ข้อกำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำทีข่ องผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะ
ซือ้ หุ้นสำมัญ
ของบริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 3 (“TVD–W3”)

ข้อกำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำทีข่ องผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุ้นสำมัญ
ของ บริษทั ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 3 (TVD–W-3) (“ข้อกำหนดสิทธิฯ”)
ใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สำมัญของ บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 3 (TVD–W3)(“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”)
ออกโดยบริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหำชน) ตำมมติท่ีประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2565 ซึ่ง
อนุมตั ิให้บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวนไม่เกิน 223,853,730 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ที่
จองซือ้ และได้รบั กำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขำยให้แก่ ผูถ้ ือหุน้ เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ในอัตรำส่วน 4
(สี่) หุน้ สำมัญเพิ่มทุนต่อ 1 (หนึ่ง) หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รบั สิทธิตำมที่ได้กำหนดไว้ใน
ข้อกำหนดสิทธิฯ โดยบริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ ใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องผูกพันตำมข้อกำหนดสิทธินที ้ กุ ประกำร และให้ถือว่ำผู้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รบั ทรำบและเข้ำใจข้อกำหนดต่ำง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิฯ นีเ้ ป็ นอย่ำงดีแล้ว ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะจัดให้
มีกำรเก็บรักษำสำเนำข้อกำหนดสิทธินีไ้ ว้ ณ สำนักงำนใหญ่ ของบริษัทฯ เพื่อให้ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ สำมำรถขอ
ตรวจสอบสำเนำข้อกำหนดสิทธิฯ ได้ในวัน และ เวลำทำกำรของบริษัทฯ หรือสำมำรถดูขอ้ กำหนดได้จำกเว็บไซต์ของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th
คำจำกัดควำม
คำและข้อควำมต่ำงๆทีใ่ ช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิฯ ให้มีควำมหมำยดังต่อไปนี้
ข้อกำหนดสิทธิฯ

หมำยถึง ข้อกำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของบริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหำชน)
และผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษัท ทีวี
ไดเร็ค จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 3 (TVD–W3)

ตลำดหลักทรัพย์

หมำยถึง ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

หมำยถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนของ บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด
(มหำชน) ครัง้ ที่ 3 (TVD–W3) ชนิดระบุช่ือผูถ้ ือและเปลี่ยนมือได้ และให้
หมำยควำมรวมถึงใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ด้วย

ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ

หมำยถึง เอกสำรที่ออกโดย บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เพื่อใช้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนของ บริษทั ทีวี
ไดเร็ค จำกัด (มหำชน)

บริษัทฯ หรือผู้ออกใบสำคัญ
แสดงสิทธิ

หมำยถึง บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหำชน)

ประกำศ ทจ. 34/2551

หมำยถึง ประกำศคณะกรรมกำรก ำกั บ ตลำดทุ น ที่ ทจ. 34/2551 เรื่ อ ง กำรขอ
อนุญ ำตและกำรอนุญ ำตให้เสนอขำยใบสำคัญ แสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุ้นที่
ออกใหม่และหุน้ ที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

หมำยถึง ผูท้ รงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนของ บริษัท ทีวี
ไดเร็ค จำกัด (มหำชน) และให้รวมถึงผูท้ รงสิทธิในใบแทนใบสำคัญแสดง
สิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหำชน)
หน้า 1 จาก 28 หน้า

ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ

หมำยถึง ระยะเวลำที่ผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิฯ ประสงค์จะใช้สิทธิในกำรซือ้ หุ้น
สำมัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริษั ท ฯ สำมำรถแจ้ง ควำมจ ำนงกำรใช้ สิ ท ธิ ต ำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.3

วันกำหนดกำรใช้สทิ ธิ

หมำยถึง วันที่ผถู้ ือใบสำคัญสิทธิฯ สำมำรถใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ได้ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.1

วันทำกำร

หมำยถึง วันทำกำรของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์

หมำยถึง บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงำน ก.ล.ต.

หมำยถึง สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

สิทธิในใบสำคัญสิทธิฯ

หมำยถึง สิทธิทงั้ ปวงในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพำะสิทธิใน
กำรซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิท ธิฯ และสิทธิ ในกำร
ได้รบั ค่ำเสียหำยในกรณีหนุ้ รองรับไม่เพียงพอ

1.

รำยละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

บริษัทฯ จะออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่เกิน 223,853,730 (สองร้อยยี่สิบสำมล้ำนแปดแสนห้ำหมื่นสำมพัน
เจ็ดร้อยสำมสิบ) หน่วย ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมที่จองซือ้ และได้รบั กำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผถู้ ือหุน้
เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่ำ ในอัตรำกำรจัดสรร 4 (สี่) หุ้นสำมัญ เพิ่มทุนต่อ 1 (หนึ่ง)
หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
1.1

ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหำชน)

ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหำชน)
ครัง้ ที่ 3 (TVD-W3)

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ระบุช่ือผูถ้ ือและสำมำรถโอนเปลีย่ นมือได้

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่
ออกและเสนอขำย

ไม่เกิน 223,853,730 หน่วย

จำนวนหุ้นสำมัญทีส่ ำรองไว้เพื่อ
กำรใช้สิทธิ

ไม่เกิน 223,853,730 หุน้ มูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.50 บำท หรือคิดเป็ นร้อยละ
12.5 ของจำนวนหุน้ ที่ออกและจำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมด ภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้
สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตำมสัดส่วน

วิธีกำรเสนอขำย/อัตรำกำรจัดสรร บริษัทฯ จะดำเนินกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ
ซึ่งได้รบั กำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของ
บริษัทฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering) ในอัตรำส่วน 4 (สี่) หุน้ สำมัญ
เพิ่มทุน ต่อ 1 (หนึ่ง) หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยไม่คิดมูลค่ำ ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีมี
หน้า 2 จาก 28 หน้า

เศษของใบสำคัญ แสดงสิทธิฯ เหลือ จำกกำรคำนวณตำมอัตรำส่วนกำรจัดสรร
ดังกล่ำวให้ปัดเศษทิง้ ทั้งจำนวน ใบสำคัญ แสดง สิทธิฯ ที่เหลือจำกกำรจัดสรร
ทั้งหมด บริษัทฯ จะทำกำรยกเลิกทั้งหมด ทำให้คงเหลือเฉพำะใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ ในจำนวนเท่ำที่จดั สรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ แล้ว
รำคำเสนอขำย

หน่วยละ 0.00 บำท

รำคำกำรใช้สิทธิ

0.85 บำทต่อหุน้ เว้นแต่กรณีมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ
ตำมที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ

วันทีอ่ อกและเสนอขำยใบสำคัญ
แสดงสิทธิ

วันที่ 13 มิถนุ ำยน 2565

อำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

3 ปี นบั แต่วนั ที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ คือวันที่
13 มิถนุ ำยน 2565 และวันที่ครบกำหนดคือวันที่ 12 มิถนุ ำยน 2568 ซึ่งใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯ จะพ้นสภำพกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดไป) โดยบริษัทฯ
จะไม่ ข ยำยอำยุ ข องใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ฯ และไม่ มี ข้อ ก ำหนดเรี ย กให้ผู้ถื อ
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใช้สิทธิก่อนครบกำหนด

วันกำหนดกำรใช้สทิ ธิวันแรก

30 ธันวำคม 2565

วันกำหนดกำรใช้สทิ ธิวันสุดท้ำย

12 มิถนุ ำยน 2568

อัตรำกำรใช้สทิ ธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัทฯ ได้ 1 หุน้ เว้นแต่
กรณี มี ก ำรปรับ อัต รำกำรใช้สิท ธิ ต ำมเงื่อ นไขกำรปรับ สิ ท ธิ ต ำมที่ ก ำหนดไว้ใน
ข้อกำหนดสิทธิฯ

ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ และ
กำหนดกำรใช้สทิ ธิ

ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สำมำรถใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ในวันทำ
กำรสุดท้ำยของเดือนมิถุนำยน และเดือนธันวำคม ตลอดอำยุของใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ เริ่มใช้สิทธิ ครัง้ แรกในทำกำรสุดท้ำยของเดื อนธันวำคม 2565 และวันใช้
สิทธิครัง้ สุดท้ำยคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครบกำหนดอำยุ ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีวนั
ใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำกำรของบริษัทฯ หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดงั กล่ำวเป็ นวันทำกำรสุดท้ำยก่อนหน้ำวันใช้สิทธิดงั กล่ำว

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงใน ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัทฯ จะต้อง
กำรใช้สิทธิ
แจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัทฯ ในระหว่ ำงเวลำ 9.00 น.
ถึง 16.00 น. ภำยในระยะเวลำ 5 วันทำกำรของบริษัทฯ ก่อนวันกำหนดกำรใช้
สิทธิในแต่ละครัง้ สำหรับวันกำหนดกำรใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำย ผูถ้ ือใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งควำมจำนงใน
กำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญไม่นอ้ ยกว่ำ 15 วัน ก่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำย
นำยทะเบี ยนของใบสำคัญ แสดง ศูนย์รบั ฝำกหลัก ทรัพย์ หรือผู้ท่ี ได้รบั แต่งตั้งให้ทำหน้ำที่เป็ น นำยทะเบี ยนของ
สิทธิฯ
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แทน
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ตลำดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ตลำดรองของหุน้ สำมัญทีเ่ กิดจำก บริษัทฯ จะนำหุน้ สำมัญ ที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้ำจด
กำรใช้สิทธิ
ทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ผลกระทบต่อผู้ถือหุน้

1. กำรลดลงของรำคำหุน้ (Price Dilution)
ภำยหลังกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญ เพิ่ มทุนของบริษั ทฯ พร้อมใบสำคัญ
แสดงสิ ท ธิ ฯ TVD–W3 ให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ตำมสัด ส่ วนกำรถื อ หุ้น ในครัง้ นี ้ และ
ผูถ้ ือหุน้ ดังกล่ำว มีกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TVD–W3 ทั้งจำนวนจะ
เกิดผลกระทบด้ำน กำรลดลงของรำคำหุน้ (Price Dilution) เท่ำกับร้อยละ 7.89
โดยคำนวณจำกสูตร ดังต่อไปนี ้
Price Dilution = (รำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำย – รำคำตลำดหลังกำรเสนอขำย)
/ รำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำย

โดยรำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำยเป็ นรำคำถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้ หนักของหุน้ สำมัญของ
บริษั ท ฯ ที่ ทำกำรซื อ้ ขำยในตลำดหลัก ทรัพ ย์แห่ งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วัน
ทำกำรติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ในวันที่ 25 กุมภำพันธ์
2565 ซึ่งมีมติให้เสนอวำระต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 กล่ำวคือ
ระหว่ำงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2565 ถึง วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2565) ซึ่งเท่ำกับ 1.14
บำท ต่อ หุน้
= (1.14 –1.05)
1.14
= ร้อยละ 7.89
2. กำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุน้ (Control Dilution)
หำกมีกำรใช้สิทธิต ำมใบสำคัญ แสดงสิทธิฯ TVD–W3 ทั้งจำนวน และผูใ้ ช้สิทธิ
ดังกล่ำว มิใช่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ หรือหำกกรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ เดิมรำยใดที่ได้รบั จัดสรร
ใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ TVD–W3 ได้ท ำกำรโอนใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ฯ TVD–W3
ให้แ ก่ บุ ค คลอื่ น ทั้ งจ ำนวน จะท ำให้สัด ส่ ว นกำรถื อ หุ้น ของ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ลดลง
เท่ ำ กับ ร้อ ยละ 11.11 เมื่ อ เที ย บกับ สัด ส่วนกำรถื อหุ้น ก่ อนออกและเสนอขำย
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TVD–W3 ทั้งนี ้ บนสมมติฐำนว่ำหุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่เสนอ
ขำยให้แ ก่ผู้ถือหุ้นเดิ มตำมสัด ส่วนกำรถื อหุ้น ได้รบั กำรจองซือ้ ทั้งจำนวน โดย
คำนวณจำกสูตรดังต่อไปนี ้
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Control Dilution = จำนวนหุน้ ที่จัดสรรเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
TVD–W3 / (จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว + จำนวนหุ้น สำมัญ เพิ่ มทุนที่ เสนอขำย
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตำมสัดส่วน + จำนวนหุน้ ที่จดั สรรเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯ TVD – W3)
=

223,853,730_______________
(895,414,919 + 895,414,919 + 223,853,730)

= ร้อยละ 11.11
3. กำรลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุน้ (Earnings per Share Dilution)
หำกมี ก ำรใช้สิ ท ธิ ต ำมใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ TVD–W3 ทั้ ง จ ำนวน จะเกิ ด ผล
กระทบด้ำนกำรลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)
เท่ำกับ ร้อยละ 55.56 ทั้งนี ้ บนสมมติฐ ำนว่ำหุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่เสนอขำยให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ได้รบั กำรจองซือ้ ทั้งจำนวน โดยคำนวณจำก
สูตรดังต่อไปนี ้
Earnings Per Share Dilution = (Earnings per Share ก่อนเสนอขำย - Earnings per
Share หลังกำรเสนอขำย) / Earnings per Share ก่อนเสนอขำย

= (0.2907) – (0.1292)
(0.2907)
= ร้อยละ 55.56
1.2

กำรใช้สิทธิและเงือ่ นไขกำรใช้สทิ ธิ

1.2.1 วันกำหนดกำรใช้สิทธิ (Exercise Date)
ผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ฯ สำมำรถใช้สิท ธิ ตำมใบสำคัญ แสดงสิ ทธิ ฯ ได้ในวันท ำกำรสุด ท้ำยของเดื อนมิ ถุนำยน และ
ธันวำคม ของแต่ละปี ตลอดอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทัง้ นี ้ วันกำหนดกำรใช้สิทธิครัง้ แรกจะตรงกับวันทำกำรสุดท้ำย
ของเดือนธันวำคม 2565 และวันใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำยคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครบกำหนดอำยุ 3 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 12
มิถุนำยน 2568 ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีวนั ใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำกำรของบริษัทฯ หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อน
วันใช้สิทธิดงั กล่ำวเป็ นวันทำกำรสุดท้ำยก่อนหน้ำวันใช้สิทธิดงั กล่ำว
1.2.2 กำรใช้สิทธิซอื้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ในกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษทั ฯ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สำมำรถใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนตำมใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯ ที่ตนถืออยู่ทงั้ หมดหรือบำงส่วน
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1.2.3 ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ
กำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญในแต่ละครัง้ (ยกเว้นกำรใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำย)
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในกำรซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้
สำมัญของบริษัทฯ ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.7 ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภำยในระยะเวลำ 5 (ห้ำ) วันทำกำรของ
บริษัทฯ ก่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ (ต่อไปนีเ้ รียกว่ำ “ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ”)
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะแจ้งข่ำวเกี่ยวกับระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ อัตรำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใช้สิทธิ พร้อมทัง้
สถำนที่ใช้สิทธิผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้ มูลผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ เพื่อแจ้งให้ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ
ทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 5 (ห้ำ) วันทำกำร ก่อนระยะเวลำแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิแต่ละครัง้
กำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญครัง้ สุดท้ำย
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในกำรซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้
สำมัญของบริษัทตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.7 ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภำยในระยะเวลำ 15 (สิบห้ำ) วัน ก่อนวัน
ก ำหนดกำรใช้สิ ท ธิ ค รั้งสุด ท้ำ ย (ต่ อ ไปนี ้เรี ย กว่ ำ “ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้ สิท ธิ ค รัง้ สุด ท้ำ ย”) ในกรณี วัน
กำหนดกำรใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำกำรของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิดงั กล่ำวเป็ นวันทำกำรสุดท้ำยก่อนหน้ำ
วันกำหนดกำรใช้สิทธิดงั กล่ำว
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ เป็ นเวลำ 21 (ยี่สิบเอ็ด) วัน ก่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิ
ครัง้ สุดท้ำย และจะทำกำรแจ้งตลำดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขอให้ตลำดหลักทรัพย์ฯ พักกำรซือ้ ขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หรือกำร
ขึน้ เครื่องหมำย SP) ล่วงหน้ำ 2 (สอง) วันทำกำรก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีวนั ปิ ด
สมุดทะเบียนพักกำรโอนสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตรงกับวันหยุดทำกำรของตลำดหลักทรัพย์ให้เลื่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน
เป็ นวันทำกำรก่อนหน้ำวันกำหนดกำรใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำยดังกล่ำว ทั้งนี ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ จะพักกำรซือ้ ขำย จนถึงวัน
ครบกำหนดกำรใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำย
บริษัทฯ จะแจ้งข่ำวเกี่ยวกับระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ อัตรำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใช้สิทธิ พร้อมทัง้ สถำนที่
ใช้สิทธิผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้ มูลผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ เพื่อแจ้งให้ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ทรำบ
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 15 (สิบ ห้ำ) วัน ก่อนระยะเวลำแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ครัง้ สุดท้ำย พร้อมทั้งจะส่งจดหมำย
ลงทะเบียนถึงผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ตำมรำยชื่อที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ณ วันปิ ดสมุด
ทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิครัง้ สุดท้ำย
1.2.4 ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ
(1)

ผูท้ รงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ กรณีท่ วั ไป สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ จะตกแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรำกฏ
ชื่อเป็ นเจ้ำของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวนดังกล่ำวในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ในขณะนัน้ ๆ หรือใน
วันแรกของกำรปิ ดสมุดทะเบียนในกรณีท่มี ีกำรปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เว้นแต่จะได้มีกำร
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โอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ซึ่งสำมำรถใช้ยนั กับบริษัทฯ ได้เกิดขึน้ แล้วในวันปิ ดสมุดทะเบียนที่เกี่ยวข้องข้ำงต้น ซึ่ง
สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะตกแก่ผรู้ บั โอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
(2)

ผู้ท รงสิ ทธิ ในใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ กรณี ท่ี ศูน ย์รบั ฝำกหลักทรัพ ย์เป็ น ผู้ถือ ใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ แทน สิ ท ธิ ใน
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะตกแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ได้รบั แจ้งเป็ นหนังสือจำก
ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ว่ำเป็ นผูท้ รงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯจำนวนดังกล่ำวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไว้ในชื่อของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ในขณะนั้นๆ หรือในวันแรกของกำรปิ ดสมุดทะเบียน ใน
กรณีท่มี ีกำรปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

1.2.5 นำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ชัน้ 14 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์: 0-2999-0999
โทรสำร: 0-2009-9991
Website: http://www.set.or.th/tsd
นำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ จะรับผิดชอบกำรปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ซึ่งในสมุดทะเบียน
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ จะต้องประกอบด้วยชื่อเต็ม สัญชำติ และที่อยู่ของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ และรำยละเอียด
อื่นๆ ที่ เกี่ ย วข้องตำมที่ ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะก ำหนด ในกรณี ข้อมูลไม่ ตรงกัน บริษัท ฯ จะถื อว่ำสมุดทะเบี ยนผู้ถื อ
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็ นข้อมูลที่ถกู ต้อง ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีหน้ำที่ในกำรแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงหรือข้อผิดพลำดใน
รำยละเอียดในกำรลงบันทึกในสมุดทะเบียนผูถ้ ื อใบสำคัญ แสดงสิทธิ ฯ และนำยทะเบียนของใบสำคัญ แสดงสิทธิ ฯจะ
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลำดดังกล่ำว
1.2.6 สถำนทีท่ ตี่ ิดต่อในกำรใช้สิทธิ
สำนักกรรมกำร
บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหำชน)
25 ถนน วัชรพล แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10230
โทรศัพท์ ; 02- 666-0999 ต่อ 6844
โทรสำร; 02-666-0888
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1.2.7 ขั้นตอนกำรใช้สิทธิ
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ สำมำรถติดต่อขอรับแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้
สำมัญได้ท่บี ริษัทฯ หรือดำวน์โหลดจำกเว็บไซด์ของบริษัทฯ (www.tvdirect.co.th) และแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้
สำมัญได้ตำมที่อยู่ในข้อ 1.2.6 โดยจะต้องแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิในตำมระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ
ที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.3 ในกรณีท่ีใบสำคัญแสดงสิทธิฯ อยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ที่
ต้องกำรใช้สิทธิตอ้ งแจ้งควำมจำนงและกรอกแบบคำขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ตำมที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กำหนด
(ก)

ในกรณี ท่ีผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีบัญ ชีซือ้ ขำยหลักทรัพย์ของตนอยู่ในบัญชี “บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผูฝ้ ำก” ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ตอ้ งกำรใช้สิทธิตอ้ งแจ้งควำมจำนงและกรอกแบบคำ
ขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ท่ีทำหน้ำที่
เป็ นนำยหน้ำซือ้ ขำยหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดงั กล่ำวจะดำเนินกำรแจ้งกับศูนย์รบั ฝำก
หลักทรัพย์ เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ จำกบัญชี โดยศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ
หรื อ ใบแทนใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ฯ (แล้ว แต่ ก รณี ) ให้ผู้ถื อ ใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ฯ เพื่ อ น ำไปใช้เป็ นหลั ก ฐำน
ประกอบกำรดำเนินกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

(ข)

ในกรณี ท่ีผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ฯไม่ มีบัญ ชี ซือ้ ขำยหลักทรัพ ย์ โดยใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ฯ อยู่กับ ศูนย์รบั ฝำก
หลักทรัพย์ใน “บัญชีบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์” ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ตอ้ งกำรใช้สิทธิตอ้ งแจ้งควำมจำนงและ
กรอกแบบคำขอเพื่อถอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตำมที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ยื่นต่อศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์เพื่อ
ขอถอนใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ฯ จำกบัญ ชี โดยศูน ย์รับ ฝำกหลักทรัพ ย์จะออกใบสำคัญ แสดงสิ ทธิ ฯ หรือใบแทน
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (แล้วแต่กรณี) ให้ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อนำไปใช้เป็ นหลักฐำนประกอบกำรดำเนินกำร
ใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญ จะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ
โดยดำเนินกำรและยื่นเอกสำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิดงั นี ้
(1)

(2)
(3)

แบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญที่ได้กรอกข้อควำมถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนแล้วทุกรำยกำร พร้อม
ลงนำมโดยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ จัดส่งให้แก่บริษัทฯ ในช่วงระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิหรือ
ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำย
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ที่ระบุว่ำผูถ้ ือนัน้ มีสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ตำมแบบที่
ตลำดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ตำมจำนวนที่ระบุอยู่ในแบบแสดงควำมจำนงแจ้งกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญ
หลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิ
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(ก) บุคคลสัญชำติไทย
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือสำเนำบัตรข้ำรำชกำร/สำเนำบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจที่ยงั ไม่หมดอำยุ
พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง (ในกรณี ท่ีมีกำรเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ช่ือ -ชื่อสกุลไม่ตรงกับ
ใบสำคัญ แสดงสิทธิ ฯ ให้แนบเอกสำรที่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล เป็ นต้น
พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง)
(ข) บุคคลที่มิใช่สญ
ั ชำติไทย
สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงซึ่งยังไม่หมดอำยุ พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
(ค) นิติบคุ คลในประเทศ
สำเนำหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ท่อี อกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ซึ่งผูม้ ี
อำนำจลงนำมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง พร้อมประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) และเอกสำร
หลักฐำนของผูม้ ีอำนำจลงลำยมือชื่อตำม (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณี พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
(ง) นิติบคุ คลต่ำงประเทศ
สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตัง้ นิติบุคคล หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดย
ผูม้ ีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิติบคุ คล (ถ้ำมี) และเอกสำรหลักฐำนของผูม้ ี
อำนำจลงลำยมือชื่อตำม (ก) หรือ (ข) พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง และจะต้องรับรองโดย Notary
Public และมีอำยุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิ
(จ) คัสโตเดียน (Custodian)
สำเนำเอกสำรกำรจดทะเบี ย นรับ รองโดย Notary Public ของประเทศที่ อ อกเอกสำรนั้น พร้อ มหนัง สื อ
แต่งตัง้ คัสโตเดียน และเอกสำรหลักฐำนของผู้มีอำนำจลงลำยมือชื่ อตำม (ก) หรือ (ข) พร้อมลงลำยมือชื่อ
รับรองสำเนำถูกต้อง
(4)

ชำระเงินตำมจำนวนที่ระบุในแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญ เพิ่มทุนและส่งหลักฐำนกำรชำระเงิน
ให้แก่บริษัทฯ ภำยในระยะเวลำที่กำหนด โดยไม่เกินวันใช้สิทธิ โดยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังนี ้
(ก) โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกชื่อบัญชี “บัญชีจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุน บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหำชน)” ธนำคำร
กสิกรไทย สำขำเทียมร่วมมิตร บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 713-2-53561-7 โดยแนบหลักฐำนกำรโอนเงิน
พร้อมทัง้ ระบุช่ือ นำมสกุล และเบอร์โทรศัพท์ท่สี ำมำรถติดต่อไว้ดว้ ย
(ข) ชำระโดย เช็ค เช็คธนำคำร ดร๊ำฟท์ ที่สำมำรถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหำนคร ภำยใน 1 วันทำกำรนับ
จำกวันที่แจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิ โดยเช็ค เช็คธนำคำร หรือดร๊ำฟท์ ต้องลงวันที่ก่อนกำหนดกำรใช้สิทธิ 3
วันทำกำรและขีดคร่อมสั่งจ่ำย “บัญชีจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุน บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหำชน)” พร้อมทัง้ ระบุช่ือ
นำมสกุล และเบอร์โทรศัพท์ท่สี ำมำรถติดต่อไว้ดว้ ย
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(ค) ชำระโดยวิธีกำรอื่นตำมที่บริษัทฯ จะเป็ นผูก้ ำหนดและแจ้งให้ทรำบต่อไป
ทัง้ นี ้ กำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญดังกล่ำวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ สำมำรถเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่ำวได้แล้วเท่ำนัน้
หำกเรียกเก็บเงินไม่ได้ดว้ ยเหตุใดๆ ที่มิได้เกิดจำกบริษัท ฯ ให้ถือว่ำผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ แสดงเจตนำยกเลิก
กำรใช้สิทธิดงั กล่ำว และบริษัทฯ ตกลงให้ถือเป็ นกำรยกเลิกกำรขอใช้สิทธิในครัง้ นัน้ แต่ทงั้ นีไ้ ม่เป็ นกำรตัดสิทธิท่จี ะ
ใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญในครัง้ ต่อไป เว้นแต่เป็ นกำรยกเลิกกำรใช้สิทธิในครัง้ สุดท้ำยให้ถือว่ำหมดสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สำมัญ
ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่ำวอีกต่อไป นอกจำกนัน้ บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมเสียหำยอย่ำงใดๆ ไม่ว่ำ
กรณีใด
หมำยเหตุ : ผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิ ฯ ที่ประสงค์จะใช้สิ ทธิซือ้ หุ้นสำมัญ จะเป็ นผู้รับภำระภำษี และ/หรืออำกร
แสตมป์ ทัง้ หมด (ถ้ำมี) ตำมบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎำกรว่ำด้วยหมวดอำกรแสตมป์ หรือข้อบังคับ หรือกฎหมำย
อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือบังคับใช้ในกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ
1.2.8 จำนวนหน่วยของใบสำคัญ แสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญ แสดงสิทธิ ฯ ที่ขอใช้สิทธิ ซือ้ หุ้นสำมัญ จะต้องเป็ น
จำนวนเต็มเท่ำนัน้ โดยอัตรำกำรใช้สิทธิเท่ำกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ 1 (หนึ่ง) หน่วย ต่อ 1 (หนึ่ง) หุน้ สำมัญ เว้นแต่
จะมีกำรปรับสิทธิตำมข้อ 1.5
1.2.9 จำนวนหุน้ สำมัญ ที่จะออกให้เมื่อมีกำรใช้สิท ธิ จะคำนวณโดยกำรนำจำนวนเงินในกำรใช้สิท ธิซ่ึงผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯ ได้ชำระตำมที่กล่ำวข้ำงต้น หำรด้วยรำคำกำรใช้สิทธิในขณะที่มีกำรใช้สิทธินนั้ โดยบริษัท ฯ จะออกหุน้
สำมัญเป็ นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ คูณด้วย
อัตรำกำรใช้สิทธิ หำกมีก ำรปรับรำคำกำรใช้สิท ธิ และ/หรืออัตรำกำรใช้สิทธิ แล้ว ท ำให้มี เศษเหลื ออยู่จำกกำร
คำนวณดังกล่ำว บริษัทฯ จะไม่นำเศษดังกล่ำวมำคิดคำนวณโดยจะตัดเศษหุน้ ดังกล่ำวทิง้ และจะชำระเงินที่เหลือ
จำกกำรใช้สิทธิดงั กล่ำวเป็ นเช็คระบุช่ือขีดคร่อมเฉพำะคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทำงไปรษณียล์ งทะเบียน
ภำยใน 14 (สิบสี่) วัน นับจำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ โดยไม่มีดอกเบีย้ ไม่ว่ำในกรณีใดๆ
1.2.10 ผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิ ฯ จะต้องใช้สิทธิในกำรซือ้ หุน้ สำมัญในแต่ละครัง้ ไม่ต่ำกว่ำ 100 หุน้ สำมัญ โดยจำนวน
หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ขอใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญจะต้องเป็ นจำนวนเต็มเท่ำนัน้ อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีท่ผี ถู้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีสิทธิในกำรซือ้ หุน้ สำมัญต่ำกว่ำ 100 หุน้ จะต้องใช้สิทธิในกำรซือ้ หุน้ สำมัญในครัง้ เดียวทัง้
จำนวน ยกเว้นในกำรใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำย ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิในกำรซือ้ หุน้ สำมัญโดยไม่มีกำร
กำหนดจำนวนหุน้ สำมัญขัน้ ต่ำ
1.2.11 หำกบริษัทฯ ได้รบั หลักฐำนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ครบตำมจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิซือ้
หุน้ สำมัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่ำข้อควำมที่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ กรอกลงในแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้
สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญนัน้ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือติดอำกรแสตมป์ (ถ้ำมี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตำมข้อบังคับหรือ
กฎหมำยต่ำงๆ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ จะต้องทำกำรแก้ไขให้ถูกต้องภำยในระยะเวลำแจ้งควำมจำนงในกำรใช้
สิทธิ หำกผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ไม่ทำกำรแก้ไขให้ถูกต้องภำยในระยะเวลำดังกล่ำว บริษัทฯ จะถือว่ำกำรแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิท ธิ ในครัง้ นั้น เป็ น อัน ยกเลิก และสิ น้ สภำพลงโดยไม่ มีก ำรใช้สิท ธิ และบริษั ท ฯ จะจัด ส่ ง
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ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ คืนให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิภำยใน 14 (สิบสี่) วันนับจำกวันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ ไม่
ว่ำในกรณีใดๆ
ในกรณีท่ผี ถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ชำระเงินในกำรใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทฯ สงวนสิทธิท่จี ะดำเนินกำรประกำรใด
ประกำรหนึ่งต่อไปนี ้ ตำมที่บริษัทฯ เห็นสมควร
(ก) ถือว่ำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิในครัง้ นัน้ สิน้ สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ หรือ
(ข) ถื อว่ำจ ำนวนหุ้น สำมัญ ที่ จองซือ้ มี จำนวนเท่ำกับ จำนวนที่พึ งจะได้รับตำมจำนวนเงินในกำรใช้สิทธิ ซึ่ง
บริษัทฯ ได้รบั ชำระไว้จริงตำมรำคำกำรใช้สิทธิในขณะนัน้ หรือ
(ค) ให้ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ชำระเงินเพิ่มเติมตำมจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภำยในระยะเวลำ
แจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ในครัง้ นั้น หำกบริษัทฯ ไม่ได้รบั เงินครบตำมจำนวนในกำรใช้สิทธิ ภำยใน
ระยะเวลำดังกล่ำว บริษัทฯ จะถือว่ำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิในครัง้ นัน้ สิน้ สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้
สิทธิ
หมำยเหตุ: ในกำรใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำย บริษัทฯ จะดำเนินกำรตำมข้อ (ข) ข้ำงต้น
ในกรณีตำมข้อ (ก) และ (ค) บริษัทฯ จะคืนเงินที่ได้รบั ไว้และใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
ซึ่งบริษัทฯ ถือว่ำไม่มีกำรใช้สิทธิดงั กล่ำวให้กบั ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ทำงไปรษณียล์ งทะเบียนภำยใน 14 (สิบสี่)
วัน โดยไม่มีกำรคำนวณดอกเบีย้ ไม่ว่ำในกรณีใดๆ ทัง้ นี ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยงั ไม่มีกำรใช้สิทธิดงั กล่ำวยังมีผล
ใช้ได้ต่อไปจนถึงวันกำหนดกำรใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำย หรือ
ในกรณีตำมข้อ (ข) บริษัทฯจะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ พร้อมเงินส่วนที่เหลือ
(ถ้ำมี) ให้กับผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีท่ีบริษัทฯ ถือว่ำมีกำรใช้สิทธิเพียงบำงส่วนคืนให้กับผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ฯ ภำยใน 14 (สิบสี่) วัน โดยจะไม่มีกำรคำนวณดอกเบีย้ ไม่ว่ำในกรณี ใดๆ อย่ำงไรก็ดี ใบสำคัญแสดง
สิทธิฯหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ส่วนที่ยงั ไม่มีกำรใช้สิทธิดงั กล่ำวยังมีผลใช้สิทธิต่อไปจนถึงวันกำหนดกำรใช้
สิทธิ ค รัง้ สุด ท้ำย เว้น แต่ กรณี ก ำรใช้สิทธิ ค รัง้ สุด ท้ำย บริษั ท ถื อว่ำใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ส่วนที่ยังไม่ มีก ำรใช้สิท ธิ
ดังกล่ำวเป็ นอันสิน้ สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ และจะคืนเงินส่วนที่เหลือให้กับผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ภำยใน
14 (สิบสี่) วัน โดยจะไม่มีกำรคำนวณดอกเบีย้ ไม่ว่ำในกรณีใดๆ
1.2.12 เมื่อผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิ ฯหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ซือ้ หุ้นสำมัญ ได้ปฏิบัติตำม
เงื่อ นไขกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิท ธิ ซือ้ หุ้น สำมัญ กล่ ำวคื อ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯหรือใบแทน
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญ และชำระเงินค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญถูกต้องและ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ จะไม่สำมำรถเพิกถอนกำรใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รบั ควำมยินยอมเป็ น
หนังสือจำกบริษัทฯ
1.2.13 เมื่อพ้นกำหนดวันกำหนดกำรใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำยแล้ว แต่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ยังมิได้ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขของ
กำรใช้สิทธิท่ีกำหนดไว้อย่ำงครบถ้วน ให้ถือว่ำใบสำคัญ แสดงสิทธิ ฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ นั้นๆ สิน้
สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ และผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะใช้สิทธิไม่ได้อีกเมื่อพ้นกำหนดกำรใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำย
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1.2.14 ในกรณี ท่ีผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ หรือใบแทนใบสำคัญ แสดงสิทธิ ฯ เป็ นจำนวน
หน่วยมำกกว่ำจำนวนหน่วยที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัท ฯ จะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีมีจำนวนหน่วยของใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯ ส่วนที่เหลือคืนให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิภำยใน 14 (สิบสี่) วันนับจำกวันกำหนดกำรใช้สิทธินนั้ ๆ
1.2.15 บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัท ฯ ต่อกระทรวงพำณิชย์ตำมจำนวนหุน้ สำมัญที่
ออกใหม่สำหรับกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ภำยใน 14 (สิบสี่) วัน นับจำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิแต่ละครัง้ ทัง้ นี ้ บริษัทฯ
จะต้องได้รบั ชำระเงินตำมกำรใช้สิทธิครบถ้วน และบริษัทฯ จะดำเนินกำรจดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้
ใช้สิทธินนั้ เข้ำเป็ นผูถ้ ือหุน้ สำมัญของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ตำมจำนวนหุน้ สำมัญที่คำนวณได้จำกกำรใช้
สิทธิในครัง้ นัน้
1.2.16 ในกรณีท่ีหุน้ สำมัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิมีไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะดำเนินกำรชดใช้ค่ำเสียหำยที่เกิดขึน้
ให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ตำมข้อ 1.8 อย่ำงไรก็ตำม บริษัท ฯ จะไม่ชดใช้ค่ำเสียหำย
ให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ เนื่องจำกกำรถูกจำกัดสิทธิตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ที่ระบุใน
ข้อบังคับของบริษัทฯ ถึงแม้ว่ำจะมีหนุ้ สำมัญเพียงพอก็ตำม
1.2.17 ให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ หรือ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือ บุคคลที่ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ฯ
หรือจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เป็ นผูพ้ ิจำรณำข้อกำหนด เงื่อนไขอื่น และรำยละเอียดอื่นๆ หรือเหตุให้ตอ้ งออก
หุน้ ใหม่ ตลอดจนกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้สิทธิทงั้ ด้ำนรำคำและอัตรำกำรใช้สิทธิตำมวิธีกำรคำนวณที่เหมำะสม เมื่อ
มีเหตุกำรณ์ตำมที่ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี ้ หำกมีกรณีท่ีจำเป็ นต้องขอมติ
จำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตำมกฎระเบียบต่อไป
1.3

กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

1.3.1 กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มไิ ด้ฝำกไว้กบั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดงั นี ้
(1) กำรโอนใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ ระหว่ ำ งผู้โอนและผู้รับ โอน กำรโอนใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ จะสมบู รณ์เมื่ อ ผู้โอน
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเป็ นผูท้ ่สี มุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ระบุช่ือเป็ นเจ้ำของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใน
จำนวนที่จะทำกำรโอน หรือผูร้ บั โอนคนสุดท้ำย โดยมีกำรสลักหลังแสดงกำรโอนต่อเนื่องครบถ้วนจำกผูท้ ่ปี รำกฏชื่อ
ดังกล่ำว แล้วแต่กรณี ได้ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ให้แก่ผรู้ บั โอนโดยลงลำยมือชื่อสลักหลังแสดงกำรโอนให้ไว้
ด้วย
(2) ผลกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่ำงผูร้ บั โอนกับบริษัท ฯ กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯจะใช้ยนั กับบริษัทฯ ได้ก็
ต่อเมื่ อนำยทะเบี ยนของใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ ได้รับค ำขอลงทะเบี ยนกำรโอนใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ พร้อมทั้ง
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ผรู้ บั โอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ได้ลงลำยมือชื่อเป็ นผูร้ บั โอนในด้ำนหลังของใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นัน้ ครบถ้วนแล้ว
(3)

ผลของกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ระหว่ำงผูร้ บั โอนกับบุคคลภำยนอก กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯจะใช้ยนั กับ
บุคคลภำยนอกได้ก็ต่อเมื่อนำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯได้ลงทะเบียนกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯใน
สมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เรียบร้อยแล้ว
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(4)

กำรขอลงทะเบียนกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องกระทำ ณ สำนักงำนใหญ่ของนำยทะเบียนในวันและเวลำ
ทำกำรของนำยทะเบียน และจะต้องทำตำมแบบและวิธีกำรที่นำยทะเบียนกำหนด โดยผูข้ อลงทะเบียนจะต้องส่ง
มอบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ลงลำยมือชื่อครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ในข้อ 1.3.1 (1) พร้อมทัง้ หลักฐำนอื่นๆ ที่ยืนยัน
ถึงควำมถูกต้องและควำมสมบูรณ์ข องกำรโอนและกำรรับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ให้แก่นำยทะเบียน โดยนำย
ทะเบียนของใบสำคัญ แสดงสิทธิ ฯ มีสิทธิปฏิเสธไม่รบั คำขอลงทะเบียนกำรโอนใบสำคัญ แสดงสิทธิ ฯ หำกนำย
ทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เห็นว่ำกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธินนั้ ไม่ชอบด้วยกฎหมำย

1.3.2 กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ฝำกไว้กบั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์
สำหรับ กำรโอนใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ ที่ ฝำกไว้กับ ศู น ย์รับ ฝำกหลัก ทรัพ ย์ใ ห้เป็ น ไปตำมข้อ บั งคับ ของตลำด
หลักทรัพย์ฯ ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
1.4

ใบสำคัญแสดงสิทธิ สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

1.4.1 นำยทะเบียนมีหน้ำที่ท่ี จะต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ให้แก่ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯทุกรำย โดยในส่วนของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ฝำกไว้กบั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะต้องลงชื่อศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์เป็ นผูถ้ ือใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ แทนในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นัน้ นำยทะเบียนจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯหรือออกใบรับ
เพื่อใช้แทนใบสำคัญใบแสดงสิทธิฯ ตำมแบบที่นำยทะเบียนกำหนดให้แก่ศนู ย์รบั ฝำกหลักทรัพย์
1.4.2 นำยทะเบียนมีหน้ำที่ตำมสัญญำแต่งตัง้ นำยทะเบียนที่จะต้องจัดทำและเก็บรักษำสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ ไว้จนกว่ำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทัง้ หมดจะมีกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ รองรับของบริษัทหรือจนกว่ำครบกำหนดอำยุ
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (แล้วแต่กรณี)
1.4.3 เมื่อศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์แจ้งต่อนำยทะเบียน นำยทะเบียนมีหน้ำที่ท่จี ะต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ให้แก่ผทู้ รง
สิทธิ ในใบสำคัญ แสดงสิทธิ ฯ ที่ฝำกไว้กับศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์และลงทะเบี ยนให้ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ รำยดังกล่ำวเป็ นผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตำมจำนวนที่ได้รบั แจ้ง
จำกศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ เมื่อได้มีกำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ และลงทะเบียนดังกล่ำวแล้ว นำยทะเบียน
จะแก้ไขจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ไว้ในชื่อของ
ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ โดยหักจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิท่ไี ด้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผูท้ รงสิทธิในใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ฯ ออกจำกส่วนจำนวนรวมของใบสำคัญ แสดงสิทธิฯ ที่ออกให้แก่ศูนย์รบั ฝำกหลัก ทรัพย์นั้น หำกนำย
ทะเบียนไม่ได้ทำกำรแก้ไข (ไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม) ให้ถือว่ำมีจำนวนลดลงตำมจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ที่
ได้แยกไปออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และลงทะเบียนไว้ในชื่อของผูท้ รงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่ำว
1.5

เงือ่ นไขกำรปรับสิทธิ
เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ไม่ให้นอ้ ยไปกว่ำเดิม บริษัท ฯ จะดำเนินกำรปรับ
รำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิในกำรซือ้ หุน้ สำมัญตลอดอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ใด
เหตุกำรณ์หนึ่งดังต่อไปนี ้
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1.5.1 เมื่อบริษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุน้ สำมัญของบริษัทฯ อันเป็ นผลมำจำกกำรรวมหุน้ หรือแบ่งแยกหุน้
ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที เมื่อมูลค่ำที่ตรำไว้มีผลบังคับใช้ตำมที่
เผยแพร่ผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้ มูลทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETLINK)
ก) รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Price 1 =
Price 0 x (Par 1)
Par 0
ข) อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Ratio 1 =
Ratio 0 x (Par 0)
Par 1
โดยที่
Price 1 คือ รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
Price 0 คือ รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
Ratio 1 คือ อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
Ratio 0 คือ อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
Par 1 คือ มูลค่ำที่ตรำไว้ของหุน้ สำมัญหลังกำรเปลี่ยนแปลง
Par 0 คือ มูลค่ำที่ตรำไว้ของหุน้ สำมัญก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
1.5.2 เมื่อบริษัทฯ เสนอขำยหุน้ สำมัญให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิม และ/หรือ ประชำชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัดในรำคำ
สุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่ำร้อยละ 90 (เก้ำสิบ) ของ “รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญ
ของบริษัท" กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตัง้ แต่วนั แรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สำมัญ
จะไม่ได้รบั สิทธิในกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขึน้ เครื่องหมำย XR) สำหรับกรณี ท่ี
เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม (Right Issues) และ/หรือ วันแรกของกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญที่ออกใหม่ กรณีท่ี
เป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ กรณีท่เี ป็ นกำรเสนอขำยให้แก่บคุ คลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
“รำคำสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จำกจำนวนเงินทัง้ สิน้ ที่บริษัทฯ จะได้รบั จำกกำรเสนอขำยหุน้
สำมัญ หักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ จำกกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ท่อี อกนัน้ (ถ้ำมี) หำรด้วยจำนวนหุน้ สำมัญที่ออกใหม่
ทัง้ หมด
อนึ่ ง ในกรณี ท่ี มี ก ำรเสนอขำยหุ้น สำมัญ พร้อ มกัน มำกกว่ ำ 1 รำคำเสนอขำย ภำยใต้เงื่อนไขที่ ตอ้ งจองซือ้ หุ้น
ดังกล่ำวด้วยกันให้ใช้รำคำเสนอขำยทุกรำคำ และจำนวนหุน้ ที่ออกใหม่ ทงั้ หมด มำคำนวณรำคำสุทธิต่อหุน้ ของหุน้
สำมัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีท่กี ำรเสนอขำยดังกล่ำวไม่อยู่ภำยใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซือ้ ด้วยกัน ให้นำเฉพำะรำคำ
เสนอขำยที่ ต่ ำ กว่ ำ ร้อ ยละ 90 (เก้ำ สิ บ ) ของ “รำคำตลำดต่ อ หุ้น ของหุ้น สำมัญ ของบริษั ท ฯ” มำค ำนวณกำร
เปลี่ยนแปลงเท่ำนัน้
“รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริษัทฯ” หมำยถึง มูลค่ำกำรซือ้ ขำยหุน้ สำมัญของบริษัท ฯ ทั้งหมดหำรด้วย
จำนวนหุน้ สำมัญของบริษัท ฯ ที่มีกำรซือ้ ขำยทัง้ หมดในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในระหว่ำงระยะเวลำ 7 (เจ็ด)
วันทำกำร (วันที่เปิ ดทำกำรซือ้ ขำยของตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ) ติดต่อกัน ก่อนวันที่ใช้ในกำรคำนวณ
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ในกรณี ท่ี ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุ้น ของหุ้น สำมัญ ของบริษั ท ฯ” เนื่องจำกหุ้นสำมัญ ไม่ มีกำรซือ้ ขำยใน
ช่วงเวลำดังกล่ำว บริษัทฯจะดำเนินกำรกำหนดรำคำยุติธรรมเพื่อใช้ในกำรคำนวณแทน
“รำคำยุติธรรม” หมำยถึงรำคำที่ประเมินโดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินที่สำนักงำน ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบ
“วันที่ใช้ในกำรคำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผูซ้ ือ้ หุน้ สำมัญจะไม่ได้รบั สิทธิในกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญที่ออกใหม่ (วัน
แรกที่ขึน้ เครื่องหมำย XR) สำหรับกรณีท่ีเป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม (Right Issues) และ/หรือวันแรกของ
กำรเสนอขำยหุน้ สำมัญที่ออกใหม่ สำหรับกรณีท่ีเป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็ นกำร
เสนอขำยให้แก่บคุ คลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
ก) รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Price 1 =
Price 0 x [(A1 x MP) + BX1]
[MP x (A1 + B1)]
ข) อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Ratio 1 =
Ratio 0 x [MP x (A1 + B1)]
[(A1 x MP) + BX1]
โดยที่
Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
A1

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
รำคำตลำดต่อหุน้ สำมัญของบริษทั
จำนวนหุน้ สำมัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือ
หุน้ เพื่อสิทธิในกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขำยหุน้ สำมัญให้แก่ผถู้ ือ
หุน้ เดิม และ/หรือ วันก่อนวันแรกของกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอ
ขำยหุน้ สำมัญให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขำยหุน้ สำมัญให้แก่บคุ คล
ในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
B1
คือ
จำนวนหุน้ สำมัญที่ออกใหม่ทงั้ กำรเสนอขำยให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และ/หรือ เสนอขำย
ให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บคุ คลในวงจำกัด
BX1
คือ
จำนวนเงินที่ได้รบั หักด้วยค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) จำกหุน้ สำมัญที่ออกใหม่ทั้งกำรเสนอ
ขำยให้แก่ผู้ถือหุน้ เดิม และ/หรือ เสนอขำยให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ เสนอ
ขำยให้แก่บคุ คลในวงจำกัด
1.5.3 เมื่อบริษั ท ฯ เสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชำชนทั่วไป และ/หรือบุคคลใน
วงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นนั้ ให้สิทธิแก่ผถู้ ือหลักทรัพย์ในกำรใช้สิทธิแปลงสภำพ หรือเปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญ หรือให้
สิทธิในกำรซือ้ หุน้ สำมัญ (เช่น หุน้ กูแ้ ปลงสภำพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สำมัญ) โดยที่รำคำสุทธิต่อหุน้
ของหุน้ สำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงั กล่ำวต่ำกว่ำร้อยละ 90 (เก้ำสิบ) ของ “รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญ
ของบริษัทฯ”
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กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงั้ แต่วนั แรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สำมัญไม่ได้รบั สิทธิ
กำรจองซือ้ หลักทรัพย์ท่อี อกใหม่ใดๆข้ำงต้นที่ให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ หรือเปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญ หรือให้สิทธิในกำร
ซือ้ หุ้นสำมัญ (วันแรกที่ขึน้ เครื่องหมำย XW) สำหรับกรณี ท่ีเป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ผูถ้ ื อหุ้นเดิม (Right Issues)
และ/หรือวันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิท่จี ะแปลงสภำพ หรือเปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญ หรือ
ให้สิทธิในกำรซือ้ หุน้ สำมัญ กรณีท่เี ป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือกรณีท่ีเป็ นกำรเสนอขำยให้แก่
บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
“รำคำสุทธิต่อหุน้ ของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ ” คำนวณได้จำกจำนวนเงินที่บริษัท ฯ จะได้รบั จำกกำร
ขำยหลักทรัพ ย์ท่ี ให้สิท ธิ ท่ี จ ะแปลงสภำพ หรือ เปลี่ย นเป็ น หุ้น สำมัญ หรือ ให้สิท ธิ ในกำรซื อ้ หุ้นสำมัญ หักด้ว ย
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ จำกกำรออกหลักทรัพย์นนั้ (ถ้ำมี) รวมกับเงินที่จะได้รบั จำกกำรแปลงสภำพ หรือเปลี่ยนเป็ นหุน้
สำมัญ หรือใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญนัน้ หำรด้วยจำนวนหุน้ สำมัญทัง้ สิน้ ที่ตอ้ งออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธินนั้
“รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริษัทฯ” ให้ใช้และมีควำมหมำยเช่นเดียวกับรำยละเอียดในข้อ 1.5.2 ข้ำงต้น
“วันที่ใช้ในกำรคำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สำมัญจะไม่ได้รบั สิทธิในกำรจองซือ้ หลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้
สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ หรือเปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซือ้ หุน้ สำมัญสำหรับกรณี ท่ีเป็ นกำรเสนอขำย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ท่ี ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ หรือ
เปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซือ้ หุน้ สำมัญสำหรับกรณีท่ีเป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/
หรือกรณีท่เี ป็ นกำรเสนอขำย ให้แก่บคุ คลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
ก) รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Price 1 =
Price 0 x [(A2 x MP) + BX2]
[MP x (A2 + B2)]

ข) อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Ratio 1 =
Ratio 0 x [MP x (A2 + B2)]
[(A2 x MP) + BX2]
โดยที่
Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
A2

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
“รำคำตลำดต่อหุน้ สำมัญของบริษัท”
จำนวนหุน้ สำมัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือ
หุ้น เพื่ อ สิ ทธิ ในกำรจองซือ้ หลัก ทรัพ ย์ท่ี อ อกใหม่ท่ี ให้สิท ธิ ท่ี จะแปลงสภำพ หรือ
เปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซือ้ หุน้ สำมัญ กรณีเสนอขำยให้แก่ผถู้ ือหุน้
เดิม และ/หรือวันก่อนวันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ท่ีให้สิทธิท่ีจะ
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B2

คือ

BX2

คือ

แปลงสภำพ หรือเปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญ หรือให้สิท ธิในกำรซือ้ หุน้ สำมัญ กรณีเสนอ
ขำยให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่
กรณี
จำนวนหุน้ สำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิท่จี ะ
แปลงสภำพ หรือเปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซือ้ หุน้ สำมัญตำมที่เสนอ
ขำยให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และ/หรือ เสนอขำยให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือเสนอขำย
ให้แก่บคุ คลในวงจำกัด
จำนวนเงินที่ได้รบั หักด้วยค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) จำกกำรออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิท่ี
จะแปลงสภำพ หรือเปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซือ้ หุน้ สำมัญ สำหรับ
กำรเสนอขำยให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และ/หรือเสนอขำยให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ
เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมกับเงินที่จะได้รบั จำกกำรใช้สิทธิแปลงสภำพ
หรือเปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญ หรือใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญ

1.5.4 เมื่อบริษัทฯจ่ำยปั นผลทัง้ หมดหรือบำงส่วนเป็ นหุน้ สำมัญให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้
สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงั้ แต่วนั แรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สำมัญจะไม่มีสิทธิรบั หุน้ ปั นผล (วันแรกที่ตลำด
หลักทรัพย์ขนึ ้ เครื่องหมำย XD)
ก) รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Price 1 =
Price 0 x A3
(A3 + B3)
ข) อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Ratio 1 =
Ratio 0 x (A3 + B3)
A3
โดยที่
Price 1 คือ
รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
Price 0 คือ
รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
Ratio 1 คือ
อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
Ratio 0 คือ
อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
A3
คือ
จำนวนหุน้ สำมัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้
สำมัญเพื่อสิทธิในกำรรับหุน้ ปั นผล
B3
คือ
จำนวนหุน้ สำมัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุน้ สำมัญปั นผล
1.5.5 เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่ำอัตรำร้อยละ 80 (แปดสิบ) ของกำไรสุทธิ ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับกำรดำเนินงำนรอบระยะเวลำบัญชีใดๆ ในระหว่ำงอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ทั้งนี ้ กำรเปลี่ยนแปลง
รำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงั้ แต่วนั แรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สำมัญจะไม่มีสิทธิรบั เงินปั นผล (วัน
แรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขึน้ เครื่องหมำย XD) อัตรำร้อยละของเงินปั นผลที่จ่ำยให้กับผูถ้ ือหุน้ คำนวณโดยนำเงินปั น
ผลที่จ่ำยออกจริงจำกผลกำรดำเนินงำนในแต่ละรอบระยะเวลำบัญชี หำรด้วยกำไรสุทธิตำมงบกำรเงิน เฉพำะของ
บริษัทหลังหักภำษีเงินได้ของผลกำรดำเนินงำนของรอบระยะบัญชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปั นผลที่จ่ำยออกจริงดังกล่ำว
ให้รวมถึงเงินปั นผลที่จ่ำยระหว่ำงกำลในแต่ละรอบบัญชีดงั กล่ำวด้วย
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“รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริษัทฯ” ให้ใช้และมีควำมหมำยเช่นเดียวกับรำยละเอียดในข้อ 1.5.2 ข้ำงต้น
“วันที่ใช้ในกำรคำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สำมัญจะไม่ได้รบั สิทธิในเงินปั นผล (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขนึ ้
เครื่องหมำย XD)
ก) รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Price 1 =
Price 0 x [MP – (D – R)]
MP
ข) อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Ratio 1 =
Ratio 0 x MP
[MP – (D – R)]
โดยที่
Price 1 คือ
รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
Price 0 คือ
รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
Ratio 1 คือ
อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
Ratio 0 คือ
อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
MP
คือ
“รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริษัท”
D
คือ
เงินปั นผลต่อหุน้ ที่จ่ำยให้แก่ผถู้ ือหุน้
R
คือ
เงินปั นผลต่อหุน้ ที่จ่ำยหำกนำกำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทหลัง
หักภำษี เงินได้นิติบุคคล ขำดทุนสะสมและสำรองต่ำงๆ ในอัตรำร้อยละ 80 หำร
ด้วยจำนวนหุน้ ทัง้ หมดที่มีสิทธิได้รบั เงินปั นผล
1.5.6 ในกรณี ท่ีมีเหตุกำรณ์ใดๆ อันทำให้ผลตอบแทนใดๆที่ผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิ ฯ จะได้รบั เมื่อมีกำรใช้สิทธิตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ด้อยไปกว่ำเดิม โดยที่เหตุกำรณ์ใดๆ นัน้ ไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.5 บริษัทฯ จะ
พิจำรณำเพื่อกำหนดกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ฯ แทนอัตรำกำรใช้สิทธิ) ใหม่อย่ำงเป็ นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผูถ้ ื อใบสำคัญ แสดงสิทธิ ฯด้อยไป
กว่ำเดิม โดยให้ถือว่ำผลกำรพิจำรณำนั้น เป็ นที่สดุ และให้บริษัทฯ แจ้งให้สำนักงำน ก.ล.ต. ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และนำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ทรำบถึงรำยละเอียดดังกล่ำวด้วยภำยในระยะเวลำ 15
(สิบห้ำ) วัน นับตัง้ แต่วนั ที่มีเหตุตอ้ งให้ดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้สิทธิดงั กล่ำว พร้อมทัง้ ปิ ดประกำศข้อกำหนด
สิทธิท่ไี ด้รบั กำรแก้ไข ณ ที่ทำกำรสำนักงำนใหญ่ของบริษัทฯ และแจ้งข่ำวกำรปรับสิทธิผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ (SETLINK) ทันทีหรือก่อน 9:00 น.ของวันที่รำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิมีผลบังคับใช้

1.5.7 กำรคำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 เป็ นอิสระต่อกัน และ
จะคำนวณกำรเปลี่ยนแปลงตำมลำดับเหตุกำรณ์ก่อนหลังของกำรเปรียบเทียบกับรำคำตลำดของหุน้ สำมัญของ
บริษัทฯ สำหรับในกรณีท่เี หตุกำรณ์ต่ำงๆ เกิดขึน้ พร้อมกันให้คำนวณกำรเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนีค้ ือ ข้อ 1.5.1
ข้อ 1.5.5 ข้อ 1.5.4 ข้อ 1.5.2 ข้อ 1.5.3 และข้อ 1.5.6 โดยในแต่ละลำดับครัง้ ที่คำนวณกำรเปลี่ยนแปลงให้คงสภำพ
ของรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิเป็ นทศนิยม 3 (สำม) ตำแหน่ง
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1.5.8 กำรค ำนวณกำรเปลี่ ย นแปลงรำคำกำรใช้ สิ ท ธิ แ ละอัต รำกำรใช้สิ ท ธิ ต ำมข้อ 1.5.1 ถึ ง ข้อ 1.5.6 จะไม่ มี ก ำร
เปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่สงู ขึน้ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีกำรรวมหุน้ สำหรับ
กำรคำนวณจำนวนเงินจำกกำรใช้สิทธิ จะคำนวณจำกรำคำกำรใช้สิทธิ ใหม่ห ลังกำรเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3
ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุน้ สำมัญ (จำนวนหุน้ สำมัญคำนวณได้จำกอัตรำกำรใช้สิทธิใหม่ คูณกับจำนวนใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯที่แสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุน้ ออกมำเป็ นเศษหุน้ ให้ตดั เศษของหุน้ นัน้ ทิง้ )
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิดงั กล่ำวมีผลทำให้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่ท่ีคำนวณตำมสูตรมีรำคำ
ซึ่งต่ำกว่ำมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุน้ สำมัญ (Par Value) ของบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิท่จี ะปรับรำคำกำรใช้สิทธิ
ใหม่เท่ำกับมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุน้ สำมัญ เว้นแต่กฎหมำยจะกำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่น สำหรับอัตรำกำรใช้สิทธิใหม่ใช้
อัตรำกำรใช้สิทธิท่คี ำนวณได้ตำมข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 เช่นเดิม
1.5.9 บริษัทฯจะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรำคำและอัตรำกำรใช้สิทธิ เว้นแต่จะมีกำรปรับสิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ รวมทัง้
จะไม่ขยำยอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
1.5.10 บริษัทฯ อำจทำกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิควบคู่กับกำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนกำรปรับอัตรำกำรใช้
สิทธิก็ได้
1.5.11 บริษัทฯ จะดำเนินกำรแจ้งผลกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 โดย
บอกถึงรำยละเอียดวิธีกำรคำนวณและเหตุผลที่ตอ้ งมีกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวให้ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ทรำบ
ทัน ทีผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อ มูล ผ่ำนสื่อ อิเล็กทรอนิ กส์ของตลำดหลัก ทรัพ ย์ฯ (SETLINK) และแจ้งต่ อสำนัก งำน
ก.ล.ต. และนำยทะเบียนภำยใน 15 (สิบห้ำ) วัน นับจำกวันที่ท่ีมีผลบังคับใช้ต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ
และอัตรำกำรใช้สิทธิ
1.6

กำรแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิและเงือ่ นไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ
กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิไม่ว่ำในกรณีใดๆ จะต้องไม่ขดั หรือแย้งกับข้อกำหนดตำมประกำศคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุนที่ ทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ของสำนักงำน ก.ล.ต. รวมทั้งที่จะมีเพิ่มเติมภำยหลังที่บริษัท ฯ
ออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ในครัง้ นี ้ ทั้งนี ้ บริษัทฯ และ/หรือผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิฯ ไม่มีสิทธิท่ีจะ
เสนอให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิในเรื่อง อัตรำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็ นไปตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ
รวมทัง้ บริษัทฯ และ/หรือ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ไม่มีสิทธิท่จี ะเสนอให้ขยำยอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ โดย
บริษัทฯ จะแจ้งไปยังผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ทุกรำยถึงกำรเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิดังกล่ำว และจะจัดส่ง
ข้อกำหนดสิทธิท่ีแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ เมื่อได้รบั กำรร้องขอภำยใน 15 (สิบห้ำ) วันนับ
แต่ วัน ที่ ได้รับ กำรร้อ งขอเป็ น หนัง สื อ จำกผู้ถื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ และบริษั ท ฯ จะจั ด ส่ ง ข้อ ก ำหนดสิ ท ธิ ท่ี
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำวให้แก่ตลำดหลักทรัพย์ภำยในวันทำกำรถัดไปและสำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน 15 (สิบห้ำ) วัน
บริษั ทฯจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคั ญ แสดงสิ ทธิทรำบผ่ำนระบบกำรเผยแพร่ ข้อมูลของตลำดหลักทรั พ ย์ฯ
(SETLINK) โดยทันที ณ วันทีม่ ีกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ
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1.7

กำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
กำรเรียก และ/หรือ กำรประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิให้เป็ นไปตำมวิธีกำรดังกล่ำวต่อไปนี ้

1.7.1 บริษัทฯ ต้องเรียกประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อขอมติในกำรดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ โดยเร็ว ภำยใน
30 (สำมสิบ) วันตัง้ แต่เกิดเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) หำกมีกำรเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิฯ ไม่ว่ำโดยบริษัทฯ หรือผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตำมที่
กำหนดไว้ในข้อ 1.6 หรือ
(2) หำกมีเหตุกำรณ์ซ่ึงบริษัทเห็นว่ำอำจกระทบต่อส่วนได้เสียของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิอย่ำงเป็ นนัยสำคัญ
หรือควำมสำมำรถของบริษัทฯ ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมข้อกำหนดสิทธิฯ
ในกรณีท่บี ริษัทฯ ไม่ดำเนินกำรจัดกำรประชุมใน 30 (สำมสิบ) วันนับจำกวันที่เกิดเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวใน (1) หรือ (2)
ข้ำงต้น ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 25 (ยี่สิบห้ำ) ของจำนวน
หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยงั มิได้สิทธิ ณ ขณะนัน้ อำจร้องขอให้ดำเนินกำรจัดประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ ได้ โดยระบุเหตุผลในกำรที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่ำว และบริษัท ฯ จะต้องจัดประชุม
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิภำยในระยะเวลำ 30 (สำมสิบ) วัน นับจำกวันที่ได้รบั กำรร้องขอจำกผูถ้ ือใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ ดังกล่ำวนัน้
ในกรณี ท่ีมีกำรจัดประชุมผูถ้ ื อใบสำคัญ แสดงสิทธิ ฯ บริษัทฯ จะดำเนินกำรปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ เพื่อกำหนดสิทธิของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุม
ดังกล่ำวเป็ นระยะเวลำไม่เกิน 21 (ยี่สิบเอ็ด) วัน ก่อนวันประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
1.7.2 ในกำรเรียกประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ว่ำจะเป็ นกำรเรียกประชุมโดยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยงั มิได้ใช้
สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วน หรือคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุม ให้บริษัทฯจัดทำหนังสือนัดประชุม
ระบุสถำนที่ วัน เวลำ ผูท้ ่ีขอให้เรียกประชุม และเรื่องที่จะพิจำรณำในที่ประชุม และจัดส่งให้ผูถ้ ือใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ ที่ยงั มิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วนแต่ละรำย ตำมรำยชื่อและที่อยู่ท่ีปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ และแจ้งผ่ำนทำงสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ เพื่อกำหนดสิทธิในกำรเข้ำร่วม
ประชุมไม่นอ้ ยกว่ำ 7 (เจ็ด) วันก่อนกำรประชุมในแต่ละครัง้
1.7.3 ในกำรประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยงั มิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วนซึ่งมี
สิทธิเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่ำวจะต้องจัดทำหนังสือมอบฉันทะตำมแบบที่บริษัท ฯ หรือนำยทะเบียนกำหนด และ
ให้ย่ืนหนังสือมอบฉันทะต่อประธำนที่ประชุมหรือผูท้ ่ปี ระธำนที่ประชุมมอบหมำยก่อนเริ่มกำรประชุม
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ หมำยถึง ผูถ้ ือใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ ที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วนของบริษัทฯ ในวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดย
ไม่รวมถึงผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ คนใดที่มีส่วนได้เสียซึ่งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจำรณำข้อนัน้
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ผู้ถื อ ใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ฯ ที่ มี ส่วนได้เสี ย ตำมข้อ นี ้ หมำยถึ ง ผู้ถื อ ใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ฯ ที่ มี ควำมขัด แย้งทำง
ผลประโยชน์ในเรื่องที่ท่ปี ระชุมพิจำรณำลงมติ
1.7.4 ในกำรออกเสียงลงคะแนนให้ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ มีคะแนนเสียงเท่ำกับหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ที่ถือ
อยู่โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วยมี 1 (หนึ่ง) เสียง
1.7.5 ในกำรประชุม ผู้ถือ ใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ฯ ที่ จัด ขึน้ โดยบริษั ท ฯ ให้ป ระธำนกรรมกำรบริษั ท ฯ หรือบุค คลที่ ได้รบั
มอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรบริษัท ฯ ทำหน้ำที่เป็ นประธำนที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ในกรณีท่ีผถู้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็ นผูจ้ ดั กำรประชุม ประธำนในที่ประชุมอำจจะมำจำกบุคคลที่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ลง
มติเห็นชอบคัดเลือกนอกเหนือไปจำกประธำนกรรมกำรหรือบุคคลที่ประธำนกรรมกำรมอบหมำย โดยที่ทงั้ สองกรณี
ประธำนที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชีข้ ำด
1.7.6 องค์ประชุมในกำรประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ จะต้องประกอบด้วยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยงั มิได้ใช้สิทธิ
หรือใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วน และ/หรือ ผู้รบั มอบฉันทะมำประชุมรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ 25 (ยี่สิบห้ำ) รำย ซึ่งถื อ
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รวมกันไม่นอ้ ยกว่ำจำนวนหนึ่งในสำมของจำนวนหน่วยทัง้ หมดของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ
ที่ยังมิได้ใช้สิท ธิและ/หรือใช้สิท ธิ ไปแล้วบำงส่ วนจึงจะครบเป็ นองค์ป ระชุม และหำกว่ำกำรประชุมครัง้ ใด เมื่ อ
ล่วงเวลำนัดไปแล้ว 1 (หนึ่ง) ชั่วโมง ยังมีผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้ำร่วมประชุมยังไม่ครบเป็ นองค์ประชุมให้ถือว่ำ
กำรประชุมเป็ นอันระงับไป ในกรณีท่ีไม่ครบเป็ นองค์ประชุม หำกกำรประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ นัน้ เป็ นกำร
เรียกโดยมติคณะกรรมกำรบริษัท ฯ ให้นดั ประชุมใหม่ภำยในระยะเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 7 (เจ็ด) วัน นับจำกวันกำหนด
ประชุม ผู้ถื อ ใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ ในครัง้ แรก และให้บ ริษั ท ฯ ด ำเนิ น กำรจัด ส่ง หนังสื อ เชิญ ประชุม ไปยังผู้ถื อ
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทุกรำยและตลำดหลักทรัพย์ฯ ตำมรำยละเอียดและวิธีกำรที่ระบุไว้ขำ้ งต้น ในกำรประชุมครัง้
หลังนีไ้ ม่บังคับว่ำจะต้องครบองค์ประชุม กล่ำวคือ มีผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ มำประชุมเท่ำใด ถือว่ำเป็ นองค์
ประชุม สำหรับในกรณีท่ผี ถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็ นผูร้ อ้ งขอให้เรียกประชุม จะไม่มีกำรเรียกประชุมใหม่
1.7.7 มติท่ีประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำ กึ่งหนึ่ง ของจำนวนหน่วยของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ที่ยงั มิได้ใช้สิทธิและ/หรือใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วน ณ ขณะนัน้ ซึ่งมำประชุม (ไม่ว่ำด้วยตนเอง
หรือมอบฉันทะ) และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.7.8 มติใดๆ ซึ่งที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ลงมติไปแล้วนัน้ ให้ถือว่ำมีผลผูกพันผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทุก
รำยไม่ว่ำผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นัน้ จะได้เข้ำร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตำม
1.7.9 ภำยหลังจำกบริษั ท ฯ ได้ด ำเนิน กำรจัด ประชุมผู้ถื อใบสำคัญ แสดงสิทธิ ฯ บริษัท ฯ จะแจ้งมติ ของที่ ประชุมผู้ถื อ
ใบสำคัญ แสดงสิ ทธิ ฯ ให้ผู้ถื อใบสำคัญ แสดงสิทธิ ฯ ทรำบผ่ำนทำงระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลำดหลัก ทรัพ ย์ฯ
โดยเร็ว
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1.7.10 บริษัทฯ จะดำเนินกำรจัดทำและบันทึกรำยงำนกำรประชุมและเก็บรักษำบันทึกดังกล่ำวไว้ท่ีสำนักงำนใหญ่ ของ
บริษัทฯ รำยงำนประชุมที่ได้ลงลำยมือชื่อโดยประธำนที่ประชุมให้ถือเป็ นหลักฐำนอันสมบูรณ์ของกิจกำรทัง้ หลำยที่
ได้ป ระชุม กัน นั้น และจัด ส่งรำยงำนกำรประชุม ดังกล่ ำวให้แก่ ตลำดหลัก ทรัพ ย์แ ละสำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน
ระยะเวลำไม่เกิน 14 (สิบสี่) วันนับจำกวันประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
1.7.11 ในกำรประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ บริษัทฯ หรือผูท้ ่ีได้รบั มอบหมำยจำกบริษัท ฯ และที่ปรึกษำกฎหมำยของ
บริษัทฯ มีสิทธิท่ีจะเข้ำร่วมประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ เพื่อแสดงควำมคิดเห็นหรือให้คำอธิบำยในที่ประชุม
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้
1.7.12 บริษัทฯ จะเป็ นผูช้ ำระค่ำใช้จำ่ ยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ทัง้ หมด
1.7.13 บริษัทฯ จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ฯ ตำมมติท่ีประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ นับตัง้ แต่วนั ที่ประชุมลงมติ
และบริษั ท ฯ จะแจ้งกำรแก้ไขเพิ่ ม เติ ม ข้อ กำหนดสิ ท ธิ ฯ เป็ น ลำยลัก ษณ์อักษรให้สำนักงำน ก.ล.ต. และตลำด
หลักทรัพย์ทรำบภำยใน 15 (สิบห้ำ) วันนับแต่วันที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ทั้งนี ้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผูถ้ ือ ใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯ ทรำบผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้ มูลผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกันกับที่บริษัทฯ
แจ้งสำนักงำน ก.ล.ต. ตลำดหลักทรัพย์ฯ และนำยทะเบียนของใบสำคัญ แสดงสิทธิ ฯ และปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่
กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ
1.8. กำรชดใช้ค่ำเสียหำย กรณีบริษัทไม่สำมำรถจัดให้มหี ุ้นสำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ
บริษัทฯ จะชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตำมรำยละเอียด ดังนี ้
1.8.1 บริษัทฯ จะชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ต่อเมื่อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ได้มำแสดงควำม
จำนงที่จะใช้สิทธิในแต่ละครัง้ และปฏิบตั ิถูกต้องครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ และบริษัทฯ ไม่สำมำรถจัดให้มี
หุน้ สำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ได้อย่ำงครบถ้วน ยกเว้น กรณีตำมที่ระบุไว้ในข้อจำกัด
กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และข้อจำกัดกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิตำมข้อ 2
1.8.2 กำรคำนวณค่ำเสียหำยที่บริษัทฯ จะชดใช้ให้ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิตำมข้อ 1.8.1 มีสตู รกำรคำนวณ ดังนี ้
ค่ำเสียหำยต่อใบแสดงสิทธิหนึ่งหน่วย = B x (MP – EP)
โดยที่
B
คือ
จำนวนหุน้ สำมัญที่ไม่สำมำรถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึน้ ได้ ตำมอัตรำกำรใช้สิทธิท่ี
เปลี่ยนแปลงขึน้ ต่อหนึ่งหน่วย
MP
คือ
รำคำปิ ดของหุน้ สำมัญของบริษัทฯ ในวันกำหนดกำรใช้สิทธิซ่งึ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ มำแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิ
EP
คือ
รำคำกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือรำคำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับ
สิทธิหำกมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ
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ทั้งนี ้ กำรชดใช้ค่ ำ เสี ย หำยตำมข้อ นี ้ ให้ถื อ เป็ น สิ น้ สุด โดยผู้ถื อ ใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ ตกลงที่ จะไม่
เรียกร้องค่ำเสียหำยอย่ำงใดๆ เพิ่มเติมจำกบริษัทฯ
1.8.3 กำรชดใช้ค่ำเสียหำยตำมข้อ 1.8.1 บริษัทฯ จะชำระให้เป็ นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะและจะจัดส่งทำงไปรษณี ย ์
ลงทะเบียนภำยใน 14 (สิบสี่) วันทำกำร นับจำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ โดยไม่มีดอกเบีย้ หำกบริษัท ฯ
ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ดังกล่ำวให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ได้ภำยในกำหนดเวลำดังกล่ำว บริษัทฯ จะ
ชำระดอกเบีย้ ให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิในอัตรำร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้ำ) ต่อปี โดยคำนวณจำกค่ำเสียหำยนับ
จำกวันที่พน้ กำหนดระยะเวลำ 14 (สิบสี่) วันดังกล่ำวจนถึงวันที่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ได้รบั เงินคืนแล้ว อย่ำงไร
ก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกได้มีกำรส่งเช็คคืนเงินค่ำเสียหำยดังกล่ำวทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมที่อยู่ท่ีระบุในแบบ
แสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิท ธิ ซื อ้ หุ้น สำมั ญ โดยถูก ต้อ งแล้ว ให้ถื อ ว่ ำ ผู้ถื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ ได้รับ คื น เงิ น
ค่ำเสียหำยแล้วโดยชอบ และผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
อนึ่ งในกรณี ท่ีผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิ ฯ ที่มิใช่สัญ ชำติ ไทยที่ใช้สิท ธิจองซือ้ หุ้นสำมัญ แต่ไม่ สำมำรถจองซือ้ ได้
เนื่องจำกอัตรำส่วนกำรถือหุน้ ของคนที่มิใช่สญ
ั ชำติไทยในขณะนัน้ เกินกว่ำจำนวนร้อยละ 49 (สี่สิบเก้ำ) ของจำนวน
หุน้ ที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของบริษัท ฯ ตำมที่ระบุไว้ในข้อจำกัดกำรโอนหุน้ สำมัญ ในกรณี เช่นนี ้ บริษัทฯ จะไม่
ชดใช้ค่ำเสียหำย หรือดำเนินกำรอื่นใดให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ที่มิใช่สญ
ั ชำติไทย และผูถ้ ือใบสำคัญแสดง
สิท ธิ ฯ ที่ มิ ใช่ สัญ ชำติ ไทยไม่ มี สิท ธิ เรียกร้อ งค่ ำเสี ยหำย หรือ เรีย กร้อ งให้บ ริษั ท ฯ ชดใช้ใดๆ ทั้งสิ น้ อย่ำ งไรก็ ดี
ใบสำคัญ แสดงสิทธิ ยังมีผลใช้ต่อไปจนถึง วันกำหนดกำรใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำย หำก ณ วันกำหนดกำรใช้สิทธิ ครัง้
สุดท้ำยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มิใช่สญ
ั ชำติไทยยังไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ เนื่องจำกอัตรำส่วนกำรถือหุน้ ของคนที่
มิใช่สัญชำติไทยในขณะนั้นเกินกว่ำจำนวนที่ระบุไว้ในข้อจำกัดกำรโอนหุ้นสำมัญ ให้ถือว่ำใบสำคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่ำวหมดอำยุลง โดยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มิใช่สญ
ั ชำติไทยดังกล่ำว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ต่อ
บริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่ดำเนินกำรชดใช้ค่ำเสียหำยที่เกิดขึน้ ทัง้ สิน้
1.9. สถำนะของใบสำคัญแสดงสิทธิทอี่ ยู่ระหว่ำงวันทีผ่ ู้ถอื ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แสดงควำมจำนงกำรใช้สทิ ธิ
สถำนะของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่อยู่ระหว่ำงวันที่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้แสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิและวัน
ก่อนวันที่กระทรวงพำณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ
จะมีสถำนภำพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ที่ยังไม่ได้แสดงควำมจำนงใช้สิทธิ และสถำนภำพจะ
สิน้ สุดลงในวันที่กระทรวงพำณิชย์ได้รบั จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ ข้ำงต้นแล้ว
ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีกำรปรับรำคำใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิใ นช่วงที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ดำเนินกำรนำหุน้
สำมัญที่เกิดขึน้ จำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ เข้ำจดทะเบียนทุนชำระแล้วกับกระทรวงพำณิชย์ ผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดง สิทธิฯ ที่ได้ทำกำรใช้สิทธิแล้ว จะได้รบั กำรปรับสิทธิยอ้ นหลัง โดยบริษัท ฯ จะดำเนินกำรออกหุน้ สำมัญใหม่เพิ่มเติ ม
ให้แก่ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยเร็วที่สดุ ตำมจำนวนที่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สมควรจะได้รบั หำกรำคำและอัตรำ
กำรใช้สิทธิท่ีได้ปรับใหม่นนั้ มีผลบังคับใช้ โดยหุน้ สำมัญส่วนเพิ่มอำจได้รบั ช้ำกว่ำหุน้ สำมัญที่ได้รบั ก่อนหน้ำนีแ้ ล้ว แต่ไม่
เกิน 15 (สิบห้ำ) วันทำกำร นับจำกวันที่มีกำรปรับสิทธิ
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1.10. สถำนะของหุน้ สำมัญใหม่ทเี่ กิดจำกกำรใช้สทิ ธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
หุน้ สำมัญใหม่ท่ีออกจำกกำรใช้สิทธิของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ จะมีสิทธิและสภำพเหมือนหุน้ สำมัญเดิมของ
บริษั ทฯ ที่ออกไปก่อนหน้ำนีแ้ ล้ว ทุกประกำร นับแต่ วัน ที่นำยทะเบีย นหุ้น สำมัญ ของบริษั ทฯ ได้จดแจ้งชื่อผู้ถื อ
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ สำมัญของบริษัท ฯ และกระทรวงพำณิชย์รบั จดทะเบียน
เพิ่มทุนชำระแล้ว หำกบริษัทฯ ได้ประกำศวันกำหนดให้สิทธิในเงินปั นผลหรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ผถู้ ือหุน้ ก่อน
วันที่บริษัทฯ ได้จดแจ้งชื่อของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ที่เสนอขำยในครัง้ นีเ้ ป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้
ของบริษัทฯ และกระทรวงพำณิชย์รบั จดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่ำวจะไม่มีสิทธิได้รบั
เงินปั นผลหรือผลประโยชน์อื่นนัน้
1.11. มติทปี่ ระชุมผู้ถือหุน้ เพือ่ อนุมตั ิกำรออกหุ้นเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
ที่ ป ระชุม สำมัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ ำปี 2565 เมื่ อ วัน ที่ 31 มี น ำคม 2565 มี ม ติ จัด สรรหุ้น สำมัญ เพิ่ ม ทุน ของบริษั ท ฯ
จำนวนไม่เกิน 223,853,730 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 0.50 บำท เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ
TVD-W3 ที่บริษัทฯ จะออกให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ที่จองซือ้ และได้รบั กำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัท
ฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้
1.12. รำยละเอียดเกี่ยวกับหุน้ ออกใหม่เพือ่ รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
จำนวนหุน้ สำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญ : ไม่เกิน 223,853,730 (สองร้อยยี่สิบสำมล้ำนแปดแสนห้ำหมื่น
แสดงสิทธิฯ ที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผถู้ ือหุน้
สำมพันเจ็ดร้อยสำมสิบ)
สำมัญเดิมที่จองซือ้ หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ
และได้รบั กำรจัดสรร
มูลค่ำที่ตรำไว้
: หุน้ ละ 0.50 บำท (ห้ำสิบสตำงค์)
รำคำกำรใช้สิทธิ

: 0.85 บำท (แปดสิบห้ำสตำงค์) ต่อหุน้ (เว้นแต่จะมีกำรปรับรำคำ
ใช้สิทธิ ซึ่งเป็ นไปตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ)

เนื่องจำกหุน้ สำมัญของบริษัท ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ดังนั้น หุน้ สำมัญที่ออก
ใหม่เนื่องจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะสำมำรถเข้ำทำกำรซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ภำยหลัง
จำกที่บริษัทฯ ดำเนินกำรจดทะเบียนหุน้ สำมัญใหม่ดังกล่ำวต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ แล้ว โดยบริษัทฯ จะดำเนินกำรยื่นขอ
อนุญำตนำหุน้ สำมัญที่ออกใหม่จำกกำรใช้สิทธิแปลงสภำพของใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ เข้ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนต่อตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเร็วภำยใน 30 (สำมสิบ) วันนับจำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิ แต่ละครัง้ ทั้งนี ้
เพื่อให้หนุ้ สำมัญดังกล่ำวสำมำรถทำกำรซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้เช่นเดียวกับหุน้ สำมัญเดิมของบริษัทฯ
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1.13. กำรจัดกำรหำกมีหนุ้ ทีจ่ ดั สรรไว้คงเหลือจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
หำกมีหุน้ สำมัญที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ในครัง้ นี ้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะเสนอผ่ำนที่
ประชุม ผูถ้ ื อหุ้น เพื่อพิจำรณำดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในพระรำชบัญ ญั ติบริษัท
มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกำศของตลำดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงำน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง

1.14. ตลำดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิทเี่ สนอขำย
บริษัทฯ จะดำเนินกำรยื่นคำขออนุญำตให้ตลำดหลักทรัพย์ฯ พิจำรณำรับใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สำมัญของ
บริษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภำยใน 30 (สำมสิบ) วันนับจำกวันที่บริษัทฯ ได้
ดำเนินกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เสร็จสิน้ ลง
2.

ข้อจำกัดกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

2.1

กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัทฯ ไม่มีขอ้ จำกัดในกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ที่เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุน้ เดิมของบริษัท ฯ เว้นแต่กำรโอน
เกิดขึน้ ในช่วงปิ ดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อพักกำรโอนตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 (ยี่สิบเอ็ด) วัน ก่อน
วันกำหนดกำรใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำย และตลำดหลักทรัพย์จะทำกำรขึน้ เครื่องหมำย SP (ห้ำมกำรซือ้ ขำย) ล่วงหน้ำ 2
(สอง) วันทำกำรก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน (ในกรณีท่ีวนั ปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ตรง
กับวันหยุดทำกำรของตลำดหลักทรัพย์ฯ ให้เลื่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนเป็ นวันทำกำรก่อนหน้ำ)

2.2 บุคคลทีม่ ิใช่สัญชำติไทย
บริษัทฯ มีขอ้ จำกัดกำรโอนหุน้ อันสืบเนื่องมำจำกข้อบังคับของบริษัทฯ ว่ำด้วยเรื่องอัตรำส่วนกำรถือหุน้ ของบุคคลที่
มิใช่สญ
ั ชำติไทย ดังมีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
2.2.1 บริษัทฯ จะไม่ออกหุน้ สำมัญให้แก่ผใู้ ช้สิทธิท่ีมิใช่สญ
ั ชำติไทย ซึ่งได้ดำเนินกำรใช้สิทธิตำมวิธีกำรใช้สิทธิจนทำให้
สัดส่วนกำรถือหุน้ ของบุคคลหรือนิติบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชำติไทยมีจำนวนเกินกว่ำร้อยละ 49 ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำย
ได้ทงั้ หมดของบริษัทฯ ตำมที่ระบุในข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตำมสัดส่วนที่อำจมีกำรแก้ไขในข้อบังคับของบริษัท ฯ
ในอนำคต
2.2.2 ในกรณีท่ใี บสำคัญแสดงสิทธิ ฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ที่มีกำรใช้สิทธิ ณ วันกำหนดกำรใช้สิทธิ มีจำนวน
มำกกว่ำจำนวนหุน้ สำมัญที่อนุญำตให้ซือ้ ได้โดยไม่ขดั ต่อข้อจำกัดกำรโอนหุน้ เรื่องสัดส่วนกำรถือครองหลักทรัพย์
ของผูถ้ ือหุน้ ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีมิใช่สญ
ั ชำติไทย บริษัท ฯ จะดำเนินกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ หรือใบ
แทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ให้แก่ผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ที่มิใช่สัญชำติไทย
ตำมลำดับกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิท่คี รบถ้วนสมบูรณ์ตำมข้อกำหนดในกำรใช้สิทธิในครัง้ นี ้
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2.2.3 หำกข้อจำกัดกำรโอนดังกล่ำวข้ำงต้น มีผลทำให้ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ที่มิใช่
สัญชำติไทยที่ได้ดำเนินกำรใช้สิทธิตำมวิธีกำรใช้สิทธิ ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ตำมจำนวนที่ระบุในใบแจ้งควำมจำนง
กำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญ ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน บริษัท ฯ จะดำเนินกำรคืนใบสำคัญ แสดงสิทธิ ฯหรือใบแทน
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และเงินที่เหลือตำมรำคำใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ7ฯ
ในส่วนที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ โดยไม่มีดอกเบีย้ ให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่
มิใช่สญ
ั ชำติไทยดังกล่ำว ทำงไปรษณียล์ งทะเบียน ภำยใน 14 (สิบสี่) วัน นับจำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิในครัง้ นัน้ ๆ
2.2.4 ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ที่มิใช่สญ
ั ชำติไทยจะไม่ได้รบั กำรชดเชย ไม่ว่ำรูปแบบ
ใดจำกบริษัทฯ ในกรณี ท่ีไม่สำมำรถดำเนินกำรใช้สิทธิได้ โดยมีสำเหตุมำจำกข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนกำรถือครอง
หลักทรัพย์ของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มิใช่สญ
ั ชำติไทย
2.2.5 ในกรณี ท่ีผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯที่มิใช่สัญชำติไทย ไม่สำมำรถใช้สิทธิแปลง
สภำพเป็ นหุน้ สำมัญ อันเนื่องมำจำกข้อจำกัดกำรโอนตำมที่กล่ำวในข้อ 2.2.1 ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่ำว
จะยังคงสำมำรถที่ จ ะด ำเนิ น กำรใช้ สิ ท ธิ ข องใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ ในส่ ว นที่ ยัง ไม่ ส ำมำรถใช้สิท ธิ ได้ โดยให้
ดำเนิ น กำรใช้สิท ธิ ต ำมวิ ธีก ำรใช้สิท ธิ ในระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิท ธิ ในครัง้ ต่ อ ๆไป จนถึ งวัน
กำหนดกำรใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำย ตรำบเท่ำที่กำรดำเนินกำรดังกล่ำวไม่มีผลทำให้ขัดต่อข้อจำกัดกำรโอนหุ้ นของ
บริษัทฯ ทั้งนี ้ ในกรณี ณ วันกำหนดกำรใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำย หำกผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ หรือใบแทนใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯ ที่มิใช่สญ
ั ชำติไทยยังไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ เนื่องจำกอัตรำส่วนกำรถือหุน้ ของคนที่มิใช่สญ
ั ชำติไทยใน
ขณะนัน้ เกินกว่ำจำนวนที่ระบุไว้ขอ้ จำกัดกำรโอนหุน้ สำมัญ ให้ถือว่ำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่ำวหมดอำยุลง โดย
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่มิใช่สญ
ั ชำติไทยดังกล่ำว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ต่อบริษัทฯ และบริษัทจะไม่
ดำเนินกำรชดใช้ค่ำเสียหำยที่เกิดขึน้ ทัง้ สิน้
3.

กำรออกและส่งมอบหุ้นสำมัญออกใหม่
ในกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัทฯ ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯ ที่ใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญ สำมำรถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้

3.1

ในกรณีท่ีผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีได้รบั กำรจัดสรรหุน้ สำมัญประสงค์จะขอรับใบหุน้ สำมัญ โดยให้ออกใบหุน้ ใน
นำมของผูถ้ ือใบสำคัญ แสดงสิทธิฯ ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุน้ ตำมจำนวนที่ใช้สิทธิแก่ผถู้ ือใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯ ทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับ ตำมชื่ อที่อยู่ท่ีระบุไว้ในสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ภำยใน 15
(สิบห้ำ) วันทำกำร นับจำกวันที่บริษัทฯ ดำเนินกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพำณิชย์ในแต่
ละครัง้ ในกรณีนี ้ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญ จะไม่สำมำรถขำยหุน้ สำมัญที่ เกิดจำกกำรใช้
สิทธิในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้จนกว่ำจะได้รบั ใบหุน้ ซึ่งอำจจะได้รบั ภำยหลังจำกที่หนุ้ สำมัญที่เกิดจำกกำร
ใช้สิทธิได้รบั อนุญำตให้เข้ำทำกำรซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
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3.2

ในกรณีท่ีผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รบั กำรจัดสรรหุน้ สำมัญไม่ประสงค์จะขอรับใบหุน้ สำมัญ แต่ประสงค์จะใช้
บริกำรของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ โดยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ประสงค์ท่จี ะฝำกหุน้ สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิไว้
ในบัญ ชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่ งผูถ้ ื อใบสำคัญ แสดงสิทธิ ฯ มีบัญชีซือ้ ขำยหลักทรัพย์อยู่ ในกรณี นี ้ ศูนย์รบั ฝำก
หลักทรัพย์ จะดำเนินกำรนำหุน้ สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิฝำกไว้กบั "บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จำกัด เพื่อผูฝ้ ำก" และศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุน้ สำมัญที่ บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝำกหุน้
สำมัญอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุน้ สำมัญที่ ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่
ได้รบั กำรจัดสรรหุน้ ฝำกไว้และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผจู้ องซือ้ ที่ได้รบั กำรจัดสรรภำยใน 7 (เจ็ด) วันทำกำร นับ
จำกวันที่บริษัทฯ ดำเนินกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพำณิชย์แต่ละครัง้ ในกรณีนี ้ ผูถ้ ือ
ใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ ที่ ได้รับ กำรจัด สรรหุ้น สำมัญ จะสำมำรถขำยหุ้น สำมัญ ที่ เกิ ด จำกกำรใช้สิ ท ธิ ใ นตลำด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ทันทีท่ีตลำดหลักทรัพย์ฯ อนุญำตให้หุน้ สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิทำกำรซื อ้ ขำยได้ใน
ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ในกรณี ท่ีผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิ ฯ ที่ใช้สิทธิ ซื อ้ หุ้นสำมัญ เลือกให้บริษั ท ฯ ดำเนินกำรตำมข้อ 3.2 ชื่อของผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รบั กำรจัดสรรหุน้ จะต้องตรงกับชื่ อเจ้ำของบัญชีซือ้ ขำยหลักทรัพย์ท่ีผถู้ ือใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ ประสงค์ท่ีจะฝำกหุน้ สำมัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดงั กล่ำว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะดำเนินกำร
ออกใบหุน้ แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีได้รบั กำรจัดสรรหุน้ ตำมข้อ 3.1 แทน

3.3

ในกรณี ท่ีผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ที่ได้รบั กำรจัดสรรหุน้ ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุน้ แต่ประสงค์จะใช้บริกำรของ
ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพ ย์ โดยผู้ถือ ใบสำคัญ แสดงสิทธิ ฯ ประสงค์ท่ี จะฝำกหุ้นสำมัญ ไว้ในบัญ ชีของบริษั ทผู้ออก
หลักทรัพย์สมำชิกเลขที่ 600 ในกรณีนี ้ บริษัทฯ จะดำเนินกำรนำหุน้ สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิฝำกไว้กับศูนย์รบั
ฝำกหลักทรัพย์ และศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุน้ สำมัญ ตำมจำนวนที่ ผถู้ ือใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ ได้รบั กำรจัดสรรไว้ในบัญชีผอู้ อกหลักทรัพย์สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญ
แสดงสิ ท ธิ ฯ ที่ ได้รับ กำรจัด สรรหุ้น ภำยใน 7 (เจ็ ด ) วัน ท ำกำร นั บ จำกวั น ที่ บ ริษั ท ฯ ด ำเนิ น กำรจดทะเบี ย น
เปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพำณิชย์แต่ละครัง้ เมื่อผูท้ ่ีได้รบั กำรจัดสรรหุน้ ต้องกำรขำยหุน้ ผูท้ ่ี ได้รบั กำร
จัด สรรหุ้น ต้อ งถอนหุ้น ออกจำกบัญ ชี 600 ดัง กล่ ำ ว โดยต้อ งติ ด ต่ อ ผ่ ำ นบริษั ท หลัก ทรัพ ย์ท่ ั วไป ซึ่ งอำจจะมี
ค่ำธรรมเนียมในกำรดำเนินกำรตำมที่ศนู ย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์นนั้ ๆ กำหนด ดังนัน้ ในกรณี
นี ้ ผู้ท่ีได้รบั กำรจัดสรรหุ้น จะสำมำรถขำยหุ้น ที่ ได้รบั กำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพ ย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ทัน ทีท่ี ตลำด
หลักทรัพย์อนุญำตให้หนุ้ ของบริษัททำกำรซื อ้ ขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และผูท้ ่ีได้รบั กำรจัดสรรหุน้ ได้
ดำเนินกำรถอนหุน้ ออกจำกบัญชี 600 ดังกล่ำวแล้ว

4.

ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมำยทีใ่ ช้บงั คับ
ข้อกำหนดสิทธิฯ ฉบับนีจ้ ะมีผลใช้บงั คับในวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไปจนถึงวันกำหนดกำรใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำย
โดยข้อกำหนดสิทธิฯ นีจ้ ะใช้บงั คับและตีควำมตำมกฎหมำยไทย และหำกมีขอ้ ควำมใดๆ ในข้อกำหนดสิทธิฯ นีข้ ดั
หรือแย้งกับกฎหมำยหรือประกำศใดๆ ที่ มีผลใช้บังคับตำมกฎหมำยกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ ให้ใช้ขอ้ ควำมตำม
กฎหมำยหรือประกำศดังกล่ำวบังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ แทนข้อควำมของข้อกำหนดสิทธิ ฯ เฉพำะในส่วนที่
ขัดแย้งกันนัน้
หน้า 27 จาก 28 หน้า

ผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหำชน)

(นำยทรงพล ชัญมำตรกิจ)
กรรมกำรบริษทั

(นำยวีรศั)กดิ์ วิโรจน์วฒ
ั นกุล)
กรรมกำรบริษัท

หน้า 28 จาก 28 หน้า

รายงานการปฏิบัตติ ามเงื0อนไขการอนุญาต (checklist)
สํ าหรับการเสนอขายใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทจี0 ะซืCอหุ้น (“warrant”)
และหุ้นทีอ0 อกใหม่ เพื0อรองรับ warrant (“หุ้นรองรับ”)
บริษทั ทีอ0 อกหลักทรัพย์ (“บริษทั ”) บริษทั ทีวี ไดเร็ค จํากัด (มหาชน)
¨ เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“บจ.”)
¨ เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัดทีBทีBจดั ตัCงตามกฎหมายไทยและมีหน้าทีBตามมาตรา 56 (ทีBไม่ใช่ บจ.)

P

ลักษณะการเสนอขาย
¨ การเสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุน้ (Right Offering – “RO”)
โดยผูท้ ีBจะใช้สิทธิอาจไม่ใช่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
¨ การเสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุน้ โดยไม่เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้
ทีBทาํ ให้บริ ษทั มีหน้าทีBตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering – “PPO”) และผูท้ ีBจะใช้สิทธิ
อาจไม่ใช่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั

P

รายละเอียดของ warrant
- ชืBอ warrant ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทจี0 ะซืCอหุ้นสามัญของ บริษทั ทีวี ไดเร็ค จํากัด (มหาชน) ครัCงที0 3
- เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ทีBมีรายชืBอ ณ วันทีB บริษทั จะดําเนินการจัดสรรใบสํ าคัญแสดง
สิ ทธิฯให้ แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทั ฯ ซึ0งได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม0 ทุนทีอ0 อกและเสนอขายให้ แก่ ผู้ถือหุ้น
เดิมของบริษทั ฯ ตามสั ดส่ วนการถือหุ้นในอัตราส่ วน 4 หุ้นสามัญเพิม0 ทุน ต่ อ 1 หน่ วยใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิฯ
- วันทีBเสนอขาย warrant 13 มิถุนายน 2565
- วันสิC นสุ ดอายุ warrant 12 มิถุนายน 2568
- จํานวน warrant ทีBเสนอขาย 223,853,730 หน่ วย - วันใช้สิทธิครัCงสุ ดท้าย 12 มิถุนายน 2568
- ราคาทีBเสนอขาย 0.00 บาท
- จํานวนหุน้ รองรับ 223,853,730 หุ้น
- อัตราการใช้สิทธิ ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิฯ 1 หน่ วย มีสิทธิซืCอหุ้นสามัญของบริษทั ฯได้ 1 หุ้น
- ราคาใช้สิทธิ 0.85 บาทต่ อหุ้น
ครบถ้ วน เอกสารอ้ างอิง
Checklist
ตามเกณฑ์ 1 (ข้ อ/หน้ า)
1. ลักษณะของ warrant
สิ# งทีส# ่ งมาด้ วย 5 :
P
1.1 สัดส่ วนจํานวนหุน้ รองรับต่อจํานวนหุน้ ทีBจาํ หน่ายได้แล้ว
รายละเอียดการคํานวณ
ทัCงหมดของบริ ษทั 2 เท่ากับ
จํานวนหุน้ รองรับ
ให้ระบุ N/A หากเกณฑ์ในข้อใดไม่สามารถ apply กับกรณี ของบริ ษทั ได้
วิธีการคํานวณสัดส่ วนจํานวนหุน้ รองรับ :
((จํานวนหุน้ รองรับ warrant ทีBเสนอขายในครัDงนีD) + (จํานวนหุน้ รองรับ CD หรื อ warrant ทีBเสนอขายในครัDงอืBน*
ซึBงไม่รวมหุน้ ทีBจดั ไว้รองรับ ESOP-CD หรื อ ESOP-warrant))
(จํานวนหุน้ ทีBจาํ หน่ายได้แล้วทัDงหมดของบริ ษทั ซึBงรวมจํานวนหุน้ ทีBจะออกใหม่อืBนทีBบริ ษทั จะเสนอขายควบคู่กบั warrant ในครัDงนีD)

1
2

* เฉพาะจํานวนหุน้ รองรับที4 outstanding อนึ4ง หากในการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื4อมีมติออก warrant ในครัBงนีB ผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิให้ออกหุน้
เพิ4มเติมเพื4อรองรับการปรับสิ ทธิในหลักทรัพย์แปลงสภาพที4เสนอขายในครัBงอื4น หรื อผูถ้ ือหุน้ มีมติในวาระอื4นใดที4อาจทําให้จาํ นวนหุน้ รองรับ

2
Checklist
¨ £ 50%
P

¨ > 50% เฉพาะเป็ นการออก warrant ในกรณี ใดกรณี หนึBง
ต่อไปนีC ทีBได้รับผ่อนผันจากสํานักงานก่อนการเสนอขายตามหนังสื อ
ทีB __________________ลงวันทีB ___________________
(1) บริ ษทั อยูใ่ นภาวะทีBมีความจําเป็ นต้องได้รับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน
(2) เพืBอประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนีCของบริ ษทั
(3) กรณี ทีBมีเหตุจาํ เป็ นและสมควร และเป็ นไปเพืBอประโยชน์
ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
1.2 มีอายุแน่นอน ซึBง £ 10 ปี นับแต่วนั ทีBออก warrant
(วันทีB __13 มิถุนายน 2565___)
1.3 กําหนดราคา และอัตราการใช้สิทธิไว้อย่างแน่นอน เว้นแต่มี
การปรับสิ ทธิตามข้อกําหนดสิ ทธิ
1.4 มีระยะเวลาให้แสดงความจํานงในการใช้สิทธิครัCงสุ ดท้าย ≥
15 วันก่อนวันใช้สิทธิ3 (เว้นแต่แปลงสภาพตามข้อกําหนดบังคับใช้สิทธิ)
1.5 กําหนดให้มีการใช้สิทธิซCือหุน้ รองรับให้แล้วเสร็ จภายในอายุ
warrant
2. หนังสื อนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้แสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังนีC
2.1 ข้อมูลเบืCองต้นเกีBยวกับ warrant เช่น
- ราคาหรื ออัตราทีBคาดว่าจะเป็ นราคาหรื ออัตราการใช้สิทธิ
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ
- วันสิC นสุ ดของการใช้สิทธิ
- เหตุให้ตอ้ งออกหุน้ ใหม่เพืBอรองรับการปรับสิ ทธิ
- อืBน ๆ (ถ้ามี) ระบุ ________________________________
2.2 ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ (dilution effect) หากมีการใช้สิทธิ
ครบถ้วน โดยได้ระบุ

ครบถ้ วน เอกสารอ้ างอิง
ตามเกณฑ์ 1 (ข้ อ/หน้ า)

P

ข้อกําหนดสิ ทธิ
(ข้อ 1.1 / หน้า 3)

P

ข้อกําหนดสิ ทธิ
(ข้อ 1.1 / หน้า 3)

P

ข้อกําหนดสิ ทธิ
(ข้อ 1.1 / หน้า 3)

P

ข้อกําหนดสิ ทธิ
(ข้อ 1.1 / หน้า 3)

P
P
P
P

เอกสารแนบหนังสื อ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น :
เอกสารแนบ 8 : “สรุ ป
รายละเอียดเบื@องต้น
ของใบสําคัญแสดง
สิ ทธิทีDจะซื@อหุน้ สามัญ
ของบริ ษทั ทีวี ไดเร็ ค
จํากัด (มหาชน) รุ่ นทีD 3
(TVD-W3)” หน้า 1-3
เอกสารแนบหนังสื อ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น :
เอกสารแนบ 8 : “สรุ ป
รายละเอียดเบื@องต้น
ของใบสําคัญแสดง

outstanding ที4จะต้องนํามาคํานวณเพิ4มขึBน เช่น การจ่ายเงินปั นผลเกินกว่าที4กาํ หนด ซึ4งเป็ นผลให้ตอ้ งมีการปรับสิ ทธิในหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ที4เสนอขายในครัBงอื4น เป็ นต้น บริ ษทั ต้องนําหุน้ รองรับที4อาจเพิ4มขึBนดังกล่าวมารวมคํานวณด้วย

ทัDงนีD CD = หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ ESOP = การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการหรื อพนักงานตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนเกีBยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ทีBออกใหม่ต่อกรรมการหรื อพนักงาน
3
ไม่รวมวันใช้สิทธิ

3
Checklist
(1) price dilution4
(2) earning per share dilution5 หรื อ control dilution6
2.3 วิธีการจัดสรรwarrant

2.4 ข้อมูลอืBนๆ (ถ้ามี) ระบุ _______________________
3. มติทปี0 ระชุมผู้ถือหุ้นและอายุมติ
3.1 บริ ษทั ได้รับมติทีBประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ออกหุน้ รองรับอย่าง
เพียงพอ
3.2 บริ ษทั ได้เสนอขาย warrant แล้วเสร็ จภายใน 1 ปี นับแต่วนั ทีBทีB
ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิให้เสนอขายแบบ RO หรื อภายใน 6 เดือน
นับแต่วนั ทีBทีBประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิให้เสนอขายแบบ PPO (ผูถ้ ือหุน้
อนุมตั ิเมืBอวันทีB 31 มีนาคม 2565 )
4. ข้ อกําหนดสิ ทธิของ warrant มีรายการอย่างน้อย ดังนีC
4.1 รายละเอียดของ warrant โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนีC
(1) อายุของ warrant ระบุ 3 ปี
(2) ราคาเสนอขาย warrant และราคาใช้สิทธิซCือหุน้
(3) อัตราการใช้สิทธิ

4

ครบถ้ วน เอกสารอ้ างอิง
ตามเกณฑ์ 1 (ข้ อ/หน้ า)

P
P
P

P

สิ ทธิทีDจะซื@อหุน้ สามัญ
ของบริ ษทั ทีวี ไดเร็ ค
จํากัด (มหาชน) รุ่ นทีD 3
(TVD-W3)” หน้า 3-4
เอกสารแนบหนังสื อ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น :
เอกสารแนบ 8 : “สรุ ป
รายละเอียดเบื@องต้น
ของใบสําคัญแสดง
สิ ทธิทีDจะซื@อหุน้ สามัญ
ของบริ ษทั ทีวี ไดเร็ ค
จํากัด (มหาชน) รุ่ นทีD 3
(TVD-W3)” หน้า 1

รายงานการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี 2565 วาระทีD
11 หน้า 16-17

P

ข้อกําหนดสิ ทธิ ดังนี@

P
P
P

ข้อ 1.1 หน้า 3
ข้อ 1.1 หน้า 3
ข้อกําหนดสิ ทธิ ดังนี@

= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
โดยราคาตลาดหลังเสนอขาย = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จํานวนหุน้ paid-up) + (ราคาใช้สิทธิ x จํานวนหุน้ รองรับที@เสนอขายครัAงนีA)
จํานวนหุน้ paid-up + จํานวนหุน้ รองรับที@เสนอขายครัAงนีA
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Price dilution

Earnings per share dilution = Earning per share ก่อนเสนอขาย - Earning per share หลังเสนอขาย
Earning per share ก่อนเสนอขาย
โดย Earning per share ก่อนเสนอขาย = กําไรสุ ทธิ / จํานวนหุน้ paid-up
Earnings per share หลังเสนอขาย = กําไรสุ ทธิ / (จํานวนหุน้ paid-up + จํานวนหุน้ รองรับทีBเสนอขายครัDงนีD)
6
Control dilution
=
จํานวนหุน้ รองรับทีBเสนอขายครัDงนีD
จํานวนหุน้ paid-up + จํานวนหุน้ รองรับทีBเสนอขายครัDงนีD

4
Checklist
(4) วิธีการใช้สิทธิของ warrant เช่น ใช้สิทธิได้ทุกวันสุ ดท้าย
ของแต่ละไตรมาส
(5) รายละเอียดสําคัญอืBน (ถ้ามี) ระบุ__________________

ครบถ้ วน เอกสารอ้ างอิง
ตามเกณฑ์ 1 (ข้ อ/หน้ า)

P

ข้อ 1.2 หน้า 5-12

ข้อกําหนดสิ ทธิ

4.2 เหตุ เงืBอนไข และกระบวนการในการแก้ไขเพิBมเติมข้อกําหนด
ตาม warrant
4.3 ค่าเสี ยหายทีBผถู ้ ือ warrant จะได้รับในกรณี ทีBบริ ษทั ไม่สามารถ
จัดให้มีหุน้ รองรับได้ ซึBงต้องไม่ตBาํ กว่าส่ วนต่างระหว่างราคาตลาดของ
หุน้ ของบริ ษทั กับราคาใช้สิทธิ
4.4 มาตรการคุม้ ครองผูถ้ ือ warrant ซึBงมีขอ้ กําหนดดังนีC
(1) กรณี มีขอ้ กําหนดให้บริ ษทั สามารถเรี ยกให้ผถู ้ ือ warrant
ใช้สิทธิก่อนกําหนด บริ ษทั รับรองว่า ข้อกําหนดดังกล่าว
(ก) มีความเป็ นธรรม ชัดเจน และเหตุแห่งการเรี ยกให้
ใช้สิทธิก่อนกําหนดดังกล่าวต้องอ้างอิงเหตุการณ์หรื อการกระทําทีBไม่
อยูใ่ นอํานาจควบคุมของบุคคลใด ๆ
(ข) กําหนดให้บริ ษทั ต้องเรี ยกให้มีการใช้สิทธิเมืBอมี
เหตุการณ์ทีBกาํ หนดไว้
(ค) มีมาตรการทีBเพียงพอซึBงทําให้ผถู ้ ือ warrant ในทอด
ต่อ ๆ ไปทราบถึงข้อกําหนดดังกล่าว
(2) กําหนดเหตุและเงืBอนไขในการปรับสิ ทธิในกรณี
ดังต่อไปนีCพร้อมกับระบุวธิ ีการคํานวณ
(ก) เมืBอมีการเปลีBยนแปลง par value หุน้ ของบริ ษทั อัน
เป็ นผลมาจากการรวมหุน้ หรื อแบ่งแยกหุน้
(ข) เมืBอบริ ษทั เสนอขายหุน้ ทีBออกใหม่ในราคาทีBตBาํ กว่า
ราคาตลาด7
(ค) เมืBอบริ ษทั เสนอขาย CD หรื อ warrant ในราคาทีBตBาํ
กว่าราคาตลาด7
(ง) เมืBอบริ ษทั จ่ายเงินปันผลทัCงหมดหรื อบางส่ วนเป็ นหุน้
ทีBออกใหม่ให้แก่ผถู ้ ือหุน้

P

ข้อ 1.6 หน้า 19

P

ข้อ 1.8 หน้า 22-23

N/A

P

ข้อ 1.5.1 หน้า 14

P

ข้อ 1.5.2 หน้า 14

P
P

ข้อ 1.5.3 หน้า 15

ข้อ 1.5.4 หน้า 17

คือ การเสนอขายหลักทรัพย์โดยมีราคาเสนอขายตํBากว่าราคาตลาดเกิน 10% โดยมีวธิ ีการคํานวณราคาเสนอขายและ
ราคาตลาดตามหมายเหตุ
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5
Checklist
(จ) เมืBอบริ ษทั จ่ายเงินปันผลเป็ นเงินซึBงเกินกว่าอัตราทีBระบุ
ไว้ในข้อกําหนดสิ ทธิ
(ฉ) เมืBอมีกรณี อืBนใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ทีBทาํ
ให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ทีBผถู ้ ือ warrant จะได้รับเมืBอมีการใช้
สิ ทธิดอ้ ยไปกว่าเดิม
กรณี การปรับสิ ทธิตามข้อ (ข) และ (ค) บริ ษทั ได้ระบุ
ส่ วนลดจากราคาตลาด พร้อมกับวิธีการคํานวณราคาเสนอขายและ
ราคาตลาดในข้อกําหนดสิ ทธิแล้ว
ทัCงนีC หากบริ ษทั จะไม่ดาํ เนินการปรับสิ ทธิเมืBอเกิด
เหตุการณ์ตาม (ก)-(ฉ) บริ ษทั ได้รับผ่อนผันจากสํานักงานก่อนการ
เสนอขายแล้ว ตามหนังสื อทีB_________ ลงวันทีB _________________
5. การดําเนินการภายหลังการเสนอขาย warrant
5.1 บริ ษทั ระบุไว้ในการเสนอขาย warrant ว่า จะปรับสิ ทธิโดยวิธี
ใดวิธีหนึBงดังนีC
(1) ปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ หรื อ
(2) ปรับราคาใช้สิทธิ ควบคู่กบั การออก warrant ใหม่ทดแทน
การปรับอัตราการใช้สิทธิ
ทัCงนีC หากบริ ษทั ต้องออกหุน้ รองรับเพิBมเติม บริ ษทั ต้องยืนB มติ
ทีBประชุมผูถ้ ือหุน้ ทีBอนุมตั ิให้ออกหุน้ รองรับการปรับสิ ทธินC นั อย่าง
เพียงพอต่อสํานักงานก่ อนการปรับสิ ทธิ จึงจะถือว่าบริ ษทั ได้รับ
อนุญาตให้เสนอขายหุน้ รองรับ
5.2 บริ ษทั ระบุไว้ในการเสนอขาย warrant ว่าจะไม่ขยายอายุ
warrant และไม่แก้ไขเปลีBยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะ
เป็ นการปรับสิ ทธิตามทีBกาํ หนดในข้อ 4.4 (2)

ครบถ้ วน เอกสารอ้ างอิง
ตามเกณฑ์ 1 (ข้ อ/หน้ า)

P
P
P
N/A

ข้อ 1.5.5 หน้า 17-18

ข้อ 1.5.5 หน้า 18

ข้อ 1.5.2 และ 1.5.3
หน้า 14-17

N/A

ข้อกําหนดสิ ทธิ

P
P

ข้อ 1.5. หน้า 13-19

P

ข้อกําหนดสิ ทธิ
ข้อ 1.5.9 หน้า 19

ข้อ 1.5.10 หน้า 19

บริ ษทั ขอเรี ยนว่า บริ ษทั รับทราบและเข้าใจเงืBอนไขทีBตอ้ งปฏิบตั ิตามทีBประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนเกีBยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย warrant และหุน้ รองรับทุกประการ
ทัCงนีC ในการแก้ไขเพิBมเติมข้อกําหนดตาม warrant ภายหลังการเสนอขาย บริ ษทั จะดําเนินการให้เป็ นไป
ตามทีBกาํ หนดไว้ในข้อกําหนดสิ ทธิ และจะไม่ดาํ เนินการให้ขดั หรื อแย้งกับข้อกําหนดตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนดังกล่าว โดยบริ ษทั จะแจ้งการแก้ไขเพิBมเติมนัCนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ให้สาํ นักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีBมีการแก้ไขเพิBมเติม และขอรับรองว่าข้อมูลทีBระบุไว้ใน
รายการข้างต้นและเอกสารทีBแนบมาพร้อม checklist นีCถูกต้องและตรงต่อความจริ งทุกประการ
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ลงชืBอ __________________________
( __________________________)

ลงชืBอ __________________________
( __________________________)

ในฐานะกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั พร้อมประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
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หมายเหตุ
การเสนอขายหลักทรัพย์ทีBออกใหม่ในราคาตํBา หมายถึง การเสนอขายหลักทรัพย์ในกรณี ใด
กรณี หนึBงดังต่อไปนีC
1. การเสนอขายหุน้ ทีBออกใหม่ในราคาตํBา หมายถึง การเสนอขายหุน้ โดยกําหนดราคาเสนอ
ขายตาม 1 ให้มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10%
2. การเสนอขาย warrant ในราคาตํBา หมายถึง การเสนอขาย warrant และหุน้ รองรับ
โดยกําหนดราคาเสนอขายตาม 1 ให้มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10%
3. การเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ (“CD”) ในราคาตํBา หมายถึง การเสนอขาย CD
โดยกําหนดราคาเสนอขายตาม 1 ให้มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10%
1. การคํานวณราคาเสนอขาย
1.1 กรณี เสนอขายหุน้ ให้ใช้ราคาเสนอขายต่อผูล้ งทุน
1.2 กรณี เสนอขาย warrant ให้ใช้ราคาเสนอขาย warrant บวกราคาใช้สิทธิทีBจะซืCอหุน้
1.3 กรณี เสนอขายหุน้ ควบคู่ไปกับใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีBจะซืCอหุน้ ให้คาํ นวณดังนีC
((Ps) (Qs)) + ((Pw)(Qw)) + ((Ep)( Qx))
Qs + Qx
ทัCงนีC โดยทีB
Ps = ราคาเสนอขายหุน้
Qs = จํานวนหุน้ ทีBเสนอขายควบคู่ไปกับ warrant
Pw = ราคาเสนอขาย warrant
Qw = จํานวน warrant ทีBเสนอขายควบคู่ไปกับหุน้
Ep = ราคาใช้สิทธิทีBจะซืCอหุน้ ตาม warrant
Qx = จํานวนหุน้ ทีBจะได้รับจากการใช้สิทธิทีBจะซืCอหุน้ ตาม Qw
1.4 กรณี เสนอขาย CD ให้ใช้ราคาเสนอขาย CD หารด้วยอัตราแปลงสภาพ
2. การคํานวณราคาตลาด ให้ใช้ราคาหนึBงราคาใดดังต่อไปนีC
2.1 ราคาตลาดถัวเฉลีBยถ่วงนํCาหนักของหุน้ ย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทําการติดต่อกัน
แต่ไม่เกิน 15 วันทําการติดต่อกัน ก่อนวันกําหนดราคาเสนอขาย
(1) ราคาทีBนาํ มาถัวเฉลีBยสามารถใช้ราคาปิ ดหรื อราคาเฉลีBยของการซืCอขายหุน้
ในแต่ละวันก็ได้
(2) วันกําหนดราคาเสนอขาย ให้เป็ นวันใดวันหนึBงดังต่อไปนีC
(ก) วันทีBคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อทีBประชุมผูถ้ ือหุน้ เพืBอขออนุมตั ิให้
บริ ษทั เสนอขาย warrant และหุน้ รองรับในราคาตํBา
(ข) วันทีBทีBประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั เสนอขายหุน้ ทีBออกใหม่ในราคาตํBา

8
(ค) วันแรกทีBเสนอขายต่อผูล้ งทุน
(ง) วันทีBผลู ้ งทุนมีสิทธิซCือหุน้ ตาม warrant
ทัCงนีC หากไม่ใช้ราคาตลาดถัวเฉลีBยถ่วงนํCาหนักของหุน้ ตลาดตามข้อ 2.1 ให้ระบุความ
เหมาะสมและเหตุผลของการไม่เลือกใช้ราคาตลาดดังกล่าวให้ชดั เจนด้วย
2.2 ราคาทีBกาํ หนดโดยผ่านการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับความต้องการซืCอและความต้องการขายหุน้
ทีBออกใหม่ของบริ ษทั เช่น การสํารวจความต้องการซืCอหลักทรัพย์ (book building) เป็ นต้น
2.3 ราคายุติธรรมทีBประเมินโดยทีBปรึ กษาทางการเงินทีBอยูใ่ นบัญชีรายชืBอทีBสาํ นักงานให้
ความเห็นชอบ ทัCงนีC ให้เปิ ดเผยสมมติฐานสําคัญทีBใช้ประกอบการคํานวณราคาตลาดให้เพียงพอและ
ชัดเจนด้วย

9
เอกสารทีต0 ้ องจัดส่ งพร้ อมกับ checklist การเสนอขายใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทจี0 ะซืCอหุ้น (“warrant”)
และหุ้นทีอ0 อกใหม่ เพื0อรองรับ warrant (“หุ้นรองรับ”) แบบ RO หรื อ PPO แต่ ผู้ทจี0 ะใช้ สิทธิอาจไม่ ใช่
ผู้ถือหุ้นของบริษทั
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เอกสารทีต0 ้ องจัดส่ งพร้ อมกับ checklist
รายงานผลการเสนอขาย warrant และหุน้ รองรับ
หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ทีBขออนุมตั ิให้ออกและเสนอขาย warrant
และหุน้ รองรับ
มติทีBประชุมผูถ้ ือหุน้ ทีBอนุมตั ิให้ออกและเสนอขาย warrant และหุน้ รองรับ
ข้อกําหนดสิ ทธิ warrant
รายละเอียดการคํานวณจํานวนหุน้ รองรับ
รายละเอียดการคํานวณ dilution effect
หนังสื อสํานักงานแจ้งการผ่อนผันการออก warrant ในสัดส่ วน
ทีBมากกว่า 50% (ถ้ามี)
หนังสื อสํานักงานแจ้งการผ่อนผันให้บริ ษทั ไม่ตอ้ งดําเนินการปรับสิ ทธิ
เมืBอเกิดเหตุการณ์ตามทีBประกาศกําหนด (ถ้ามี)

มี

ไม่มี หมายเหตุ

P
P
P
P
P
P
P
P

หมายเหตุ
เอกสารข้างต้นต้องให้กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั เป็ นผูล้ งนามรับรองความถูกต้องของ
เอกสารทุกหน้า พร้อมประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)

