ข้อกำหนดว่ำด้วยสิ ทธิ และหน้ ำที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสำมัญเพิ่ มทุนของบริ ษทั เทคโนเมดิ คลั จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 1 (TM-W1)
วันที่ 24 พฤษภำคม 2565

ข้อกำหนดว่ำด้วยสิ ทธิ และหน้ ำที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสำมัญเพิ่ มทุนของบริ ษทั เทคโนเมดิ คลั จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 1
ใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั เทคโนเมดิคลั จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 1 (“ใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ ” หรือ “TM-W1”) ออกโดยบริษทั เทคโนเมดิคลั จำกัด (มหำชน) (“ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ” หรือ “บริษทั ”) ตำมมติ
ทีป่ ระชุมสำมัญ ผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 19 เมษำยน 2565
ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รบั สิทธิตำมทีไ่ ด้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผูถ้ อื
ใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องผูกพันตำมข้อกำหนดสิทธิทุกประกำร และให้ถอื ว่ำผู้ถอื ใบสำคัญแสดงสิทธิได้รบั ทรำบและเข้ำใจ
ข้อกำหนดต่ำงๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็ นอย่ำงดีแล้ว รวมทัง้ ได้ให้ควำมเห็นชอบกับกำรแต่งตัง้ นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ
และข้อกำหนดต่ำงๆ ในสัญญำแต่งตัง้ นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิดว้ ย
ทัง้ นี้ ผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิทธิจะจัดให้มกี ำรเก็บรักษำข้อกำหนดสิทธิและสัญญำแต่งตัง้ นำยทะเบียนใบสำคัญแสดง
สิทธิไว้ ณ สำนักงำนใหญ่ของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิทธิและสำนักงำนใหญ่ของนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้ผถู้ อื
ใบสำคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิและสัญญำต่ำงๆ ดังกล่ำวได้ในวันและเวลำทำกำรของบุคคลดังกล่ำว (แล้วแต่
กรณี)

บริษทั เทคโนเมดิคลั จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1
สำระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
รำยละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ชื่อ

:

ใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั เทคโนเมดิคลั จำกัด
(มหำชน) ครัง้ ที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ” หรือ “TM-W1”)

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ

:

ระบุช่อื ผูถ้ อื และสำมำรถโอนเปลีย่ นมือได้

วิธกี ำรจัดสรร

:

จัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Right Offering) ในอัตรำส่วน
กำรจัดสรรที่ 3 หุน้ สำมัญเดิม (มูลค่ำหุน้ ทีต่ รำไว้ (par value) หุน้ ละ 0.50 บำท) ต่อ
1 หน่ วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (3:1) โดยบริษทั กำหนดรำยชื่อผูถ้ อื หุน้ สำมัญของบริษทั
ทีม่ สี ทิ ธิรบั จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 26 เมษำยน 2565 (Record date)

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทอ่ี อก :

ไม่เกิน 102,666,662 หน่วย

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย

:

หน่วยละ 0.00 บำท (จัดสรรให้ผถู้ อื หุน้ โดยไม่คดิ มูลค่ำ)

อัตรำกำรใช้สทิ ธิ

:

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วย มีสทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ได้ 1 หุน้ (มูลค่ำ
หุ้นที่ตรำไว้ (par value) หุ้นละ 0.50 บำท) เว้นแต่กรณีมกี ำรปรับอัตรำกำรใช้สทิ ธิ
ตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6 ของข้อกำหนดสิทธิส่วนที่ 2 ทัง้ นี้ ใน
กรณีทม่ี เี ศษของหุน้ สำมัญภำยหลังกำรคำนวณอัตรำกำรใช้สทิ ธิแล้ว ให้ปัดเศษของ
หุน้ นัน้ ทิง้

รำคำกำรใช้สทิ ธิ

:

2.50 บำท (สองบำทห้ำสิบสตำงค์) ต่อหุน้ เว้นแต่กรณีมกี ำรปรับรำคำกำรใช้สทิ ธิตำม
เงือ่ นไขกำรปรับสิทธิตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6 ของข้อกำหนดสิทธิส่วนที่ 2

วันทีอ่ อกใบสำคัญแสดงสิทธิ

:

วันที่ 24 พฤษภำคม 2565

วันครบกำหนดอำยุใบสำคัญ
แสดงสิทธิ

:

วันที่ 23 พฤษภำคม 2568

อำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุน้ สำมัญทีจ่ ดั สรรไว้
เพื่อรองรับกำรใช้สทิ ธิแปลง
สภำพ

:
:

3 ปี นับแต่วนั ทีอ่ อกใบสำคัญแสดงสิทธิ TM-W1
ไม่เกิน 102,666,662 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนหุ้น
รองรับต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ ำยได้แล้วทัง้ หมดของบริษัท ณ วันที่ 18 กุมภำพันธ์
2565 (วันก่อนหน้ำวันประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อพิจำรณำกำรออกและจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิ) เท่ำกับร้อยละ 33.33
*วิธกี ำรคำนวณสัดส่วนหุน้ รองรับ:
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บริษทั เทคโนเมดิคลั จำกัด (มหำชน)

จำนวนหุน้ รองรับสำหรับกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิทอ่ี อกในครัง้ นี้
X 100
จำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั

=

102,666,662 หุน้
307,999,987 หุน้

X 100

= 33.33%

ระยะเวลำกำรใช้สทิ ธิ

:

ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิในกำรซื้อหุ้นรองรับ
ของบริษทั ได้ 4 ครัง้ คือ วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2566 วันที่ 31 พฤษภำคม 2567 วันที่
29 พฤศจิกำยน 2567 และวันที่ 23 พฤษภำคม 2568 ("วันกำหนดกำรใช้สิทธิ ")
โดยวันกำหนดกำรใช้สทิ ธิครัง้ แรกคือวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2566 และวันกำหนดกำร
ใช้สิท ธิค รัง้ สุ ด ท้ำ ยคือ วัน ที่ใ บสำคัญ แสดงสิท ธิมีอ ำยุ ค รบ 3 ปี นั บ จำกวัน ที่อ อก
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 23 พฤษภำคม 2568 โดยหำกวันกำหนดกำรใช้
สิ ท ธิ แ ละวัน ก ำหนดกำรใช้ สิ ท ธิ ค รัง้ สุ ด ท้ ำ ยไม่ ต รงกั บ วัน ท ำกำร ให้ เ ลื่ อ นวัน
กำหนดกำรใช้สทิ ธิและวันกำหนดกำรใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำยขึน้ มำเป็ นวันทำกำรสุดท้ำย
ก่อนหน้ำวันกำหนดกำรใช้สทิ ธิเดิม

กำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้
สิทธิ

:

ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิซ่งึ ประสงค์ทจ่ี ะใช้สทิ ธิในกำรซื้อหุน้ สำมัญ เพิม่ ทุนของบริษทั
จะต้องแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญ เพิ่มทุนตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
(“ควำมจ ำนงในกำรใช้ สิท ธิ ” ) ในระหว่ ำ งเวลำ 09.00 น. ถึง 15.30 น. ภำยใน
ระยะเวลำ 5 วันทำกำรก่อนวันกำหนดกำรใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้ ยกเว้นกำรแสดงควำม
จำนงในกำรใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำย ให้แสดงควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิระหว่ำงเวลำ 09:00
ถึง 15:30 น. ภำยในระยะเวลำ 15 วันก่อนวันกำหนดใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำย

กำรไม่สำมำรถยกเลิกกำรแจ้ง
ควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ

:

เมื่อผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญ เพิม่ ทุนตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิอย่ำงสมบูรณ์แล้ว จะไม่สำมำรถยกเลิกกำรแจ้งควำมจำนงได้ เว้น
แต่เป็ นไปตำมข้อ 5.4.8 ของข้อกำหนดสิทธิส่วนที่ 2

ตลำดรองของใบสำคัญแสดง
สิทธิ

:

บริษั ท จะน ำใบส ำคัญ แสดงสิท ธิเ ข้ำ จดทะเบีย นเป็ นหลัก ทรัพ ย์ จ ดทะเบีย นใน
ตลำดหลัก ทรัพ ย์ ท่ีหุ้น สำมัญ ของบริษัท ท ำกำรซื้อ ขำยอยู่ ใ นขณะนั ้น กล่ ำ วคือ
ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ตลำดรองของหุน้ สำมัญเพิม่ ทุน :
ทีเ่ กิดจำกกำรใช้สทิ ธิตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะนำหุ้นสำมัญ เพิ่มทุนที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิเข้ำจด
ทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ทห่ี นุ้ สำมัญของบริษทั ทำกำร
ซื้อขำยอยู่ในขณะนัน้

เหตุในกำรต้องออกหุน้ ใหม่เพื่อ :
รองรับกำรเปลีย่ นแปลงกำรใช้
สิทธิ

บริษทั จะดำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สทิ ธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สทิ ธิตำมเงือ่ นไขกำร
ปรับสิทธิตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของข้อกำหนดสิทธิส่วนที่ 2 เมื่อมีเหตุกำรณ์ตำมที่
กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งเป็ นเหตุกำรณ์ทม่ี ลี กั ษณะตำมทีก่ ำหนดไว้ในข้อ 11
(4)(ข) ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ ตลำดทุ น ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อ ง กำรขอ
อนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ ทีอ่ อกใหม่ และหุน้
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บริษทั เทคโนเมดิคลั จำกัด (มหำชน)

ทีอ่ อกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 (รวมทัง้ ทีม่ ี
กำรแก้ไขเพิม่ เติม)
วัตถุประสงค์ของกำรออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิและ
ประโยชน์ทบ่ี ริษทั จะพึงได้รบั
จำกกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่
ทุนในครัง้ นี้

:

บริษัทจะนำเงินที่ได้รบั จำกกำรให้สิทธิซ้ือหุ้น เพิม่ ทุนมำใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนใน
กิจกำร และเป็ นกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรเงินของบริษัทในกำรดำเนินโครงกำรใน
อนำคต และเป็ นกำรเพิ่มสภำพคล่องทำงกำรเงิน รวมทัง้ ช่วยเสริมให้บริษัทมีฐำน
เงินทุนทีเ่ ข้มแข็ง เพื่อสร้ำงควำมพร้อมด้ำนเงินทุน ให้มคี วำมยืดหยุ่นทำงกำรเงินใน
กำรดำเนินโครงกำรในอนำคต ทีจ่ ะนำมำซึง่ รำยได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ อันเป็ นประโยชน์แก่บริษทั
และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั

ประโยชน์ทผ่ี ถู้ อื หุน้ ซึง่ ใช้สทิ ธิ :
แปลงสภำพใบสำคัญแสดงสิทธิ
จะพึงได้รบั จำกกำรเพิม่ ทุน

(1) บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของ
กำไรสุทธิ (งบเฉพำะกิจกำร) ที่เหลือหลังจำกหักเงินสำรองตำมกฎหมำยหรือเงิน
สำรองต่ำงๆ ทุกประเภท ตำมที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกฎหมำย
หำกไม่มเี หตุจำเป็ นอื่นใดและกำรจ่ำยเงินปั นผลนัน้ ไม่มผี ลกระทบต่อกำรดำเนินงำน
ปกติของบริษทั อย่ำงมีนัยสำคัญ
(2) ผู้ได้รบั จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิรบั เงินปั นผลจำกกำรดำเนิ นงำน เริ่ม
ตัง้ แต่มกี ำรใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสำมัญตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ และบริษัทได้จดทะเบียน
เพิม่ ทุนชำระแล้ว ต่อกระทรวงพำณิชย์เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
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ส่วนที่ 2
ข้อกำหนดสิ ทธิ ทวไป
ั่
1.

คำจำกัดควำม
เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่น คำและข้อควำมต่ำงๆ ทีใ่ ช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิน้ี ให้มคี วำมหมำยดังต่อไปนี้
"ข้อกำหนดสิทธิ"
: หมำยถึง ข้อกำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำทีข่ องผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับนี้ ซึ่งมีผลบังคับตัง้ แต่วนั ทีอ่ อกใบสำคัญแสดงสิทธิ
รวมทัง้ ทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
"ใบสำคัญแสดงสิทธิ" หรือ “TM-W1”

: หมำยถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษัท เทคโนเมดิ
คัล จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 1 หรือ ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึง่ มีรำยละเอียด
ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

"ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ"

: หมำยถึง เอกสำรทีอ่ อกโดยศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์เพื่อให้แทนใบสำคัญแสดง
สิทธิ

"บริษทั " หรือ "ผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิทธิ"

: หมำยถึง บริษทั เทคโนเมดิคลั จำกัด (มหำชน)

“ประกำศ ทจ. 34/2551”

: หมำยถึง ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่องกำรขอ
อนุ ญำตและกำรอนุ ญำตให้เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ ทีอ่ อกใหม่
และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวำคม
2551 (รวมทัง้ ทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม)

"วันทำกำร"

: หมำยถึง วันที่ธนำคำรพำณิชย์เปิ ดทำกำรตำมปกติในกรุงเทพมหำนคร ซึ่ง
ไม่ใช่ วันเสำร์ วันอำทิตย์ หรือวันอื่นใดทีธ่ นำคำรแห่งประเทศไทยประกำศให้
เป็ นวันหยุดของธนำคำรพำณิชย์

"ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ"

: หมำยถึง ผูท้ รงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละหน่วยตำมข้อ 3.3

"สมุดทะเบียนผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ" หรือ : หมำยถึง สมุดทะเบียน หรือแหล่งข้อมูลทำงทะเบียนซึ่งบันทึกรำยละเอียด
"สมุดทะเบียน"
เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ และผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทเ่ี ก็บรักษำโดยนำย
ทะเบียน
"สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ"

: หมำยถึง สิทธิทงั ้ ปวงในใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกั ดเฉพำะสิทธิ
ในกำรซื้อหุน้ รองรับ สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำร
ประชุมผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ สิทธิในกำรได้รบั ค่ำเสียหำยในกรณีหนุ้ รองรับ
ไม่เพียงพอ

"หุน้ รองรับ"

: หมำยถึง หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั เทคโนเมดิคลั จำกัด (มหำชน) จำนวน
102,666,662 หุน้ ทีจ่ ดั ไว้เพื่อรองรับกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทัง้
หุ้นสำมัญเพิม่ ทุนที่จะออกเพิม่ เติมในกรณีมกี ำรปรับสิทธิภำยใต้ขอ้ กำหนด
สิทธิ
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“หุน้ ”

: หมำยถึง หุน้ สำมัญออกใหม่ของบริษทั เทคโนเมดิคลั จำกัด (มหำชน)

“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนง
ในกำรใช้สทิ ธิ”

: หมำยถึง ระยะเวลำทีผ่ ถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิซ่งึ ประสงค์จะใช้สทิ ธิในกำรซื้อ
หุ้น สำมัญ เพิ่ม ทุ น ของบริษัท สำมำรถแจ้ง ควำมจ ำนงในกำรใช้สิท ธิต ำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.3 ของข้อกำหนดสิทธิส่วนที่ 2

"วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ"

: หมำยถึง วันที่ 24 พฤษภำคม 2565

"วันกำหนดกำรใช้สทิ ธิ"

: ให้มคี วำมหมำยตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.1 ของข้อกำหนดสิทธิส่วนที่ 2

“สำนักงำน ก.ล.ต.”

: หมำยถึง สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

"นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ"

: หมำยถึง บริษัท ศู น ย์ ร ับ ฝำกหลัก ทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เลขที่ 93
ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 02009-9000 โทรสำร : 02-009-9991 เว็บไซต์ (URL) : www.set.or.th/tsd และ/
หรือ นิตบิ ุคคลใดๆ ทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้ ให้เป็ นนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ
รวมถึง นำยทะเบียนรำยใหม่ทร่ี บั โอนสิทธิและหน้ำทีข่ องนำยทะเบียนเกีย่ วกับ
กำรเป็ นนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิน้ี

“ตลำดหลักทรัพย์”

: หมำยถึง ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม
เอ ไอ

"ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์"

: หมำยถึง บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

“ระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์ฯ” : หมำยถึง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่พี ฒ
ั นำขึ้นโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เพื่อ ให้บริษัทจดทะเบียน และบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ใช้สำหรับกำร
จัดทำและเผยแพร่ขอ้ มูลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหลักทรัพย์ และ/หรือ
ผูล้ งทุนทัวไปทรำบ
่
2.

รำยกำรทั ่วไป
ใบสำคัญแสดงสิทธิน้ีเป็ นใบสำคัญแสดงสิทธิทอ่ี อกและเสนอขำยตำมประกำศ ทจ. 34/2551

3.
3.1

ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และผู้ทรงสิ ทธิ ในใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้ ำที่ท่จี ะต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุ ก รำย
สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิทฝ่ี ำกไว้กบั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องระบุช่อื “ศูนย์
รับฝำกหลักทรัพย์” เป็ นผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิแทนในสมุดทะเบียนผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ นำยทะเบียนใบสำคัญ
แสดงสิทธิจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือ ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตำมแบบที่นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ
กำหนดให้แก่ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์
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3.2

บริษทั จะดำเนินกำรให้นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมสัญญำแต่งตัง้ นำยทะเบียนใบสำคัญแสดง
สิทธิทจ่ี ะต้องจัดทำและเก็บรักษำสมุดทะเบียนผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิไว้จนกว่ำใบสำคัญแสดงสิทธิทงั ้ หมดจะมีกำร
ใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ รองรับของบริษทั หรือจนกว่ำครบกำหนดอำยุใบสำคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี)

3.3

ผูท้ รงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ
3.3.1 ผูท้ รงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีทวไป
ั ่ สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกแก่บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีป่ รำกฏ
ชื่อเป็ นเจ้ำของใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนดังกล่ำวที่ระบุ อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใน
ขณะนัน้ ๆ หรือในวันก่อนวันแรกของกำรปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันก่อนวันแรกที่
ขึน้ เครื่องหมำย SP) เว้นแต่จะได้มกี ำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิซง่ึ สำมำรถใช้ยนั กับผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ได้ตำมข้อ 4.1.1 เกิดขึน้ แล้วในวันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนทีเ่ กีย่ วข้องข้ำงต้นซึง่ สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะ
ตกแก่ผรู้ บั โอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
3.3.2 ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีท่ศี ูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์เป็ นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทน สิทธิใน
ใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกแก่บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีน่ ำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รบั แจ้งเป็ นหนังสือจำก
ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ว่ำเป็ นผูท้ รงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนตำมทีศ่ ูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ได้แจ้ง
ต่อนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจำนวนดังกล่ำวจะต้องไม่เกินกว่ำจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในชื่อของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ ทร่ี ะบุอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในขณะนัน้ ๆ หรือในวัน
ก่อนวันแรกของกำรปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันก่อนวันแรกทีข่ น้ึ เครื่องหมำย SP)

3.4

เมื่อศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์แจ้งต่อนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมหี น้ำทีท่ จ่ี ะต้อง
ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผทู้ รงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิทฝ่ี ำกไว้กบั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ และลงทะเบียนให้ผู้
ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิรำยดังกล่ำวเป็ นผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิตำม
จำนวนทีไ่ ด้รบั แจ้งจำกศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เมื่อได้มกี ำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนดังกล่ำวแล้ว
นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะแก้ไขจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิทล่ี งทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถ้ อื ใบสำคัญ
แสดงสิทธิไว้ในชื่อของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ โดยหักจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทไ่ี ด้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้
ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิออก ส่วนจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิทป่ี รำกฏในใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบสำคัญแสดงสิทธิทอ่ี อกให้แก่ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์นัน้ หำกนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ได้ทำกำรแก้ไข
(ไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม) ให้ถอื ว่ำมีจำนวนลดลงตำมจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิทไ่ี ด้แยกไปออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
และลงทะเบียนไว้ในชื่อของผูท้ รงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำว

4.
4.1

กำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิทม่ี ไิ ด้ฝำกไว้กบั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดงั นี้
4.1.1 แบบกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่ำงผูโ้ อนและผูร้ บั โอน กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เมื่อผูโ้ อน
ใบสำคัญแสดงสิทธิซง่ึ เป็ นผูท้ ส่ี มุดทะเบียนผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิระบุช่ือเป็ นเจ้ำของใบสำคัญแสดงสิทธิใน
จำนวนที่จะทำกำรโอน หรือผู้รบั โอนคนสุดท้ำยโดยมีกำรสลักหลังแสดงกำรโอนต่อเนื่องครบถ้วนจำกผู้ท่ี
ปรำกฏชื่อดังกล่ำว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้รบั โอนโดยลงลำยมือชื่อสลักหลัง
แสดงกำรโอนให้ไว้ดว้ ย
ผลของกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่ำงผูร้ บั โอนกับบริษทั กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้ยนั กับ
บริษทั ได้ ก็ต่อเมื่อนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รบั คำขอลงทะเบียนกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อม
ทัง้ ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ผี รู้ บั โอนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงลำยมือชื่อเป็ นผู้รบั โอนในด้ำนหลังของใบสำคัญ
แสดงสิทธินนั ้ ครบถ้วนแล้ว
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4.1.2

4.1.3

4.1.4

ผลของกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่ำงผูร้ บั โอนกับบุคคลภำยนอก กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้
ยันกับบุคคลภำยนอกได้กต็ ่อเมื่อนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงทะเบียนกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว
กำรขอลงทะเบียนกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องกระทำ ณ สำนักงำนใหญ่ของนำยทะเบียนใบสำคัญ
แสดงสิทธิในวันและเวลำทำกำรของนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะต้องทำตำมแบบและวิธกี ำรที่
นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนด โดยผูข้ อลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิทล่ี งลำยมือชื่อ
ครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1.1 พร้อมทัง้ หลักฐำนอื่นๆ ทีย่ นื ยันถึงควำมถูกต้องและควำมสมบูรณ์ของ
กำรโอนและกำรรับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิตำมทีน่ ำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนดให้แก่นำยทะเบียน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ และให้นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิออกใบรับคำขอลงทะเบียนกำรโอนใบสำคัญ
แสดงสิทธิให้แก่ผขู้ อลงทะเบียนนัน้
นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะลงทะเบียนกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผูถ้ อื ใบสำคัญแสดง
สิทธิ พร้อมทัง้ รับรองกำรโอนไว้ในใบสำคัญแสดงสิทธิภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ทีน่ ำยทะเบียนใบสำคัญ
แสดงสิทธิได้รบั คำขอลงทะเบียนและเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องครบถ้วนในกรณีท่ไี ม่ต้องออกใบสำคัญ
แสดงสิท ธิใ ห้ใ หม่ หรือ ภำยใน 15 วัน ท ำกำรนั บ แต่ ว ัน ที่น ำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิท ธิไ ด้ร ับ ค ำขอ
ลงทะเบียนและเอกสำรหลักฐำนทีเ่ กีย่ วข้องครบถ้วนในกรณีทต่ี อ้ งออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้ใหม่
นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมสี ทิ ธิปฏิเสธไม่รบั ดำเนินกำรตำมคำขอลงทะเบียนกำรโอนใบสำคัญแสดง
สิทธิ หำกนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเห็นว่ำกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธินัน้ จะขัดต่อกฎหมำยหรือขัดต่อ
ข้อจำกัดกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ำมี) โดยนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะแจ้งให้ผขู้ อลงทะเบียน
ทรำบภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ที่นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รบั คำขอลงทะเบียนและเอกสำร
หลักฐำนทีเ่ กีย่ วข้อง

4.2

สำหรับกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิท่ฝี ำกไว้กบั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ให้เป็ นไปตำมข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์
ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ และหน่วยงำนกำกับดูแลอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง

5.
5.1

วิ ธีกำรใช้สิทธิ และเงื่อนไขกำรใช้สิทธิ
วันใช้สทิ ธิ
ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้สทิ ธิในกำรซื้อหุน้ รองรับของบริษทั ได้ 4 ครัง้ คือ วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2566 วันที่
31 พฤษภำคม 2567 วันที่ 29 พฤศจิกำยน 2567 และวันที่ 23 พฤษภำคม 2568 ("วันกำหนดกำรใช้สิทธิ ") โดย
วันกำหนดกำรใช้สทิ ธิครัง้ แรกคือวันที่ วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2566 และวันกำหนดกำรใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำยคือวันที่
ใบสำคัญ แสดงสิทธิมอี ำยุครบ 3 ปี นับจำกวันทีอ่ อกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับ วันที่ 23 พฤษภำคม 2568 โดย
หำกวันกำหนดกำรใช้สทิ ธิและวันกำหนดกำรใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำยไม่ตรงกับวันทำกำร ให้เลื่อนวันกำหนดกำรใช้สทิ ธิ
และวันกำหนดกำรใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำยขึน้ มำเป็ นวันทำกำรสุดท้ำยก่อนหน้ำวันกำหนดกำรใช้สทิ ธิเดิม

5.2

กำรใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญเพิม่ ทุน
ในกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิทต่ี นถืออยู่ทงั ้ หมดหรือบำงส่วนก็ได้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิทเ่ี หลือ และไม่ได้ใช้สทิ ธิภำยใน
วันกำหนดกำรใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำย บริษทั จะถือว่ำผู้ ถอื ใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์ทจ่ี ะใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดง
สิทธิดงั กล่ำวและให้ถอื ว่ำใบสำคัญแสดงสิทธินนั ้ ๆ สิน้ สภำพโดยไม่มกี ำรใช้สทิ ธิ

5.3

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ
5.3.1 ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญแต่ละครัง้ (ยกเว้นกำรใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำย)
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5.3.2

5.4

ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิซ่งึ ประสงค์ทจ่ี ะใช้สทิ ธิในกำรซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั จะต้องแจ้งควำม
จำนงในกำรใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ (“ควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ”) ตำมวิธกี ำร
และขัน้ ตอนกำรใช้สทิ ธิตำมข้อ 5.4 ในระหว่ำงเวลำ 09.00 น. ถึง 15.30 น. ภำยในระยะเวลำ 5 วันทำกำร
ก่อนวันกำหนดกำรใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้ (“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ”)
ทัง้ นี้ บริษทั จะแจ้งรำยละเอียดเกี่ยวกับกำหนดวันใช้สทิ ธิ ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ
อัตรำกำรใช้สทิ ธิ รำคำกำรใช้สทิ ธิ รำยละเอียดบัญชีธนำคำรเพื่อกำรจองซื้อและใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดง
สิทธิ บุคคลที่บริษัทจะแต่งตัง้ ให้เป็ นตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ (ถ้ำมี) และสถำนที่ใช้สทิ ธิ
ผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์ฯ เพื่อแจ้งให้ผถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทรำบล่วงหน้ำ ไม่น้อย
กว่ำ 5 วันทำกำรก่อนวันเริม่ ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิแต่ละครัง้
ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญครัง้ สุดท้ำย
ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องแจ้งควำมจำนงตำมวิธกี ำรและขัน้ ตอนกำรใช้สทิ ธิตำมข้อ 5.4 ในระหว่ำง
เวลำ 09.00 น. ถึง 15.30 น. ภำยในระยะเวลำ 15 วันก่อนวันกำหนดใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำย (“ระยะเวลำกำร
แจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ครัง้ สุดท้ำย”)
ทัง้ นี้ บริษทั จะแจ้งรำยละเอียดเกี่ยวกับกำหนดวันใช้สทิ ธิ ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ
ครัง้ สุดท้ำย อัตรำกำรใช้สทิ ธิ รำคำกำรใช้สทิ ธิ รำยละเอียดบัญชีธนำคำรเพื่อกำรจองซื้อและใช้สทิ ธิตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ บุคคลที่บริษัทจะแต่งตัง้ ให้เป็ นตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ (ถ้ำมี) และ
สถำนทีใ่ ช้สทิ ธิ ผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์ฯ เพื่อแจ้งให้ผถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทรำบ
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 5 วันทำกำร ก่อนวันเริม่ ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำย พร้อม
ทัง้ ส่งจดหมำยลงทะเบียนถึงผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตำมรำยชื่อที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิครัง้ สุดท้ำย ทัง้ นี้ บริษทั จะปิ ดสมุดทะเบียน
ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิครัง้ สุดท้ำยเป็ นเวลำ 21 วันก่อนวันกำหนดใช้
สิทธิครัง้ สุดท้ำย และตลำดหลักทรัพย์จะทำกำรขึน้ เครื่องหมำยห้ำมกำรซื้อขำย (SP) เพื่อห้ำมกำรซื้อขำย
ใบส ำคัญ แสดงสิท ธิล่ ว งหน้ ำ 2 วัน ท ำกำรก่ อ นวัน ปิ ด สมุ ด ทะเบีย น หรือ ตำมระยะเวลำอื่น ใดที่ต ลำด
หลัก ทรัพ ย์จ ะก ำหนดสำหรับ กำรขึ้น เครื่อ งหมำยห้ำ มกำรซื้อ ขำยชัวครำว
่
(SP) เพื่อ ห้ำ มกำรซื้อ ขำย
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ทัง้ นี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิจะพักกำรซื้อขำยจนถึงวันกำหนดใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำย
ในกรณีทว่ี นั เริม่ ปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ใช่วนั ทำ
กำรของตลำดหลักทรัพย์ ให้เลื่อนวัน เริม่ ปิ ดสมุดทะเบียนเป็ นวันทำกำรสุดท้ำยก่อนหน้ำวันเริม่ ปิ ดสมุด
ทะเบียนเดิมดังกล่ำว

วิธกี ำรใช้สทิ ธิและขัน้ ตอนกำรใช้สทิ ธิ
5.4.1 ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถขอรับใบแจ้งควำมจำนงกำรใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนได้ทบ่ี ริษทั และ/
หรื อ ตั ว แทนรั บ แจ้ ง ควำมจ ำนงในกำรใช้ สิ ท ธิ (ถ้ ำ มี ) หรื อ ดำวน์ โ หลดจำกเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
(https://www.technomedical.co.th/) โดยสำมำรถแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสำมัญเพิม่ ทุนได้ท่ี
บริษทั และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ (ถ้ำมี) ตำมระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้
สิทธิตำมทีร่ ะบุในข้อ 5.3 ข้ำงต้น
ในกรณีทใ่ี บสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทต่ี อ้ งกำร
ใช้สิทธิต้องแจ้งควำมจำนง และกรอกแบบคำขอเพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิตำมที่ตลำดหลักทรัพย์
กำหนด
ในกรณีท่ผี ู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมบี ญ
ั ชีซ้ือขำยหลักทรัพย์ของตนอยู่ในบัญชี “บริษัท ศูนย์รบั ฝำก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผูฝ้ ำก” ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทต่ี ้องกำรใช้สทิ ธิตอ้ งแจ้งควำมจำนง
และกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิต ำมที่ตลำดหลัก ทรัพย์กำหนด โดยยื่น ต่อบริษัท
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หลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษทั หลักทรัพย์ดงั กล่ำวจะดำเนินกำร
แจ้งกับศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิจำกบัญชี “บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผูฝ้ ำก” โดยศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะดำเนินกำรออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ
เพื่อใช้เป็ นหลักฐำนประกอบกำรใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั
ในกรณีท่ผี ู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มบี ญ
ั ชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่กบั ศูนย์รบั
ฝำกหลักทรัพย์ใน “บัญชีบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์” ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทต่ี อ้ งกำรใช้สทิ ธิ ต้องแจ้งควำม
จำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิตำมทีต่ ลำดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อศูนย์รบั
ฝำกหลัก ทรัพ ย์เ พื่อ ขอถอนใบสำคัญ แสดงสิท ธิจ ำก “บัญ ชีบ ริษัท ผู้อ อกหลัก ทรัพ ย์ ” โดยศู น ย์ร ับ ฝำก
หลักทรัพย์จะดำเนินกำรออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อใช้เป็ นหลักฐำนประกอบกำรใช้สทิ ธิซ้อื หุ้น
สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั
ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ทัง้ ทีถ่ อื เป็ นใบสำคัญแสดงสิทธิ และในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless)) ที่
ประสงค์จะใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญเพิม่ ทุน จะต้องปฏิบตั ติ ำมเงือ่ นไขกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ โดยต้อง
ดำเนินกำรและส่งเอกสำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิภำยในระยะเวลำแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ ดังนี้
ก)
แบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกข้อควำมถูกต้องชัดเจน และ
ครบถ้วนทุกรำยกำร พร้อมลงนำมโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และส่งให้แก่บริษัท และ/หรือ
ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ (ถ้ำมี) ในช่วงระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ
ข)
ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตำมแบบที่ตลำดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิลงลำยมือชื่อผูโ้ อนด้ำนหลัง ตำมจำนวนทีร่ ะบุ ในแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้
สิทธิ ในกรณีท่ผี ู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมไิ ด้ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญทัง้ จำนวนและประสงค์จะมอบ
อำนำจให้บุคคลอื่นมำรับใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิเฉพำะส่วนทีย่ งั
ไม่ได้ใช้สทิ ธิ ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องแนบหนังสือมอบอำนำจซึ่ งลงนำมโดยผูถ้ อื ใบสำคัญ
แสดงสิทธิเพื่อมอบอำนำจให้ผู้อ่นื มำรับใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
เฉพำะส่วนทีย่ งั ไม่ได้ใช้สทิ ธิดงั กล่ำวแทนตน และส่งให้แก่บริษทั และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำม
จำนงในกำรใช้สทิ ธิ (ถ้ำมี)
ค)
ชำระเงินตำมจำนวนทีร่ ะบุในใบแจ้งควำมจำนงกำรใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญเพิม่ ทุน และส่งหลักฐำน
กำรชำระเงินให้แก่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) โดยผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิทป่ี ระสงค์จะใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ จะต้อง (1) โอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรตำมทีบ่ ริษทั
กำหนด ซึ่งจะแจ้งรำยละเอียดให้ท รำบตำมเงื่อนไขข้อ 5.3 โดยให้แนบหลักฐำนกำรโอนเงินที่
ธนำคำรออกให้ พร้อมระบุช่อื -นำมสกุล และเบอร์โทรศัพท์ทส่ี ำมำรถติดต่อไว้ดว้ ย หรือ (2) ชำระ
เป็ นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค ดร๊ำฟท์ ทีส่ ำมำรถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหำนคร ภำยใน 1 วัน
ทำกำร นับจำกวันที่แจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ โดยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรื
อดร๊ำฟ ต้องลงวันทีแ่ ละส่งหลักฐำนประกอบกำรใช้สทิ ธิให้ครบถ้วนก่อนกำหนดกำรใช้สทิ ธิอย่ำง
น้อย 2 วันทำกำร และขีดคร่อมเฉพำะสั ่งจ่ำยให้ถูกต้องตำมรำยละเอียดทีบ่ ริษทั จะแจ้งให้ทรำบ
ตำมเงือ่ นไขข้อ 5.3 โดยให้ระบุช่อื -นำมสกุล และเบอร์โทรศัพท์ทส่ี ำมำรถติดต่อได้ไว้ดำ้ นหลังด้วย
หรือ (3) ชำระโดยวิธกี ำรอื่นตำมแต่ทบ่ี ริษทั และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ
(ถ้ำมี) จะเป็ นผูก้ ำหนดและแจ้งให้ทรำบต่อไป
ทัง้ นี้ กำรใช้สทิ ธิจองซื้อหุน้ สำมัญดังกล่ำวจะสมบูรณ์กต็ ่อเมื่อบริษทั และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้ง
ควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ (ถ้ำมี) ได้รบั ชำระเงินตำมทีร่ ะบุในใบแจ้งควำมจำนงกำรใช้สทิ ธิซ้อื หุน้
สำมัญเพิม่ ทุน หรือสำมำรถเรียกเก็บเงินดังกล่ำวได้แล้วเท่ำนัน้ หำกบริษทั และ/หรือ ตัวแทนรับ
แจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ (ถ้ำมี) ไม่ได้รบั ชำระเงินหรือไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้ไม่ว่ำด้วย
เหตุผลใดๆ ทีม่ ไิ ด้เกิดจำกควำมผิดของบริษทั และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ
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ง)

จ)

(ถ้ำมี) บริษทั จะถือว่ำผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนำว่ำไม่มคี วำมประสงค์ในกำรใช้สทิ ธิและ
ได้ยกเลิกกำรใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนในครัง้ นัน้ โดยบริษทั จะจัดส่งหรือดำเนินกำรให้ตวั แทน
รับแจ้งควำมจำนวนในกำรใช้สทิ ธิ (ถ้ำมี) จัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมกับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรื
อดร๊ำฟท์ทไ่ี ม่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้คนื ให้แก่ผถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน
ภำยใน 10 วันทำกำรนับจำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิ (ในครัง้ นัน้ ๆ) โดยกำรคืนจะเป็ นไปตำม
ระยะเวลำและวิธีก ำรที่ส มำคมบริษัท หลัก ทรัพ ย์ ไ ทยก ำหนดโดยได้ร ับ ควำมเห็น ชอบจำก
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (แต่ทงั ้ นี้ ไม่ถอื เป็ นกำรตัดสิทธิทผ่ี ู้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนในครัง้ ต่อไป เว้นแต่เป็ นกำรใช้สทิ ธิในครัง้
สุดท้ำย บริษัทจะถือว่ำใบสำคัญแสดงสิทธินัน้ ๆ สิ้นสภำพลงโดยไม่มกี ำรใช้สทิ ธิซ่งึ บริษัท และ/
หรือ ตัว แทนรับ แจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิท ธิ (ถ้ำ มี) จะไม่ ร ับ ผิ ดชอบต่อ ดอกเบี้ย และ/หรือ
ค่ำเสียหำยอื่นใดไม่ว่ำกรณีใดๆ)
ผู้ถือ ใบสำคัญ แสดงสิท ธิจ ะต้อ งเป็ น ผู้ร ับ ผิด ชอบค่ ำ อำกรแสตมป์ หรือ ภำษีอ่ืน ใด (ถ้ำ มี) ตำม
บทบัญญัตแิ ห่งประมวลรัษฎำกรหรือข้อบังคับหรือกฎหมำยต่ำงๆ ทีใ่ ช้บงั คับในกำรใช้สทิ ธิซ้อื หุน้
สำมัญตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
หลักฐำนประกอบกำรใช้สทิ ธิ
1)
บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย: สำเนำบัตรประชำชน หรือสำเนำบัตรข้ำรำชกำร หรือ
สำเนำบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจทีย่ งั ไม่หมดอำยุ (ในกรณีมกี ำรเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำ
ให้ช่ือ /ชื่อ สกุ ล ไม่ ต รงกับ ใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ให้แ นบเอกสำรที่อ อกโดยหน่ ว ยงำ น
รำชกำร เช่น ใบแจ้งเปลีย่ นชื่อ/ชื่อสกุล เป็ นต้น) พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
2)
บุคคลธรรมดำต่ำงด้ำว: สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำง ทีย่ งั ไม่หมดอำยุ
พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
3)
นิตบิ ุคคลสัญชำติไทย: สำเนำหนังสือรับรองบริษทั ทีก่ ระทรวงพำณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6
เดือนก่อนวันกำหนดกำรใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้องโดยกรรมกำรผูม้ ี
อำนำจทีม่ ชี อ่ื ปรำกฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษทั นัน้ และเอกสำรหลักฐำนของกรรมกำรผู้
มีอำนำจลงลำยมือชื่อตำม 1) หรือ 2) พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
4)
นิติบุคคลต่ำงด้ำว: สำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนจัดตัง้ นิติบุคคล และ/หรือ หนังสือ
รับรองนิตบิ ุคคล พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องโดยกรรมกำรผูม้ อี ำนำจ และ
เอกสำรหลักฐำนของกรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงลำยมือชื่อตำม 1) หรือ 2) พร้อมลงลำยมือ
ชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง และรับรองโดย Notary public ของประเทศทีอ่ อกเอกสำรนัน้ ไม่
เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดกำรใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ
5)
คัสโตเดียน: สำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียน พร้อมหนังสือแต่งตัง้ คัสโตเดียน และเอกสำร
หลักฐำนของผู้มอี ำนำจลงลำยมือชื่อตำม 1) หรือ 2) พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำ
ถูกต้อง และรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสำรนัน้ ไม่เกิน 6 เดือน
ก่อนวันกำหนดกำรใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ

ทัง้ นี้ หำกผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐำนประกอบกำรใช้สทิ ธิตำมที่กล่ำวข้ำงต้น บริษทั
และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ (ถ้ำมี) ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะถือว่ำผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ไม่ประสงค์จะใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในครัง้ นัน้ ๆ) อย่ำงไรก็ตำม บริษทั และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้ง
ควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ (ถ้ำมี) สำมำรถใช้ดุลพินิจในกำรพิจำรณำให้ผถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ ใช้สทิ ธิตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ตำมควำมเหมำะสม
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บริษทั เทคโนเมดิคลั จำกัด (มหำชน)

5.4.2

5.4.3

5.4.4

5.4.5

จำนวนหน่ วยของใบสำคัญแสดงสิทธิทข่ี อใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนจะต้องเป็ นจำนวนเต็มเท่ำนัน้ โดย
อัตรำกำรใช้สทิ ธิเท่ำกับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่ วยต่อหุน้ สำมัญ 1 (หนึ่ง) หุ้น เว้นแต่กรณีมกี ำร
ปรับอัตรำกำรใช้สทิ ธิตำมเงือ่ นไขกำรปรับสิทธิตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6
จำนวนหุน้ สำมัญทีอ่ อกให้เมื่อมีกำรใช้สทิ ธิจะคำนวณโดยกำรนำจำนวนเงินในกำรใช้สทิ ธิ ซึ่งผูถ้ อื ใบสำคัญ
แสดงสิทธิได้ชำระตำมทีก่ ล่ำวข้ำงต้น หำรด้วยรำคำกำรใช้สทิ ธิในขณะทีม่ กี ำรใช้สิทธินัน้ โดยบริษทั จะออก
หุน้ สำมัญเป็ นจำนวนเต็ม ไม่เกินจำนวนหน่ วยของใบสำคัญแสดงสิทธิคูณด้วยอัตรำกำรใช้สทิ ธิ หำกมีกำร
ปรับรำคำกำรใช้สทิ ธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สทิ ธิแล้วทำให้มเี ศษของหุ้นสำมัญ เหลืออยู่จำกกำรคำนวณ
ดังกล่ำว บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะไม่นำเศษของหุ้นสำมัญ
ดังกล่ำวมำคิดคำนวณ และจะส่งคืนเงินทีเ่ หลือจำกกำรใช้สทิ ธิดงั กล่ำวเป็ นเช็ค ดร๊ำฟท์ ตั ๋วแลกเงินธนำคำร
หรือคำสั ่งจ่ำยเงินของธนำคำร ซึง่ ขีดคร่อมสั ่งจ่ำยเฉพำะชื่อผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ คืนให้แก่ผถู้ อื ใบสำคัญ
แสดงสิทธิ โดยทำงไปรษณียล์ งทะเบียนภำยใน 10 วันทำกำรนับจำกวันกำหนดกำรใช้สทิ ธิ (ในแต่ละครัง้ )
โดยกำรคืนจะเป็ นไปตำมระยะเวลำและวิธีกำรที่สมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนดโดยได้รบั ควำม
เห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยไม่มดี อกเบีย้ ไม่ว่ำในกรณี
ใดๆ
ในกรณีทต่ี ้องมีกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำกำรใช้สทิ ธิตำมเกณฑ์กำรปรับรำคำกำรใช้สทิ ธิ และ/หรือ อัตรำ
กำรใช้สทิ ธิตำมทีร่ ะบุในเงือ่ นไขกำรปรับสิทธิ และส่งผลให้มเี ศษของจำนวนหุน้ สำมัญทีจ่ ะได้รบั จำกกำรใช้
สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิภำยหลังกำรคำนวณอัตรำกำรใช้สทิ ธิให้ตดั เศษของหุน้ ทิง้
ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สทิ ธิในกำรซื้อหุน้ สำมัญไม่ต่ำกว่ำ 100 หุน้ สำมัญ โดยจำนวนหน่ วยของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ขี อใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสำมัญจะต้องเป็ นจำนวนเต็มเท่ำนัน้ อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีท่ผี ู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสทิ ธิในกำรซื้อหุ้นต่ ำกว่ำ 100 หุ้นสำมัญ จะต้องใช้สทิ ธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญในครัง้
เดียวทัง้ จำนวน (ยกเว้นในกำรใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำย ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิจะสำมำรถใช้สทิ ธิในกำรซื้อหุน้
สำมัญโดยไม่มกี ำรกำหนดจำนวนหุน้ สำมัญขัน้ ต่ำ)
หำกบริษทั และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ ได้รบั เอกสำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ
ตำมข้อ 5.4.1 จ) ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือจำนวนเงินทีบ่ ริษทั หรือตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้
สิทธิ (ถ้ำมี) ได้รบั ชำระไม่ครบตำมจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญ หรือ
บริษัทหรือตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ (ถ้ำมี) ตรวจสอบได้ว่ำข้อควำมทีผ่ ู้ถอื ใบสำคัญแสดง
สิทธิกรอกลงในแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญนัน้ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือติดอำกร
แสตมป์ (ถ้ำมี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตำมบทบัญญัตแิ ห่งประมวลรัษฎำกร ข้อบังคับ หรือกฎหมำยต่ำงๆ ผูถ้ อื
ใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำกำรแก้ไขให้ถูกต้องภำยในระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ (ในแต่
ละครัง้ ) หำกผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ทำกำรแก้ไขให้ถูกต้องภำยในระยะเวลำดังกล่ำว บริษทั และ/หรือ
ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ (ถ้ำมี) จะถือว่ำผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใช้
สิทธิซ้อื หุ้นสำมัญ (ในครัง้ นัน้ ๆ) และบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ (ถ้ำมี) จะ
จัดส่งเงินทีไ่ ด้รบั โดยไม่มดี อกเบี้ย และใบสำคัญแสดงสิทธิคนื ให้แก่ผถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ ภำยใน 7 วัน
ทำกำร (กรณีโอนเงินผ่ำนบัญชีเงินฝำกธนำคำรของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตำมที่ได้รบั แจ้งไว้) หรือ
ภำยใน 10 วันทำกำร (กรณีคนื เช็ค ดร๊ำฟท์ ตั ๋วแลกเงินธนำคำร หรือคำสั ่งจ่ำยเงินของธนำคำร ซึง่ ขีดคร่อม
สั ่งจ่ำยเฉพำะชื่อผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยทำงไปรษณียล์ งทะเบียน) นับจำกวันกำหนดกำรใช้สทิ ธิ (ใน
ครัง้ นัน้ ๆ) โดยกำรคืนจะเป็ นไปตำมระยะเวลำและวิธกี ำรทีส่ มำคมบริษทั หลักทรัพย์ไทยกำหนดโดยได้รบั
ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ทัง้ นี้ ผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิสำมำรถแจ้งควำมจำนงกำรใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญใหม่ได้ในวันกำหนดกำรใช้สทิ ธิครัง้ ต่อไป เว้นแต่
กำรใช้สทิ ธิครัง้ นัน้ จะเป็ นกำรใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำย ให้ถอื ว่ำใบสำคัญแสดงสิทธินนั ้ ๆ สิน้ สภำพลงโดยไม่มกี ำร
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5.4.6

5.4.7

5.4.8

5.4.9

ใช้สทิ ธิ บริษทั และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ (ถ้ำมี) จะไม่รบั ผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/
หรือ ค่ำเสียหำยอื่นใดไม่ว่ำกรณีใดๆ)
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินในกำรใช้สทิ ธิไม่ครบถ้วน บริษทั และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำม
จำนงในกำรใช้สทิ ธิ (ถ้ำมี) มีสทิ ธิทจ่ี ะดำเนินกำรตำมลำดับดังต่อไปนี้ ตำมที่บริษทั และ/หรือ ตัวแทนรับ
แจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ (ถ้ำมี) จะเห็นสมควร
ก) ให้ผถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินเพิม่ เติมตำมจำนวนทีป่ ระสงค์จะใช้สทิ ธิให้ครบถ้วนภำยใน
ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้
ข) หำกบริษทั และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ (ถ้ำมี) ไม่ได้รบั เงินครบตำมจำนวนใน
กำรใช้สทิ ธิภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ตำมทีก่ ำหนดในข้อ ก) บริษทั และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำม
จำนงในกำรใช้สทิ ธิ (ถ้ำมี) จะถือว่ำจำนวนหุน้ สำมัญทีใ่ ช้สทิ ธิจองซื้อมีจำนวนเท่ำกับจำนวนเงินที่
ได้รบั จำกกำรใช้สทิ ธิตำมรำคำกำรใช้สทิ ธิในขณะนัน้ หรือ
ค) ถือว่ำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ สิน้ สภำพลงโดยไม่มกี ำรใช้สทิ ธิ สำหรับจำนวนใน
กำรใช้สทิ ธิทไ่ี ม่ได้รบั เงิน
กำรกระทำใดๆ ของบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ (ถ้ำมี) ให้ถือว่ำเป็ นที่
สิน้ สุด
บริษทั และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ (ถ้ำมี) จะถือว่ำมีกำรใช้สทิ ธิเพียงบำงส่วน และ
บริษทั และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ (ถ้ำมี) จะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนทีเ่ หลือ
คืนให้กบั ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 10 วันทำกำรนับจำกวันกำหนดกำรใช้
สิทธิ (ในครัง้ นัน้ ๆ) พร้อมเงินส่วนทีเ่ หลือ (ถ้ำมี) โดยไม่มดี อกเบี้ย โดยชำระเป็ นเช็ค ดร๊ำฟท์ ตั ๋วแลกเงิน
ธนำคำร หรือคำสั ่งจ่ำยเงินของธนำคำร ซึ่งขีดคร่อมสั ่งจ่ำยเฉพำะชื่อผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ (อย่ำงไรก็ดี
ใบสำคัญแสดงสิทธิทย่ี งั ไม่มกี ำรใช้สทิ ธิดงั กล่ำว ยังมีผลต่อไปจนถึงวันกำหนดกำรใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำย เว้น
แต่เป็ นกำรใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำย)
ในกรณีทบ่ี ริษทั และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ (ถ้ำมี) ไม่สำมำรถคืนเงินส่วนทีไ่ ม่ได้ใช้
สิทธิให้แก่ผู้ถอื ใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภำยในระยะเวลำ 7 หรือ 10 วันทำกำรนับแต่วนั ครบกำหนดกำรใช้
สิทธิ (ในครัง้ นัน้ ๆ) (ตำมแต่กรณี) ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รบั ดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี โดย
คำนวณจำกเงินส่วนทีไ่ ม่ได้ใช้สทิ ธินับแต่วนั ทีพ่ ้นกำหนดระยะเวลำดังกล่ำวจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ผถู้ อื
ใบสำคัญแสดงสิทธิได้รบั คืน
อย่ ำงไรก็ดี หำกบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิ ทธิ (ถ้ำมี) ได้ท ำกำรส่งเช็ค
ดร๊ำฟท์ ตั ๋วแลกเงินธนำคำร หรือคำสั ่งจ่ำยเงินของธนำคำร ซึ่งขีดคร่อมสั ่งจ่ำยเฉพำะชื่อผูถ้ อื ใบสำคัญสิทธิ
ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุในหนังสือแสดงควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่ำผู้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้รบั เงินคืนโดยชอบและผู้ถอื ใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/
หรือ ค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
เมื่อผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทป่ี ระสงค์จะใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญเพิม่ ทุน ได้ปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขกำรแจ้งควำม
จำนงกำรใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญเพิม่ ทุน กล่ำวคือ ได้ส่งมอบทัง้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ แบบแสดงควำมจำนงกำร
ใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญ พร้อมทัง้ หลักฐำนประกอบกำรใช้สทิ ธิตำมข้อ 5.4.1 จ) และชำระเงินค่ำใช้สทิ ธิซ้อื หุน้
สำมัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ จะไม่สำมำรถยกเลิกหรือเพิกถอนกำรใช้สทิ ธิ
ได้ เว้นแต่จะได้รบั ควำมยินยอมเป็ นหนังสือจำกบริษทั และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ
(ถ้ำมี)
เมื่อพ้นกำหนดวันกำหนดใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำยแล้ว แต่ผถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิยงั มิได้ปฏิบตั ติ ำมเงือ่ นไขของ
กำรใช้สทิ ธิทบ่ี ริษทั และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ (ถ้ำมี) กำหนดไว้อย่ำงครบถ้วน ให้
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5.4.10

5.4.11

5.4.12

5.4.13

ถือว่ำใบสำคัญแสดงสิทธินัน้ ๆ สิน้ สภำพลงโดยไม่มกี ำรใช้สทิ ธิ และผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สทิ ธิใดๆ
ไม่ได้อกี
ในกรณีท่ผี ู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็ นจำนวนมำกกว่ำจำนวนที่ประสงค์จะใช้
สิทธิ บริษทั และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ (ถ้ำมี) จะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่โดยมี
จำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิทล่ี ดลงให้แก่ผถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำว หำกใบสำคัญแสดงสิทธินนั ้ อยู่
ในระบบใบหุน้ โดยทำงไปรษณียล์ งทะเบียนภำยใน 10 วันทำกำรนับแต่วนั ครบกำหนดกำรใช้สทิ ธิ (ในครัง้
นัน้ ๆ) และจะทำกำรยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิใบเก่ำ
บริษทั จะยื่นขอจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงทุนชำระแล้วของบริษทั ต่อกระทรวงพำณิชย์ตำมจำนวนหุน้ สำมัญที่
ออกใหม่สำหรับกำรใช้สทิ ธิ (ในแต่ละครัง้ ) ภำยใน 14 วันนับแต่วนั ครบกำหนดกำรใช้สทิ ธิ (ในครัง้ นัน้ ๆ)
และบริษทั จะดำเนินกำรให้นำยทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จดชื่อผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทใ่ี ช้สทิ ธิเข้ำเป็ นผู้
ถือหุน้ สำมัญของบริษทั ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ตำมจำนวนหุน้ สำมัญทีไ่ ด้รบั จำกกำรใช้สทิ ธิ (ในครัง้ นัน้ ๆ)
ทัง้ นี้ บริษทั จะดำเนินกำรยื่นคำขอให้รบั หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนทีอ่ อกใหม่เนื่องจำกกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญ
แสดงสิทธิ เป็ นหลักทรัพ ย์จดทะเบียนและเข้ำทำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ภำยใน 30 วันนับแต่วนั
กำหนดกำรใช้สทิ ธิแต่ละครัง้
หุน้ สำมัญใหม่ทอ่ี อกเนื่องจำกกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสทิ ธิและสถำนะเท่ำเทียมกับหุ้น
สำมัญของบริษทั ทีไ่ ด้ออกไปก่อนหน้ำแล้วทุกประกำร นับตัง้ แต่วนั ทีม่ กี ำรจดแจ้งชื่อของผูถ้ อื ใบสำคัญแสดง
สิทธิหรือผูร้ บั สิทธิแทนเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั และจดทะเบียนเพิม่ ทุนชำระแล้วเนื่องจำกกำรออกหุน้ สำมัญ
ใหม่จำกกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิกบั กระทรวงพำณิชย์แล้ว
ในกรณี ท่ีหุ้น สำมัญ ที่ส ำรองไว้เ พื่อ รองรับ กำรใช้สิท ธิ ต ำมใบส ำคัญ แสดงสิท ธิไ ม่ เ พีย งพอ บริษัท จะ
ดำเนินกำรชดใช้ค่ำเสียหำยทีเ่ กิดขึน้ ให้แก่ผถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทไ่ี ม่สำมำรถใช้สทิ ธิได้ตำมข้อ 7 อย่ำงไร
ก็ตำม บริษทั จะไม่ชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทไ่ี ม่สำมำรถใช้สทิ ธิได้ ถึงแม้ว่ำจะมีหุน้
รองรับเพียงพอ ในกรณีทผ่ี ถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ นบุคคลต่ำงด้ำวหรือนิตบิ ุคคลต่ำงประเทศทีไ่ ม่สำมำรถ
ใช้สทิ ธิได้ เพรำะถูกจำกัดสิทธิตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ทีร่ ะบุในข้อบังคับของบริษทั
นำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์
: 0-2009-9000
โทรสำร
: 02-009-9991
SET Contact Center
: 0-2009-9999
Website
: http://www.set.or.th/tsd
E-mail
: SETContactCenter@set.or.th
ด้วยบริษทั ผู้ออกหลักทรัพย์ (“ผู้ออกหลักทรัพย์”) ได้นำระบบกำรจองซื้อหุน้ เพิม่ ทุนผูถ้ อื หุน้ เดิม (Right
Offering) และ/หรือกำรใช้สทิ ธิแปลงสภำพหลักทรัพย์ผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ของ บริษทั ศูนย์รบั ฝำก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) มำใช้เพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพและอำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถือ
หลักทรัพย์ โดยจัดให้มชี ่องทำงกำรจองซื้อหุน้ เพิม่ ทุนผู้ถอื หุน้ เดิม (Right Offering) และ/หรือกำรใช้สทิ ธิ
แปลงสภำพหลักทรัพย์เพิม่ เติมอีก 1 ช่องทำงผ่ำนสมำชิกผูฝ้ ำก (บริษทั หลักทรัพย์หรือคัสโตเดียน) ทัง้ นี้
ผู้อ อกหลัก ทรัพ ย์ไ ด้ม อบหมำยให้ TSD จัด ส่ ง ข้อ มูลที่เ กี่ย วข้อ งกับ กำรได้ร ับ สิท ธิ ป ระโยชน์ ข องผู้ถือ
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หลักทรัพย์แต่ละรำยทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรผ่ำนสมำชิกผูฝ้ ำกซึง่ เป็ นตัวแทนทีผ่ ถู้ อื หลักทรัพย์ฝำกหลักทรัพย์ไว้
กับบุคคลดังกล่ำว (ดูรำยละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี www.set.or.th\tsd)]1
นำยทะเบีย นใบส ำคัญ แสดงสิท ธิจ ะรับ ผิด ชอบกำรปิ ดสมุ ด ทะเบีย นผู้ถือ ใบส ำคัญ แสดงสิท ธิ ซึ่ง ใน
สมุดทะเบียนผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยชื่อเต็ม สัญชำติ และทีอ่ ยู่ของผูถ้ อื ใบสำคัญแสดง
สิ ท ธิ แ ละรำยละเอี ย ดอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตำมที่ ศู น ย์ ร ั บ ฝำกหลั ก ทรั พ ย์ ก ำหนด ในกรณี ข้ อ มู ล
ไม่ตรงกัน บริษทั จะถือว่ำสมุดทะเบียนผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ นข้อมูลทีถ่ ูกต้อง
ผู้ถือ ใบส ำคัญ แสดงสิท ธิมีห น้ ำ ที่ใ นกำรแจ้ง กำรเปลี่ย นแปลงหรือ ข้อ ผิด พลำดในรำยละเอีย ดในกำร
ลงบันทึกในสมุดทะเบียนผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ และนำยทะเบียนผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิจะเปลีย่ นแปลง
หรือแก้ไขข้อผิดพลำดดังกล่ำว
5.4.14 วิธกี ำรส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษทั จะดำเนินกำรส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่บุคคลตำมรำยชื่อผูท้ ่ไี ด้รบั กำรจัดสรรใบสำคัญแสดง
สิทธิและบริษทั จะดำเนินกำรออกและส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ ตำมรำยละเอียด ดังนี้
5.4.14.1 กรณีทผ่ี ไู้ ด้รบั กำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มบี ญ
ั ชีขำยหลักทรัพย์กบั บริษทั หลักทรัพย์
ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์/นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิตำม
จำนวนที่ได้รบั จัดสรรให้แก่ผู้ท่ไี ด้รบั กำรจัดสรรทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตำมชื่อทีอ่ ยู่ท่ี
ระบุในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ภำยใน 15 วันทำกำร นับแต่วนั ทีอ่ อกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีน้ี ผู้
ทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรจะไม่สำมำรถขำยใบสำคัญแสดงสิทธิทไ่ี ด้รบั กำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ได้
จนกว่ำจะได้รบั ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอำจได้รบั ภำยหลังจำกทีใ่ บสำคัญแสดงสิทธิเริม่ ซื้อขำยใน
ตลำดหลักทรัพย์แล้ว
5.4.14.2 กรณีทผ่ี ทู้ ไ่ี ด้รบั กำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิมบี ญ
ั ชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์กบั บริษทั หลักทรัพย์
ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์/นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิฝำกไว้กบั
“บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผูฝ้ ำก” และศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะ
บันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทบ่ี ริษทั นัน้ ฝำกหลักทรัพย์อยู่ ในขณะเดียวกันบริษทั
หลักทรัพย์นัน้ ก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิท่ผี ู้ได้รบั จัดสรรฝำกไว้ และออก
หลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผทู้ ไ่ี ด้รบั กำรจัดสรรภำยใน 7 วันทำกำร นับจำกวันทีอ่ อกใบสำคัญแสดง
สิทธิ ในกรณีน้ผี ทู้ ไ่ี ด้รบั กำรจัดสรรจะสำมำรถขำยใบสำคัญแสดงสิทธิในตลำดหลักทรัพย์ได้ทนั ทีท่ี
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุมตั ใิ ห้ทำกำรซื้อขำยใบสำคัญแสดงสิทธิในตลำดหลักทรัพย์
ทัง้ นี้ ชื่อของผูท้ ไ่ี ด้รบั กำรจัดสรรจะต้องตรงกับชื่อเจ้ำของบัญชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์ทผ่ี ทู้ ไ่ี ด้รบั
กำรจัดสรรประสงค์ท่จี ะฝำกใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ มิฉะนัน้ แล้ว บริษัท/ศูนย์รบั ฝำกหลั กทรัพย์/
นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะดำเนินกำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผทู้ ่ี
ได้รบั กำรจัดสรรตำมข้อ 5.4.14.1 แทน
5.4.14.3 กรณีท่ผี ู้ได้รบั กำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะให้ฝำกไว้ในบัญชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์กบั
ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600
ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์/นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิฝำกไว้ท่ี
ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ และศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ
ตำมจำนวนที่ได้รบั กำรจัดสรรไว้ในบัญชีของบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์สมำชิกเลขที่ 600 และออก
หลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผทู้ ไ่ี ด้รบั กำรจัดสรรภำยใน 7 วันทำกำร นับจำกวันทีอ่ อกใบสำคัญแสดง
1

กรณีที่ TSD เป็ นนายทะเบียน
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สิทธิ เมื่อผู้ท่ไี ด้รบั กำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิต้องกำรขำยใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องขอถอน
ใบสำคัญแสดงสิทธิออกจำกบัญชีเลขที่ 600 ดังกล่ำว โดยต้องติดต่อผ่ำนบริษทั หลักทรัพย์ทวไป
ั่
ซึ่ง อำจจะมีค่ ำ ธรรมเนี ย มในกำรดำเนิ น กำรตำมที่ศู น ย์ร ับ ฝำกหลัก ทรัพ ย์ และ/หรือ บริษัท
หลักทรัพย์นัน้ ๆ กำหนด ดังนัน้ ในกรณีน้ี ผู้ท่ไี ด้รบั จัดสรรจะสำมำรถขำยใบสำคัญแสดงสิทธิใน
ตลำดหลักทรัพย์ได้ทนั ทีท่ตี ลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุ ญำตให้ทำกำรซื้อขำยใบสำคัญ
แสดงสิทธิในตลำดหลักทรัพย์ และผู้ท่ไี ด้รบั กำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิได้ดำเนินกำรถอน
ใบสำคัญแสดงสิทธิออกจำกบัญชีเลขที่ 600 ดังกล่ำวแล้ว
5.4.15 กำรส่งมอบหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนทีเ่ กิดจำกกำรใช้สทิ ธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัทตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสำคัญแสดงสิทธิทใ่ี ช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญ สำมำรถเลือกให้บริษัทดำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
5.4.15.1 ในกรณีทผ่ี ถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทใ่ี ช้สทิ ธิซ้อื หุน้ เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้วประสงค์จะขอรับใบหุน้ สำมัญ
โดยให้อ อกใบหุ้น ในนำมของผู้ถือ ใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ศู น ย์ร ับ ฝำกหลัก ทรัพ ย์/ นำยทะเบียน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ จะส่งมอบใบหุน้ ตำมจำนวนทีใ่ ช้สทิ ธิแก่ผถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ ตำมชื่อทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ภำยใน 15 วันทำกำร
นับจำกวันครบกำหนดกำรใช้สทิ ธิ (แต่ละครัง้ ) ในกรณีน้ี ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะใช้สทิ ธิซ้อื
หุน้ สำมัญ จะไม่สำมำรถขำยหุน้ สำมัญทีเ่ กิดจำกกำรใช้สทิ ธิในตลำดหลักทรัพย์ได้จนกว่ำจะได้รบั
ใบหุน้ ซึง่ อำจจะได้รบั ภำยหลังจำกทีห่ นุ้ สำมัญทีเ่ กิดจำกกำรใช้สทิ ธิได้รบั อนุญำตให้เข้ำทำกำรซื้อ
ขำยในตลำดหลักทรัพย์
5.4.15.2 ในกรณีท่ผี ู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ใี ช้สทิ ธิซ้อื หุ้นเป็ นที่เรียบร้อยแล้วไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น
สำมัญ แต่ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์ฝำกหลักทรัพย์ โดยผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ทจ่ี ะ
ฝำกหุน้ สำมัญทีเ่ กิดจำกกำรใช้สทิ ธิไว้ในบัญชีของบริษทั หลักทรัพย์ ซึ่งผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิมี
บัญชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีน้ีศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์/นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะ
ดำเนินกำรนำหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สทิ ธิฝำกไว้กบั “บริษัท ศูนย์ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด เพื่อผูฝ้ ำก” และศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุน้ สำมัญทีบ่ ริษทั
หลักทรัพย์นัน้ ฝำกหุน้ สำมัญอยู่ ในขณะเดียวกันบริษทั หลักทรัพย์นนั ้ ก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวน
หุ้นสำมัญที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญฝำกไว้และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่
ผูใ้ ช้สทิ ธิจองซื้อหุน้ สำมัญภำยใน 7 วัน ทำกำรนับจำกวันครบกำหนดกำรใช้สทิ ธิ (ในแต่ละครัง้ )
ในกรณีน้ีผถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิได้รบั กำรจัดสรรหุน้ สำมัญ จะสำมำรถขำยหุน้ สำมัญทีเ่ กิดจำก
กำรใช้สทิ ธิในตลำดหลักทรัพย์ได้ทนั ทีทต่ี ลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุ ญำตให้หนุ้ สำมัญที่
เกิดจำกกำรใช้สทิ ธิทำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทใ่ี ช้สทิ ธิซ้อื หุน้ เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้วเลือกให้บริษทั ดำเนินกำร
ตำมข้อ 5.4.15.2 ชื่อของผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทใ่ี ช้สทิ ธิซ้อื หุน้ เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้วจะต้องตรงกับ
ชื่อเจ้ำของบัญชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์ทผ่ี ถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ทจ่ี ะฝำกหุน้ สำมัญไว้ในบัญชี
หลักทรัพย์ดงั กล่ำว มิฉะนัน้ บริษทั /ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์/นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ขอ
สงวนสิทธิทจ่ี ะดำเนินกำรออกใบหุน้ แก่ผถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทใ่ี ช้สทิ ธิซ้อื หุน้ เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
ตำมข้อ 5.4.15.1 แทน
5.4.15.3 ในกรณีทผ่ี ถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทใ่ี ช้สทิ ธิซ้อื หุน้ เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้วไม่ประสงค์จะขอรับใบหุน้ แต่
ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ โดยผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ทจ่ี ะฝำกหุน้
สำมัญไว้ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 กรณีน้ี บริษทั จะดำเนินกำรนำหุน้
สำมัญที่ เกิดจำกกำรใช้สิทธิฝำกไว้กบั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ และศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะ
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บันทึกยอดบัญชีจำนวนหุน้ สำมัญ ตำมจำนวนผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิได้รบั กำรจัดสรรไว้ในบัญชี
ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทใ่ี ช้
สิทธิซ้อื หุน้ เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้วภำยใน 7 วัน ทำกำรนับจำกวันครบกำหนดกำรใช้สทิ ธิ (ในแต่ละ
ครัง้ ) เมื่อผูท้ ใ่ี ช้สทิ ธิซ้อื หุน้ เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้วต้องกำรขำยหุน้ ผูท้ ใ่ี ช้สทิ ธิซ้อื หุน้ เป็ นทีเ่ รียบร้อย
แล้ ว ต้ อ งขอถอนหุ้น ออกจำกบัญ ชีเ ลขที่ 600 ดัง กล่ ำ วเสีย ก่ อ น โดยต้ อ งติด ต่ อ ผ่ ำ นบริษัท
หลักทรัพย์ทวไป
ั ่ ซึ่งอำจจะมีค่ำธรรมเนียมในกำรดำเนินตำมทีศ่ ูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ และ/หรือ
บริษทั หลักทรัพย์นัน้ ๆ กำหนด ดังนัน้ ในกรณีน้ี ผูท้ ใ่ี ช้สทิ ธิซ้อื หุน้ เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้วจะสำมำรถ
ขำยหุน้ ทีไ่ ด้รบั ในตลำดหลักทรัพย์ได้ทนั ทีทต่ี ลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุ ญำตให้หนุ้ ของ
บริษทั ทำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ และผูท้ ใ่ี ช้สทิ ธิซ้อื หุน้ เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้วได้ดำเนินกำร
ถอนหุน้ ออกจำกบัญชีเลขที่ 600 ดังกล่ำวแล้ว
5.4.16 ใบสำคัญแสดงสิทธิทบ่ี ริษทั ออกครัง้ นี้ไม่มขี อ้ กำหนดให้ บริษทั สำมำรถเรียกให้ผถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิใช้
สิทธิก่อนระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ

6.

6.1

เงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิ
เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ดอ้ ยไปกว่ำเดิม บริษทั จะดำเนินกำรปรับรำคำกำร
ใช้สทิ ธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สทิ ธิในกำรซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุน ตลอดอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุกำรณ์
ใดเหตุกำรณ์หนึ่งดังต่อไปนี้
เมื่อบริษทั มีกำรเปลีย่ นแปลงมูลค่ำทีต่ รำไว้ของหุน้ ของบริษทั อันเป็ นผลมำจำกกำรรวมหุน้ ทีอ่ อกแล้วของบริษทั หรือ
กำรแบ่งแยกหุน้ ทีอ่ อกแล้วของบริษทั โดยกำรเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้สทิ ธิและอัตรำกำรใช้สทิ ธิจะมีผลบังคับใช้ทนั ที
ตำมทีเ่ ผยแพร่ผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้ มูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ
(1)
รำคำกำรใช้สทิ ธิ จะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี้
𝑃𝑟 𝑖 𝑐𝑒1 = 𝑃𝑟 𝑖 𝑐𝑒0 ×

(2)

อัตรำกำรใช้สทิ ธิ จะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี้
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜1 = 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜0 ×

โดยที่

6.2

[𝑃𝑎𝑟1]
[𝑃𝑎𝑟0]

𝑃𝑟 𝑖 𝑐𝑒1
𝑃𝑟 𝑖 𝑐𝑒0
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜1
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜0
𝑃𝑎𝑟1
𝑃𝑎𝑟0

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

[𝑃𝑎𝑟0]
[𝑃𝑎𝑟1]

รำคำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
รำคำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
มูลค่ำทีต่ รำไว้ของหุน้ สำมัญหลังกำรเปลีย่ นแปลง
มูลค่ำทีต่ รำไว้ของหุน้ สำมัญก่อนกำรเปลีย่ นแปลง

เมื่อบริษทั เสนอขำยหุน้ สำมัญออกใหม่ตอ่ ผูถ้ อื หุน้ เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Right Offering) และ/หรือ ต่อประชำชน
ทัวไป
่ และ/หรือ ต่อบุคคลในวงจำกัด โดย “รำคำสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่” ต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำ
ตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริษทั ” ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สทิ ธิและอัตรำกำรใช้สทิ ธิจะมีผลบังคับทันที
นับตัง้ แต่วนั แรกที่ผู้ซ้อื หุน้ สำมัญจะไม่ได้รบั สิทธิในกำรจองซื้อหุ้น สำมัญทีอ่ อกใหม่ (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขน้ึ
เครื่องหมำย XR) สำหรับกรณีทเ่ี ป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของกำรเสนอ
ขำยหุ้นสำมัญทีอ่ อกใหม่สำหรับกรณีท่เี ป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัวไป
่ และ/หรือ กรณีท่เี ป็ นกำรเสนอขำย
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)
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ในกำรนี้ "รำคำสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่" คำนวณได้จำกจำนวนเงินทัง้ หมดทีบ่ ริษทั จะได้รบั จำกกำรเสนอ
ขำยหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่ หักด้วยค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ทอ่ี อกนัน้ (ถ้ำมี) หำรด้วยจำนวนหุน้
สำมัญทีอ่ อกใหม่ทงั ้ หมด
อนึ่ง ในกรณีท่มี กี ำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่พร้อมกันมำกกว่ำ 1 รำคำกำรเสนอขำย ภำยใต้เงื่อนไขที่
จะต้องจองซื้อหุน้ ดังกล่ำวด้วยกัน ให้นำรำคำเสนอขำยทุกรำคำมำคำนวณรำคำสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่
แต่ในกรณีทก่ี ำรเสนอขำยดังกล่ำวไม่อยู่ภำยในเงือ่ นไขทีต่ อ้ งจองซื้อด้วยกัน ให้นำเฉพำะรำคำเสนอขำยทีต่ ่ำกว่ำร้อย
ละ 90 ของ "รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริษทั " มำคำนวณกำรเปลีย่ นแปลงเท่ำนัน้
"รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริษทั " ได้กำหนดไว้เท่ำกับมูลค่ำกำรซื้อขำยหุน้ สำมัญของบริษทั ทัง้ หมดในแต่
ละวันหำรด้วยจำนวนหุน้ สำมัญของบริษทั ทีม่ กี ำรซื้อขำยทัง้ หมดในตลำดหลักทรัพย์ ในวันดังกล่ำวย้อนหลังระหว่ำง
ระยะเวลำ 15 วันทำกำรติดต่อกันก่อนวันทีใ่ ช้ในกำรคำนวณ
ในกรณีท่ไี ม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท ” เนื่องจำกหุ้นสำมัญไม่มีกำรซื้อขำยใน
ช่วงเวลำดังกล่ำว บริษทั จะดำเนินกำรกำหนดให้ใช้รำคำยุตธิ รรมของหุน้ สำมัญของบริษทั เพื่อใช้ในกำรคำนวณแทน
“วันทีใ่ ช้ในกำรคำนวณ” หมำยถึงวันแรกทีผ่ ซู้ ้อื หุน้ สำมัญจะไม่ได้รบั สิทธิในกำรจองซื้อหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่ (วันแรกที่
ตลำดหลักทรัพย์ขน้ึ เครื่องหมำย XR) สำหรับกรณีทเ่ี ป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม (Right Issue) และ/หรือ วัน
แรกของกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่ สำหรับกรณีทเ่ี ป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัวไป
่ และ/หรือ กรณีท่ี
เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)
“รำคำยุตธิ รรมของหุน้ สำมัญของบริษทั ” หมำยถึง รำคำทีป่ ระเมินโดยทีป่ รึกษำทำงกำรเงินที่สำนักงำน ก.ล.ต. ให้
ควำมเห็นชอบ
(1)
รำคำกำรใช้สทิ ธิ จะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี้
𝑃𝑟 𝑖 𝑐𝑒1 = 𝑃𝑟 𝑖 𝑐𝑒0 ×

(2)

อัตรำกำรใช้สทิ ธิ จะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรคำนวณดังนี้
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜1 = 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜0 ×

โดยที่ 𝑃𝑟 𝑖 𝑐𝑒1 คือ
𝑃𝑟 𝑖 𝑐𝑒0 คือ
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜1
คือ
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜0
คือ
𝑀𝑃
คือ
𝐴
คือ

𝐵

[(𝐴 × 𝑀𝑃) + 𝐵𝑋]
[𝑀𝑃(𝐴 + 𝐵)]

[𝑀𝑃(𝐴 + 𝐵)]
[(𝐴 × 𝑀𝑃) + 𝐵𝑋]

รำคำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
รำคำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
รำคำตลำดของหุน้ สำมัญของบริษทั
จำนวนหุน้ สำมัญทีไ่ ด้เรียกชำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน
ผู้ถือ หุ้น เพื่อ สิท ธิใ นกำรจองซื้อ หุ้น สำมัญที่อ อกใหม่ ก รณี ก ำรเสนอขำยหุ้น
สำมัญให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม และ/หรือวันก่อนวันแรกของกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญที่
ออกใหม่กรณีกำรเสนอหุ้นสำมัญให้แก่ประชำชนทัวไป
่ และ/หรือกรณีเสนอ
ขำยหุน้ สำมัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
คือ จำนวนหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่เพื่อเสนอขำยต่อผูถ้ อื หุน้ เดิม และ/หรือ เสนอขำย
ให้แก่ประชำชนทัวไป
่ และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่
กรณี)
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𝐵𝑋

6.3

คือ จำนวนเงินทีจ่ ะได้รบั ทัง้ สิน้ หลังหักค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรออกหลักทรัพย์
นัน้ (ถ้ำมี) ทัง้ จำกกำรเสนอขำยให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และ/หรือ เสนอขำยให้แก่
ประชำชนทัวไป
่ และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)

เมื่อบริษทั เสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม และ/หรือ เสนอขำยประชำชนทัวไป
่ และ/หรือ บุคคล
ในวงจำกัดโดยที่หลักทรัพย์นัน้ มีสทิ ธิท่จี ะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็ นหุ้นสำมัญได้ หรือให้สทิ ธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญ
(“หลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ทม่ี สี ทิ ธิแปลงสภำพ”) เช่น หุน้ กู้แปลงสภำพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สำมัญ หรือ
ใบแสดงสิทธิในกำรซื้อหุน้ เพิม่ ทุนทีโ่ อนสิทธิได้ (TSR) โดยที่ “รำคำสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญทีจ่ ะออกใหม่เพื่อรองรับ
สิทธิ” ดังกล่ำวต่ำกว่ำ ร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริษทั ”
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สทิ ธิ และอัตรำกำรใช้สทิ ธิจะมีผลบังคับทันทีตงั ้ แต่วนั แรกทีผ่ ซู้ ้อื หุน้ สำมัญจะไม่ได้
รับสิทธิในกำรซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ทีม่ สี ทิ ธิแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญหรือให้สทิ ธิในกำรจองซื้อหุ้น
สำมัญ (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขน้ึ เครื่องหมำย XW) สำหรับกรณีท่เี ป็ นกำรเสนอขำยให้กบั ผู้ถือหุน้ เดิม (Right
Issue) โดยไม่คดิ มูลค่ำ และ/หรือ วันแรกทีผ่ ซู้ ้อื หุน้ สำมัญจะไม่ได้รบั สิทธิในกำรซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ทีม่ สี ทิ ธิ
แปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญ หรือให้สทิ ธิในกำรจองซื้อหุน้ สำมัญ สำหรับกรณีท่ี เป็ นกำรเสนอขำยให้กบั ผูถ้ อื
หุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิท่จี ะแปลงสภำพ /
เปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญได้ หรือให้สทิ ธิในกำรจองซื้อหุน้ สำมัญ กรณีเสนอขำยให้กบั ประชำชนทัวไป
่ และ/หรือ กรณีท่ี
เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือ วันแรกทีผ่ ซู้ ้อื หลักทรัพย์ไม่ได้สทิ ธิรบั ใบสำคัญแสดงสิทธิในกำร
ซื้อหุน้ เพิม่ ทุนทีโ่ อนสิทธิได้ (วันแรกทีต่ ลำดหลักทรัพย์ขน้ึ เครื่องหมำย XT สำหรับกรณีทบ่ี ริษทั มีกำรออกใบแสดง
สิทธิในกำรซื้อหุน้ เพิม่ ทุนทีโ่ อนสิทธิได้ (TSR))
“รำคำสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” คำนวณได้จำกจำนวนเงินทีบ่ ริษทั จะได้รบั จำกกำรขำย
หลักทรัพย์ทใ่ี ห้สทิ ธิทจ่ี ะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญ หรือให้สทิ ธิในกำรจองซื้อหุน้ สำมัญ หรือให้สทิ ธิในกำร
ซื้อหุน้ เพิม่ ทุนทีโ่ อนสิทธิได้ หักด้วยค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรออกหลักทรัพย์นัน้ (ถ้ำมี) รวมกับเงินทีจ่ ะได้รบั จำก
กำรแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญ หรือใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญ หรือให้สทิ ธิในกำรซื้อหุน้ เพิม่ ทุนทีโ่ อนสิทธิได้ นัน้
หำรด้วยจำนวนหุน้ ทัง้ สิน้ ทีต่ อ้ งออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สทิ ธินนั ้
อนึ่ง ในกรณีท่มี กี ำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่พร้อมกันมำกกว่ำ 1 รำคำกำรเสนอขำย ภำยใต้เงื่อนไขที่
จะต้องจองซื้อหุน้ ดังกล่ำวด้วยกัน ให้นำรำคำเสนอขำยทุกรำคำมำคำนวณรำคำสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่
แต่ในกรณีทก่ี ำรเสนอขำยดังกล่ำวไม่อยู่ภำยในเงื่อนไขทีต่ อ้ งจองซื้อด้วยกัน ให้นำเฉพำะรำคำเสนอขำยทีต่ ่ำกว่ำร้อย
ละ 90 ของ "รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริษทั " มำคำนวณกำรเปลีย่ นแปลงเท่ำนัน้
"รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริษทั " มีควำมหมำยเช่นเดียวกับรำยละเอียดในข้อ 6.2 ข้ำงต้น
“วันทีใ่ ช้ในกำรคำนวณ” หมำยถึง วันแรกทีผ่ ซู้ ้อื หุน้ สำมัญจะไม่ได้รบั สิทธิในกำรจองซื้อหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ใดๆ ที่
ให้สทิ ธิแปลงสภำพเปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญหรือให้สทิ ธิในกำรซื้อหุน้ สำมัญ สำหรับกรณีทเ่ี ป็ นกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
ดังกล่ำวให้แก่ ผูถ้ อื หุน้ เดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ท่อี อกใหม่ใดๆ ทีใ่ ห้สทิ ธิ
แปลงสภำพเป็ นหุน้ สำมัญ หรือให้สทิ ธิในกำรซื้อหุน้ สำมัญสำหรับกรณีทเ่ี ป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัวไป
่ และ/
หรือกรณีทเ่ี ป็ นกำรเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือ วันแรกทีผ่ ซู้ ้อื หลักทรัพย์ไม่ได้สิ ทธิรบั ใบสำคัญแสดง
สิทธิในกำรซื้อหุน้ เพิม่ ทุนทีโ่ อนสิทธิได้ (วันแรกทีต่ ลำดหลักทรัพย์ขน้ึ เครื่องหมำย XT สำหรับกรณีทบ่ี ริษทั มีกำรออก
ใบแสดงสิทธิในกำรซื้อหุน้ เพิม่ ทุนทีโ่ อนสิทธิได้ (TSR)) (แล้วแต่กรณี)
(1)

รำคำกำรใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี้
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บริษทั เทคโนเมดิคลั จำกัด (มหำชน)

𝑃𝑟 𝑖 𝑐𝑒1 = 𝑃𝑟 𝑖 𝑐𝑒0 ×

(2)

อัตรำกำรใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี้
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜1 = 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜0 ×

โดยที่ 𝑃𝑟 𝑖 𝑐𝑒1

𝐵

คือ

𝐵𝑋

คือ

[𝑀𝑃(𝐴 + 𝐵)]
[(𝐴 × 𝑀𝑃) + 𝐵𝑋]

คือ
รำคำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
คือ
รำคำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
คือ
อัตรำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
คือ
อัตรำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
คือ
รำคำตลำดของหุน้ สำมัญของบริษทั
คือ
จำนวนหุน้ สำมัญทีไ่ ด้เรียกชำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันกำหนดรำยชื่อผู้
ถือหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record date) เพื่อสิทธิในกำร
จองซื้อหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ทม่ี สี ทิ ธิทจ่ี ะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญ
ได้ หรือให้สทิ ธิในกำรซื้อหุน้ สำมัญ กรณีเสนอขำยให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม และ/หรือ
วันก่อนวันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ทม่ี สี ทิ ธิทจ่ี ะแปลงสภำพ
หรือเปลี่ยนเป็ น หุ้นสำมัญได้ หรือให้สทิ ธิในกำรจองซื้อหุน้ สำมัญ กรณีเสนอ
ขำยต่อประชำชนทัวไป
่ และ/หรือกรณีเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/
หรือ วันก่อนวันแรกของกำรให้สทิ ธิในกำรซื้อหุน้ เพิม่ ทุนทีโ่ อนสิทธิได้ (แล้วแต่
กรณี)
จำนวนหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สทิ ธิของหลักทรัพย์ใดๆ ทีม่ สี ทิ ธิ
ที่จ ะแปลงสภำพหรือ เปลี่ยนเป็ นหุ้น สำมัญได้หรือ ให้สิทธิในกำรจองซื้อหุ้น
สำมัญตำมทีเ่ สนอขำยให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม และ/หรือ เสนอขำยให้แก่ประชำชน
ทัวไป
่ และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด หรือให้สิทธิในกำรซื้อหุ้น
เพิม่ ทุนทีโ่ อนสิทธิได้
จำนวนเงินทีจ่ ะได้รบั ทัง้ สิน้ หลังหักค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรออกหลักทรัพย์
ใดๆ ทีใ่ ห้สทิ ธิทจ่ี ะแปลงสภำพ / เปลีย่ นเป็ นหุน้ สำมัญได้หรือให้สทิ ธิในกำรจอง
ซื้อหุน้ สำมัญ สำหรับกำรเสนอขำยให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม และ/หรือ เสนอขำยให้แก่
ประชำชนทัวไป
่ และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมกับเงินทีจ่ ะ
ได้รบั จำกกำรใช้สทิ ธิแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญได้หรือให้สทิ ธิในกำร
จองซื้อหุน้ สำมัญ หรือให้สทิ ธิในกำรซื้อหุน้ เพิม่ ทุนทีโ่ อนสิทธิได้

𝑃𝑟 𝑖 𝑐𝑒0
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜1
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜0
𝑀𝑃
𝐴

6.4

[(𝐴 × 𝑀𝑃) + 𝐵𝑋]
[𝑀𝑃(𝐴 + 𝐵)]

เมื่อบริษทั จ่ำยเงินปั นผลทัง้ หมดหรือบำงส่วนเป็ นหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำกำรใช้สทิ ธิ และอัตรำกำรใช้สทิ ธิจะมีผลบังคับทันทีตงั ้ แต่วนั แรกทีผ่ ซู้ ้อื หุน้ สำมัญจะไม่มสี ทิ ธิรบั หุน้ ปั นผล (วัน
แรกทีต่ ลำดหลักทรัพย์ขน้ึ เครื่องหมำย XD)
(1)
รำคำกำรใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี้
𝑃𝑟 𝑖 𝑐𝑒1 = 𝑃𝑟 𝑖 𝑐𝑒0 ×

(2)

อัตรำกำรใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี้
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜1 = 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜0 ×

โดยที่

𝑃𝑟 𝑖 𝑐𝑒1
𝑃𝑟 𝑖 𝑐𝑒0

คือ
คือ

[𝐴]
[𝐴 + 𝐵]

[𝐴 + 𝐵]
[𝐴]

รำคำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
รำคำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
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บริษทั เทคโนเมดิคลั จำกัด (มหำชน)
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜1
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜0
𝐴

𝐵

6.5

คือ
อัตรำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
คือ
อัตรำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
คือ
จำนวนหุน้ สำมัญทีไ่ ด้เรียกชำระเต็มมูลค่ำ แล้ว ณ วันก่อนวันกำหนด
รำยชื่อ (Record Date) หรือวันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ เพื่อสิทธิในกำร
รับหุน้ ปั นผล (แล้วแต่กรณี)
คือ
จำนวนหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่ในรูปแบบของหุน้ ปั นผล

เมื่อบริษัทมีกำรจ่ำยเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่ ำอัตรำร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท
หลัง จำกหัก เงิน สำรองตำมกฎหมำย ในรอบระยะเวลำบัญชีใด ๆ ในระหว่ ำงอำยุ ของใบสำคัญแสดงสิท ธิ กำร
เปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สทิ ธิและอัตรำกำรใช้สทิ ธิจะมีผลบังคับทันทีตงั ้ แต่ วนั แรกทีผ่ ซู้ ้อื หุน้ สำมัญจะไม่มสี ทิ ธิรบั เงิน
ปั นผล (วันแรกทีต่ ลำดหลักทรัพย์ขน้ึ เครื่องหมำย XD) โดยบริษทั จะพิจำรณำปรับสิทธิเมื่อมีกำรจ่ำยเงินปั นผล ดังนี้
กำรปรับสิทธิครัง้ เดียวจำกกำรจ่ำยปั นผลประจำปี
บริษัทจะพิจำรณำกำรปรับสิทธิจำกกำรจ่ำยเงินปั นผลประจำปี โดยจะไม่มกี ำรปรับสิทธิเมื่อมีกำรจ่ำยเงินปั นผล
ระหว่ำงกำล แต่จะคำนวณกำรปรับสิทธิครัง้ เดียวตอนจ่ำยเงินปั นผลประจำปี กำรคำนวณกำรปรับสิทธิจะคำนวณ
จำกเงินปั นผลทีจ่ ่ำยในรอบระยะเวลำปี บญ
ั ชี (รวมเงินปั นผลทีจ่ ่ำยระหว่ำงกำลด้วย) (ทัง้ นี้ ในกรณีทม่ี กี ำรจ่ำยเงินปั น
ผลระหว่ำงกำล บริษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องให้ผถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทรำบ)
ทัง้ นี้ อัตรำร้อยละของเงินปั นผลทีจ่ ่ำยให้กบั ผูถ้ อื หุน้ คำนวณโดยนำเงินปั นผลทีจ่ ่ำยออกจริงจำกผลกำรดำเนินงำนใน
แต่ละรอบระยะเวลำบัญชี หำรด้วยกำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริษทั [งบตรวจสอบงวดปี บญ
ั ชีทจ่ี ่ำยเงินปั น
ผล] หลังจำกหักเงินสำรองตำมกฎหมำย ของผลกำรดำเนินงำนของรอบระยะเวลำบัญชีปีเดียวกัน โดยทีเ่ งินปั นผลที่
จ่ำยออกจริงดังกล่ำวให้รวมถึงเงินปั นผลทีจ่ ่ำยระหว่ำงกำลในแต่ละรอบบัญชีดงั กล่ำวด้วย
วันทีใ่ ช้ในกำรคำนวณ หมำยถึง
(1) วันแรกทีผ่ ซู้ ้อื หุน้ สำมัญจะไม่ได้รบั สิทธิในเงินปั นผล (วันแรกทีต่ ลำดหลักทรัพย์ขน้ึ เครื่องหมำย XD) สำหรับกรณี
มีวำระกำรจ่ำยเงินปั นผลเพิม่ เติมในกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจำปี
(2) วัน ที่ข้นึ เครื่อ งหมำย XM สำหรับ กำรประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี ท่มี ีวำระพิจำรณำอนุ มตั ิก ำรไม่จ่ำยเงิน ปั นผล
ประจำปี สำหรับกรณีทม่ี กี ำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลในระหว่ำงปี แต่จะมิได้จ่ำยเงินปั นผลเพิม่ เติมในกำรประชุมผู้
ถือหุน้ ประจำปี เนื่องจำกจะมิได้มกี ำรขึน้ เครื่องหมำย XD
(1)

รำคำกำรใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี้
𝑃𝑟 𝑖 𝑐𝑒1 = 𝑃𝑟 𝑖 𝑐𝑒0 ×

(2)

[𝑀𝑃 − (𝐷 − 𝑅)]
[𝑀𝑃]

อัตรำกำรใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี้
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜1 = 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜0 ×

โดยที่

𝑃𝑟 𝑖 𝑐𝑒1
𝑃𝑟 𝑖 𝑐𝑒0
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜1
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜0
𝑀𝑃

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

[𝑀𝑃]
[𝑀𝑃 − (𝐷 − 𝑅)]

รำคำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
รำคำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
รำคำตลำดของหุน้ สำมัญของบริษทั
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บริษทั เทคโนเมดิคลั จำกัด (มหำชน)
𝐷
𝑅

คือ
เงินปั นผลต่อหุน้ ทีจ่ ่ำยจริงแก่ผถู้ อื หุน้
คือ
เงินปั นผลต่อหุ้นที่คำนวณได้หำกจ่ำยในอัตรำร้อยละ 80 ของกำไร
สุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริษทั (ทีไ่ ด้มกี ำรตรวจสอบแล้วล่ำสุด) หลังจำก
หักเงินสำรองตำมกฎหมำย หำรด้วยจำนวนหุน้ ทัง้ หมดทีม่ สี ทิ ธิได้รบั เงินปั นผล

6.6

ในกรณีท่มี เี หตุกำรณ์อนั ทำให้ผลตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและประโยชน์อนั พึงได้ ซึ่งเป็ น
เหตุกำรณ์ ท่ไี ม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.5 ดังกล่ำวข้ำงต้น ให้เป็ นดุลยพินิจของบริษัทว่ำจะมีกำรพิจำรณำ
ดังต่อไปนี้หรือไม่ ซึ่งจะเป็ นกำรพิจำรณำเพื่อกำหนดกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สทิ ธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สทิ ธิ
(หรือปรับจำนวนหน่ วยใบสำคัญแสดงสิทธิ แทนอัตรำกำรใช้สทิ ธิ) ใหม่อย่ำงเป็ นธรรม โดยไม่ทำให้สทิ ธิของผูถ้ อื
ใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่ำเดิม โดยให้ถือว่ ำผลกำรพิจำรณำนั น้ เป็ นที่สุด และบริษัท จะแจ้งเป็ น หนังสือให้
สำนักงำน ก.ล.ต. และนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิทรำบถึงรำยละเอียดดังกล่ำว รวมทัง้ จัดส่งข้อกำหนดสิทธิ
ฉบับแก้ไขไปยังหน่วยงำนต่ำงๆ ดังกล่ำว ภำยในระยะเวลำ 15 วันนับตัง้ แต่วนั ทีม่ เี หตุให้ตอ้ งดำเนินกำรเปลีย่ นแปลง
กำรใช้สทิ ธิดงั กล่ำว

6.7

กำรคำนวณกำรเปลี่ยนรำคำกำรใช้สทิ ธิและอัตรำกำรใช้สทิ ธิตำมข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 เป็ นอิสระต่อกัน และจะคำนวณ
กำรเปลี่ยนแปลงตำมลำดับเหตุ กำรณ์ ก่อ นหลัง ในกรณีท่มี ีเหตุกำรณ์ ต่ำงๆ จะเกิดขึ้นพร้อมกันให้คำนวณกำร
เปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนี้ คือ ข้อ 6.1 ข้อ 6.5 ข้อ 6.4 ข้อ 6.2 ข้อ 6.3 และข้อ 6.6 โดยในแต่ละลำดับครัง้ ทีม่ กี ำร
คำนวณกำรเปลี่ยนแปลงให้คงสภำพของรำคำกำรใช้สทิ ธิและอัตรำกำรใช้สทิ ธิเป็ นทศนิยม 5 ตำแหน่ ง (ไม่ต้องปั ด
เลขทศนิยมตำแหน่งที่ 5 และทศนิยมตัง้ แต่ตำแหน่งที่ 6 ให้ตดั ทิง้ ทัง้ หมด)

6.8

กำรคำนวณกำรเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้สทิ ธิ และอัตรำกำรใช้สทิ ธิตำมข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 จะไม่มกี ำรเปลีย่ นแปลงซึง่
ทำให้รำคำกำรใช้สทิ ธิใหม่สงู ขึน้ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สทิ ธิลดลง เว้นแต่กรณีกำรรวมหุน้ สำหรับกำรคำนวณจำนวน
เงินจำกกำรใช้สทิ ธิ จะคำนวณจำกรำคำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง (ทศนิยม 5 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุน้
สำมัญ (จำนวน หุน้ สำมัญคำนวณได้จำก อัตรำกำรใช้สทิ ธิใหม่ (ทศนิยม 5 ตำแหน่ ง) คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดง
สิทธิทแ่ี สดงควำมจำนงกำรใช้สทิ ธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุน้ ออกมำเป็ นเศษหุน้ ให้ตดั เศษของหุน้ นัน้ ทิง้ ทัง้ หมด)
ทัง้ นี้ ในกรณีทม่ี กี ำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สทิ ธิจนเป็ นผลทำให้รำคำกำรใช้สทิ ธิใหม่ทค่ี ำนวณตำมสูตรมีรำคำ
ต่ำกว่ำมูลค่ำทีต่ รำไว้ของหุน้ สำมัญ (Par Value) ของบริษทั ให้ใช้มลู ค่ำทีต่ รำไว้ของหุน้ สำมัญของบริษทั เป็ นรำคำใช้
สิทธิใหม่ เว้นแต่กรณีทก่ี ฎหมำยกำหนดเป็ นอย่ำงอื่น สำหรับอัตรำกำรใช้สทิ ธิใหม่ให้ใช้อตั รำทีค่ ำนวณได้ตำมข้อ 6.1
ถึงข้อ 6.6 เช่นเดิม

6.9

บริษทั อำจทำกำรปรับรำคำกำรใช้สทิ ธิควบคู่กบั กำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนกำรปรับอัตรำกำรใช้สทิ ธิก็
ได้

6.10

กำรเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้สทิ ธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สทิ ธิตำมข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 และ/หรือ กำรออกใบสำคัญแสดง
สิทธิใหม่ทดแทนกำรปรับอัตรำกำรใช้สทิ ธิตำมข้อ 6.9 บริษทั จะแจ้งกำรปรับสิทธิผ่ำนระบบเปิ ดเผยสำรสนเทศของ
บริษทั จดทะเบียนผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ โดยเปิ ดเผยก่อน 9.00 น. ของวันทีก่ ำรปรับสิทธิมผี ล
บังคับใช้และแจ้งต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน 15 วันนับแต่วนั ทีก่ ำรปรับสิทธิมผี ลบังคับใช้ และจัดส่งข้อกำหนดสิทธิ
ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมให้แก่ผถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิภำยใน 15 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั กำรร้องขอเป็ นหนังสือจำกผูถ้ อื ใบสำคัญ
แสดงสิทธิและจะจัดให้มกี ำรเก็บรักษำสำเนำข้อกำหนดสิทธิทแ่ี ก้ไขเพิม่ เติม ณ สำนักงำนใหญ่ของบริษทั และ/หรือ
สำนักงำนใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สำมำรถขอ
ตรวจสอบสำเนำข้อกำหนดสิทธิทแ่ี ก้ไขเพิม่ เติมได้ในวันและเวลำทำกำรของสถำนทีด่ งั กล่ำว
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7.
7.1

7.2

ค่ำเสียหำยกรณี ที่บริษทั ไม่สำมำรถจัดให้มีห้นุ รองรับกำรใช้สิทธิ
บริษทั จะชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ ตำมรำยละเอียดดังนี้
บริษทั จะชดใช้ค่ำเสียหำยให้เฉพำะผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทม่ี ำแจ้งควำมจำนงทีจ่ ะใช้สทิ ธิในวันกำหนดกำรใช้สทิ ธิ
(แต่ละครัง้ ) และบริษทั ไม่สำมำรถจัดให้มหี ุน้ สำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิได้อย่ำงครบถ้วน
โดยค่ำเสียหำยทีบ่ ริษทั จะชดใช้ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำว สำมำรถคำนวณได้ตำมที่กำหนดในข้อ 7.3
ยกเว้นกรณีทบ่ี ริษทั ไม่สำมำรถออกหุน้ สำมัญให้แก่ผถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิได้เนื่องจำกข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนกำรถือ
หุ้นของคนที่มไิ ด้มีสญ
ั ชำติไทยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 12 ในกรณีน้ีบริษัทไม่มีหน้ำที่ต้องชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
กำรชดใช้ค่ำเสียหำยตำมข้อ 7.1 บริษทั จะชำระภำยใน 7 วันทำกำร (กรณีโอนเงินผ่ำนบัญชีเงินฝำกธนำคำรของผูถ้ อื
ใบสำคัญแสดงสิทธิทเ่ี ปิ ดในประเทศไทยตำมทีไ่ ด้ระบุไว้ในแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญเพิม่ ทุน ผูถ้ อื
ใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องแนบสำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรหน้ำแรกทีแ่ สดงชื่อ เลขที่บญ
ั ชี ประเภทบัญชี ชื่ อ
สำขำ และเลขทีส่ ำขำ ซึ่งได้ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง โดยชื่อของเจ้ำของบัญชีต้องเป็ นชื่อเดียวกับผูถ้ อื ใบสำคัญ
แสดงสิทธิเท่ำนัน้ ) หรือ ภำยใน 10 วันทำกำร (กรณีคืนเช็ค ดร๊ำฟท์ ตั ๋วแลกเงินธนำคำร หรือคำสั ่งจ่ำยเงินของ
ธนำคำร ซึ่งขีดคร่อมสั ่งจ่ำยเฉพำะชื่อผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน) นับจำกวันกำหนดกำร
ใช้สทิ ธิ[ในครัง้ นัน้ ๆ] ในกรณีทบ่ี ริษทั ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำเสียหำยให้แก่ผถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภำยในระยะเวลำ
ดังกล่ำว ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รบั ดอกเบีย้ ในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณนับแต่วนั ทีพ่ น้ กำหนด 7 หรือ
10 วันทำกำรดังกล่ำว (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่รวม) วันทีผ่ ถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิได้รบั คืนเงินค่ำเสียหำย
อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ หำกบริษัทได้ทำกำรโอนเงินผ่ำนบัญชีเงินฝำกธนำคำรของผูถ้ ือใบสำคัญแสดง
สิทธิทเ่ี ปิ ดในประเทศไทยตำมทีไ่ ด้ระบุไว้ในหนังสือแสดงควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ หรือได้ทำกำรส่งเช็ค ดร๊ำฟท์ ตั ๋ว
แลกเงิน ธนำคำร หรือ ค ำสั ่งจ่ำ ยเงินของธนำคำร ซึ่ง ขีด คร่ อมสั ่งจ่ำยเฉพำะชื่อผู้ถือ ใบสำคัญสิทธิท ำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตำมทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุในหนังสือแสดงควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่ำผู้ถอื ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ได้รบั เงินค่ำเสียหำยคืนแล้วโดยชอบและไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยใด ๆ อีกต่อไป

7.3

กำรคำนวณค่ำเสียหำยทีบ่ ริษทั จะชดใช้ให้แก่ผถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ ตำมข้อ 7.1 มีสตู รกำรคำนวณดังนี้
ค่ำเสียหำยต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย เท่ำกับ B x [MP – EP]
โดยที่ B
MP

EP

คือ จ ำนวนหุ้น สำมัญที่ไม่สำมำรถจัดให้มีหรือ เพิ่ม ขึ้น ได้ตำมอัต รำกำรใช้สิทธิท่เี ปลี่ยนแปลง
เพิม่ ขึน้ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
คือ รำคำเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนักของหุน้ สำมัญของบริษทั ในวันกำหนดกำรใช้สทิ ธิในแต่ละรอบ ซึง่ ผูถ้ อื
ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิมำแสดงควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ (รำคำ
เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุน้ สำมัญของบริษทั คำนวณจำก มูลค่ำซื้อขำยหุน้ สำมัญทัง้ หมด หำร
ด้วยจำนวนหุน้ สำมัญทีม่ กี ำรซื้อขำยทัง้ หมดในตลำดหลักทรัพย์)
คือ รำคำกำรใช้สทิ ธิ หรือรำคำกำรใช้สทิ ธิทม่ี กี ำรเปลีย่ นแปลงตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิล่ำสุด (ถ้ำ
มี)
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บริษทั เทคโนเมดิคลั จำกัด (มหำชน)

ทัง้ นี้ ค่ำเสียหำยทีผ่ ถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รบั ในกรณีทบ่ี ริษทั ไม่สำมำรถจัดให้มหี นุ้ รองรับกำรใช้สทิ ธิได้ ซึง่ ต้อง
ไม่ต่ำกว่ำส่วนต่ำงระหว่ำงรำคำตลำดของหุน้ ของบริษทั ซึ่งเป็ นประเภทเดียวกับหุน้ ทีอ่ อกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ณ วันทีม่ กี ำรใช้สทิ ธิ กับรำคำทีจ่ ะซื้อหุน้ ตำมสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ
7.4

กำรชดใช้ค่ำเสียหำยตำมข้อนี้ให้ถอื เป็ นสิน้ สุด

8.

สิ ทธิ และสภำพของหุ้นรองรับ
หุ้นสำมัญออกใหม่ตำมกำรใช้สทิ ธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสทิ ธิและสภำพเท่ำเทียมกับหุ้น สำมัญของบริษทั ที่
ออกไปก่อนหน้ำนี้ทุกประกำร ซึ่งรวมทัง้ สิทธิในกำรรับเงินปั นผลหรือผลประโยชน์อ่นื ใดทีบ่ ริษทั ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทัง้ นี้
นับแต่วนั ทีก่ ระทรวงพำณิชย์รบั จดทะเบียนเพิม่ ทุนชำระแล้ว และนำยทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ได้จดแจ้งชื่อผูถ้ อื
ใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ นผูถ้ อื หุน้ ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั หำกบริษทั ได้ประกำศวันกำหนดให้สทิ ธิในเงินปั น
ผลหรือผลประโยชน์อ่นื ใดแก่ผถู้ อื หุน้ ก่อนวันทีก่ ระทรวงพำณิชย์รบั จดทะเบีย นเพิม่ ทุนชำระแล้ว และนำยทะเบียนผู้
ถือหุ้นของบริษัทได้จดแจ้งชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิทใ่ี ช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนจะไม่มสี ทิ ธิได้รบั เงินปั นผลหรือผลประโยชน์อ่นื ในครำวนัน้

9.

ข้อจำกัดกำรโอนหุ้น
ตำมข้อบังคับของบริษทั ข้อ 14 (รวมทัง้ ทีจ่ ะมีกำรแก้ไขในภำยหลัง) กำหนดว่ำ หุน้ ของบริษทั ย่อมโอนกันได้อย่ำง
เสรีโดยไม่มขี อ้ จำกัด เว้นแต่กำรโอนหุน้ เช่นนัน้ เป็ นผลทำให้มคี นต่ำงด้ำวถือหุน้ ในบริษทั เกินกว่ำร้อยละสีส่ บิ เก้ำ (49)
ของจำนวนหุน้ ทีไ่ ด้ออกจำหน่ำยแล้วทัง้ หมดของบริษทั กำรโอนหุน้ รำยใดทีจ่ ะทำให้อตั รำส่วนกำรถือหุน้ ของคนต่ำง
ด้ำวของบริษทั เกินอัตรำส่วนข้ำงต้น บริษทั มีสทิ ธิปฏิเสธกำรโอนหุน้ ของบริษทั รำยนัน้ ได้

10.

สถำนภำพของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่อยู่ระหว่ำงกำรแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิ
สถำนะของใบสำคัญแสดงสิทธิทอ่ี ยู่ระหว่ำงวันทีผ่ ถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิและวันก่อน
วันที่กระทรวงพำณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิม่ ทุนชำระแล้วอันเนื่องมำจำกกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมี
สถำนภำพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิทย่ี งั ไม่ได้แจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ และสถำนภำพดังกล่ำวนี้
จะสิน้ สุดลงในวันทีก่ ระทรวงพำณิชย์ได้รบั จดทะเบียนเพิม่ ทุนชำระแล้วอันเนื่องมำจำกกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดง
สิทธิดงั กล่ำวแล้ว
ในกรณีทบ่ี ริษทั มีกำรปรับรำคำกำรใช้สทิ ธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สทิ ธิในช่วงทีบ่ ริษทั ยังไม่ได้นำหุน้ สำมัญเพิม่ ทุน
ทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์ ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทไ่ี ด้ทำ
กำรใช้สทิ ธิแล้วจะได้รบั กำรปรับสิทธิยอ้ นหลัง โดยบริษทั จะดำเนินกำรออกหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนใหม่เพิม่ เติมให้แก่ผถู้ อื
ใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วทีส่ ุดตำมจำนวนทีผ่ ถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิมสี ทิ ธิจะได้รบั หำกรำคำกำรใช้สทิ ธิ และ/หรือ
อัตรำกำรใช้สทิ ธิ (แล้วแต่กรณี) ทีไ่ ด้ปรับใหม่นัน้ มีผลบังคับใช้ อย่ำงไรก็ตำม ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิอำจได้รบั หุน้
สำมัญส่วนเพิม่ ช้ำกว่ำหุน้ สำมัญทีไ่ ด้รบั ก่อนหน้ำนี้แล้ว ทัง้ นี้ไม่เกิน 45 วันนับจำกวันทีม่ กี ำรปรับสิทธิ

11.

ตลำดรองของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่เสนอขำย
บริษทั จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ทห่ี ุน้ สำมัญของบริษทั
ทำกำรซื้อขำยอยู่ในขณะนัน้ ภำยใน 30 วัน นับจำกวันใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้

12.

ข้อจำกัดกำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และข้อจำกัดกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
บริษทั ไม่มขี อ้ จำกัดในกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่ำงไรก็ตำม บริษทั มีขอ้ จำกัดอันสืบเนื่องมำจำกข้อบังคับของ
บริษทั ว่ำด้วยเรื่องอัตรำส่วนกำรถือหุน้ ของคนต่ำงด้ำว โดยมีรำยละเอียดดังนี้
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(ก)

(ข)

(ค)

13.
13.1

13.2
13.3

บริษทั จะไม่ออกหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทเ่ี ป็ นคนต่ำงด้ำว ซึ่งได้ดำเนินกำรใช้สทิ ธิ
ตำมเงื่อนไขกำรแจ้งควำมจำนงกำรใช้สทิ ธิตำมข้อ 5.4 หำกกำรใช้สทิ ธิดงั กล่ำวจะทำให้สดั ส่วนกำรถือหุน้
ของคนต่ำงด้ำวมีจำนวนเกินกว่ำร้อยละ 49 ของจำนวนหุน้ ทีไ่ ด้ออกจำหน่ำยแล้วทัง้ หมดของบริษทั ตำมที่
ระบุในข้อบังคับของบริษทั (รวมทัง้ ข้อบังคับบริษทั ทีจ่ ะมีกำรแก้ไขในภำยหลัง)
หำกข้อจำกัดตำมข้อ (ก) ข้ำงต้นมีผลทำให้ผถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทเ่ี ป็ นคนต่ำงด้ำวทีไ่ ด้ดำเนินกำรใช้สทิ ธิ
ตำมเงื่อนไขกำรแจ้งควำมจำนงกำรใช้สทิ ธิตำมข้อ 5.4 และตำมหลักกำร “มำก่อนได้ก่อน” (First-Come
First-Served) ไม่สำมำรถใช้สทิ ธิได้ตำมจำนวนทีร่ ะบุในใบแจ้งควำมจำนงกำรใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญเพิม่ ทุน
ไม่ว่ำทัง้ หมดหรือบำงส่วน บริษทั และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ (ถ้ำมี) ขอสงวนสิทธิใน
กำรส่งเงินทีเ่ หลือในส่วนทีไ่ ม่สำมำรถใช้สทิ ธิได้คนื ให้แก่ผถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทเ่ี ป็ นคนต่ำงด้ำวดังกล่ำว
โดยเช็ค ดร๊ำฟท์ ตั ๋วแลกเงินธนำคำร หรือคำสั ่งจ่ำยเงินของธนำคำร ซึ่งขีดคร่อมสั ่งจ่ำยเฉพำะชื่อผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 10 วันทำกำรนับจำกวันกำหนดกำรใช้สทิ ธิ (ในครัง้
นัน้ ๆ) ทัง้ นี้ กำรคืนจะเป็ นไปตำมระยะเวลำและวิธกี ำรที่สมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนดโดยได้รบั
ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยไม่มดี อกเบีย้
ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทเ่ี ป็ นคนต่ำงด้ำวจะไม่ได้รบั กำรชดเชยหรือชดใช้ไม่ว่ำในรูปแบบใดจำกบริ ษทั และ
ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ (ถ้ำมี) ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิได้โดยมี
สำเหตุมำจำกข้อจำกัดเรื่องอัตรำส่วนกำรถือหุน้ ของคนต่ำงด้ำวตำมข้อ (ก) ข้ำงต้น

กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิ ทธิ
กำรแก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อกำหนดสิทธิในเรื่องทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิอย่ำงชัดแจ้ง หรือเรื่องทีต่ อ้ ง
ดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมกฎหมำยหรือหลักเกณฑ์ทก่ี ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือคำสั ่งที่มผี ลบังคั บทัวไปหรื
่
อประกำศ หรือข้อบังคับของ
สำนักงำน ก.ล.ต. ทีเ่ กี่ยวข้อง หรือกรณีกำรปรับสิทธิตำมข้อ 6 หรือเรื่องทีไ่ ม่ทำให้สทิ ธิประโยชน์ของผูถ้ อื ใบสำคัญ
แสดงสิทธิด้อยลง หรือเรื่องกำรแก้ไขข้อผิดพลำดที่เห็นได้โดยชัดแจ้ง ให้บริษัทโดยมติอนุ มตั ิจำกคณะกรรมกำร
บริษทั กระทำได้โดยไม่ตอ้ งได้รบั ควำมยินยอมจำกทีป่ ระชุมผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ
กำรแก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อกำหนดสิทธินอกจำกกรณีตำมข้อ 13.1 ต้องได้รบั ควำมยินยอมจำกบริษทั และทีป่ ระชุมผูถ้ อื
ใบสำคัญแสดงสิทธิตำมวิธกี ำรทีร่ ะบุไว้ในข้อ 14
กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิไม่ว่ำกรณีใดๆ ต้องไม่ขดั หรือแย้งกับ ข้อกำหนดตำมประกำศ ทจ. 34/2551
(รวมทัง้ ทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม) และเป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมำยอื่น
ทีเ่ กีย่ วข้องเว้นแต่จะได้รบั กำรผ่อนผัน

13.4

บริษทั และ/หรือ ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สำมำรถเสนอให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิในเรื่องกำรขยำยอำยุของใบสำคัญ
แสดงสิทธิได้ รวมถึงไม่สำมำรถเสนอแก้ไขอัตรำกำรใช้สทิ ธิ และรำคำกำรใช้สทิ ธิ เว้นแต่เป็ นกรณีกำรปรับสิทธิตำม
ข้อ 6

13.5

บริษทั จะดำเนินกำรแจ้งต่อผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรำยให้ทรำบถึงรำยละเอียดกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด
สิทธิตำมทีก่ ล่ำวในข้อ 13.1 หรือ 13.2 ผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์ฯ ทันที และแจ้งเป็ นหนังสือต่อ
สำนักงำน ก.ล.ต. และนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ทรำบถึงรำยละเอียดกำรแก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อกำหนดสิทธิ
ตำมทีก่ ล่ำวในข้อ 13.1 หรือ 13.2 และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิทม่ี กี ำรแก้ไขเปลีย่ นแปลงดังกล่ำวภำยใน 15 วันนับแต่
วันทีก่ ำรแก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อกำหนดสิทธิมผี ลบังคับใช้ให้แก่หน่วยงำนดังกล่ำว และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิทม่ี กี ำร
แก้ไขเปลีย่ นแปลงดังกล่ำวให้แก่ผถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิภำยใน 15 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั กำรร้องขอเป็ นหนังสือจำกผู้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยตำมสมควรตำมทีบ่ ริษทั /นำยทะเบียน/
ข้อกำหนดสิทธิ TM-W1 หน้ำ 25 จำก 28

บริษทั เทคโนเมดิคลั จำกัด (มหำชน)

ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์กำหนด ทัง้ นี้ บริษัทจะจัดให้มกี ำรเก็บรักษำสำเนำข้อกำหนดสิทธิท่แี ก้ไขเปลี่ยนแปลง ณ
สำนักงำนใหญ่ของบริษทั และสำนักงำนใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ (ถ้ำมี) เพื่อให้ผถู้ อื ใบสำคัญ
แสดงสิทธิสำมำรถขอตรวจสอบสำเนำข้อกำหนดสิทธิท่แี ก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ในวันและเวลำทำกำรของสถำนที่
ดังกล่ำว
14.
14.1

กำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
กำรเรียก และ/หรือ กำรประชุมผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้เป็ นไปตำมวิธกี ำรดังต่อไปนี้
บริษทั มีสทิ ธิเรียกกำรประชุมผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิได้ไม่ว่ำในเวลำใดๆ ตำมทีเ่ ห็นสมควร แต่บริษทั ต้องจัดให้มกี ำร
ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติในกำรดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งโดยเร็ว ภำยใน 30 วันนับแต่ วนั เกิด
เหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี้
(ก)
เมื่อมีเหตุกำรณ์สำคัญทีอ่ ำจกระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิอย่ำงเป็ นนัยสำคัญ หรือกระทบต่อ
ควำมสำมำรถของบริษทั ในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมข้อกำหนดสิทธิ หรือ
(ข)
เมื่อบริษัทหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ถี ือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่ น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของจำนวน
หน่ วยของใบสำคัญแสดงสิทธิทเ่ี สนอขำยหรือจัดสรรแล้วเฉพำะทีย่ งั มิได้มกี ำรใช้สทิ ธิ ประสงค์จะเสนอขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิตำมข้อ 13 ทัง้ นี้ บริษทั และ/หรือ ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มสี ทิ ธิทจ่ี ะ
เสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในเรื่องอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตรำกำรใช้สทิ ธิ และรำคำ
กำรใช้สทิ ธิ
ในกรณีทบ่ี ริษทั ไม่ดำเนินกำรเรียกประชุมผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดผูถ้ อื ใบสำคัญแสดง
สิทธิทถ่ี อื ใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของจำนวนหน่ วยของใบสำคัญแสดงสิทธิทเ่ี สนอขำยหรือ
จัดสรรแล้วเฉพำะทีย่ งั มิได้มกี ำรใช้สทิ ธิ ณ ขณะนัน้ สำมำรถดำเนินกำรเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทน
บริษทั ได้
บริษัท จะปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใ นกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสีย ง
ลงคะแนนในกำรประชุมดังกล่ำวภำยใน 21 วันก่อนวันประชุมผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ี
มีสทิ ธิเข้ำร่วมประชุมจะต้องมีรำยชื่อเป็ นผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ ก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนดังกล่ำว (วันก่อนวันแรกที่
ขึน้ เครื่องหมำย XM)
กรณีทบ่ี ริษทั ไม่สำมำรถจัดประชุมได้ทนั ภำยในอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ถอื ว่ำกำรดำเนินกำรประชุมสิน้ สุด
ลงและไม่ได้มกี ำรจัดประชุมในครัง้ นี้

14.2

หนังสือเชิญประชุม
ในกำรเรียกประชุมผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่ำจะเป็ นกำรประชุมเนื่องจำกบริษทั หรือผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิรอ้ ง
ขอ ให้บริษทั ส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ระบุสถำนทีท่ จ่ี ะใช้ประชุมโดยต้องอยู่ในท้องทีอ่ นั เป็ น
ทีต่ งั ้ สำนักงำนใหญ่ของบริษทั หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือกรุงเทพมหำนคร วัน และเวลำทีจ่ ะประชุม รวมทัง้ เรื่องทีจ่ ะ
พิจำรณำในที่ประชุม ) ทำงไปรษณี ย์ลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรำย และแจ้งให้นำยทะเบียนผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิทรำบ เป็ นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนวันประชุมผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ

14.3

กำรมอบฉันทะ
ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิอำจแต่งตัง้ ผูร้ บั มอบฉันทะให้เข้ำร่วมประชุม และ/หรือ ออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมผูถ้ อื
ใบสำคัญแสดงสิทธิครำวใดๆ ก็ได้ โดยผูร้ บั มอบฉันทะดังกล่ำวจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะ (ซึง่ ทำตำมแบบทีบ่ ริษทั
และ/หรือ นำยทะเบียนผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนด และได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมกับหนังสือ
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บริษทั เทคโนเมดิคลั จำกัด (มหำชน)

เชิญประชุม) ต่อประธำนทีป่ ระชุมหรือบุคคลทีป่ ระธำนที่ประชุมมอบหมำยก่อนเริม่ กำรประชุม ผู้ถอื ใบสำคัญแสดง
สิทธิ
14.4

องค์ประชุม
ที่ประชุมผู้ถอื ใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีผู้ถอื ใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้รบั มอบฉันทะจำกผู้ถอื ใบสำคัญแสดงสิทธิ
(ถ้ำมี) มำประชุมไม่น้อยกว่ำ 25 (ยีส่ บิ ห้ำ) รำย หรือไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทงั ้ หมด
และต้องถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันเป็ นจำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจำนวนหน่วยทัง้ หมดของใบสำคัญแสดง
สิทธิทย่ี งั ไม่ได้ใช้สทิ ธิ เข้ำร่วมประชุมจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทไ่ี ด้มกี ำรเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้วถึงหนึ่งชัวโมง
่
แต่จำนวน
ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิซง่ึ มำเข้ำร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้ถอื ว่ำกำรประชุมเป็ นอันระงับไปหำกเป็ นกำรเรียก
ประชุมโดยผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิตำมข้อ 14.1 (ข) ในกรณีทก่ี ำรประชุมดังกล่ำวจัดขึน้ โดยบริษทั บริษทั จะจัดให้มี
กำรประชุมใหม่ภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 7 (เจ็ด) วันแต่ไม่เกิน 14 (สิบสี)่ วัน นับแต่วนั ทีก่ ำหนดเป็ นวันประชุม
ครำวก่อนโดยปฏิบตั ติ ำมข้อ 14.2 ซึง่ ในกำรประชุมครัง้ หลังนี้ไม่บงั คับว่ำจะต้องครบองค์ประชุม

14.5

ประธำนทีป่ ระชุม
ให้ประธำนกรรมกำร หรือรองประธำนกรรมกำร หรือประธำนกรรมกำรตรวจสอบ หรือกรรมกำรรำยใดรำยหนึ่งของ
บริษทั หรือบุคคลทีผ่ ถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิคดั เลือก (เรียงตำมลำดับในกรณีทบ่ี ุคคลก่อนหน้ำไม่เข้ำร่วมประชุม ) ทำ
หน้ำทีเ่ ป็ นประธำนของทีป่ ระชุมผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ

14.6

มติทป่ี ระชุม
มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่ วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
ทัง้ หมดของผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผูร้ บั มอบฉันทะทีเ่ ข้ำประชุมและมีสทิ ธิออกเสีย ง และให้มตินัน้ มีผลผูกพันผู้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทงั ้ หมดไม่ว่ำจะได้เข้ำร่วมประชุมหรือไม่
ในกำรออกเสียงลงคะแนน ให้ผถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิมคี ะแนนเสียงเท่ำกับหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิทถ่ี อื อยู่
โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วยมี 1 เสียง ในกรณีท่คี ะแนนเสียงเห็นด้วยและคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยมีจำนวน
เท่ำกัน ให้ประธำนทีป่ ระชุมมีสทิ ธิออกเสียงชีข้ ำดเพิม่ ขึน้ อีก 1 เสียง
บริษทั จะดำเนินกำรแจ้งมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อตลำดหลักทรัพย์ภำยในวันประชุมหรืออย่ำงช้ำ
ก่อนเปิ ดตลำดหลัก ทรัพย์ช่ว งเช้ำของวันท ำกำรถัดไปนับแต่วนั ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทัง้ แจ้งต่ อ
สำนักงำน ก.ล.ต. และนำยทะเบียนผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ ภำยในระยะเวลำ 14 วันนับแต่วนั ประชุมผูถ้ อื ใบสำคัญ
แสดงสิทธิ

14.7

รำยงำนกำรประชุม
บริษัทจะจัดทำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภำยในระยะเวลำไม่เกิน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยให้ประธำนทีป่ ระชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิในครัง้ นัน้ ๆ เป็ นผู้ลงนำมรับรองรำยงำนกำร
ประชุม และจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมไว้กบั บริษทั ทัง้ นี้ บริษทั จะจัดส่งรำยงำนกำรประชุมให้แก่ผถู้ อื ใบสำคัญแสดง
สิทธิเมื่อได้รบั กำรร้องขอภำยใน 15 วันนับแต่วนั ทีบ่ ริษัทได้รบั กำรร้องขอเป็ นหนังสือจำกผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ
โดยผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิตอ้ งรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยตำมสมควรตำมทีบ่ ริษทั กำหนด

14.8

ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม
บริษทั จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำใช้จ่ำยตำมสมควรทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ ในกำรจัดประชุมผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทุกครัง้
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บริษทั เทคโนเมดิคลั จำกัด (มหำชน)

15.

ผลบังคับข้อกำหนดสิ ทธิ และกฎหมำยที่ใช้บงั คับ
ข้อกำหนดสิทธิน้ีจะมีผลใช้บงั คับในวันทีอ่ อกใบสำคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันกำหนดกำรใช้สิ ทธิครัง้ สุดท้ำย (ซึ่งตรง
กับวันครบกำหนดอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ) โดยข้อกำหนดสิทธิน้จี ะใช้บงั คับ และตีควำมตำมกฎหมำยไทย

ในกรณีทม่ี ขี อ้ ควำมใดในส่วนที่ 2 ของข้อกำหนดสิทธิขดั หรือแย้งกับข้อควำมในส่วนที่ 1 ของข้อกำหนดสิทธิน้ี ให้ขอ้ ควำมใน
ส่วนที่ 1 มีผลใช้บงั คับ และในกรณีทม่ี ขี อ้ ควำมใดๆ ในข้อกำหนดสิทธิน้ีขดั หรือแย้งกับกฎหมำยหรือประกำศใดๆ ทีม่ ผี ลใช้
บังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ขอ้ ควำมตำมกฎหมำยหรือประกำศดังกล่ำวบังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิแทนข้อควำมของ
ข้อกำหนดสิทธิน้ี ทัง้ นี้ เฉพำะในส่วนทีข่ ดั หรือแย้งกันนัน้
ผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิทธิขอรับรองว่ำ จะปฏิบตั ติ ำมรำยละเอียดและเงือ่ นไขของข้อกำหนดสิทธิน้โี ดยเคร่งครัด จึงได้ลงนำมไว้
เป็ นหลักฐำน ณ วันที่ 24 พฤษภำคม 2565

ผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษทั เทคโนเมดิ คลั จำกัด (มหำชน)
ประทับตรำบริษทั

(นำงสุนทรี จรรโลงบุตร)
(นำยศุภพงษ์ จรรโลงบุตร)
กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำม
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