนื่องจากบริษัทฯ หรือผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิรอ้ งขอ หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุม ให้บริษัทฯ จัดทําหนังสือ
นัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ผูท้ ่ีขอให้เรียกประชุม และเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม และ
จัดส่งให้ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิ แต่ละราย ตามรายชื่อ และที่อยู่ท่ปี รากฏอยู่ในสมุดทะเบียน และ
แจ้งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนการประชุมในแต่ละครัง้

(ค)

ในการประชุมผูถ้ ื อใบสําคัญ แสดงสิทธิ ผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิทธิซ่ึงมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บคุ คลอืน่ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผูถ้ ือใบสําคัญแสดง
สิทธิดงั กล่าวจะต้องจัดทําหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทฯ กําหนดและให้ย่ืนหนังสือมอบฉันทะ
ต่อประธานที่ประชุมหรือผูท้ ่ีประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม
ผู้ถือ ใบสําคัญ แสดงสิท ธิ ท่ี มีสิ ท ธิ ออกเสีย งในที่ป ระชุม ผู้ถื อใบสําคัญ แสดงสิท ธิ หมายถึง ผู้ถื อ
ใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ซึง่ ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิในวันปิ ด
สมุดทะเบียนผูถ้ ื อใบสําคัญ แสดงสิทธิเพื่อกําหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุม โดยไม่รวมถึงผูถ้ ื อ
ใบสําคัญแสดงสิทธิคนใดที่มีส่วนได้เสียในข้อพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติ
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิท่มี ีส่วนได้เสียตามข้อนี ้ หมายถึง ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิท่มี ีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในเรื่องที่ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ

(ง)

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ถี ืออยู่ โดยใบสําคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง
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(จ)

ในการประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจดั ขึน้ โดยบริษัทฯ ให้ประธานกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคล
ที่ได้รบั มอบหมายจากประธานกรรมการของบริษัทฯ ทําหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ในกรณีท่ีผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นผูจ้ ดั การประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจาก
บุคคลที่ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือกก็ได้ โดยที่ทงั้ สองกรณี ผูเ้ ป็ นประธานที่ประชุม
ไม่มีสิทธิออกเสียงชีข้ าด

(ฉ)

องค์ประชุมในการประชุมผูถ้ ือใบสําคัญ แสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิทธิ
และ/หรือผูร้ บั มอบฉันทะมาประชุมรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วยทัง้ หมดของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ยี งั ไม่ได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนัน้ จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม และหากปรากฏว่าการ
ประชุมครัง้ ใด เมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้ว 60 นาที แต่มีผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมยัง
ไม่ครบเป็ นองค์ประชุม ให้ถือว่าการประชุมในครัง้ นัน้ ไม่ครบองค์ประชุม
ในกรณี ท่ีไม่ค รบเป็ น องค์ป ระชุม หากการประชุมผู้ถือใบสําคัญ แสดงสิทธิ นั้นเป็ นการเรียกโดย
บริษั ท ฯ ให้นัดประชุม ใหม่ ภายในระยะเวลาไม่ น้อ ยกว่า 7 วัน แต่ ไม่ เกิ นกว่า 14 วันนับ จากวัน
กําหนดประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้ แรก และให้บริษัทฯ ดําเนินการจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมไปยังผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิทุกรายและตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามรายละเอียดและวิธีการที่
ระบุไว้ขา้ งต้น ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม กล่าวคือ มีผถู้ ือใบสําคัญ
แสดงสิทธิมาประชุมเท่าใด ก็ถือว่าครบเป็ นองค์ประชุม
อย่างไรก็ตาม หากผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นผูร้ อ้ งขอให้เรียกประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในกรณีท่ีไม่ครบเป็ นองค์ประชุมในวันกําหนดประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้ แรก ให้ถือว่า
การประชุมเป็ นอันระงับไป โดยจะไม่มีการเรียกประชุมใหม่อีก

(ช)

มติ ท่ี ประชุม ผู้ถือใบสําคัญ แสดงสิ ทธิ จ ะต้อ งประกอบด้วยคะแนนเสีย งไม่ น้อ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของ
จํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิซ่งึ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(ซ)

มติใด ๆ ซึ่งที่ประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนัน้ ให้ถือว่ามีผลผูกพันผูถ้ ือใบสําคัญ
แสดงสิทธิทกุ ราย ไม่ว่าผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธินนั้ จะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม

(ฌ)

ภายหลังจากบริษัทฯ ได้ดาํ เนินการจัดประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งมติของที่ประชุม
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิให้ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยเร็ว

(ญ)

บริษั ทฯ จะดํา เนิ น การจัด ทํา และบัน ทึ ก รายงานการประชุ ม และเก็ บ รัก ษาบัน ทึ ก ดัง กล่ า วไว้
ที่สาํ นักงานใหญ่ของบริษัทฯ รายงานการประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อโดยประธานที่ประชุม ให้ถือเป็ น
หลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการทัง้ หลายที่ได้ประชุมกันนัน้ และให้ถือว่าการประชุมและมติทงั้ หลาย
ได้กระทําโดยถูกต้อง และบริษัทฯ จะจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
และสํานักงาน กลต. ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วันนับจากวันประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิ
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(ฎ)

ในการประชุ ม ผู้ถื อ ใบสํา คั ญ แสดงสิ ท ธิ บริษั ท ฯ หรื อ ผู้ท่ี ไ ด้รับ มอบหมายจากบริษั ท ฯ และ
ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ มีสิทธิท่ีจะเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อแสดงความ
คิดเห็นหรือให้คาํ อธิบายในที่ประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิได้

(ฏ)

บริษัทฯ จะเป็ นผูช้ าํ ระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิทงั้ หมด

(ฐ)

บริษัทฯ จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิทธิตามมติท่ีประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธินับตั้งแต่วันที่
ที่ประชุมได้ลงมติ และบริษัทฯ จะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิทธิเป็ นลายลักษณ์อักษรให้
สํานักงาน กลต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิทราบภายใน 15 วัน
นับแต่วนั ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางสื่อ
อิ เล็ กทรอนิ กส์ข องตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ในวัน เดี ย วกั น กั บ ที่ บ ริษั ท ฯ แจ้ง สํา นัก งาน กลต. ตลาด
หลักทรัพย์ฯ และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในข้อ 3.

(ฑ)

กรณี ท่ีไม่สามารถจัดประชุมได้ทัน ภายในอายุของใบสําคัญ แสดงสิทธิ ให้ถือว่าการดําเนินการ
ประชุมสิน้ สุดลงและไม่ได้มีการจัดประชุมในครัง้ นัน้ ขึน้

3.

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิทธิ

3.1

การแก้ไขในส่วนที่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือ ใบสําคั ญ แสดงสิท ธิโดยชัด แจ้งหรือ ที่ต้ องดําเนิ น การให้
เป็ นไปตามกฎหมายหรือกรณีการปรับสิทธิตามข้อกําหนดสิทธินี้
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิในเรื่องที่เห็นได้ว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ง
หรื อ ในส่ ว นซึ่ง ไม่ ท าํ ให้สิ ท ธิ ข องผู้ถื อ ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ด ้อ ยลง หรือ เพื่ อ ให้เป็ น ไปตามบทบัญ ญั ติ ห รื อ
หลัก เกณฑ์ท่ี กาํ หนดในกฎหมายว่า ด้ว ยหลักทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ หรือกฎหมายอื่ น ใดที่ เกี่ ย วข้อ ง
กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือคําสั่งที่ มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือข้อบังคับของสํานักงาน กลต. ที่
เกี่ยวข้อง หรือกรณีการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 5. ให้บริษัทฯ กระทําได้โดยไม่ตอ้ งได้รบั ความยินยอมจากที่
ประชุมผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิ

3.2

การแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีอ่นื
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้อ 3.1 ต้องได้รบั ความยินยอมจากบริษัทฯ และที่ประชุม
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่กาํ หนดในข้อ 3.2 จะต้องได้รบั ความยินยอมด้วย
คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิซ่งึ เข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน

3.3

เงือ่ นไขในการดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิทธิ
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การแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้อ กํา หนดสิ ท ธิ ไม่ ว่ า ในกรณี ใด ๆ จะต้อ งไม่ ขัด หรื อ แย้ง กั บ ข้อ กํา หนดตามประกาศ
ทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใด ๆ ของสํานักงาน กลต. รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง เว้นแต่จะ
ได้รบั การผ่อนผัน
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะดําเนินการแจ้งให้สาํ นักงาน กลต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทราบถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิทธิและจะจัดส่งข้อกําหนดสิทธิท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวภายใน 15
วันนับจากวันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสิทธิตามข้อ 3.1 หรือ 3.2 (แล้วแต่กรณี) และบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้
ถื อใบสําคัญ แสดงสิทธิ ทราบถึงการแก้ไขเพิ่ มเติ มข้อกําหนดสิทธิ ดังกล่ าวตามข้อ 3.1 หรือ 3.2 ผ่ านทางสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกันกับที่บริษัทฯ แจ้งสํานักงาน กลต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ และจะจัดส่งข้อกําหนดสิทธิท่แี ก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิ
เมื่อได้รบั การร้องขอภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั การร้องขอเป็ นหนังสือจากผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิ และจะจัด
ให้มีการเก็บรักษาสําเนาข้อกําหนดสิทธิท่แี ก้ไขเพิ่มเติม ณ สํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ และสํานักงานใหญ่ของ
ตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เพื่อให้ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถขอตรวจสอบสําเนา
ข้อกําหนดสิทธิท่ีแก้ไขเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาทําการของสถานที่ดงั กล่าว
4.

การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ

4.1

การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิทไี่ ม่ได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก)

(ข)

แบบการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิระหว่างผูโ้ อนและผูร้ บั โอน การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์
เมื่อผูโ้ อนใบสําคัญแสดงสิทธิซ่ึงเป็ นผู้ท่ีสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิระบุช่ือเป็ นเจ้าของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิจาํ นวนที่จะทําการโอนหรือผูร้ บั โอนคนสุดท้าย โดยมีการสลักหลังแสดงการโอน
ต่อเนื่องครบถ้วนจากผูท้ ่ีปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ผูร้ บั
โอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ดว้ ย
1)

ผลการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิระหว่างผูร้ บั โอนกับบริษัทฯ การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ
จะใช้ยัน กั บ บริษั ท ฯ ได้ก็ ต่ อ เมื่ อ นายทะเบี ย นของใบสํา คั ญ แสดงสิ ท ธิ ได้รับ คํา ขอ
ลงทะเบียนการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิพร้อมทัง้ ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีผูร้ บั โอนใบสําคัญ
แสดงสิทธิได้ลงลายมือชื่อเป็ นผูร้ บั โอนในด้านหลังของใบสําคัญแสดงสิทธินนั้ ครบถ้วน
แล้ว

2)

ผลของการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิระหว่างผูร้ บั โอนกับบุคคลภายนอก การโอนใบสําคัญ
แสดงสิทธิจะใช้ยนั กับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิได้
ลงทะเบี ย นการโอนใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ใ นสมุ ด ทะเบี ย นผู้ถื อ ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ
เรียบร้อยแล้ว

การขอลงทะเบียนการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ จะต้องกระทํา ณ สํานักงานใหญ่ของนายทะเบียน
ของใบสําคัญแสดงสิทธิในวันและเวลาทําการของนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ และจะต้อง
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ทํา ตามแบบและวิธี ก ารที่ น ายทะเบี ย นของใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ก ํา หนด โดยนายทะเบี ย นของ
ใบสําคัญ แสดงสิท ธิ มี สิท ธิ ป ฏิ เสธไม่ รบั คําขอลงทะเบีย นการโอนใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ หากนาย
ทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิเห็นว่าการโอนใบสําคัญแสดงสิทธินั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดย
ผู้ข อลงทะเบี ย นจะต้อ งส่ งมอบใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ ท่ี ล งลายมื อ ชื่ อ ครบถ้วนตามหลัก เกณฑ์ใน
ข้อ 4.1(ก) พร้อมทัง้ หลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการ
รับโอนใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิกาํ หนดให้แก่นายทะเบียน
ของใบสําคัญแสดงสิทธิดว้ ย
4.2

การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิทฝี่ ากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
สํา หรับ การโอนใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ท่ี ฝ ากไว้กั บ ศู น ย์รับ ฝากหลัก ทรัพ ย์นั้น ให้เป็ น ไปตามข้อ บัง คั บ ของ
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์

5.

เงือ่ นไขการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัทฯ จะดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตลอดอายุ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี ้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิม โดยบริษัทฯ จะแจ้งปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิทนั ทีหรือก่อน
วันที่ราคาและอัตราการใช้สิทธิมผี ลบังคับ
(ก)

เมื่อบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ ของบริษัทฯ อันเป็ นผลมาจากการรวมหุน้ หรือ
แบ่งแยกหุน้ ที่ได้ออกแล้วของบริษัทฯ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผล
เมื่อมูลค่าที่ตราไว้มีผลใช้บงั คับตามที่เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ
(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Price 1 =

Price 0 x (Par 1)
Par 0

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Ratio 1
โดยที่
Price 1 คือ
Price 0 คือ

=

Ratio 0 x (Par 0)
Par 1
ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
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Ratio 1
Ratio 0
Par 1
Par 0
(ข)

คือ
คือ
คือ
คือ

อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
มูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญหลังการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลใน
วงจํากัดในราคาสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ ที่ออกใหม่คาํ นวณได้ต่าํ กว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุน้ ของ
หุน้ ของบริษัทฯ” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตงั้ แต่วนั
แรกที่ผู้ซือ้ หุ้นสามัญ ไม่ได้รบั สิทธิในการจองซือ้ หุ้นสามัญ ที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึน้
เครื่องหมาย XR) สําหรับกรณีท่ีเป็ นการเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม (Right Issue) และ/หรือวันแรกของ
การเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจํากัด แล้วแต่กรณี โดย
“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นทีอ่ อกใหม่” คํานวณได้จากจํานวนเงินทัง้ หมดที่บริษัทฯ จะได้รบั จากการ
เสนอขายหุน้ สามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากการเสนอขายหลักทรัพย์ท่ีออกนัน้ (ถ้ามี) หารด้วย
จํานวนหุน้ สามัญที่ออกใหม่ทงั้ หมดในครัง้ นัน้
อนึ่ง ในกรณี ท่ีมีการเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ภายใต้
เงื่อนไขที่จะต้องจองซือ้ หุน้ ดังกล่าวด้วยกัน ให้นาํ ราคาเสนอขายทุกราคามาคํานวณราคาสุทธิต่อหุน้
ของหุน้ สามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีท่ีการเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ตอ้ งจองซือ้ ด้วยกัน
ให้น ํา เฉพาะราคาเสนอขายที่ ต่ าํ กว่ าร้อ ยละ 90 (เก้า สิบ ) ของ “ราคาตลาดต่ อ หุ้ น ของหุ้ น ของ
บริษัทฯ” มาคํานวณการเปลี่ยนแปลงเท่านัน้
“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นของบริษัทฯ” ได้กาํ หนดไว้เท่ากับมูลค่าการซือ้ ขายหุน้ สามัญของบริษัท
ทัง้ หมดหารด้วยจํานวนหุ้นสามัญ ของบริษัทที่มีการซือ้ ขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในระหว่าง
ระยะเวลา 15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคํานวณ
“วันที่ใช้ในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สามัญจะไม่ได้รบั สิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญที่
ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขนึ ้ เครื่องหมาย XR) สําหรับกรณีท่เี ป็ นการเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้
เดิม (Right Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่สาํ หรับกรณีท่ีเป็ นการเสนอ
ขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีท่ีเป็ นการเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจํากัด แล้วแต่กรณี
ในกรณีท่ีไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ ของบริษัทฯ” เนื่องจากหุน้ สามัญไม่มกี ารซือ้ ขายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะดําเนินการกําหนดราคายุติธรรมของหุน้ สามัญของบริษัทเพื่อใช้ในการ
คํานวณแทน
“ราคายุ ติ ธ รรม” หมายถึ ง ราคาที่ ป ระเมิ น โดยที่ ป รึก ษาทางการเงิน ที่ ส าํ นัก งาน กลต. ให้ค วาม
เห็นชอบ
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(1)

ราคาการใช้สทิ ธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี ้
Price 1 =

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

(2)

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี ้
Ratio 1 =

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

โดยที่
Price 1

คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Price 0

คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

Ratio 1

คือ อัตราการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0

คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

MP

คือ ราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ ของบริษทั ฯ

A

คือ จํานวนหุน้ สามัญที่ได้เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันกําหนดรายชื่อผู้
ถือหุน้ เพื่อสิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุน้
สามัญให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิม และ/หรือวันก่อนวันแรกของการเสนอขาย
หุน้ สามัญที่ออกใหม่กรณี เสนอขายหุน้ สามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป
และ/หรือ กรณี เสนอขายหุน้ สามัญให้แก่บุคคลในวงจํากัด แล้วแต่
กรณี

B

คือ จํานวนหุน้ สามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายแก่ผูถ้ ือหุน้ เดิม และ/หรือ
เสนอขายต่ อ ประชาชนทั่ว ไป และ/หรื อ เสนอขายให้แ ก่ บุ ค คลใน
วงจํากัด (แล้วแต่กรณี)

BX

คือ จํานวนเงินที่จะได้รบั ทั้งสิน้ หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากการออก
หลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) ทั้งจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/
หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจํากัด (แล้วแต่กรณี)

(ค)

เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผูถ้ ือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือ
บุคคลในวงจํากัดโดยที่หลักทรัพย์นนั้ ให้สิทธิท่จี ะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุน้ หรือให้สิทธิในการซือ้ หุน้
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สามัญ (“หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ”) เช่น หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ หรือใบสําคัญแสดง
สิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญ โดยที่ “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นทีจ่ ะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ดังกล่าวตํ่า
กว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นของบริษัท”
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตงั้ แต่วนั แรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ จะ
ไม่ได้รบั สิทธิในการซือ้ หลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ หรือให้สิทธิ
ในการจองซือ้ หุน้ สามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขนึ ้ เครื่องหมาย XR หรือ XW) สําหรับกรณีท่เี ป็ นการ
เสนอขายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ
ที่มีสิทธิท่จี ะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญ กรณีเสนอขาย
ให้กบั ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีท่เี ป็ นการเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจํากัด แล้วแต่กรณี
“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” คํานวณได้จากจํานวนเงินที่บริษัทจะได้รบั
จากการขายหลักทรัพย์ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ หรือให้สิทธิในการจองซือ้ หุน้
สามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) รวมกับเงินที่จะได้รบั จากการ
แปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ หรือใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญนัน้ หารด้วยจํานวนหุน้ ทั้งสิน้ ที่ตอ้ งออก
ใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินนั้
อนึ่ง ในกรณี ท่ีมีการเสนอขายหุ้นสามัญ ที่ออกใหม่พ ร้อมกันมากกว่า 1 (หนึ่ง) ราคาการเสนอขาย
ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซือ้ หุน้ ดังกล่าวด้วยกัน ให้นาํ ราคาเสนอขายทุกราคามาคํานวณราคาสุทธิ
ต่อหุน้ ของหุน้ สามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีท่ีการเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ตอ้ งจองซือ้
ด้วยกัน ให้นาํ เฉพาะราคาเสนอขายที่ต่าํ กว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้น
ของบริษัท” มาคํานวณการเปลี่ยนแปลงเท่านัน้
“ราคาตลาดต่อหุน้ ของหุ้นของบริษัท” มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (ข) ข้างต้น
“วันทีใ่ ช้ในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผซู้ อื ้ หุน้ สามัญจะไม่ได้รบั สิทธิในการจองซือ้ หลักทรัพย์ท่ี
ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญ สําหรับกรณี
ที่เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอ
ขายหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สทิ ธิแปลงสภาพเปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญได้ หรือให้สิทธิในการซือ้ หุน้
สามัญสําหรับกรณีท่ีเป็ นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีท่ีเป็ นการเสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจํากัด แล้วแต่กรณี
(1)

ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี ้
Price 1 =

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

(2)

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี ้
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Ratio 1 =

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

โดยที่
Price 1 คือ

ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง

Price 0 คือ

ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

Ratio 1 คือ

อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ

อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง

MP

คือ

ราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ ของบริษัทฯ

A

คือ

จํานวนหุน้ ที่ได้เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้
เพื่อสิทธิในการจองซือ้ หลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ท่มี ีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ
/ เปลี่ยนเป็ นหุน้ ได้ หรือให้สิทธิในการซือ้ หุน้ กรณี เสนอขายให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ท่ี
ออกใหม่ท่ีให้สิทธิท่จี ะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็ นหุน้ ได้ หรือให้สิทธิ
ในการจองซือ้ หุน้ กรณีเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณี
เสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจํากัด แล้วแต่กรณีมี

B

คือ

จํ า นวนหุ้ น ที่ อ อกใหม่ เ พื่ อ รองรั บ การใช้ สิ ท ธิ ข องหลั ก ทรั พ ย์
ใด ๆ ที่มีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็ นหุน้ ได้ หรือให้สิทธิใน
การจองซือ้ หุน้ ตามที่เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และ/หรือ เสนอขาย
ต่ อ ประชาชนทั่ว ไป และ/หรื อ เสนอขายให้แ ก่ บุ ค คลในวงจํา กั ด
(แล้วแต่กรณี)

BX

คือ

จํานวนเงินที่จะได้รบั ทั้งสิน้ หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากการออก
หลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิท่จี ะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุน้ ได้ หรือให้
สิทธิในการจองซือ้ หุน้ สําหรับการเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิม และ/
หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บคุ คลใน
วงจํา กั ด รวมกั บ เงิ น ที่ จ ะได้ รับ จากการใช้ สิ ท ธิ แ ปลงสภาพ /
เปลีย่ นเป็ นหุน้ ได้ หรือให้สิทธิในการจองซือ้ หุน้ (แล้วแต่กรณี)
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(ง)

เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลทัง้ หมดหรือบางส่วนเป็ นหุน้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงราคา
การใช้สิ ท ธิ และอัต ราการใช้สิ ท ธิ จะมี ผ ลบังคับ ทัน ที ตั้งแต่ วัน แรกที่ ผู้ซื อ้ หุ้น ไม่ มี สิ ท ธิ รับ หุ้น ปั น ผล
(วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึน้ เครื่องหมาย XD)
(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Price

= Price 0 x A
(A+B)

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
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
A
คือ จํานวนหุน้ ที่เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อ
สิทธิในการรับหุน้ ปั นผล
B
คือ จํานวนหุน้ ที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุน้ ปั นผล
(จ)

เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 95 ของกําไรสุทธิ * ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยไม่รวมกําไรสะสม หลักหักภาษีเงินได้และเงินทุนสํารองตามกฎหมายและทุนสํารองอื่น (ถ้ามี) ของ
บริษัทฯ สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตรา
การใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงั้ แต่วนั แรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ ไม่มีสิทธิรบั เงินปั นผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ประกาศขึน้ เครื่องหมาย XD)
0

ทัง้ นี ้ อัตราร้อยละของเงินปั นผลที่จ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ คํานวณโดยนําเงินปั นผลที่จ่ายออกจริงจากผลการ
ดําเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญ ชี หารด้วยกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

*

เนื่องจากกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการจ่ายเงินปั นผลเกินกว่าอัตราร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิที่กาํ หนดไว้ก่อนหน้าเป็ นอัตราที่ต่าํ เกินไปและไม่

ตรงกับข้อเท็จจริง กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามของบริษัทฯ จึงใช้อาํ นาจตามที่ได้รบั มอบหมายในการดําเนินการใด ๆ ตามที่จาํ เป็ นและสมควร
เกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ YGG-W1 ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ได้มี
มติอนุมตั ิมอบอํานาจไว้เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 และ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ตามลําดับ ในการปรับแก้อตั ราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้
เป็ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 95 ของกําไรสุทธิ
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(ที่ ได้มีก ารตรวจสอบแล้ว) ภายหลังหัก ภาษี เงิน ได้และจัด สรรทุนสํารองตามกฎหมายของผลการ
ดําเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปั นผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าวให้รวมถึงเงินปั น
ผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีดงั กล่าวด้วย
“วันที่ใช้ในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซือ้ หุ้นจะไม่ได้รบั สิทธิในเงินปั นผล (วัน แรกที่ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ขึน้ เครื่องหมาย XD)
(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Price 1 =

Price 0 x [MP – (D – R)]
MP

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้
Ratio 1 =

โดยที่
Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
D
R

(ฉ)

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

Ratio 0 x MP
[MP – (D – R)]

ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
ราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ ของบริษัทฯ
เงินปั นผลต่อหุน้ ที่จ่ายจริงให้ผถู้ ือหุน้
เงินปั นผลต่อหุน้ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 95 ของกําไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการหลักหักภาษี เงินได้และเงินทุนสํารองตามกฎหมายและทุน
สํารองอื่น (ถ้ามี) หารด้วยจํานวนหุน้ ทัง้ หมดที่มีสิทธิได้รบั เงินปั นผล

ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใด ๆ อันทําให้ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อนั พึงได้ โดยที่
เหตุการณ์ใด ๆ นัน้ ไม่ได้กาํ หนดอยู่ในข้อ (ก) – (จ) ให้เป็ นดุลยพินิจของบริษัทฯ ในการพิจารณาเพื่อ
กําหนดการเปลี่ ยนแปลงราคาการใช้สิท ธิ และ/หรืออัตราการใช้สิท ธิ ใหม่ (หรือปรับ จํานวนหน่ วย
ใบสําคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็ นธรรม โดยไม่ทาํ ให้สิทธิของผูถ้ ือใบสําคัญแสดง
สิทธิดอ้ ยไปกว่าเดิม ทัง้ นี ้ ให้ถือว่าผลการพิจารณานัน้ เป็ นที่สดุ และให้บริษัทฯ แจ้งให้สาํ นักงาน กลต.
หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ และนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวทันที หรือ
ก่อนวันที่อตั ราหรือราคาใช้สิทธิแปลงสภาพมีผลบังคับใช้

หน้า 27

(ช)

การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึงข้อ (ฉ) เป็ น
อิสระต่อกัน สําหรับในกรณีท่ีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึน้ พร้อมกัน ให้คาํ นวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลําดับ
ดังนีค้ ือ ข้อ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) และ (ฉ) ตามลําดับ โดยในแต่ละลําดับครัง้ ที่คาํ นวณการเปลี่ยนแปลง
ให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเป็ นทศนิยม 3 ตําแหน่ง

(ซ)

การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึงข้อ (ฉ) จะไม่มี
การเปลี่ยนแปลงซึ่งทําให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สงู ขึน้ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการ
รวมหุน้
สํา หรับ การคํา นวณจํา นวนเงิ น จากการใช้สิ ท ธิ จะคํา นวณจากราคาการใช้สิ ท ธิ ใ หม่ ห ลั ง การ
เปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) คูณกับจํานวนหุน้ สามัญ โดยจํานวนหุน้ สามัญคํานวณได้จากอัตรา
การใช้สิทธิใหม่ (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) คูณกับจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่แี สดงความจํานงการใช้สิทธิ
เมื่อคํานวณได้จาํ นวนหุน้ ออกมาเป็ นเศษหุน้ ให้ตดั เศษของหุน้ นัน้ ทิง้ ในกรณีท่มี ีเศษของบาทจากการ
คํานวณจํานวนเงินจากการใช้สิทธิ ให้ตดั เศษของบาททิง้
หากมีเหตุให้บริษัทฯ ต้องเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิอันจะมีผลทําให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ต่าํ กว่า
มูลค่าหุ้นที่ ตราไว้ของหุน้ ของบริษัท ฯ (par value) บริษั ทฯ ขอสงวนสิทธิ ท่ีจะปรับ ราคาใช้สิทธิ ใหม่
เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ ของบริษัทฯ สําหรับอัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อตั ราการใช้สิทธิท่ีคาํ นวณ
ได้ตาม (ก) ถึง (ฉ) เช่นเดิม

(ฌ)

บริษัทฯ อาจทําการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับ
อัตราการใช้สิทธิ ก็ได้ ทั้งนี ้ หากบริษัทฯ ต้องออกหุน้ รองรับเพิ่มเติม บริษัทฯ ต้องยื่นมติท่ีประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ที่อนุมตั ิให้ออกหุน้ รองรับ การปรับสิทธินนั้ อย่างเพียงพอต่อสํานักงาน กลต. ก่อนการปรับสิทธิ จึง
จะถือว่าบริษัทฯ ได้รบั อนุญาตให้เสนอขาย หุน้ รองรับ

ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะแจ้งอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิใหม่ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทันที หรือก่อนวันที่
อัตราและราคาใช้สิทธิมีผลใช้บงั คับ
6.

การชดใช้คา่ เสียหาย กรณีบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

6.1

บริษัทฯ จะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิ ต่อเมื่อผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจํานงใน
การใช้สิทธิตามเงื่อนไขการแจ้งความจํานงการใช้สิทธิตามข้อ 1.2.7 และบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหนุ้ สามัญ
เพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้อย่างครบถ้วน โดยค่าเสียหายที่บริษัทฯ จะชดใช้ให้แก่
ผู้ถือใบสําคัญ แสดงสิท ธิ ดังกล่ าวสามารถคํานวณได้ตามที่ก ําหนดในข้อ 6.3 ยกเว้นกรณี ต ามที่ ระบุไว้ใน
ข้อจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิและข้อจํากัดการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิตามข้อ 14.

6.2

บริษทั ฯ จะชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 6.1 ให้ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 30 วันนับจากวันกําหนดการใช้สิทธิ
ในครัง้ นัน้ ๆ ทัง้ นี ้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิกาํ หนด
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อย่างไรก็ดี ไม่วา่ กรณีใด ๆ หากได้มีการส่งมอบเช็คเงินค่าเสียหายโดยได้ส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่อยู่
ที่ ร ะบุ ไว้ในใบแจ้งความจํา นงในการใช้สิ ท ธิ โดยถูก ต้อ งแล้ว ให้ถื อ ว่ า ผู้ถื อ ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ได้รับ เงิ น
ค่าเสียหายแล้วโดยชอบ และผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีก
ต่อไป
6.3

การคํานวณค่าเสียหายที่บริษัทฯ จะชดใช้ให้ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิตามข้อ 6.1 มีสตู รการคํานวณ ดังนี ้
ค่าเสียหายต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย = B x (MP – EP)
โดยที่
B

คือ

จํานวนหุ้น สามัญ ที่ ไม่ ส ามารถจัด ให้มี และ/หรือ เพิ่ ม ขึ น้ ได้ต ามอัต ราการใช้สิ ท ธิ ท่ี
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ ต่อ 1 หน่วย

MP

คือ

ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้น สามัญ ของบริษั ทฯ ซึ่งคํานวณโดยนํามูลค่ าการซือ้ ขายหุ้น
สามัญของบริษัทฯ ทัง้ หมดหารด้วยจํานวนหุน้ สามัญของบริษัทฯ ที่มีการซือ้ ขายทัง้ หมด
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 5 วันทําการ (วันที่เปิ ดทําการซือ้ ขายของตลาด
หลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิในครัง้ นัน้ ๆ ซึ่งผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ได้แจ้งความจํานงการใช้สิทธิ

EP

คือ

ราคาการใช้สิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเปลี่ยนแปลงแล้วตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ผี ถู้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิสญ
ั ชาติต่างด้าว (ทัง้ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ไม่สามารถ
ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ เนื่องจากข้อจํากัดในเรื่องอัตราส่วนการถือหุน้ ของคนต่างด้าว ซึ่งข้อบังคับ
ของบริษัทฯ กําหนดไว้ว่า “หุน้ ของบริษัทฯ สามารถโอนได้โดยไม่มีขอ้ จํากัด และหุน้ ที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะ
ใดขณะหนึ่งต้องมีจาํ นวนรวมกันไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ทงั้ หมด การโอนหุน้ รายใดที่
จะทําให้อตั ราส่วนการถือหุน้ ของคนต่างด้าวของบริษัทฯ เกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการโอน
หุ้น ของบริษั ทฯ รายนั้นได้” ในกรณี เช่น นี ้ บริษั ทฯ จะไม่ ชดใช้ค่าเสีย หาย หรือดําเนิ นการอื่น ใดให้แ ก่ผู้ถื อ
ใบสําคัญ แสดงสิท ธิ ซ่ึงเป็ นคนต่ างด้าว และผู้ถือ ใบสําคัญ แสดงสิท ธิ ซ่ึงเป็ นคนต่ างด้าวไม่มี สิท ธิ เรียกร้อ ง
ค่าเสียหาย หรือเรียกร้องให้บริษัทฯ ชดใช้ใด ๆ ทัง้ สิน้
7.

การดําเนินการกรณีทมี่ ีเศษของหุ้น
ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับอัตราการใช้สิทธิตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับ
สิทธิ และมีเศษของจํานวนหุน้ สามัญที่จะได้รบั จากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิให้ตดั เศษของหุน้ นัน้ ทิง้

8.

มติทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
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ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติอนุมติจดั สรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 90,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ
9.

รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญทีอ่ อกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวนหุน้ สามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

ไม่เกิน 90,000,000 หุน้

มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้

:

หุน้ ละ 0.50 บาท

ราคาการใช้สิทธิ

:

12.00 บาทต่อหุน้ เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิ

เนื่องจากหุน้ สามัญของบริษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯดังนั้นหุน้ สามัญที่ออกใหม่
เนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจะสามารถเข้าทําการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ภายหลังจาก
ที่บริษัทฯ ดําเนินการจดทะเบียนหุน้ สามัญที่ออกใหม่ดงั กล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
แล้ว โดยบริษัทฯ จะดําเนินการยื่นขออนุญาตนําหุน้ สามัญที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 30 วันนับแต่วนั กําหนดการใช้สิทธิใน
แต่ละครัง้ ทัง้ นี ้ เพื่อให้หนุ้ สามัญดังกล่าวสามารถทําการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เช่นเดียวกับหุน้ สามัญ
เดิมของบริษัทฯ
10.

สิทธิของหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ทเ่ี กิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
สิทธิของหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกในครัง้ นี ้ จะมีสิทธิและสภาพ
เหมือนหุน้ สามัญเดิมของบริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้านี ้ ซึ่งรวมทัง้ สิทธิในการรับเงินปั นผลหรือผลประโยชน์อื่นใด
ที่บริษัทฯ ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ทั้งนี ้ นับแต่วนั ที่กระทรวงพาณิชย์รบั จดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้ว และนายทะเบียน
ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ได้จดแจ้งชื่อผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ หาก
บริษั ท ฯ ได้ป ระกาศวัน กําหนดให้สิ ท ธิ ในเงิน ปั นผล หรือผลประโยชน์อื่น ใดแก่ผู้ถือ หุ้น ก่อ นวันที่ ก ระทรวง
พาณิชย์รบั จดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้ว และนายทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ได้จดแจ้งชื่อของผูถ้ ือใบสําคัญ
แสดงสิทธิเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวจะไม่มีสิทธิได้รบั เงิน
ปั นผลหรือผลประโยชน์อื่นนัน้

11.

ข้อจํากัดการโอนหุน้
หุน้ ของบริษัทฯ สามารถโอนได้โดยไม่มีขอ้ จํากัด และหุน้ ที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจาํ นวน
รวมกันไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมด การโอนหุน้ รายใดที่จะทําให้อัตราส่วน
การถือหุน้ ของคนต่างด้าวของบริษัทฯ เกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทฯ มีสทิ ธิปฏิเสธการโอนหุน้ ของบริษัทฯ ราย
นัน้ ได้
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12.

สถานภาพของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทอี่ ยู่ระหว่างการแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ
สถานะของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีอยู่ระหว่างวันที่ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจํานงการใช้สิทธิและวัน
ก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิท ธิ จะมี ส ถานภาพและสิ ท ธิ เช่ น เดีย วกับ ใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ ท่ี ยังไม่ ได้แ จ้งความจํา นงการใช้สิท ธิ และ
สถานภาพดังกล่าวนีจ้ ะสิน้ สุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รบั จดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วอันเนื่องมาจาก
การใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวแล้ว
ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทฯ ยังไม่ได้นาํ หุน้ สามัญ
เพิ่มทุนที่เกิดขึน้ จากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์ ผูถ้ ือใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ท่ีได้ทาํ การใช้สิทธิแล้วจะได้รบั การปรับสิทธิ ยอ้ นหลัง โดยบริษัทฯ จะดําเนินการออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สดุ ตามจํานวนที่ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิมีสทิ ธิจะ
ได้รบั หากราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี) ที่ได้ปรับใหม่นนั้ มีผลบังคับใช้ อย่างไรก็
ตาม ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิอาจได้รบั หุน้ สามัญส่วนเพิ่มช้ากว่าหุน้ สามัญที่ได้รบั ก่อนหน้านีแ้ ล้ว ทัง้ นี ้ ไม่เกิน
45 วันนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ

13.

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิทเี่ สนอขาย
บริษัทฯ จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 30 วัน
นับแต่วนั ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

14.

ข้อจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ และข้อจํากัดการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัทฯ ไม่มีขอ้ จํากัดในการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีขอ้ จํากัดการใช้สิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ และมีขอ้ จํากัดอันสืบเนื่องมาจากข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องอัตราส่วนการถือหุน้ ของคนต่าง
ด้าว โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(ก)

บริษั ท ฯ จะไม่ อ อกหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ให้แ ก่ ผู้ถื อ ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ท่ี เป็ น คนต่ า งด้า ว ซึ่ ง ได้
ดําเนินการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการแจ้งความจํานงการใช้สิทธิตามข้อ 1.2.7 หากการใช้สิทธิดงั กล่าว
จะทําให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของคนต่างด้าวมีจาํ นวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้
แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัทฯ

(ข)

หากข้อ จํา กั ด ตามข้อ (ก) ข้า งต้น มี ผ ลทํา ให้ผู้ถื อ ใบสํา คั ญ แสดงสิ ท ธิ ท่ี เป็ นคนต่ า งด้า วที่ ไ ด้
ดําเนินการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการแจ้งความจํานงการใช้สิทธิตามข้อ 1.2.7 ไม่สามารถใช้สิทธิได้
ตามจํานวนที่ระบุในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิขอสงวนสิทธิในการส่งเงินที่เหลือในส่วนที่
ไม่สามารถใช้สิทธิได้คืนให้แก่ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเป็ นคนต่างด้าวดังกล่าวโดยไม่มีดอกเบีย้
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ภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใช้สิทธิในครัง้ นัน้ ๆ ทัง้ นี ้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กาํ หนดโดย
บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ
(ค)

15.

ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเป็ นคนต่างด้าวจะไม่ได้รบั การชดเชยหรือชดใช้ไม่ว่าในรูปแบบใดจาก
บริษัทฯ และตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ในกรณี ท่ีไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิท ธิได้โดยมีสาเหตุมาจากข้อจํากัดเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้น ของคนต่างด้าวตามข้อ (ก)
ข้างต้น

วิธีการส่งมอบหุ้นทีเ่ กิดจากการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในการใช้สิท ธิซือ้ หุ้นสามัญ ของบริษัท ฯ ตามใบสําคัญ แสดงสิทธิ ผู้ถือใบสําคัญ แสดงสิท ธิสามารถเลือกให้
บริษัทฯ ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้

15.1

หากผู้ถือใบสําคัญ แสดงสิทธิ ประสงค์จะขอรับ เป็ นใบหุ้นในนามของผู้ถือใบสําคัญ แสดงสิทธิ ศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุน้ ตามจํานวนที่ใช้สิทธิแก่ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับ
ตามชื่อที่อยู่ท่รี ะบุไว้ในสมุดทะเบียนภายใน 15 วันทําการนับจากวันครบกําหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ ในกรณีนี ้
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิ จะไม่สามารถขายหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะ
ได้รบั ใบหุน้ ซึ่งอาจจะได้รบั ภายหลังจากที่หนุ้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิได้รบั อนุญาตให้เข้าทําการซือ้ ขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

15.2

หากผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะขอรับเป็ นใบหุน้ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
โดยการฝากหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซ่งึ ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิมีบญ
ั ชี
ซือ้ ขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี ้ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะดําเนินการนําหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับ
“บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝ้ าก” และศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชี
จํานวนหุน้ สามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นนั้ ฝากหุน้ สามัญอยู่ภายใน 7 วันทําการนับจากวันครบกําหนดการใช้สิทธิ
ในแต่ ล ะครัง้ ในกรณี นี ้ ผู้ถื อ ใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ จ ะสามารถขายหุ้น สามัญ ที่ เกิ ด จากการใช้สิ ท ธิ ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้ทนั ทีท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิทาํ การซือ้ ขายได้ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ (แล้วแต่กรณี)
ในกรณีนี ้ ชื่อของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ท่ีผถู้ ือใบสําคัญแสดง
สิทธิประสงค์จะฝากหุน้ สามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดงั กล่าว มิฉะนัน้ แล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่จี ะดําเนินการ
ออกใบหุน้ แก่ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิตามข้อ 15.1 แทน

15.3

หากผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะขอรับใบหุน้ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ โดย
การฝากหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้ บริษัทฯ
จะดําเนินการนําหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กบั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะ
บันทึกยอดบัญชีจาํ นวนหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิดงั กล่าวไว้ในบัญชีของบริษัท ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิก
เลขที่ 600 และออกหลัก ฐานการฝากให้แ ก่ ผู้ถื อ ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ภ ายใน 7 วัน ทํา การนับ จากวัน ครบ
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กําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ เมื่อผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีได้รบั หุน้ จากการใช้สิทธิตอ้ งการขายหุน้ จะต้อง
ถอนหุน้ ออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ท่วั ไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการ
ดําเนินการตามที่ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กําหนด ในกรณี นี ้ ผูถ้ ื อใบสําคัญ
แสดงสิทธิ จะสามารถขายหุน้ สามัญ ที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ
อนุญาตให้หนุ้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิทาํ การซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้ดาํ เนินการถอนหุน้ ออก
จากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว
16.

ผลบังคับของข้อกําหนดสิทธิและกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับ
ข้อกําหนดสิทธินีจ้ ะมีผลใช้บังคับในวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิไปจนถึงและรวมวันกําหนดการใช้สิทธิครัง้
สุดท้าย โดยข้อกําหนดสิทธินจี ้ ะใช้บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีขอ้ ความใด ๆ ในข้อกําหนด
สิทธินีข้ ัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับกับใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ขอ้ ความตาม
กฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสําคัญแสดงสิทธิแทนข้อความของข้อกําหนดสิทธินเี ้ ฉพาะในส่วนที่
ขัดหรือแย้งกันนัน้

ผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัท อิก๊ ดราซิล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

(นายธนัช จุววิ ฒ
ั น์)
กรรมการ
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(นายศรุต ทับลอย)
กรรมการ

1
Checklist warrant-RO
สำหรับกำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้น (“warrant”) และหุ้นทีอ่ อกใหม่ เพื่อรองรับ
warrant (“หุ้นรองรับ”) ต่ อผู้ถือหุ้นของบริษัทตำมสั ดส่ วนกำรถือหุ้น
บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย์ (“บริษัท”)
บริษัท อิก๊ ดรำซิล กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)
 เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“บจ.”)
 เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัดที่มีหน้าที่ตามมาตรา 56 (ที่ไม่ใช่ บจ.)
รำยละเอียดของ warrant
- ชื่อ warrant (ถ้ามี) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั อิ๊กดราซิ ล กรุ๊ ป จากัด
(มหาชน) ครั้งที่ 1 (YGG-W1)
- เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ที่มีรายชื่อ ณ วันที่
14 กุมภาพันธ์ 2565 (Record date)
- วันที่เสนอขาย warrant 21 มีนาคม 2565
- วันสิ้ นสุ ดอายุ warrant 20 มีนาคม 2566
- จานวน warrant ที่เสนอขาย ไม่เกิน 90,000,000 หน่วย (มีการจัดสรรจริ ง 89,999,371 หน่วย)
- วันใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย 20 มีนาคม 2566
- ราคาที่เสนอขาย 0 บาทต่อหน่วย (ไม่คิดมูลค่า) - จานวนหุน้ รองรับ ไม่เกิน 90,000,000 หุน้
- อัตราการใช้สิทธิ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนได้ 4 หุ ้น
- ราคาใช้สิทธิ 12.00 บาทต่อหุ น้
Checklist
1. ลักษณะของ warrant
1.1 สัดส่ วนจานวนหุ น้ รองรับต่อจานวนหุ ้นที่
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั 2 เท่ากับ

  50%
1
2

ครบถ้ วน
ตำม
เกณฑ์ 1

เอกสำร
อ้ำงอิง
(ข้ อ/หน้ ำ)



ข้อกาหนดสิ ทธิ (หน้าที่ 3 ข้อ 1.1 – ลักษณะ
สาคัญของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (จานวนหุ ้น
สามัญที่จดั สรรไว้เพื่อรองรับใบสาคัญ

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

* เฉพาะจานวนหุ้นรองรับที่ outstanding อนึ่ง หากในการประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อมีมติออก warrant ในครั้งนี้ ผูถ้ ือหุ้น
มีมติอนุมตั ิให้ออกหุ้นเพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ในหลักทรัพย์แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งอื่น หรื อผูถ้ ือหุ ้นมีมติในวาระอื่นใดที่
อาจทาให้จานวนหุ้นรองรับ outstanding ที่จะต้องนามาคานวณเพิ่มขึ้น เช่น การจ่ายเงินปั นผลเกินกว่าที่กาหนด ซึ่ งเป็ นผลให้ตอ้ งมีการ
ปรับสิ ทธิในหลักทรัพย์แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งอื่น เป็ นต้น บริ ษทั ต้องนาหุ ้นรองรับที่อาจเพิ่มขึ้นดังกล่าวมารวมคานวณด้วย

2
Checklist

ครบถ้ วน
ตำม
เกณฑ์ 1

เอกสำร
อ้ำงอิง
(ข้ อ/หน้ ำ)
แสดงสิ ทธิ ))

 > 50% เฉพาะเป็ นการออก warrant ใน
กรณี ใดกรณี หนึ่งต่อไปนี้
ที่ได้รับผ่อนผันจากสานักงานก่อนการเสนอขาย ตาม
หนังสื อที่ ___ลงวันที่ _____
(1) บริ ษทั อยูใ่ นภาวะที่มีความจาเป็ นต้อง
ได้รับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน
(2) เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้าง
หนี้ของบริ ษทั
(3) กรณี ที่มีเหตุจาเป็ นและสมควร และ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
1.2 มีอายุแน่นอน ซึ่ ง  10 ปี นับแต่วนั ที่ออก
warrant (วันที่ 20 มีนาคม 2565)



1.3 กาหนดราคา และอัตราการใช้สิทธิ ไว้อย่าง
แน่นอน



1.4 มีระยะเวลาให้แสดงความจานงในการใช้สิทธิ
ครั้งสุ ดท้าย ≥ 15 วันก่อนวันใช้สิทธิ3



1.5 กาหนดให้มีการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ รองรับให้แล้ว
เสร็ จภายในอายุ warrant



ข้อกาหนดสิ ทธิ (หน้าที่ 4 ข้อ 1.1 – ลักษณะ
สาคัญของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (อายุของ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ))
ข้อกาหนดสิ ทธิ (หน้าที่ 4 ข้อ 1.1 – ลักษณะ
สาคัญของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (อัตราการ
ใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้
สามัญ))
ข้อกาหนดสิ ทธิ (หน้าที่ 9 หัวข้อ 1.2.3 –
ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้
สิ ทธิ )
ข้อกาหนดสิ ทธิ (หน้าที่ 9 หัวข้อ 1.2.2 –
การใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญเพิม่ ทุน)

ทั้งนี้ CD = หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
ESOP = การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการหรื อพนักงานตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรื อพนักงาน
3
ไม่รวมวันใช้สิทธิ

3
Checklist
2. หนังสื อนัดประชุ มผู้ถือหุ้นได้แสดงข้อมูลอย่างน้อย
ดังนี้
2.1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ warrant เช่น
- ราคาหรื ออัตราที่คาดว่าจะเป็ นราคาหรื อ
อัตราการใช้สิทธิ

ครบถ้ วน
ตำม
เกณฑ์ 1



เอกสำร
อ้ำงอิง
(ข้ อ/หน้ ำ)

หนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ :
เอกสารแนบ 4 (หน้าที่ 41 หัวข้อ – อัตรา
การใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ )
หนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ น้ :
เอกสารแนบ 4 (หน้าที่ 41 หัวข้อ –
ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้
สิ ทธิ )
หนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ :
เอกสารแนบ 4 (หน้าที่ 41 หัวข้อ –
ระยะเวลาการใช้สิทธิ )

- ระยะเวลาการใช้สิทธิ



- วันสิ้ นสุ ดของการใช้สิทธิ



- เหตุให้ตอ้ งออกหุ น้ ใหม่เพื่อรองรับการปรับ



หนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ น้ :
เอกสารแนบ 4 (หน้าที่ 43 - 44 หัวข้อ – การ
ปรับสิ ทธิ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ)

- อื่น ๆ (ถ้ามี) ระบุ ________
2.2 ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ น้ (dilution effect) หากมี
การใช้สิทธิครบถ้วน
โดยได้ระบุ
(1) price dilution4



หนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ : เอกสารแนบ
4 (หน้าที่ 42-43 หัวข้อ – ผลกระทบต่อผูถ้ ือ
หุน้ )

สิ ทธิ

4

= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
โดยราคาตลาดหลังเสนอขาย = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จานวนหุน้ paid-up) + (ราคาใช้สิทธิ x จานวนหุน้ รองรับที่เสนอขายครั้งนี้)
จานวนหุน้ paid-up + จานวนหุน้ รองรับที่เสนอขายครั้งนี้

Price dilution

4
Checklist
2. หนังสื อนัดประชุ มผู้ถือหุ้นได้แสดงข้อมูลอย่างน้อย
ดังนี้ (ถ้ามี)
2.2 ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ น้ (dilution effect) หากมี
การใช้สิทธิครบถ้วน
โดยได้ระบุ (ต่อ)
(2) earning per share dilution5 หรื อ control
dilution6
2.3 วิธีการจัดสรรwarrant

2.4 ข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ
_________________________________
3. มติทปี่ ระชุ มผู้ถือหุ้นและอำยุมติ
3.1 บริ ษทั ได้รับมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ออกหุ ้น
รองรับอย่างเพียงพอ
3.2 บริ ษทั ได้เสนอขาย warrant แล้วเสร็ จภายใน 1
ปี นับแต่วนั ที่ที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ มีมติ (ผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์
2565)

5

ครบถ้ วน
ตำม
เกณฑ์ 1

เอกสำร
อ้ำงอิง
(ข้ อ/หน้ ำ)



หนังสื อเชิ ญประชุมผูถ้ ือหุน้ : เอกสารแนบ
4 (หน้าที่ 42-43 หัวข้อ – ผลกระทบต่อผูถ้ ือ
หุน้ )
หนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ : เอกสารแนบ
4 (หน้าที่ 40 - หัวข้อ –วิธีการจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ)






รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ (วาระที่ 5
หน้าที่ 10-11 และวาระที่ 7.2 หน้าที่ 15-16)
ข้อกาหนดสิ ทธิ (หน้าที่ 3 ข้อ 1.1 – ลักษณะ
สาคัญของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (วันที่ออก
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ โดยวันที่ออกใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ตรงกับ วันที่ 21 มีนาคม 2565))

Earnings per share dilution = Earning per share ก่อนเสนอขาย - Earning per share หลังเสนอขาย
Earning per share ก่อนเสนอขาย
โดย Earning per share ก่อนเสนอขาย = กาไรสุทธิ / จานวนหุน้ paid-up
Earnings per share หลังเสนอขาย = กาไรสุทธิ / จานวนหุน้ paid-up + จานวนหุน้ รองรับที่เสนอขายครั้งนี้)
6
Control dilution
=
จานวนหุน้ รองรับที่เสนอขายครั้งนี้
จานวนหุน้ paid-up+ จานวนหุน้ รองรับที่เสนอขายครั้งนี้

5
Checklist
4. ข้ อกำหนดสิ ทธิของ warrant มีรายการอย่างน้อย
ดังนี้
4.1 รายละเอียดของ warrant โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
(1) อายุของ warrant ระบุ 1 ปี

ครบถ้ วน
ตำม
เกณฑ์ 1

เอกสำร
อ้ำงอิง
(ข้ อ/หน้ ำ)



ข้อกาหนดสิ ทธิ (หน้าที่ 4 ข้อ 1.1 – ลักษณะ
สาคัญของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (อายุของ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ))
ข้อกาหนดสิ ทธิ (หน้าที่ 4 ข้อ 1.1 – ลักษณะ
สาคัญของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (ราคาเสนอ
ขายต่อหน่วย และราคาการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้
สามัญ))
ข้อกาหนดสิ ทธิ (หน้าที่ 4 ข้อ 1.1 – ลักษณะ
สาคัญของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (อัตราการ
ใช้สิทธิ))
ข้อกาหนดสิ ทธิ (หน้าที่ 9 ข้อ 1.2.1 วัน
กาหนดการใช้สิทธิ หน้าที่ 9 ข้อ 1.2.2 – การ
ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญเพิ่มทุน และหน้าที่ 9
ข้อ 1.2.3 – ระยะเวลาการแจ้งความจานงใน
การใช้สิทธิ)

(2) ราคาเสนอขาย warrant และราคาใช้สิทธิ



(3) อัตราการใช้สิทธิ



ซื้ อหุ น้

(4) วิธีการใช้สิทธิของ warrant เช่น ใช้สิทธิ
ได้ทุกวันสุ ดท้ายของแต่ละไตรมาส

(5) รายละเอียดสาคัญอื่น (ถ้ามี)
ระบุ____________
4.2 เหตุ เงื่อนไข และกระบวนการในการแก้ไข
เพิ่มเติมข้อกาหนดตาม warrant

4.3 ค่าเสี ยหายที่ผถู ้ ือ warrant จะได้รับในกรณี ที่
บริ ษทั ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นรองรับได้ ซึ่ งต้องไม่ต่า
กว่าส่ วนต่างระหว่างราคาตลาดของหุ ้นของบริ ษทั กับ
ราคาใช้สิทธิ







ข้อกาหนดสิ ทธิ (หน้าที่ 21-28 ข้อ 5 –
เงื่อนไขการปรับสิ ทธิของใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ และหน้าที่ 19-20 ข้อ 3 – การแก้ไข
เพิม่ เติมสิ ทธิและเงื่อนไขของใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ)
ข้อกาหนดสิ ทธิ (หน้าที่ 28-29 ข้อ 6 - การ
ชดใช้ค่าเสี ยหาย กรณี ที่บริ ษทั ไม่สามารถ
จัดให้มีหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้
สิ ทธิ)

6
Checklist
4. ข้ อกำหนดสิ ทธิของ warrant มีรายการอย่างน้อย
ดังนี้ (ต่อ)
4.4 มาตรการคุม้ ครองผูถ้ ือ warrant ซึ่งมี
ข้อกาหนดดังนี้
(1) กรณี มีขอ้ กาหนดให้บริ ษทั สามารถเรี ยก
ให้ผถู ้ ือ warrant ใช้สิทธิ
ก่อนกาหนด บริ ษทั รับรองว่า ข้อกาหนดดังกล่าว
(ก) มีความเป็ นธรรม ชัดเจน และเหตุ
แห่งการเรี ยกให้ใช้สิทธิ
ก่อนกาหนดดังกล่าวต้องอ้างอิงเหตุการณ์หรื อการ
กระทาที่ไม่อยูใ่ นอานาจควบคุมของบุคคลใด ๆ
(ข) กาหนดให้บริ ษทั ต้องเรี ยกให้มีการ
ใช้สิทธิเมื่อมีเหตุการณ์
ที่กาหนดไว้
(ค) มีมาตรการที่เพียงพอซึ่งทาให้ผถู ้ ือ
warrant ในทอดต่อ ๆ ไป
ทราบถึงข้อกาหนดดังกล่าว
(2) กาหนดเหตุและเงื่อนไขในการปรับสิ ทธิ
ในกรณี ดงั ต่อไปนี้พร้อมกับระบุวธิ ี การคานวณ
(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง par value หุ ้น
ของบริ ษทั อันเป็ นผลมาจากการรวมหุ ้นหรื อแบ่งแยก
หุน้
(ข) เมื่อบริ ษทั เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ใน
ราคาที่ต่ากว่าราคาตลาด7
(ค) เมื่อบริ ษทั เสนอขาย CD หรื อ warrant
ในราคาที่ต่ากว่าราคาตลาด7
(ง) เมื่อบริ ษทั จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรื อ
บางส่ วนเป็ นหุ ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้
7

ครบถ้ วน
ตำม
เกณฑ์ 1

เอกสำร
อ้ำงอิง
(ข้ อ/หน้ ำ)



ข้อกาหนดสิ ทธิ (หน้าที่ 21-28 ข้อ 5 –
เงื่อนไขการปรับสิ ทธิ ของใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ)

คือ การเสนอขายหลักทรัพย์โดยมีราคาเสนอขายต่ากว่าราคาตลาดเกิน 10% โดยมีวธิ ีการคานวณราคาเสนอขาย
และราคาตลาดตามหมายเหตุ 1

7
Checklist

ครบถ้ วน
ตำม
เกณฑ์ 1

เอกสำร
อ้ำงอิง
(ข้ อ/หน้ ำ)

(จ) เมื่อบริ ษทั จ่ายเงินปันผลเป็ นเงินซึ่งเกิน
กว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิ
(ฉ) เมื่อมีกรณี อื่นใดในลักษณะเดียวกับ
(ก) ถึง (จ) ที่ทาให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผถู ้ ือ
warrant จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิ ดอ้ ยไปกว่าเดิม
กรณี การปรับสิ ทธิตามข้อ (ข) และ (ค)
บริ ษทั ได้ระบุส่วนลดจากราคาตลาด พร้อมกับวิธีการ
คานวณราคาเสนอขายและราคาตลาดในข้อกาหนด
สิ ทธิแล้ว
ทั้งนี้ หากบริ ษทั จะไม่ดาเนินการปรับ
สิ ทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ตาม
(ก)-(ฉ) บริ ษทั ได้รับผ่อนผันจากสานักงานก่อนการ
เสนอขายแล้ว ตามหนังสื อที่ - ลงวันที่ - .
5. กำรดำเนินกำรภำยหลังกำรเสนอขำย warrant
5.1 บริ ษทั ระบุไว้ในการเสนอขาย warrant ว่า จะ
ปรับสิ ทธิโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้
(1) ปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ หรื อ
(2) ปรับราคาใช้สิทธิ ควบคู่กบั การออก
warrant ใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ
ทั้งนี้ หากบริ ษทั ต้องออกหุ น้ รองรับเพิม่ เติม
บริ ษทั ต้องยืน่ มติที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ที่อนุมตั ิให้ออกหุ ้นรองรับการปรับสิ ทธิ น้ นั
อย่างเพียงพอต่อสานักงาน
ก่อนกำรปรับสิ ทธิ จึงจะถือว่าบริ ษทั ได้รับอนุ ญาตให้
เสนอขายหุน้ รองรับ
5.2 บริ ษทั ระบุไว้ในการเสนอขาย warrant ว่าจะ
ไม่ขยายอายุ warrant
และไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ
เว้นแต่จะเป็ นการปรับสิ ทธิ ตามที่กาหนดในข้อ 4.4 (2)



ข้อกาหนดสิ ทธิ (หน้าที่ 21-28 ข้อ 5 –
เงื่อนไขการปรับสิ ทธิใบสาคัญแสดงสิ ทธิ)



ข้อกาหนดสิ ทธิ (หน้าที่ 4 ข้อ 1.1 – ลักษณะ
สาคัญของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (อัตราการ
ใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ และอายุของ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ))
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บริ ษั ท ขอเรี ยนว่ า บริ ษั ท รั บ ทราบและเข้ า ใจเงื่ อ นไขที่ ต้ อ งปฏิ บ ั ติ ต ามที่ ประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนเกี่ยวกับการขออนุ ญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย warrant และหุ ้น
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
และขอรับรองว่าข้อมูลที่ระบุไว้ในรายการข้างต้นและเอกสารที่แนบมาพร้อม checklist นี้ ถูกต้อง
และตรงต่อความจริ งทุกประการ
ลงชื่อ __________________________
(นายธนัช จุววิ ฒั น์)

ลงชื่อ __________________________
(นายศรุ ต ทับลอย)

ในฐานะกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั พร้อมประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
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หมำยเหตุ 1
กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ทอี่ อกใหม่ ในรำคำต่ำ หมายถึง การเสนอขายหลักทรัพย์ในกรณี ใดกรณี หนึ่ง
ดังต่อไปนี้
1. การเสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ในราคาต่า หมายถึง การเสนอขายหุน้ โดยกาหนดราคา
เสนอขายตาม 1 ให้มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10%
2. การเสนอขาย warrant ในราคาต่า หมายถึง การเสนอขาย warrant และหุน้ รองรับ
โดยกาหนดราคาเสนอขายตาม 1 ให้มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10%
3. การเสนอขายหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ (“CD”) ในราคาต่า หมายถึง การเสนอขาย CD
โดยกาหนดราคาเสนอขายตาม 1 ให้มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10%
1. กำรคำนวณรำคำเสนอขำย
1.1 กรณี เสนอขายหุ น้ ให้ใช้ราคาเสนอขายต่อผูล้ งทุน
1.2 กรณี เสนอขาย warrant ให้ใช้ราคาเสนอขาย warrant บวกราคาใช้สิทธิ ที่จะซื้ อหุ น้
1.3 กรณี เสนอขายหุ น้ ควบคู่ไปกับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ ให้คานวณดังนี้
((Ps) (Qs)) + ((Pw)(Qw)) + ((Ep)( Qx))
Qs + Qx
ทั้งนี้ โดยที่
Ps = ราคาเสนอขายหุน้
Qs = จานวนหุ น้ ที่เสนอขายควบคู่ไปกับ warrant
Pw = ราคาเสนอขาย warrant
Qw = จานวน warrant ที่เสนอขายควบคู่ไปกับหุน้
Ep = ราคาใช้สิทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ ตาม warrant
Qx = จานวนหุน้ ที่จะได้รับจากการใช้สิทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ ตาม Qw
1.4 กรณี เสนอขาย CD ให้ใช้ราคาเสนอขาย CD หารด้วยอัตราแปลงสภาพ
2. กำรคำนวณรำคำตลำด ให้ใช้ราคาหนึ่งราคาใดดังต่อไปนี้
2.1 รำคำตลำดถัวเฉลีย่ ถ่ วงน้ำหนักของหุ น้ ย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทาการติดต่อกัน
แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกัน ก่อนวันกาหนดราคาเสนอขาย
(1) ราคาที่นามาถัวเฉลี่ยสามารถใช้ราคาปิ ดหรื อราคาเฉลี่ยของการซื้ อขายหุ ้น
ในแต่ละวันก็ได้
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(2) วันกำหนดรำคำเสนอขำย ให้เป็ นวันใดวันหนึ่ งดังต่อไปนี้
(ก) วันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิให้
บริ ษทั เสนอขาย warrant และหุน้ รองรับในราคาต่า
(ข) วันที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั เสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ในราคาต่า
(ค) วันแรกที่เสนอขายต่อผูล้ งทุน
(ง) วันที่ผลู ้ งทุนมีสิทธิ ซ้ื อหุ น้ ตาม warrant
ทั้งนี้ หากไม่ใช้ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ ้นตลาดตามข้อ 2.1 ให้ระบุความ
เหมาะสมและเหตุผลของการไม่เลือกใช้ราคาตลาดดังกล่าวให้ชดั เจนด้วย
2.2 ราคาที่กาหนดโดยผ่านการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับความต้องการซื้ อและความต้องการ
ขายหุ น้ ที่ออกใหม่ของบริ ษทั เช่น การสารวจความต้องการซื้ อหลักทรัพย์ (book building) เป็ นต้น
2.3 ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึ กษาทางการเงินที่อยูใ่ นบัญชีรายชื่อที่สานักงานให้
ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้เปิ ดเผยสมมติฐานสาคัญที่ใช้ประกอบการคานวณราคาตลาดให้เพียงพอ
และชัดเจนด้วย
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เอกสำรทีต่ ้ องจัดส่ งพร้ อมกับ checklist กำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้น (“warrant”)
และหุ้นทีอ่ อกใหม่ เพื่อรองรับwarrant (“หุ้นรองรับ”) ต่ อผู้ถือหุ้นของบริษัทตำมสั ดส่ วนกำรถือหุ้น

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

เอกสำรทีต่ ้ องจัดส่ งพร้ อมกับ checklist
รายงานผลการเสนอขาย warrant และหุน้ รองรับ
หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่ขออนุมตั ิให้ออกและเสนอขาย
warrant และหุน้ รองรับ
มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่อนุมตั ิให้ออกและเสนอขาย warrant
และหุน้ รองรับ
ข้อกาหนดสิ ทธิ warrant
รายละเอียดการคานวณจานวนหุน้ รองรับ
รายละเอียดการคานวณ dilution effect
หนังสื อสานักงานแจ้งการผ่อนผันการออก warrant ในสัดส่ วน
ที่มากกว่า 50% (ถ้ามี)
หนังสื อสานักงานแจ้งการผ่อนผันให้บริ ษทั ไม่ตอ้ งดาเนิ นการ
ปรับสิ ทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ประกาศกาหนด (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)

