ข้อกำหนดว่ำด้วยสิ ทธิ และหน้ ำที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสำมัญของ
บริษทั อัลฟ่ ำ ดิ วิชั ่นส์ จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 4 (ALPHAX-W4)

ใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สำมัญของบริษทั อัลฟ่ ำ ดิวชิ นส์
ั ่ จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 4 (“ALPHAX-W4”) ออกโดย
บริษทั อัลฟ่ ำ ดิวชิ นส์
ั ่ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ” หรือ "ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ") ตำมมติทป่ี ระชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่
2/2565 เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน 2565 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering) ใน
อัตรำส่วนหุน้ สำมัญ 10 หุน้ ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วย ทัง้ นี้ หำกมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเกิดขึน้ จำกกำรคำนวณให้
ปั ดเศษดังกล่ำวทิ้ง โดยมีรำคำเสนอขำยต่อหน่ วยเท่ำกับ 0.00 บำท (ไม่คดิ มูลค่ำ) และรำคำใช้สทิ ธิของใบสำคัญแสดงสิทธิท่ี
1.00 บำทต่อหุน้ เว้นแต่กรณีมกี ำรปรับรำคำกำรใช้สทิ ธิตำมเงือ่ นไขกำรปรับสิทธิ
ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ ALPHAX-W4 จะได้รบั สิทธิตำมทีไ่ ด้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผูอ้ อกใบสำคัญแสดง
สิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ALPHAX-W4 จะต้องผูกพันตำมข้อกำหนดสิทธิน้ีทุกประกำร และให้ถือว่ำผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ALPHAX-W4 ได้รบั ทรำบและเข้ำใจข้อกำหนดต่ำง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็ นอย่ำงดีทุกประกำรแล้ว ทัง้ นี้ ผู้ออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิจะจัดให้มกี ำรเก็บรักษำสำเนำข้อกำหนดสิทธิไว้ ณ สำนักงำนใหญ่ของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้ผู้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ALPHAX-W4 ขอตรวจสอบสำเนำข้อกำหนดสิทธิได้ในวันและเวลำทำกำรของผู้ออกใบสำคัญแสดง
สิทธิ
คำจำกัดควำม
คำและข้อควำมต่ำงๆทีใ่ ช้อยูใ่ นข้อกำหนดสิทธิ ให้มคี วำมหมำยดังต่อไปนี้
“ข้อกำหนดสิ ทธิ ”

หมำยถึง ข้อกำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำทีข่ องผู้ออกใบสำคัญแสดง
สิ ท ธิ แ ละผู้ ถื อ ใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ส ำหรั บ ใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ
ALPHAX-W4 ฉบับนี้ (รวมถึงทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม)

“บริษทั ” หรือ “ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ”

หมำยถึง บริษทั อัลฟ่ ำ ดิวชิ นส์
ั ่ จำกัด (มหำชน)

“ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ALPHAX-W4”

หมำยถึง ใบสำคัญ แสดงสิท ธิท่ีจ ะซื้อ หุ้น สำมัญ ของ บริษัท อัลฟ่ ำ
ดิวิชนส์
ั ่ จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 4 (ALPHAX-W4) ชนิดระบุช่อื ผู้ถือ
และโอนเปลีย่ นมือได้ ทีจ่ ดั สรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ สำมัญเดิมของบริษทั

“ใบแทนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ”

หมำยถึง ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิท่อี อกโดย บริษัท ศูนย์รบั ฝำก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะ
ซื้อหุน้ สำมัญของบริษทั อัลฟ่ ำ ดิวชิ นส์
ั ่ จำกัด (มหำชน)

“ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ALPHAX-W4”

หมำยถึ ง ผู้ ท รงสิท ธิใ นใบส ำคัญ แสดงสิท ธิ ALPHAX-W4 และให้
รวมถึ ง ผู้ ท รงสิ ท ธิ ใ นใบแทนใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ALPHAX-W4
(แล้วแต่กรณี)

“นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ”

หมำยถึง บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

“วันทีอ่ อกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ”

หมำยถึง วันที่ 7 กรกฎำคม 2565
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“วันใช้สิทธิ ”

หมำยถึง วัน ที่ผู้ถือ ใบสำคัญ แสดงสิทธิ ALPHAX-W4 สำมำรถใช้
สิทธิซ้อื หุน้ สำมัญของบริษทั ได้ ตำมรำยละเอียดทีร่ ะบุไว้ในข้อ 1.2.1
ของข้อกำหนดสิทธิ

“วันทำกำร”

ห ม ำ ย ถึ ง วั น ที่ ธ น ำ ค ำ ร พ ำ ณิ ช ย์ เ ปิ ด ท ำ ก ำ ร ต ำ ม ป ก ติ ใ น
กรุงเทพมหำนคร ซึ่งไม่ใช่วนั เสำร์หรือวันอำทิตย์ หรือวันอื่นใดที่
ธนำคำรแห่ ง ประเทศไทยประกำศให้ เ ป็ นวัน หยุ ด ของธนำคำร
พำณิชย์

“ระยะเวลำแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ”

หมำยถึง ระยะเวลำที่ผู้ถือ ใบส ำคัญ แสดงสิท ธิ ALPHAX-W4 ซึ่ง
ประสงค์จะใช้สทิ ธิในกำรซื้อหุน้ สำมัญของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ตำมรำยละเอียดทีร่ ะบุไว้ในข้อ 1.2.2

“วันใช้สิทธิ ครัง้ แรก”

ให้มคี วำมหมำยตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อที่ 1.2.1 ของข้อกำหนดสิทธิ

“วันใช้สิทธิ ครัง้ สุดท้ำย”

ให้มคี วำมหมำยตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อที่ 1.2.1 ของข้อกำหนดสิทธิ

“ประกำศ ทจ.34/2551”

หมำยถึง ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง
กำรขออนุ ญำตและกำรอนุ ญำตให้เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะ
ซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
ลงวันที่ 15 ธันวำคม พ.ศ.2551 (รวมถึงทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม)

“สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.”

หมำยถึ ง ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรัพ ย์ แ ละตลำด
หลักทรัพย์

“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”

หมำยถึง ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ”

หมำยถึ ง สมุ ด ทะเบีย นหรือ แหล่ ง ข้อ มู ล ทำงทะเบีย นซึ่ ง บัน ทึก
รำยละเอีย ดเกี่ย วกับ ใบส ำคัญ แสดงสิท ธิ ALPHAX-W4 และผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ALPHAX-W4 เช่น ชื่อและทีอ่ ยู่ของผูถ้ อื ใบสำคัญ
แสดงสิท ธิ ALPHAX-W4 กำรโอน กำรจ ำน ำ กำรอำยัด กำรออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ALPHAX-W4 ใบใหม่ ตำมหลักเกณฑ์ทก่ี ำหนด
ในกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และประกำศของ
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือประกำศ
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
หรือประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนทีเ่ กีย่ วข้อง

“สิ ทธิ ในใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ”

หมำยถึง สิท ธิท งั ้ ปวงในใบสำคัญแสดงสิทธิ ALPHAX-W4 ภำยใต้
ข้อ ก ำหนดสิท ธิน้ี แ ละ/หรือ ภำยใต้ก ฎหมำยที่เ กี่ย วข้อ ง (ถ้ำ มี) อัน
รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพำะ) สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและสิทธิในกำร
ลงคะแนนเสียงในกำรประชุมผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ ALPHAX-W4
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1. รำยละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
บริษทั ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 191,398,377 หน่ วย จัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม ในอัตรำส่วน 10 หุน้ สำมัญเดิม
ต่อ 1 หน่ วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ทัง้ นี้หำกมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเกิดขึน้ จำกกำรคำนวณให้ปัดเศษดังกล่ำวทิ้ง โดยมี
รำยละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิทเ่ี สนอขำยดังต่อไปนี้
1.1 ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษทั อัลฟ่ ำ ดิวชิ นส์
ั ่ จำกัด (มหำชน)

ทีอ่ ยู่ของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิทธิ

เลขที่ 98 อำคำรอรรถกะวี 1 ชัน้ 5 ซอยอำรี ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร

ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบส ำคัญ แสดงสิท ธิท่ีจ ะซื้ อ หุ้ น สำมัญ ของบริษัท อัล ฟ่ ำ ดิวิช ัน่ ส์ จ ำกัด
(มหำชน) ครัง้ ที่ 4 (ALPHAX-W4)

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สำมัญของบริษทั ชนิดระบุช่อื ผูถ้ อื และสำมำรถ
เปลีย่ นมือได้

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทอ่ี อก

191,398,377 หน่วย

จ ำนวนหุ้ น สำมั ญ ที่ จ ั ด สรรไว้ เ พื่ อ 191,398,377 หุน้ (มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 0.25 บำท)
รองรับกำรใช้สทิ ธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
สัด ส่ ว นจ ำนวนหุ้น ที่อ อกเพื่อ รองรับ = (191,398,377 หุน้ / 1,913,983,772 หุน้ ) * 100
ใบส ำคัญ แสดงสิท ธิต่ อ จ ำนวนหุ้น ที่
= ร้อยละ 10.00
จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั
วิธกี ำรเสนอขำย

เสนอขำยให้แ ก่ ผู้ถือ หุ้น เดิม ในอัต รำส่ ว น 10 หุ้น สำมัญ เดิม ต่ อ 1 หน่ ว ย
ใบสำคัญ แสดงสิท ธิ โดยก ำหนดรำยชื่อ ผู้ถือ หุ้น ที่มีสิท ธิไ ด้ร ับ กำรจัด สรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 4 กรกฎำคม 2565
ทัง้ นี้ในกำรคำนวณสิทธิของผูถ้ อื หุน้ แต่ละรำยทีจ่ ะได้รบั กำรจัดสรรใบสำคัญ
แสดงสิทธิ หำกเกิดเศษจำกกำรคำนวณตำมอัตรำกำรจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษ
นัน้ ทิ้ง เช่น ผูถ้ อื หุน้ ซึ่งถือหุน้ จำนวน 19 หุน้ เมื่อคำนวณตำมอัตรำส่วนทีจ่ ะ
ได้รบั กำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิแล้วจะได้เท่ำกับ 1.9 (19 หำรด้วย 10)
ในกรณีน้ีบริษทั จะปั ดเศษ 0.9 ทิ้ง โดยผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั จัดสรรใบสำคัญแสดง
สิทธิจำนวน 1 หน่วย

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย

หน่วยละ 0.00 บำท (ไม่คดิ มูลค่ำ)

อำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

9 เดือน นับตัง้ แต่วนั ทีอ่ อกใบสำคัญแสดงสิทธิ

วันทีอ่ อกและเสนอขำยใบสำคัญแสดง 7 กรกฎำคม 2565
สิทธิ
อัตรำกำรใช้สทิ ธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วยต่อ 1 หุน้ สำมัญของบริษทั (เว้นแต่จะมีกำรปรับ
อัตรำกำรใช้สทิ ธิตำมเงือ่ นไขกำรปรับสิทธิ)
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รำคำกำรใช้สทิ ธิ

รำคำกำรใช้ สิ ท ธิ ข องใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ จ ะเท่ ำ กั บ 1.00 บำทต่ อ หุ้ น
(เว้นแต่จะมีกำรปรับรำคำใช้สทิ ธิตำมเงือ่ นไขกำรปรับสิทธิ)

ระยะเวลำและกำหนดกำรใช้สทิ ธิ

เป็ นไปตำมทีร่ ะบุในข้อ 1.2

วันสิน้ สุดของใบสำคัญแสดงสิทธิ

6 เมษำยน 2566 กรณีตรงกับวันหยุดทำกำรให้เลื่อนเป็ นวันทำกำรก่อนหน้ำ

ตลำดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิท่อี อกและเสนอขำยในครัง้ นี้เข้ำจดทะเบียน
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลำดรองของหุน้ สำมัญทีเ่ กิดจำกกำร บริษทั จะนำหุน้ สำมัญทีเ่ กิดจำกกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิทอ่ี อกและ
ใช้สทิ ธิ
เสนอขำยในครัง้ นี้ เ ข้ำ จดทะเบี ย นเป็ นหลัก ทรัพ ย์ จ ดทะเบีย นในตลำด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
วิธกี ำรและเงือ่ นไขกำรใช้สทิ ธิ

เป็ นไปตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 1.2

ผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้

เป็ นไปตำมทีร่ ะบุในเอกสำรแนบท้ำย

1.2 กำรใช้สิทธิ และเงื่อนไขกำรใช้สิทธิ
1.2.1 วันกำหนดกำรใช้สิทธิ
ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิฯสำมำรถใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญ ได้เพียง 1 ครัง้ เมื่อครบ 9 เดือน นับแต่วนั ทีอ่ อกใบสำคัญ
แสดงสิทธิ (“วันใช้สิทธิ ” หรือ “กำรใช้สิทธิ ครัง้ สุดท้ำย”) ซึ่งตรงกับวันที่ 5 เมษำยน 2566 เนื่องจำกวันที่ 6 เมษำยน 2566
ซึง่ เป็ นวันครบกำหนดอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุด
ในกรณีทว่ี นั กำหนดกำรใช้สทิ ธิตรงกับวันหยุดทำกำรของบริษทั ให้เลื่อนวันกำหนดกำรใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้ เป็ นวัน
ท ำกำรก่ อ นหน้ ำวัน กำหนดใช้สิท ธิด ังกล่ ำ วซี่งคณะกรรมกำรบริษัท หรือ คณะกรรมกำรบริหำรของบริษัท หรือ ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร และ/หรือ บุคคลที่ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือคณะกรรมกำรบริหำรของบริษัท เป็ นผู้
พิจำรณำกำหนดวันกำหนดใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำย
1.2.2 ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ
ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทป่ี ระสงค์จะใช้สทิ ธิในกำรซื้อหุน้ สำมัญของบริษทั จะต้องแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิซ้อื
หุน้ สำมัญของบริษทั ระหว่ำงเวลำ 9.00 – 15.30 น. ภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 15 วันก่อนกำหนดกำรใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำย
(ต่อไปนี้เรียกว่ำ “ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ครัง้ สุดท้ำย”) โดยให้ระยะเวลำดังกล่ำว ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดง
สิทธิสำมำรถแสดงควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำกำรใด ๆ ในช่วงเวลำดังกล่ำว
กำรใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำยบริษทั จะมีกำรปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนครบกำหนดกำร
ใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำยและตลำดหลักทรัพย์จะทำกำรขึน้ เครื่องหมำยห้ำมกำรซื้อขำยชัวครำว
่
(SP) ล่วงหน้ำ 2 วันทำกำรก่อนวัน
ปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีทว่ี นั ปิ ดสมุดทะเบียนดังกล่ำวตรงกับวันหยุดของบริษทั ให้เลื่อนเป็ นวัน
ทำกำรก่อนหน้ำ
กำรแจ้งข่ำวเกี่ยวกับกำรใช้สทิ ธิ อัตรำกำรใช้สทิ ธิ รำคำทีจ่ ะซื้อหุน้ สำมัญ ระยะเวลำในกำรใช้สทิ ธิ และระยะเวลำ
กำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำย บริษทั จะแจ้งรำยละเอียดดังกล่ำวไม่น้อยกว่ำ 14 วันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนผ่ำน
ระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์ (SET Link) และส่งรำยละเอียดให้กบั ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิตำมรำยชือ่ ทีป่ รำกฎอยู่
ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนครัง้ สุดท้ำยทำงไปรษณียล์ งทะเบียน
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1.2.3 นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000
โทรสำร 0-2009-9991
นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อกำรปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียน
จะต้องประกอบด้วย ชื่อและนำมสกุล สัญชำติ และที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และรำยละเอียดอื่น ๆ ที่ศูนย์รบั ฝำก
หลักทรัพย์จะกำหนด ในกรณีขอ้ มูลไม่ตรงกันจะถือว่ำข้อมูลทีป่ รำกฎอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ นข้อมูลที่
ถูกต้อง ดังนัน้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมหี น้ำที่ในกำรแจ้งขอเปลี่ยนแปลง หรื อแก้ไขข้อผิดพลำดในรำยละเอียดในกำรลง
บันทึกสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิต่อนำยทะเบียนโดยตรง
บริษทั ขอสงวนสิทธิในกำรเปลีย่ นแปลงนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งกำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำวให้แก่
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทรำบผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์ (SET Link) โดยเร็วและแจ้งสำนักงำน ก.ล.ต.
ภำยใน 15 วัน รวมทัง้ บริษัทจะดำเนินกำรจัดส่งหนังสือแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทำง
ไปรษณียล์ งทะเบียนด้วย
1.2.4 วิ ธีกำรและสถำนที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิ
(1) สถำนทีต่ ดิ ต่อในกำรใช้สทิ ธิ
บริษทั อัลฟ่ ำ ดิวชิ นส์
ั ่ จำกัด (มหำชน)
ทีต่ งั ้ เลขที่ 98 อำคำรอรรถกะวี 1 ชัน้ 5 ซอยอำรี ถนนสุขมุ วิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตยกรุงเทพมหำนคร
โทรศัพท์ 02-077-5853 เวลำ 09.00 – 15.30 น.
ทัง้ นี้ ในกรณีท่บี ริษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรำยละเอียดให้กบั ผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิทรำบผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์ (SET Link) ต่อไป
(2) ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถติดต่อขอรับแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญได้ทส่ี ำนักงำนของ
บริษทั หรือดำวน์โหลดได้จำกเว็บไซต์ของบริษทั www.alphadivisions.com ในระหว่ำงระยะเวลำแจ้งควำม
จำนงในกำรใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำย
ในกรณีท่ใี บสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุน้ (Scripless System) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทต่ี ้องกำรใช้
สิทธิต้องแจ้งควำมจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อให้ออกใบสำคัญแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตำมที่ตลำดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริษทั หลักทรัพย์ทท่ี ำหน้ำที่
เป็ นนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษทั หลักทรัพย์ดงั กล่ำวจะดำเนินกำรแจ้งกับศูนย์รบั
ฝำกหลักทรัพย์ เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดง
สิทธิสำหรับนำไปใช้เป็ นหลักฐำนประกอบกำรใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญทีจ่ ะยื่นกับบริษัท เพื่อดำเนินกำรใช้สทิ ธิ
ตำมทีร่ ะบุขำ้ งต้นต่อไป
ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทป่ี ระสงค์จะใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญจะต้องปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขกำรแจ้งควำมจำนงในกำร
ใช้สทิ ธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องปฏิบตั ิให้ถูกต้องตำมข้อบังคับหรือกฎหมำยต่ำง ๆ ที่ใช้บงั คับ
เกี่ยวกับกำรใช้สทิ ธิจองซื้อหุน้ สำมัญด้วย โดยดำเนินกำรและส่งเอกสำรดังต่อไปนี้ให้แก่บริษทั ตำมสถำนที่
ติดต่อข้ำงต้น
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(2.1) แบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสำมัญทีไ่ ด้กรอกข้อควำมถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนแล้วทุก
รำยกำร พร้อมลงนำมโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหำกผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ นนิติบุคคล
จะต้องลงนำมโดยผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อมประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี)
(2.2) ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิทร่ี ะบุว่ำผูถ้ ือนัน้ มีสทิ ธิในใบสำคัญแสดงสิทธิซ่งึ มี
จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิมำกกว่ำหรือเท่ำกับจำนวนตำมทีร่ ะบุอยู่ในแบบแสดงควำมจำนง
กำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญ และหนังสือมอบอำนำจให้ผู้อ่ืนมำรับใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่ สำหรับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิทย่ี งั ไม่ได้ใช้สทิ ธิ (ถ้ำมี) (สำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซ่งึ ได้มกี ำรใช้สทิ ธิตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิเพียงบำงส่วน)
(2.3) หลักฐำนประกอบกำรใช้สทิ ธิ
(ก) บุคคลสัญชำติไทย
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือสำเนำบัตรข้ำรำชกำร หรือสำเนำบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ
ซึง่ ยังไม่หมดอำยุ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(ข) บุคคลทีม่ ใิ ช่สญ
ั ชำติไทย
สำเนำหนังสือเดินทำง หรือสำเนำใบต่ำงด้ำว ซึง่ ยังไม่หมดอำยุ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(ค) นิตบิ ุคคลในประเทศ
สำเนำหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ท่อี อกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันใช้สิท ธิ
พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง และเอกสำรหลักฐำนของผู้มอี ำนำจลงลำยมือชื่อตำม (ก) หรือ (ข)
พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(ง) นิตบิ ุคคลต่ำงประเทศ
สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตัง้ บริษทั หนังสือบริค ณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองทีอ่ อกไม่
เกิน 6 เดือนก่อนวันใช้สทิ ธิ ซึง่ รับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง และเอกสำร
หลักฐำนของผูม้ อี ำนำจลงลำยมือชื่อตำม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
ทัง้ นี้ หำกผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐำนประกอบกำรใช้สทิ ธิตำมทีก่ ล่ำวข้ำงต้น บริษทั จะ
ถือว่ำผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์ทจ่ี ะใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิในครัง้ นัน้ ๆ อย่ำงไรก็ตำม
บริษทั อำจใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำในกำรให้ผถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
ได้ตำมควำมเหมำะสม
(2.4) ชำระเงินตำมจำนวนในกำรใช้สิทธิท่รี ะบุในแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญภำยใน
ระยะเวลำทีก่ ำหนด โดยไม่เกินวันใช้สทิ ธิ โดยวิธใี ดวิธหี นึ่ง ดังนี้
(ก) โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) สำขำ เอ็มควอเทียร์
ชื่อบัญชี บริษัท อัลฟ่ ำ ดิวิชนส์
ั ่ จำกัด (มหำชน) โดยนำส่งเอกสำรพร้อมหลักฐำนกำรโอนเงิน
ภำยในวันและเวลำกำรใช้สทิ ธิ (ข้อ 1.2.2 และ 1.2.4 (1))
(ข) ชำระโดยโอนเงิน เช็ค โดยเช็คจะต้องลงวันทีล่ ่วงหน้ำ 2 วันทำกำรก่อนวันทีก่ ำหนดให้มกี ำรใช้
สิทธิในแต่ละครัง้ และต้องสำมำรถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหำนคร โดยขีดคร่อมสั ่งจ่ำย “บริษทั
อัลฟ่ ำ ดิวชิ นส์
ั ่ จำกัด (มหำชน)” ทัง้ นี้ กำรใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญดังกล่ำวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษทั
สำมำรถเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่ำวได้แล้ วเท่ำนัน้ หำกเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใด ๆ ที่มไิ ด้
เกิดจำกบริษทั ให้ถอื ว่ำผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใช้สทิ ธิดงั กล่ำว และบริษทั
ตกลงให้ถือเป็ นกำรยกเลิกกำรขอใช้สทิ ธิ โดยให้ถือว่ำหมดสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สำมัญตำมใบสำคัญ
แสดงสิทธิดงั กล่ำวอีกต่อไป
ข้อกำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำทีข่ องผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษทั ครัง้ ที่ 4 (ALPHAX-W4)
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หมำยเหตุ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทปี ่ ระสงค์จะใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญจะเป็ นผู้รบั ภำระค่ำใช้จ่ำยทำง
ภำษีและ/หรืออำกรแสตมป์ ทัง้ หมด (ถ้ำมี) ตำมบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎำกรว่ำด้วย
หมวดอำกรแสตมป์ หรือข้อบังคับ หรือกฎหมำยอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือบังคับใช้ในกำรใช้สทิ ธิ
ซื้อหุน้ สำมัญตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ำมี)
(3) จำนวนหน่ วยของใบสำคัญแสดงสิทธิทข่ี อใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญไม่ว่ำกรณีใด ๆ ต้องไม่ต่ำกว่ำ 100 หุน้ สำมัญ
และจะต้องเป็ นจำนวนเต็มเท่ำนัน้ แต่ในกรณีท่ผี ู้ถอื ใบสำคัญแสดงสิทธิมสี ทิ ธิในกำรซื้อหุน้ ต่ ำกว่ ำ 100 หุ้น
สำมัญ จะต้องใช้สทิ ธิในกำรซื้อหุน้ สำมัญในครัง้ เดียวทัง้ จำนวน โดยอัตรำกำรใช้สทิ ธิเท่ำกับใบสำคัญแสดง
สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุน้ สำมัญ เว้นแต่จะมีกำรปรับอัตรำกำรใช้สทิ ธิตำมทีก่ ำหนดไว้ในข้อ 4
(4) จำนวนหุน้ สำมัญทีจ่ ะออกเมื่อมีกำรใช้สทิ ธิ จะคำนวณโดยกำรนำจำนวนเงิ นในกำรใช้สทิ ธิซ่งึ ผูถ้ อื ใบสำคัญ
แสดงสิทธิได้ชำระตำมทีก่ ล่ำวข้ำงต้น หำรด้วยรำคำกำรใช้สทิ ธิในขณะทีม่ กี ำรใช้สทิ ธินนั ้ โดยบริษทั จะออกหุน้
สำมัญเป็ นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่ วยของใบสำคัญแสดงสิทธิคูณด้วยอัตรำกำรใช้สทิ ธิ หำกมีกำรปรับ
รำคำกำรใช้สทิ ธิและ/หรืออัตรำกำรใช้สทิ ธิแล้ว ทำให้มเี ศษเหลืออยู่จำกกำรคำนวณดังกล่ำว บริษทั จะไม่นำ
เศษดังกล่ำวมำคิดคำนวณและจะชำระเงินทีเ่ หลือจำกกำรใช้สทิ ธิดงั กล่ำวคืนให้แก่ผถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิโดย
ไปรษณียล์ งทะเบียนภำยใน 14 วันนับจำกวันใช้สทิ ธิโดยไม่มดี อกเบีย้
ทัง้ นี้หำกบริษทั ได้ทำกำรส่งมอบเช็คคืนเงินทีเ่ หลือจำกกำรใช้สทิ ธิโดยกำรส่งมอบทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตำมทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สทิ ธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่ำผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้รบั
เงินคืนแล้ว และผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่ำเสียหำยใด ๆ อีกต่อไป
ในกรณีท่ตี ้องมีกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำกำรใช้สทิ ธิตำมเกณฑ์กำรปรับรำคำกำรใช้สทิ ธิและอัตรำกำรใช้สทิ ธิ
ตำมที่ระบุในเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ และมีเศษของจำนวนหุ้นสำมัญที่จะได้รบั จำกกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญ
แสดงสิทธิให้
์ ตดั เศษของหุน้ ทิ้ง
(5) หำกบริษทั ได้รบั หลักฐำนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ครบตำมจำนวนทีร่ ะบุไว้ในแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สทิ ธิ
ซื้อหุน้ สำมัญ หรือบริษทั ตรวจสอบได้ว่ำข้อควำมทีผ่ ถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงควำมจำนง
กำรใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญนัน้ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือปิ ดอำกรแสตมป์ ไม่ครบถ้วนถูกต้องตำมข้อบังคับ
หรือกฎหมำยต่ำง ๆ ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำกำรแก้ไขเพื่อให้เป็ นไปตำมเงื่อนไขก่อนวันทีใ่ ช้สทิ ธิ
มิฉะนัน้ แล้วบริษทั จะถือว่ำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ สิ้นสภำพลงโดยไม่มกี ำรใช้สทิ ธิ และ
บริษทั จะจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิคนื ให้แก่ผถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิภำยใน 14 วันนับจำกวันใช้สทิ ธิ โดยไม่มี
ดอกเบีย้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินในกำรใช้สทิ ธิไม่ครบถ้วน บริษทั สงวนสิทธิทจ่ี ะดำเนินกำรประกำร
ใดประกำรหนึ่งดังต่อไปนี้ ตำมทีบ่ ริษทั เห็นสมควร
(5.1) ถือว่ำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ สิน้ สภำพลงโดยไม่มกี ำรใช้สทิ ธิ หรือ
(5.2) ถือว่ำจำนวนหุน้ สำมัญทีจ่ องซื้อมีจำนวนเท่ำกับจำนวนทีพ่ งึ จะได้รบั ตำมจำนวนเงินในกำรใช้สทิ ธิ ซึ่ง
บริษทั ได้รบั ชำระไว้จริงตำมรำคำกำรใช้สทิ ธิในขณะนัน้
ในกรณีตำมข้อ (5.1) บริษัทจะคืนเงินที่ได้รบั ไว้และใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่ง
บริษทั ถือว่ำไม่มกี ำรใช้สทิ ธิดงั กล่ำวกับผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทำงไปรษณียล์ งทะเบียนภำยใน 14 วันนับจำก
วันใช้สทิ ธิ โดยไม่มดี อกเบีย้ ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ หรือ
ในกรณีตำมข้อ (5.2) บริษทั จะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมเงินส่วนทีเ่ หลือ
(ถ้ำ มี) ในกรณี ท่ีบ ริษัท ถือ ว่ำ มีก ำรใช้สิท ธิเ พีย งบำงส่ วนคืน ให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนภำยใน 14 วันนับจำกวันใช้สทิ ธิ โดยไม่มดี อกเบีย้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ
ข้อกำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำทีข่ องผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษทั ครัง้ ที่ 4 (ALPHAX-W4)
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(6) เมื่อผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทป่ี ระสงค์จะใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญได้ปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขกำรแจ้งควำมจำนงกำรใช้
สิทธิซ้อื หุน้ สำมัญ กล่ำวคือ ได้ส่งมอบทัง้ ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ แบบแสดงควำม
จำนงกำรใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญ และชำระเงินค่ำจองซื้อหุน้ สำมัญถูกต้องและครบถ้วนสมบู รณ์ ผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิจะไม่สำมำรถเพิกถอนกำรใช้สทิ ธิได้ เว้นแต่ได้รบั ควำมยินยอมเป็ นหนังสือจำกบริษทั
(7) เมื่อพ้นกำหนดวันใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำยแล้ว แต่ผถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิยงั มิได้ปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไของกำรใช้สทิ ธิ
ที่ก ำหนดไว้อย่ ำงครบถ้ว นให้ถือว่ ำใบสำคัญแสดงสิทธินั น้ ๆ สิ้น สภำพลงโดยไม่มีก ำรใช้สิทธิ และผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สทิ ธิไม่ได้อกี เมื่อพ้นกำหนดกำรใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำย
(8) ในกรณีทผ่ี ถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ นจำนวนมำกกว่ำจำนวนหน่ วยทีป่ ระสงค์จะใช้
สิทธิ บริษทั จะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่ทม่ี จี ำนวนหน่ วยของใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนทีเ่ หลือคืนให้แก่ผถู้ อื
ใบสำคัญแสดงสิทธิทำงไปรษณียล์ งทะเบียนภำยใน 14 วันนับจำกวันใช้สทิ ธิ และจะยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ใบเก่ำ
(9) บริษทั จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษทั ต่อกระทรวงพำณิชย์ตำมจำนวนหุน้ สำมัญที่
ออกใหม่สำหรับกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ภำยใน 14 วัน นับจำกวันใช้สทิ ธิ และบริษทั ได้รบั ชำระค่ำ
หุน้ ครบตำมจำนวนทีม่ กี ำรใช้สทิ ธิแล้ว นอกจำกนี้ บริษทั จะดำเนินกำรจดทะเบียนผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ี
ได้ใช้สทิ ธินัน้ เข้ำเป็ นผูถ้ อื หุน้ สำมัญของบริษทั ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ตำมจำนวนหุน้ สำมัญทีค่ ำนวณได้จำก
กำรใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ รวมทัง้ ดำเนินกำรขอจดทะเบียนหุน้ สำมัญทีเ่ กิดจำกกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
กับตลำดหลักทรัพย์ภำยใน 30 วันนับจำกวันใช้สทิ ธิ
(10) ในกรณีท่หี ุ้นสำมัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิมไี ม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินกำรชดใช้ค่ำเสียหำยที่
เกิดขึน้ ให้แก่ผถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทไ่ี ม่สำมำรถใช้สทิ ธิได้ตำมหลักเกณฑ์ทก่ี ำหนดในข้อ 3. อย่ำงไรก็ตำม
บริษัทจะไม่ชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซ่ึงเป็ นคนต่ำงด้ำว (ไม่ว่ำจะเป็ นบุคคลหรือนิติ
บุคคล) ทีไ่ ม่สำมำรถใช้สทิ ธิได้เนื่องจำกกำรถูกจำกัดสิทธิตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ทีร่ ะบุ ในข้อบังคับของบริษทั
ถึงแม้ว่ำจะมีหนุ้ สำมัญเพียงพอก็ตำม
(11) ให้คณะกรรมกำรหรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ำรณำข้อกำหนด เงื่อนไขอื่น
และรำยละเอียดอื่น ๆ หรือเหตุให้ตอ้ งออกหุน้ ใหม่ตลอดจนกำรเปลีย่ นแปลงกำรใช้สทิ ธิทงั ้ ด้ำนรำคำและอัตรำ
กำรใช้สทิ ธิตำมวิธกี ำรคำนวณที่เหมำะสม เมื่อมีเหตุกำรณ์ตำมที่ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุ นที่
เกีย่ วข้องกำหนด
(12) ในกำรส่งมอบหุ้นสำมัญที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รบั จำกกำรใช้สิทธิ ชื่อที่จะระบุในหุ้นสำมัญจะใช้ช่อื
เดียวกับชื่อทีป่ รำกฎอยู่ในใบแสดงควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญ โดยบริษทั จะดำเนินกำรส่งมอบหุน้
สำมัญให้แก่ผถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทไ่ี ด้ใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญของบริษทั ด้วยวิธกี ำรทีผ่ ถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ได้แจ้งต่อบริษัทตำมข้อ 9. ทัง้ นี้ บริษัทอำจตกลงกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิล่วงหน้ ำให้บริษัทเก็บใบหุ้น
สำมัญ นั น้ ไว้ท่ีบ ริษัท เพื่อ ให้ผู้ถือ ใบส ำคัญ แสดงสิท ธิห รือ ตัว แทนมำรับ ไปด้ว ยตนเองก็ ได้ โดยจะต้อ ง
ดำเนินกำรตำมวิธกี ำรทีท่ ำงบริษทั กำหนด
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2. กำรชดใช้ค่ำเสียหำย กรณี บริษทั ไม่สำมำรถจัดให้มีห้นุ สำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ
ภำยใต้เงือ่ นไขข้อ 11.3 บริษทั จะชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ ตำมรำยละเอียดดังนี้
(1) บริษทั จะชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อเมื่อผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิได้มำแสดงควำมจำนงทีจ่ ะใช้
สิทธิ และปฏิบตั ถิ ูกต้องครบถ้วนตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนดไว้ และบริษทั ไม่สำมำรถจัดให้ มหี ุน้ สำมัญเพื่อรองรับกำรใช้
สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิได้อย่ำงครบถ้วน โดยค่ำเสียหำยทีบ่ ริษทั จะชดใช้ให้แก่ผถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิขำ้ งต้น
สำมำรถคำนวณได้ดงั นี้
ค่ำเสียหำยต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย = B x [ MP - Price1]
โดยที่
B

คือ

จำนวนหุน้ สำมัญทีไ่ ม่สำมำรถจัดให้มี และ/หรือ เพิม่ ขึน้ ตำมอัตรำกำรใช้สทิ ธิทเ่ี ปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึน้ ต่อ
1 หน่วย

MP คือ

รำคำตลำดเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักต่อ หุ้นสำมัญของบริษัท 7 วันติดต่อกันก่อนวันใช้สทิ ธิ (รำคำเฉลี่ยถ่วง
น้ ำหนักเท่ำกับมูลค่ำกำรซื้อขำยหุ้นทัง้ หมดของบริษัทหำรด้วยจำนวนหุ้นเท่ำกับมูลค่ำกำรซื้อขำย
ทัง้ หมด)

Price1 คือ

รำคำกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิหรือรำคำกำรใช้สทิ ธิตำมเงือ่ นไขกำรปรับสิทธิ (หำกมีกำรปรับ
รำคำกำรใช้สทิ ธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สทิ ธิ ตำมข้อ 4.)

ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริษทั ” เนื่องจำกหุน้ สำมัญไม่มกี ำรซื้อขำยในวันใช้สทิ ธิ
บริษทั จะดำเนินกำรกำหนดรำคำยุตธิ รรมเพื่อใช้ในกำรคำนวณแทน
(2) กำรชดใช้ค่ำเสียหำยข้ำงต้น บริษทั จะชำระให้เป็ นเช็คขีด คร่อมสั ่งจ่ำยเฉพำะและจะจัดส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบีย น
ภำยใน 14 วัน นับจำกวันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ย หำกบริ ษัทไม่สำมำรถคืนเงินค่ำเสียหำยข้ำงต้นให้แ ก่ ผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภำยในกำหนดเวลำดังกล่ำว บริษทั จะชำระดอกเบีย้ ให้แก่ผถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิในอัตรำร้อย
ละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจำกค่ำเสียหำยนับจำกวันทีพ่ น้ กำหนดระยะเวลำ 14 วันดังกล่ำวจนถึงวันทีผ่ ถู้ อื ใบสำคัญ
แสดงสิท ธิได้รบั เงินคืนแล้ว อย่ ำ งไรก็ดี ไม่ ว่ ำ ในกรณี ใด ๆ หำกได้มีกำรส่ งเช็คคืนเงิน ค่ำ เสียหำยดัง กล่ำวทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมทีอ่ ยู่ท่รี ะบุในแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญโดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่ำผูถ้ อื
ใบสำคัญแสดงสิทธิได้รบั คืนเงินค่ำเสียหำยแล้วโดยชอบ และผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบี้ย
หรือค่ำเสียหำยใด ๆ อีกต่อไป
อนึ่ง ในกรณีท่ผี ู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิท่มี ใิ ช่สญ
ั ชำติไทยที่ใช้สทิ ธิจองซื้อหุ้นสำมัญแต่ไม่สำมำรถจองซื้อได้ เนื่องจำก
อัตรำส่วนกำรถือหุ้นของคนทีม่ ใิ ช่สญ
ั ชำติไทยในขณะนัน้ เกินกว่ ำร้อยละสีส่ บิ เก้ำ (49) ของจำนวนหุน้ ทีไ่ ด้ออกจำหน่ ำยแล้ว
ทัง้ หมดของบริษทั ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อจำกัดกำรโอนหุน้ สำมัญ ในกรณีเช่นนี้ บริษทั จะไม่ชดใช้ค่ำเสียหำย หรือดำเนินกำรอื่นใด
ให้แ ก่ ผู้ถือ ใบสำคัญ แสดงสิท ธิท่ีมิใ ช่สัญ ชำติไ ทย และผู้ถือ ใบสำคัญ แสดงสิท ธิค นที่มิใ ช่สัญ ชำติไ ทย ไม่ มีสิท ธิเ รีย กร้อง
ค่ำเสียหำย หรือเรียกร้องให้บริษัทชดใช้ใด ๆ ทัง้ สิ้น อย่ำงไรก็ดี ใบสำคัญแสดงสิทธิยงั มีผลใช้ต่อไปจนถึงวันใช้สิทธิครัง้
สุดท้ำย หำก ณ วันใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำยผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทม่ี ใิ ช่สญ
ั ชำติไทยยังไม่สำมำรถใช้สทิ ธิได้ เนื่องจำกอัตรำส่วน
กำรถือหุน้ ของคนทีม่ ใิ ช่สญ
ั ชำติไทยในขณะนัน้ เกินกว่ำจำนวนทีร่ ะบุไว้ในข้อจำกัดกำรโอนหุน้ สำมัญ ให้ถอื ว่ำใบสำคัญแสดง
สิทธิดงั กล่ำวหมดอำยุลง โดยผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทม่ี ใิ ช่สญ
ั ชำติไทยดังกล่ำว ไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ ต่อบริษทั
และบริษทั จะไม่ดำเนินกำรชดใช้ค่ำเสียหำยทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ สิน้
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3. มำตรกำรคุ้มครองผู้ถือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
3.1 สิ ทธิ ของบริษทั ในกำรเรียกให้ผ้ถู ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ใช้สิทธิ ก่อนระยะเวลำที่กำหนดตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ใบสำคัญแสดงสิทธิท่บี ริษัทออกครัง้ นี้ไม่มีข้อกำหนดให้บริ ษัท สำมำรถเรีย กให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิท ธิก่ อ น
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ และบริษทั จะไม่ขยำยอำยุใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงจะไม่แก้ไขเปลีย่ นแปลง
รำคำและอัตรำกำรใช้สทิ ธิเว้นแต่จะมีกำรปรับสิทธิเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ตำมข้อ 4.2 (1) ถึงข้อ 4.2 (6)
3.2 เงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิ ของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
บริษทั จะดำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สทิ ธิ และอัตรำกำรใช้สทิ ธิในกำรซื้อหุน้ สำมัญตลอดอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อ
เกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ไม่ให้น้อยไปกว่ำเดิม
(1) เมื่อบริษทั มีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำทีต่ รำไว้ของหุน้ สำมัญของบริษทั อันเป็ นผลมำจำกกำรรวมหรือกำรแบ่งแยกหุน้
สำมัญทีไ่ ด้ออกแล้วของบริษทั ซึง่ กำรเปลี่ยนแปลงรำคำใช้สทิ ธิและอัตรำใช้สทิ ธิจะมีผลเมื่อมูลค่ำทีต่ รำไว้มผี ลบังคับ
ใช้ตำมทีเ่ ผยแพร่ผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้ มูลสื่ออิเล็กทรอนิคส์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ
ก. รำคำกำรใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Price 1 =

[Price 0] x [Par 1]
[Par 0]

ข. อัตรำกำรใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Ratio 1 =

[Ratio 0] x [Par 0]
[Par 1]

โดยที่
Price 1

คือ

รำคำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง

Price 0

คือ

รำคำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง

Ratio 1

คือ

อัตรำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง

Ratio 0

คือ

อัตรำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง

Par 1

คือ

มูลค่ำทีต่ รำไว้ใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง

Par 0

คือ

มูลค่ำทีต่ รำไว้เดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง

“รำคำต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่” คำนวณได้จำกจำนวนเงินทัง้ สิน้ ทีบ่ ริษทั จะได้รบั จำกกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญ
หำรด้วยจำนวนหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่ทงั ้ หมด
(2) เมื่อบริษทั เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในรำคำทีต่ ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำหุน้ ทีค่ ำนวณได้ตำมวิธกี ำรทีใ่ ช้รำคำ
ตลำดในขณะเสนอขำยหุน้ นัน้ หรือรำคำตลำดในช่วงก่อนกำรเสนอขำยหุน้ นัน้

ข้อกำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำทีข่ องผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษทั ครัง้ ที่ 4 (ALPHAX-W4)

หน้ำที่ 10 / 23

กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สทิ ธิและอัตรำกำรใช้สทิ ธิ จะมีผลบังคับทันทีตงั ้ แต่วนั แรกทีผ่ ู้ซ้อื หุน้ สำมัญจะไม่ได้รบั
สิทธิในกำรจองซื้อหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่ (วันแรกทีต่ ลำดหลักทรัพย์ฯประกำศขึน้ เครื่องหมำย XR) สำหรับกรณีทเ่ี ป็ น
กำรเสนอขำยให้ผถู้ อื หุน้ เดิม (Rights Issue) และ/หรือวันแรกของกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่แก่ประชำชนและ
นักลงทุนทัวไป
่ และ/หรือ กรณีทเ่ี ป็ นกำรเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
อนึ่ง ในกรณีทม่ี กี ำรเสนอขำยหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่พร้อมกันมำกกว่ำหนึ่งรำคำ ในกำรเสนอขำยในเงื่อนไขทีจ่ ะต้อง
จองซื้อด้วยกัน ให้นำจำนวนหุน้ และรำคำเสนอขำยทุกรำคำมำคำนวณรำคำเฉลี่ยต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่ แต่
ในกรณีทก่ี ำรเสนอขำยพร้อมกันดังกล่ำวไม่อยู่ภำยใต้เงือ่ นไขทีจ่ ะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำจำนวนหุน้ และรำคำเสนอ
ขำยทีต่ ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดของหุน้ สำมัญของบริษทั ” มำคำนวณรำคำเฉลี่ยต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญทีอ่ อก
ใหม่เท่ำนัน้
รำคำเฉลี่ยต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่คำนวณได้จำกจำนวนเงินทัง้ สิน้ ทีบ่ ริษทั จะได้รบั จำกกำรเสนอขำยหุน้ หัก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเสนอขำยหลักทรัพย์หำรด้วยจำนวนหุน้ สำมัญทัง้ สิน้ ทีอ่ อกใหม่ในครัง้ นัน้
“รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริษทั ” หมำยถึง รำคำตลำดตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั กำหนด เพื่อประโยชน์
ในกำรพิจำรณำว่ำ กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ในครัง้ นี้ มีลกั ษณะเข้ำข่ำยเป็ นกำรเสนอขำยหุน้ ทีอ่ อกใหม่ใน
รำคำต่ำ ตำมหลักเกณฑ์และวิธกี ำรทีก่ ำหนดไว้ในข้อ 2 (2) ประกำศของสำนักงำน ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551 เรื่องกำร
คำนวณรำคำเสนอขำยหลักทรัพย์และกำรกำหนดรำคำตลำดเพื่อกำรพิจำรณำกำรเสนอขำยหุน้ ทีอ่ อกใหม่ในรำคำต่ำ
ลงวันที่ 24 ธันวำคม 2551 (รวมทัง้ ทีจ่ ะมีกำรแก้ไขเพิม่ เติมหรือใช้แทนในอนำคต)
ในกรณี ท่ีไ ม่สำมำรถหำ รำคำตลำดของหุ้น สำมัญของบริษัท เนื่ อ งจำกหุ้น สำมัญของบริษัทไม่ มีกำรซื้อขำยใน
ช่วงเวลำดังกล่ำว บริษทั จะทำกำรกำหนดรำคำยุตธิ รรมเพื่อใช้ในกำรคำนวณแทน
“รำคำยุตธิ รรม” หมำยถึง รำคำทีป่ ระเมินโดยทีป่ รึกษำทำงกำรเงินทีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบ
“วันที่ใช้ในกำรคำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผซู้ ้อื หุน้ สำมัญของบริษทั จะไม่ได้รบั สิทธิในกำรจองซื้อหุน้ สำมัญทีอ่ อก
ใหม่กรณีทเ่ี ป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม (Rights Issues) และ/หรือวันแรกของกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญทีอ่ อก
ใหม่ กรณีท่เี ป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ป ระชำชนทัวไป
่ และ/หรือกรณีท่เี ป็ น กำรเสนอขำยให้แ ก่บุค คลในวงจ ำกัด
(แล้วแต่กรณี)
ก. รำคำกำรใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Price 1

=

Price 0 [ (A2x MP) + B2X ]
[ MP (A2 + B2) ]

ข. อัตรำกำรใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Ratio 1

=

Ratio 0 [ MP (A2 + B2) ]
[ (A2 x MP) +B2X ]

โดยที่
Price 1

คือ

รำคำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง

Price 0

คือ

รำคำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง

Ratio 1

คือ

อัตรำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
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Ratio 0

คือ

อัตรำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง

MP

คือ

รำคำตลำดของหุน้ สำมัญของบริษทั

A2

คือ

จำนวนหุน้ สำมัญทีไ่ ด้เรียกชำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ เพื่อสิทธิ
ในกำรจองซื้อหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่ กรณีเสนอขำยหุน้ สำมัญให้แก่ผู้ถอื หุน้ เดิม และ/หรือวัน
ก่อนวันแรกของกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่ กรณีเสนอขำยหุน้ สำมัญให้แก่ประชำชน
และนักลงทุนทัวไปและ/หรื
่
อกรณีเสนอขำยหุน้ สำมัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

B2

คือ

จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ท่เี สนอขำยแก่ผู้ถอื หุน้ เดิมและ/หรือเสนอขำยแก่ประชำชนและ
นักลงทุนทัวไปและ/หรื
่
อกรณีเสนอขำยหุน้ สำมัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

B2X

คือ

จำนวนเงินทีจ่ ะได้รบั ภำยหลังจำกกำรหักค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) จำกกำรออกหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่ท่ี
มีกำรเสนอขำยให้ผถู้ อื หุ้นเดิมและ/หรือเสนอขำยแก่ประชำชนและนักลงทุนทัวไปและ/หรื
่
อ
กรณีเสนอขำยหุน้ สำมัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

(3) เมื่อบริษทั เสนอขำยหุน้ กู้แปลงสภำพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯทีอ่ อกใหม่ โดยกำหนดรำคำหรือคำนวณรำคำของหุน้
ทีอ่ อกใหม่เพื่อรองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภำพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำว ต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำหุน้ ทีค่ ำนวณตำม
วิธที ใ่ี ช้รำคำตลำดในขณะเสนอขำยหุน้ กูแ้ ปลงสภำพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินนั ้
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สทิ ธิและอัตรำกำรใช้สทิ ธิ จะมีผลบังคับทันทีตงั ้ แต่วนั แรกทีผ่ ู้ซ้อื หุน้ สำมัญจะไม่ได้รบั
สิทธิในกำรจองซื้อหลักทรัพย์ท่อี อกใหม่ใดๆ ที่ให้สทิ ธิแปลงสภำพเป็ นหุน้ สำมัญหรือให้สทิ ธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สำมัญ (วัน
แรกทีต่ ลำดหลักทรัพย์ฯประกำศขึน้ เครื่องหมำย XR) สำหรับกรณีทเ่ี ป็ นกำรเสนอขำยให้ผถู้ อื หุน้ เดิม (Rights Issue)
และ/หรือวันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ทีใ่ ห้สทิ ธิทจ่ี ะแปลงสภำพเป็ นหุน้ สำมัญหรือให้สทิ ธิทจ่ี ะ
ซื้อหุน้ สำมัญ แก่ประชำชนและนักลงทุนทัวไปและ/หรื
่
อกรณีเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่คำนวณได้จำกจำนวนเงินที่ได้รบั จำกกำรออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่มสี ทิ ธิ
แปลงสภำพเป็ นหุ้นสำมัญ หรือให้สทิ ธิท่จี ะซื้อหุ้นสำมัญรวมกับเงินที่จะได้รบั จำกกำรใช้สทิ ธิแปลงสภำพเป็ นหุ้น
สำมัญหรือใช้สทิ ธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สำมัญ ถ้ำมีกำรใช้สทิ ธิทงั ้ หมด หำรด้วยจำนวนหุน้ ทัง้ สิน้ ทีต่ อ้ งออกใหม่เพื่อรองรับกำร
ใช้สทิ ธินนั ้
รำคำตลำดของหุน้ สำมัญของบริษทั และฐำนของมูลค่ำหุน้ ทีต่ รำไว้ ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้มคี วำมหมำยเช่นเดียวกับ
รำยละเอียดในข้อ (2) ข้ำงต้น
“รำคำสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” คำนวณได้จำกจำนวนเงินทีบ่ ริษทั จะได้รบั จำกกำรขำย
หลักทรัพย์ทใ่ี ห้สทิ ธิทจ่ี ะแปลงสภำพ หรือเปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญ หรือให้สทิ ธิในกำรซื้อหุน้ สำมัญ หักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่
เกิดขึ้นจำกกกำรออกหลักทรัพย์นัน้ (ถ้ำมี) รวมกับเงินที่จะได้รบั จำกกกำรแปลงสภำพ หรือเปลี่ยนเป็ นหุ้นสำมัญ
หรือใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญนัน้ หำรด้วยจำนวนหุน้ สำมัญทัง้ สิน้ ทีต่ อ้ งออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สทิ ธินนั ้ ”
“วันทีใ่ ช้ในกำรคำนวณ” หมำยถึง วันแรกทีผ่ ถู้ อื หุน้ สำมัญจะไม่ได้รบั สิทธิในกำรจองซื้อหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ใดๆ ที่
ให้สทิ ธิแปลงสภำพเป็ นหุน้ สำมัญหรือให้สทิ ธิในกำรซื้อหุน้ สำมัญ สำหรับกรณีทเ่ี ป็ นกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ดงั กล่ำว
ให้กบั ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issues) และ/หรือวันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ท่อี อกใหม่ใด ๆ ที่ให้สทิ ธิแปลง
สภำพเป็ นหุ้นสำมัญหรือให้สทิ ธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญแก้ประชำชนทัวไป
่ และ/หรือ กรณีท่เี ป็ นกำรเสนอขำยให้แก่
บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)
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ก. รำคำกำรใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Price 1 =

Price 0 [ (A3x MP) + B3X ]
[ MP (A3 + B3) ]

ข. อัตรำกำรใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Ratio 1

=

Ratio 0 [ MP (A3+B3) ]
[ (A3x MP)+B3X ]

โดยที่
Price 1

คือ

รำคำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง

Price 0

คือ

รำคำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง

Ratio 1

คือ

อัตรำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง

Ratio 0

คือ

อัตรำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง

MP

คือ

รำคำตลำดของหุน้ สำมัญของบริษทั

A3

คือ

จำนวนหุ้นสำมัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถอื หุน้ เพื่อกำร
จองซื้อหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ทใ่ี ห้สทิ ธิท่จี ะแปลงสภำพเป็ นหุน้ สำมัญหรือให้สทิ ธิทจ่ี ะซื้อหุน้
สำมัญ กรณีเสนอขำยให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และ/หรือ ก่อนวันแรกของระยะเวลำกำรเสนอขำย
หลักทรัพย์ท่อี อกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิท่จี ะแปลงสภำพเป็ นหุ้นสำมัญหรือให้สิทธิท่จี ะซื้อหุ้น
สำมัญ ต่อประชำชนและนักลงทุนทัวไปและ/หรื
่
อบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

B3

คือ

จำนวนหุ้นสำมัญทีอ่ อกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สทิ ธิของหลักทรัพย์ ใดๆ ซึ่งให้สทิ ธิท่จี ะแปลง
สภำพเป็ นหุน้ สำมัญหรือให้สทิ ธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สำมัญ ทีจ่ ะเสนอขำยให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมและ/หรือ
ประชำชนและนักลงทุนทัวไปและ/หรื
่
อบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

B3X

คือ

จำนวนเงินทีบ่ ริษทั จะได้รบั ภำยหลังจำกกำรหักค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) จำกกำรออกหลักทรัพย์ใดๆ
ทีใ่ ห้สทิ ธิทจ่ี ะแปลงสภำพเป็ นหุน้ สำมัญหรือให้สทิ ธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สำมัญ ทีเ่ สนอขำยให้ผถู้ อื หุน้
เดิมและ/หรือเสนอขำยแก่ประชำชนและนักลงทุนทัวไปและ/หรื
่
อบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่
กรณี รวมกับเงินทีจ่ ะได้รบั จำกกำรใช้สทิ ธิแปลงสภำพเป็ นหุน้ สำมัญหรือซื้อหุน้ สำมัญ

(4) เมื่อบริษทั จ่ำยปั นผลทัง้ หมดหรือบำงส่วนเป็ นหุน้ สำมัญให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ซึง่ กำรเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้สทิ ธิ
และอัตรำกำรใช้สทิ ธิ จะมีผลบังคับทันทีตงั ้ แต่วนั แรกทีผ่ ซู้ ้อื หุ้นสำมัญไม่ มสี ทิ ธิในกำรรับหุน้ ปั นผล (วันแรกทีต่ ลำด
หลักทรัพย์ฯ ขึน้ เครื่องหมำย XD)
ก. รำคำกำรใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Price 1

=

Price 0 [

A1

]

[ A1 + B1 ]
ข. อัตรำกำรใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Ratio 1

=

Ratio 0 [ A1 + B1 ]
[ A1 ]
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โดยที่
Price 1

คือ

รำคำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง

Price 0

คือ

รำคำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง

Ratio 1

คือ

อัตรำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง

Ratio 0

คือ

อัตรำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง

A1

คือ

จำนวนหุน้ สำมัญทีไ่ ด้เรียกชำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ สำมัญเพื่อ
สิทธิในกำรรับหุน้ ปั นผล

B1

คือ

จำนวนหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่ในรูปแบบของหุน้ สำมัญปั นผล

(5) เมื่อบริษทั จ่ำยเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่ำอัตรำร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้ตำมงบกำรเงินเฉพำะของ
บริษัท สำหรับกำรดำเนินงำนในรอบระยะเวลำบัญชีใดๆ สำหรับงบกำรเงินเฉพำะของบริษัทตลอดอำยุใบสำคัญ
แสดงสิทธิ
กำรคำนวณอัตรำร้อยละของเงินปั นผลที่จ่ำยให้กบั ผู้ถือหุ้นให้คำนวณโดยนำเงินปั นผลที่จ่ำยออกจริง จำกผลกำร
ดำเนินงำน และกำไรสะสมในรอบระยะเวลำบัญชีในแต่ละปี ดงั กล่ำว รวมทัง้ เงินปั นผลระหว่ำงกำล (ถ้ำมี) หำรด้วย
กำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้ของผลกำรดำเนินงำนของรอบระยะเวลำบัญชีนนั ้ กำรเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้สทิ ธิและ
อัตรำกำรใช้สทิ ธิ จะมีผลบังคับทันทีตงั ้ แต่วนั แรกที่ผซู้ ้อื หุน้ สำมัญไม่มสี ทิ ธิในกำรรับเงินปั นผลนัน้ (วันแรกที่ตลำด
หลักทรัพย์ฯประกำศขึน้ เครื่องหมำย XD)
ก. รำคำกำรใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Price 1

=

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

MP

]

ข. อัตรำกำรใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี้
Ratio 1

=

Ratio 0 [

MP

]

[ MP - (D - R) ]
โดยที่
Price 1

คือ

รำคำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง

Price 0

คือ

รำคำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง

Ratio 1

คือ

อัตรำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง

Ratio 0

คือ

อัตรำกำรใช้สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง

MP

คือ

รำคำตลำดของหุน้ สำมัญของบริษทั

D

คือ

เงินปั นผลต่อหุน้ ทีจ่ ่ำยจริงแก่ผถู้ อื หุน้

R

คือ

เงินปั นผลต่อหุ้นที่จ่ำยหำกนำกำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้ ในอัตรำร้อยละ 90 มำคำนวณ
จำกจำนวนหุน้ ทัง้ หมดทีม่ สี ทิ ธิได้รบั เงินปั นผล
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รำคำตลำดของหุ้น สำมัญ ของบริษัท และฐำนของมูลค่ ำ ที่ต รำไว้ ซึ่ง จะใช้เ ปรีย บเทีย บให้ใ ช้แ ละมีค วำมหมำย
เช่นเดียวกับ รำยละเอียดในข้อ (ค) ข้ำงต้น
คำว่ำ วันทีใ่ ช้ในกำรคำนวณ หมำยถึง วันแรกทีผ่ ซู้ ้อื หุน้ สำมัญจะไม่ได้รบั สิทธิในเงินปั นผล
(6) ในกรณี ท่ีมีเ หตุก ำรณ์ ใด ๆ อัน ท ำให้ผู้ถือ ใบสำคัญ แสดงสิทธิ เสีย สิท ธิและผลประโยชน์ ใด ๆ อัน พึง ได้ โดยที่
เหตุกำรณ์ใดๆ นัน้ ไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (1) ถึง (5) ให้บริษทั หรือบริษทั อำจแต่งตัง้ ทีป่ รึกษำทำงกำรเงินของบริษทั
ขึน้ เพื่อร่วมกันพิจำรณำกำหนดกำรเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้สทิ ธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สทิ ธิใหม่อย่ำงเป็ นธรรม และ
ไม่ทำให้ผถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ ALPHAX-W4 ได้รบั ผลประโยชน์ดอ้ ยไปจำกเดิม โดยให้ถอื ว่ำผลกำรพิจำรณำนัน้
เป็ นทีส่ ุด และให้บริษทั แจ้งให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบถึงรำยละเอียดดังกล่ำวด้วยภำยใน 15 วันนับ
จำกวันทีเ่ กิดเหตุกำรณ์ทต่ี อ้ งทำให้ปรับสิทธิ
(7) กำรคำนวณกำรเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้สทิ ธิและอัตรำกำรใช้สทิ ธิตำมข้อ (1) ถึง (6) เป็ นอิสระต่อกัน และจะคำนวณ
กำรเปลี่ยนแปลงตำมลำดับเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ก่อนหลังเปรียบเทียบกับ “รำคำตลำดของหุน้ สำมัญของบริษทั ” สำหรับ
กรณีทเ่ี หตุกำรณ์ต่ำงๆ เกิดขึน้ พร้อมกัน ให้คำนวณกำรเปลี่ยนแปลงเรียงตำมลำดับดังนี้ คือ (1) (5) (4) (2) (3) และ
(6) โดยในแต่ละลำดับครัง้ ทีค่ ำนวณกำรเปลี่ยนแปลง ให้คงสภำพของรำคำกำรใช้สทิ ธิเป็ นทศนิยม 3 ตำแหน่ งและ
อัตรำกำรใช้สิทธิเป็ นทศนิยม 5 ตำแหน่ ง รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทซึ่งจะใช้เปรียบเทียบ ให้ใช้และมี
ควำมหมำยเช่นเดียวกับรำยละเอียดในข้อ (3) ข้ำงต้น
(8) ในกำรปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษทั จะปรับสิทธิโดยกำรปรับรำคำและอัตรำกำรใช้สทิ ธิ โดยไม่มกี ำรปรับรำคำ
ใช้สทิ ธิควบคู่กบั กำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนกำรปรับอัตรำกำรใช้สทิ ธิ ทัง้ นี้ บริษทั จะจัดให้มกี ำรออกหุน้
ใหม่เพิม่ เติมรองรับกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้สิทธิ เมื่อมีกำรดำเนินกำรปรับรำคำใช้สทิ ธิและอัตรำกำรใช้สทิ ธิตำม
เงือ่ นไขกำรปรับสิทธิตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
(9) กำรคำนวณเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สทิ ธิและอัตรำกำรใช้สทิ ธิตำมข้อ (1) ถึง (6) จะไม่มกี ำรเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้
รำคำกำรใช้สทิ ธิใหม่สงู ขึน้ และ/หรืออัตรำกำรใช้สทิ ธิลดลง เว้นแต่กรณีกำรรวมหุน้ ในกรณีท่ีหนุ้ สำมัญทีเ่ กิดจำกกำร
ใช้สทิ ธิตำมจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิของกำรแสดงควำมจำนงกำรใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้ (ทศนิยม 5 ตำแหน่ งของ
อัตรำกำรใช้สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง) คำนวณออกมำเป็ นเศษของหุน้ ให้ตดั เศษของหุน้ นัน้ ทิ้ง และหำกรำคำ
กำรใช้สทิ ธิหลังกำรเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ ง) คูณกับจำนวนหุน้ สำมัญ ในกำรแสดงควำมจำนงกำรใช้สทิ ธิ
ในรอบนัน้ คำนวณได้เป็ นเศษของบำท ให้ตดั เศษของบำททิง้
(10) ในกรณีทม่ี กี ำรเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้สทิ ธิจนเป็ นผลทำให้รำคำกำรใช้สทิ ธิใหม่ทค่ี ำนวณตำมสูตรมีรำคำต่ำกว่ำมูล
ค่ำทีต่ รำไว้ของหุน้ สำมัญ (Par Value) ของบริษทั ให้ใช้มลู ค่ำทีต่ รำไว้ของหุน้ สำมัญของบริษทั เป็ นรำคำใช้สทิ ธิ และ
ยังใช้อตั รำกำรใช้สทิ ธิตำมทีก่ ำหนดในข้อ (1) ถึง (6) ต่อไป แล้วแต่กรณี
(11) สถำนภำพของใบสำคัญแสดงสิทธิทอ่ี ยู่ระหว่ำงวันที่ผถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงควำมจำนงใช้สทิ ธิ และวันก่อนที่
กระทรวงพำณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิม่ ทุนชำระแล้วอันเนื่องจำกกำรใช้สทิ ธิ จะมีสถำนภำพและสิทธิเช่นเดียวกับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ยี งั ไม่ได้แสดงควำมจำนงใช้สทิ ธิ และสถำนภำพของใบสำคัญแสดงสิทธิจะสิ้นสุดลงในวันที่
กระทรวงพำณิชย์รบั จดทะเบียนเพิม่ ทุนชำระแล้วอันเนื่องมำจำกกำรใช้สทิ ธินนั ้
(12) ในกรณีทบ่ี ริษทั มีกำรปรับรำคำกำรใช้สทิ ธิและ/หรืออัตรำกำรใช้สทิ ธิในช่วงทีบ่ ริษทั ยังไม่ได้ดำเนินกำรนำหุน้ สำมัญที่
เกิดจำกกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์ ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทไ่ี ด้ใช้สทิ ธิ
แล้วจะได้รบั กำรปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษั ทจะออกหุน้ สำมัญใหม่เพิม่ เติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็ว
ทีส่ ุดตำมจำนวนทีผ่ ถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้รบั หำกรำคำทีไ่ ด้ปรับใหม่นนั ้ มีผลบังคับใช้ โดยหุน้ สำมัญส่วน
ทีเ่ พิม่ ใหม่อำจได้รบั ช้ำกว่ำหุน้ สำมัญทีไ่ ด้รบั ก่อนหน้ำนี้ แต่ไม่เกิน 15 วันทำกำร นับจำกวันทีม่ กี ำรปรับสิทธิ (ในกรณี
ระบบใบหุน้ ) และภำยใน 7 วันทำกำรนับจำกวันทีม่ กี ำรปรับสิทธิ (ในกรณีระบบไร้ใบหุน้ )
ข้อกำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำทีข่ องผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษทั ครัง้ ที่ 4 (ALPHAX-W4)
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(13) หุน้ สำมัญใหม่ทเ่ี กิดจำกกำรใช้สทิ ธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสทิ ธิและได้รบั ผลประโยชน์อนั พึงได้เหมือนหุน้ สำมัญ
เดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่ำแล้วของบริ ษทั ทุกประกำร เมื่อกระทรวงพำณิชย์ได้รบั จดทะเบียนเพิม่ ทุนชำระ
แล้วของบริษทั
(14) กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สทิ ธิและ/หรืออัตรำกำรใช้สทิ ธิตำมเงื่อนไขทีไ่ ด้กำหนดไว้ขำ้ งต้น บริษทั จะดำเนินกำร
แจ้งผลกำรเปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรำยละเอีย ดวิธีกำรคำนวณและเหตุผลที่ต้องมีก ำรเปลี่ ย นแปลงดังกล่ำ วให้
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เพื่อแจ้งรำคำกำรใช้สทิ ธิและอัตรำกำรใช้สทิ ธิทก่ี ำหนดขึน้ มำใหม่ รวมทัง้ ข้อเท็จจริง
โดยย่อของสำเหตุทม่ี กี ำรปรับสิทธิ วิธกี ำรคำนวณและวันทีท่ ก่ี ำรปรับสิทธิดงั กล่ำวมีผลใช้บงั คับ โดยจะแจ้งภำยใน
15 วัน นับตัง้ แต่วนั ทีเ่ กิดเหตุกำรณ์ และบริษทั จะแจ้งรำยละเอียดกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สทิ ธิและ/หรืออัตรำ
กำรใช้สทิ ธิผ่ำนสื่อกำรเผยแพร่ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์ฯ (SET Link) ทันที หรือก่อนวันทีก่ ำรปรับสิทธิมผี ลบังคับ
ใช้ เพื่อให้ผถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทรำบ
4. สถำนภำพของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่อยู่ระหว่ำงวันที่ผ้ถู ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ แสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิ
สถำนภำพของใบสำคัญแสดงสิทธิทอ่ี ยู่ระหว่ำงวันทีผ่ ถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิได้แสดงควำมจำนงกำรใช้สทิ ธิและวันก่อน
วัน ที่ก ระทรวงพำณิ ช ย์จ ะรับ จดทะเบีย นเพิ่ม ทุ น ช ำระแล้ว อัน เนื่ อ งมำจำกกำรใช้สิท ธิต ำมใบสำคัญ แสดงสิท ธิจ ะมี
สถำนภำพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิทย่ี งั ไม่ไ ด้แสดงควำมจำนงใช้สทิ ธิ และสถำนภำพจะสิน้ สุดลงในวันที่
กระทรวงพำณิชย์ได้รบั จดทะเบียนเพิม่ ทุนชำระแล้วอันเนื่องมำจำกกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิขำ้ งต้นแล้ว
ในกรณีทบ่ี ริษทั มีกำรปรับรำคำใช้สทิ ธิ และ/หรืออัตรำกำรใช้สทิ ธิในช่วงทีบ่ ริษทั ยังไม่ได้นำหุน้ สำมัญทีเ่ กิด จำกกำรใช้สทิ ธิ
ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์ ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทไ่ี ด้ทำกำรใช้สทิ ธิแล้วจะได้รบั กำร
ปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทจะดำเนินกำรออกหุ้นสำมัญใหม่เพิม่ เติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุดตำม
จำนวนทีผ่ ถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้รบั หำกรำคำที่ได้ปรับใหม่นัน้ มีผลบังคับใช้ โดยหุ้นสำมัญส่วนเพิม่ อำจจะ
ได้รบั ช้ำกว่ำหุน้ สำมัญทีไ่ ด้รบั ก่อนหน้ำนี้แล้ว แต่ไม่เกิน 15 วันทำกำรนับจำกวันทีม่ กี ำรปรับสิทธิ
5. สิ ทธิ ของหุ้นสำมัญใหม่ที่เกิ ดจำกกำรใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
สิทธิของหุน้ สำมัญที่ออกตำมกำรใช้สทิ ธิของผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทอ่ี อกในครัง้ นี้ จะมีสทิ ธิและสภำพเหมือนหุน้ สำมัญ
เดิมของบริษทั ที่ออกไปก่อนหน้ำนี้แล้ว รวมทัง้ สิทธิในกำรรับเงินปั นผลหรือประโยชน์อ่นื ใดทีบ่ ริษทั ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทัง้ นี้
นับแต่วนั ที่นำยทะเบียนหุ้นของบริษัทได้จดแจ้งชื่อผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ
บริษทั และกระทรวงพำณิชย์รบั จดทะเบียนเพิม่ ทุนชำระแล้ว อย่ำงไรก็ตำม หำกบริษทั ได้ประกำศวันกำหนดให้สทิ ธิใน
เงินปั นผล หรือผลประโยชน์อ่นื ใดให้แก่ผถู้ อื หุน้ ก่อนวันทีน่ ำยทะเบียนหุน้ ของบริษทั ได้จดแจ้งชื่อของผูถ้ อื ใบสำคัญแสดง
สิทธิทเ่ี สนอขำยในครัง้ นี้เป็ นผูถ้ อื หุน้ ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั และก่อนวันทีก่ ระทรวงพำณิชย์รบั จดทะเบียนเพิม่
ทุนชำระแล้ว ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวจะไม่ได้สทิ ธิได้รบั เงินปั นผลหรือผลประโยชน์อ่นื นัน้
6. มติ เพื่ออนุมตั ิ กำรออกหุ้นสำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ครัง้ ที่ 4
ทีป่ ระชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2565 ในวันที่ 24 มิถุนำยน 2565 มีมติอนุมตั กิ ำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สทิ ธิ
ของใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ดั สรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ทีม่ ำใช้สทิ ธิจองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนและได้รบั กำรจัดสรรเป็ น
จ ำนวน 191,398,377 หุ้ น ซึ่ ง คิด เป็ นร้ อ ยละ 10.00 ของจ ำนวนหุ้น ที่จ ำหน่ ำ ยได้แ ล้ ว ทัง้ หมดของบริษัท ณ วัน ที่
24 มิถุนำยน 2565 จำนวน 1,913,983,772 หุน้

ข้อกำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำทีข่ องผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษทั ครัง้ ที่ 4 (ALPHAX-W4)
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7. รำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสำมัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ลักษณะสำคัญของหุ้น
จำนวนหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

191,398,377 หุน้

สัดส่วนของจำนวนหุ้นรองรับกำรใช้สิทธิเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ ร้อยละ 10.00
จำหน่ำยแล้วทัง้ หมดของบริษทั
มูลค่ำทีต่ รำไว้

หุน้ ละ 0.25 บำท

รำคำกำรใช้สทิ ธิ

1.00 บำทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีกำรปรับรำคำใช้
สิทธิซง่ึ เป็ นไปตำมเงือ่ นไขกำรปรับสิทธิ

เนื่องจำกหุน้ สำมัญของบริษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ดังนัน้ หุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่เนื่องจำกกำรใช้
สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิจะสำมำรถเข้ำทำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ได้ภำยหลังจำกที่บริษัทดำเนินกำรจด
ทะเบียนหุน้ สำมัญใหม่ดงั กล่ำวต่อตลำดหลักทรัพย์แล้ว โดยบริษทั จะดำเนินกำรยื่นขออนุญำตนำหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่จำก
กำรใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ ของใบสำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลำดหลักทรัพย์โดยเร็วแต่ไม่เกิน
30 วันนับจำกวันใช้สทิ ธิ ทัง้ นี้ เพื่อให้หุ้นสำมัญดังกล่ำวสำมำรถทำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกับหุ้น
สำมัญเดิมของบริษทั
8. กำรออกและส่งมอบหุ้นสำมัญออกใหม่
ในกำรใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญของบริษทั ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิทใ่ี ช้
สิทธิซ้อื หุน้ สำมัญ สำมำรถเลือกให้บริษทั ดำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีทผ่ี ถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีไดัรบั กำรจัดสรรหุน้ ประสงค์จะขอรับใบหุน้ สำมัญ โดยให้ออกใบหุน้ ในนำมของผู้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตำมจำนวนทีใ่ ช้สทิ ธิแก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตำมชื่อทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ภำยใน 15 วันทำกำร นับจำก
วันครบกำหนดกำรใช้สทิ ธิ ในกรณีน้ี ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะได้รบั ใบหุน้ จะไม่สำมำรถขำยหุน้ สำมัญทีเ่ กิดจำก
กำรใช้สทิ ธิในตลำดหลักทรัพย์ได้จนกว่ำจะได้รบั ใบหุน้ ซึง่ อำจจะได้รบั ภำยหลังจำกทีห่ นุ้ สำมัญทีเ่ กิดจำกกำรใช้สทิ ธิ
ได้รบั อนุญำตให้เข้ำทำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์
(2) ในกรณีทผ่ี ถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทไ่ี ด้รบั กำรจัดสรรหุน้ ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุน้ แต่ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รบั
ฝำกหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ทจ่ี ะฝำกหุน้ สำมัญทีเ่ กิดจำกกำรใช้สทิ ธิไว้ในบัญชีของบริษทั
หลักทรัพย์ ซึง่ ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิมบี ญ
ั ชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์อยู่ในกรณีน้ี ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะดำเนินกำรนำ
หุน้ สำมัญทีเ่ กิดจำกกำรใช้สทิ ธิฝำกไว้กบั “บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผูฝ้ ำก” และศูนย์
รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสำมัญที่บริษัทหลั กทรัพย์นัน้ ฝำกหุ้นสำมัญอยู่ ในขณะเดียวกัน
บริษทั หลักทรัพย์นนั ้ ก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุน้ สำมัญทีผ่ ถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทไ่ี ด้รบั กำรจัดสรรหุน้ ฝำกไว้และ
ออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทไ่ี ด้รบั กำรจัดสรรภำยใน 7 วันทำกำรนับจำกวันครบกำหนดกำร
ใช้สทิ ธิ ในกรณีน้ี ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทไ่ี ด้รบั กำรจัดสรรหุน้ สำมัญจะสำมำรถขำยหุน้ สำมัญทีเ่ กิดจำกกำรใช้สทิ ธิ
ในตลำดหลักทรัพย์ได้ทนั ทีท่ตี ลำดหลักทรัพย์อนุ ญำตให้หุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สทิ ธิทำกำรซื้อขำยได้ในตลำด
หลักทรัพย์
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ในกรณีทผ่ี ถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทใ่ี ช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญเลือกให้บริษทั ดำเนินกำรตำมข้อนี้ ชื่อของผูถ้ อื ใบสำคัญแสดง
สิทธิทไ่ี ด้รบั กำรจัดสรรหุน้ จะต้องตรงกับชื่อเจ้ำของบัญชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์ทผ่ี ถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ท่จี ะ
ฝำกหุ้นสำมัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดงั กล่ำว มิฉะนัน้ แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิทจ่ี ะดำเนินกำรออกใบหุน้ ให้แก่ผถู้ อื
ใบสำคัญแสดงสิทธิทไ่ี ด้รบั กำรจัดสรรตำมข้อ (1) แทน
(3) ในกรณีทผ่ี ถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทไ่ี ด้รบั กำรจัดสรรหุน้ ไม่ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ โดยผูถ้ อื
ใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ท่จี ะฝำกหุน้ สำมัญไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ในกรณีน้ี
บริษทั จะดำเนินกำรนำหุน้ สำมัญทีเ่ กิดจำกกำรใช้สทิ ธิฝำกไว้กบั ศูนย์ รบั ฝำกหลักทรัพย์ และศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์
จะบัน ทึก ยอดบัญ ชีจ ำนวนหุ้น สำมัญ ตำมจ ำนวนที่ผู้ถือ ใบส ำคัญ แสดงสิท ธิไ ด้ร ับ กำรจัด สรรไว้ใ นบัญ ชีผู้อ อก
หลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทไ่ี ด้รบั กำรจัดสรรหุน้ ภำยใน 7
วันทำกำร นับจำกวันครบกำหนดกำรใช้สทิ ธิ เมื่อผูท้ ไ่ี ด้รบั กำรจัดสรรหุน้ ต้องกำรขำยหุน้ ผูท้ ไ่ี ด้รบั กำรจัดสรรหุน้ ต้อง
ถอนหุ้นออกจำกบัญชี 600 ดังกล่ำว โดยต้องติดต่อผ่ำนบริษัทหลักทรัพย์ทวไป
ั ่ ซึ่งอำจจะมีค่ำธรรมเนียมในกำร
ดำเนินกำรตำมที่ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์ นัน้ ๆ กำหนด ดังนัน้ ในกรณีน้ี ผู้ท่ไี ด้รบั กำร
จัดสรรหุ้นจะสำมำรถขำยหุ้นที่ได้รบั กำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ได้ทนั ทีท่ตี ลำดหลักทรัพย์อนุ ญำตให้หุ้นของ
บริษัททำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ และผู้ท่ไี ด้รบั กำรจัดสรรหุ้นได้ดำเนินกำรถอนหุ้นออกจำกบัญชี 600
ดังกล่ำวแล้ว
9. กำรดำเนิ นกำรหำกมีห้นุ สำมัญที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
หำกมีหุน้ สำมัญทีเ่ หลือจำกกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ คณะกรรมกำรบริษทั จะนำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อ
พิจำรณำลดทุนจดทะเบียนหุน้ สำมัญทีเ่ หลืออยู่ทงั ้ จำนวน ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตำมกฎหมำยและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
10. ข้อจำกัดกำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ข้อจำกัดกำรโอนหุ้นสำมัญที่เกิ ดจำกกำรใช้สิทธิ และข้อจำกัดกำรใช้สิทธิ
ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
10.1. ข้อจำกัดกำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
บริษทั ไม่มขี อ้ จำกัดในกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
10.2. ข้อจำกัดกำรโอนหุ้นสำมัญที่เกิ ดจำกกำรใช้สิทธิ
ข้อบังคับของบริษทั ข้อ 13 กำหนดว่ำ “หุน้ ของบริษทั ย่อมโอนกันได้อย่ำงเสรีโดยไม่มขี อ้ จำกัด เว้นแต่กำรโอนหุน้
เช่นนัน้ เป็ นผลทำให้มคี นต่ำงด้ำวถือหุน้ ในบริษทั เกินกว่ำร้อยละสีส่ บิ เก้ำ (49) ของจำนวนหุน้ ทีไ่ ด้ออกจำหน่ ำย
แล้วทัง้ หมดของบริษทั กำรโอนหุน้ รำยใดทีจ่ ะทำให้อตั รำส่วนกำรถือหุน้ ของคนต่ำงด้ำวของบริษทั เกินอัตรำส่วน
ข้ำงต้น บริษทั มีสทิ ธิปฏิเสธกำรโอนหุน้ ของบริษทั รำยนัน้ ได้”
10.3. ข้อจำกัดกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
(1) บริษทั จะไม่ออกหุน้ สำมัญให้แก่ผใู้ ช้สทิ ธิทม่ี ใิ ช่สญ
ั ชำติไทย ในกรณีทก่ี ำรออกหุน้ ดังกล่ำวจะทำให้สดั ส่วนกำร
ถือหุน้ ของคนทีม่ ใิ ช่สญ
ั ชำติไทยมีจำนวนเกินกว่ำร้อยละสี่สบิ เก้ำ (49) ของจำนวนหุน้ ทีไ่ ด้ออกจำหน่ ำยแล้ว
ทัง้ หมดของบริษทั ตำมทีร่ ะบุในข้อบังคับของบริษทั หรือตำมสัดส่วนทีอ่ ำจมีกำรแก้ไขในข้อบังคับของบริษทั
ในอนำคต
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(2) หำกข้อจำกัดกำรโอนดังกล่ำวข้ำงต้น มีผลทำให้ผถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิทม่ี ใิ ช่
สัญชำติไทยที่ได้ดำเนินกำรใช้สทิ ธิตำมวิธกี ำรใช้สทิ ธิ ไม่สำมำรถใช้สทิ ธิได้ตำมจำนวนทีร่ ะบุในแบบแสดง
ควำมจำนงกำรใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญ ไม่ว่ำทัง้ หมดหรือบำงส่วน บริษทั จะดำเนินกำรคืนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือ
ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ และเงินทีเ่ หลือตำมรำคำใช้สทิ ธิของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดง
สิทธิในส่วนทีไ่ ม่สำมำรถใช้สทิ ธิได้ โดยไม่มดี อกเบีย้ ให้แก่ผถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดง
สิทธิทม่ี ใิ ช่สญ
ั ชำติไทยดังกล่ำว ทำงไปรษณียล์ งทะเบียน ภำยใน 14 วันนับจำกวันใช้สทิ ธิ
(3) ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิทม่ี ใิ ช้สญ
ั ชำติไทยจะไม่ได้รบั กำรชดเชยไม่ว่ำรูปแบบ
ใดจำกบริษทั ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถดำเนินกำรใช้สทิ ธิได้ โดยมีสำเหตุมำจำกข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนกำรถือครอง
หุน้ ของผูท้ ม่ี ใิ ช้สญ
ั ชำติไทยทีก่ ำหนดในข้อบังคับของบริษทั
11. ที่มำของกำรกำหนดรำคำหลักทรัพย์ที่เสนอขำย
บริษทั กำหนดรำคำใบสำคัญแสดงสิทธิและรำคำใช้สทิ ธิใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยพิจำรณำให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำร
ใช้เงินของบริษทั ในอนำคต
12. กำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ในกรณีทม่ี เี หตุให้เกิดผลกระทบต่อผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทงั ้ ในส่วนของรำคำกำรใช้สทิ ธิ และอัตรำกำรใช้สทิ ธิทท่ี ำให้ผู้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียผลประโยชน์นอกเหนือจำกทีก่ ำหนดไว้ กำรเรียกและ/หรือกำร ประชุมผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ให้เป็ นไปตำมวิธกี ำรดังต่อไปนี้
(1) ในกำรเรียกประชุมผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่ำจะเป็ นกำรเรียกประชุมโดยบริษทั หรือผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้
บริษัทจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุ สถำนที่ วัน เวลำ ผูท้ ่ขี อให้เรียกประชุม และเรื่องที่พจิ ำรณำในที่ประชุม และ
จัดส่งให้ผถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทย่ี งั มิได้ใช้สทิ ธิหรือใช้สทิ ธิไปแล้วบำงส่วนแต่ละรำย ตำมรำยชื่อ และทีอ่ ยู่ทป่ี รำกฎ
อยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ และแจ้งผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์ฯ เพื่อกำหนดสิทธิ
เข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนกำรประชุมในแต่ละครัง้ ในกรณีท่ผี ถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ นผูร้ ้องขอให้จดั
ประชุมจะต้องมีผู้ถอื ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ยี งั มิใช้สทิ ธิ ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทย่ี งั มิได้ใช้สทิ ธิเป็ นผูร้ อ้ งขอ โดยทำเป็ นหนังสือทีร่ ะบุเหตุผลอย่ำงชัดเจน ในกำรขอให้มี
กำรประชุมผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ และบริษทั จะต้องจัดประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิภำยใน ระยะเวลำ 30 วันนับ
จำกวันทีไ่ ด้รบั หนังสือร้องขอให้จดั ประชุม
(2) ในกำรประชุมผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทย่ี งั มิได้ใช้สทิ ธิหรือใช้สทิ ธิไปแล้วบำงส่วน ซึ่งมีสทิ ธิ
เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผูถ้ อื
ใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวจะต้องจัดทำหนังสือมอบฉันทะตำมแบบทีบ่ ริษทั กำหนดและให้ย่นื หนังสือมอบฉันทะต่อ
ประธำนทีป่ ระชุมหรือผูท้ ป่ี ระธำนทีป่ ระชุมมอบหมำยก่อนเริม่ กำรประชุม

ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทม่ี สี ทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ หมำยถึง ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทย่ี งั
ไม่ได้ใช้สทิ ธิ หรือใช้สทิ ธิไปแล้วบำงส่วนในขณะนัน้ โดยไม่รวมถึงผู้ถอื ใบสำคัญแสดงสิทธิคนใดที่มสี ่วนได้เสียใน
ข้อพิจำรณำอันใดซึ่ง ทีป่ ระชุมจะพิจำรณำและลงมติหำ้ มมิให้ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิคนนัน้ ออกเสียงลงคะแนนใน
ข้อพิจำรณำข้อนัน้
ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทม่ี สี ่วนได้เสียตำมข้อนี้ หมำยถึง ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทม่ี คี วำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ในเรื่องทีท่ ป่ี ระชุมพิจำรณำลงมติ
ข้อกำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำทีข่ องผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษทั ครัง้ ที่ 4 (ALPHAX-W4)
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(3) ในกำรออกเสียงลงคะแนน ให้ผถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิมคี ะแนนเสียงเท่ำกับจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิทถ่ี อื
อยู่โดยใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่ วยมีหนึ่งเสียง ผู้เป็ นประธำนในที่ประชุมไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน นอกจำก
สิทธิทม่ี ใี นฐำนะเป็ นผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผูร้ บั มอบฉันทะ
(4) ในกำรประชุมผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ดั ขึน้ โดยบริษทั ให้ประธำนกรรมกำรบริษทั หรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำก
ประธำนกรรมกำรบริษทั ทำหน้ำทีเ่ ป็ นประธำนทีป่ ระชุมผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีทผ่ี ถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ
เป็ นผู้จดั กำรประชุม ประธำนในที่ประชุมอำจจะมำจำกบุคคลที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือ ก
นอกเหนือไปจำกประธำนกรรมกำรหรือบุคคลทีป่ ระธำนกรรมกำรมอบหมำย โดยทีท่ งั ้ สองกรณีประธำนทีป่ ระชุมไม่มี
สิทธิออกเสียงชีข้ ำด
(5) องค์ประชุมในกำรประชุมผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทย่ี งั มิได้ใช้สทิ ธิหรือใช้
สิทธิไปแล้วบำงส่วน และ/หรือผู้รบั มอบฉันทะมำประชุมรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ 25 รำย ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
รวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของจำนวนหน่ วยทัง้ หมดของผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทย่ี งั มิได้ใช้สทิ ธิจงึ จะครบเป็ น
องค์ประชุม หำกปรำกฎว่ำเมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้ว 45 นำที ยังมีผถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิและ/หรือผูร้ บั มอบฉันทะเข้ำ
ร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุม ให้ถอื ว่ำกำรประชุมเป็ นอันระงับไป
หำกกำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินัน้ เป็ นกำรเรียกโดยมติคณะกรรมกำรบริษัทให้นัด ประชุมใหม่ภ ำยใน
ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 7 วันแต่ไม่เกินกว่ำ 14 วัน นับจำกวันกำหนดประชุมผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิในครัง้ แรก และ
ให้บริษทั ดำเนินกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรำยตำมรำยละเอียดและวิธกี ำรทีร่ ะบุ
ไว้ขำ้ งต้น โดยในกรณีน้ี บริษัทจะไม่ปิดสมุดทะเบียนใหม่ และให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิท่มี สี ทิ ธิเข้ำประชุมผูถ้ อื
ใบสำคัญแสดงสิทธิทไ่ี ด้ยกเลิกไป เพรำะกำรขำดองค์ประชุม เป็ นผูท้ ม่ี สี ทิ ธิเข้ำประชุมทีจ่ ดั ใหม่น้ี ในกำรประชุมครัง้
หลังนี้ไม่บงั คับว่ำจะต้องครบองค์ประชุม กล่ำวคือ มีผถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ นผูร้ อ้ งขอให้เรียกประชุมจะไม่มกี ำร
เรียกประชุมใหม่
(6) มติท่ปี ระชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่ ว ยของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิทย่ี งั มิได้ใช้สทิ ธิ ณ ขณะนัน้ ซึง่ มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(7) มติใด ๆ ซึ่งทีป่ ระชุมผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนั น้ ให้ถอื ว่ำมีผลผูกพันผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรำย
ไม่ว่ำผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธินนั ้ จะได้เข้ำร่วมประชุมด้วยหรือไม่กต็ ำม
(8) ภำยหลังจำกบริษทั ได้ดำเนินกำรจัดประชุมผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษทั จะแจ้งมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื ใบสำคัญแสดง
สิทธให้ผถู้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทรำบผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์ (SET Link) โดยเร็ว
(9) บริษทั จะดำเนินกำรจัดทำและบันทึกรำยงำนกำรประชุมและเก็บรักษำบันทึกดังกล่ำวไว้ทส่ี ำนักงำนใหญ่ของบริ ษทั
รำยงำนกำรประชุมทีไ่ ด้ลงลำยมือชื่อโดยประธำนในทีป่ ระชุมให้ถอื เป็ นหลักฐำนอันสมบูรณ์ของกิจกำรทัง้ หลำยทีไ่ ด้
ประชุมกันนัน้ และจัดส่งรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว ให้แก่ตลำดหลักทรัพย์และสำนักงำน ก.ล.ต. ภำยในระยะเวลำ
ไม่เกิน 14 วัน นับจำกวันประชุมผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ
(10) ในกำรประชุมผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษทั หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมำยจำกบริษทั และทีป่ รึกษำกฎหมำยของบริษทั มี
สิทธิท่จี ะเข้ำร่วมประชุมผู้ถอื ใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อแสดงควำมคิดเห็นหรือให้คำอธิบำยในทีป่ ระชุมผู้ถอื ใบสำคัญ
แสดงสิทธิได้
(11) บริษทั จะเป็ นผูช้ ำระค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรจัดประชุมผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทงั ้ หมด
(12) บริษทั จะแก้ไขเพิม่ เติมข้อกำหนดสิทธิตำมมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธินับตัง้ แต่วนั ทีป่ ระชุมเพื่อลงมติ และ
บริษทั จะแจ้งกำรแก้ไขเพิม่ เติมข้อกำหนดสิทธิเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้สำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ท รำบ
ภำยใน 15 วันนับแต่วนั ทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติมนัน้
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(13) กรณีทไ่ี ม่สำมำรถจัดประชุมได้ทนั ภำยในอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ถอื ว่ำกำรดำเนินกำรประชุมสิน้ สุดลง และ
ไม่ได้มกี ำรจัดประชุมในครัง้ นัน้ ขึน้
13. กำรแก้ไขเพิ่ มเติ มสิ ทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
13.1. เหตุที่จะดำเนิ นกำรแก้ไขเพิ่ มเติ มข้อกำหนดสิ ทธิ
บริษัทอำจดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ เมื่อมีเหตุหรือพบว่ำ จะมีเหตุท่ที ำให้เกิดอุปสรรคในกำร
ดำเนินกำรดังต่อไปนี้ โดยไม่ตอ้ งได้รบั ควำมเห็นชอบจำกทีป่ ระชุมผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ
(1) กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิเพื่อให้เป็ นไปตำมบทบัญญัตหิ รือหลักเกณฑ์ทก่ี ำหนดในกฎหมำยว่ำ
ด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ กฎหมำยอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศหรือคำสั ่งทีม่ ผี ล
บังคับของสำนักงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมี
ผลใช้บงั คับ
(2) กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิท่ไี ม่ใช่สำระสำคัญของผูถ้ ือใบสำคัญแสดง
สิทธิ เช่น กำรแก้ไขขัน้ ตอนในกำรใช้สทิ ธิทไ่ี ม่ใช่สำระสำคัญ หรือในเรื่องทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื ใบสำคัญ
แสดงสิทธิ หรือในส่วนซึง่ ไม่ทำให้สทิ ธิของผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิดอ้ ยลง
(3) กำรปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิตำมข้อ 4.
กำรแก้ไขข้อกำหนดสิทธินอกจำกกรณีตำมข้อ (1) (2) และ (3) ข้ำงต้น ต้องได้รบั ควำมยินยอมจำกบริษัทและ
ได้รบั มติเห็นชอบจำกที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้วยคะแนนเสียงไม่น้ อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนเสีย ง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึง่ มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
13.2. เงื่อนไขกำรแก้ไขข้อกำหนดสิ ทธิ
(1) บริษัทอำจดำเนินกำรแก้ไขเพิม่ เติมข้อกำหนดสิทธิ หำกคณะกรรมกำรบริษทั ได้พจิ ำรณำแล้วเห็นว่ำ อยู่ใน
วิสยั ทีบ่ ริษทั จะดำเนินกำรได้ เพื่อลดข้อจำกัดหรืออุปสรรคในกำรดำเนินกำรตำมเงือ่ นไขหรือข้อกำหนดทีไ่ ด้
กำหนดไว้แล้ว โดยไม่ทำให้สทิ ธิของผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิลดน้อยลง
(2) กำรแก้ไขเพิม่ เติมข้อกำหนดสิทธิ จะต้องไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
รวมถึงข้อกำหนดตำมประกำศ ทจ. 34/2551 ทีม่ ผี ลใช้บงั คับอยู่ในปั จจุบนั รวมทัง้ ทีอ่ ำจจะมีกำรแก้ไขเพิม่ เติม
ภำยหลัง
(3) กำรแก้ไขเพิม่ เติมข้อกำหนดสิทธิ จะต้องไม่เป็ นกำรขยำยอำยุใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเปลีย่ นแปลงอัตรำกำร
ใช้สทิ ธิ และรำคำในกำรใช้สทิ ธิ (ยกเว้นเป็ นกำรปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิตำมข้อ 4.)
(4) บริษัท จะแจ้ง กำรแก้ไ ขเพิ่ม เติม ข้อ ก ำหนดสิท ธิ เป็ น ลำยลัก ษณ์ อ ัก ษรให้ สำนั ก งำน ก.ล.ต. และตลำด
หลักทรัพย์ ทรำบภำยใน 15 วัน นับแต่วนั ที่มกี ำรแก้ไขเพิม่ เติมข้อกำหนดสิทธิ ทัง้ นี้ บริษัทจะแจ้งให้ผถู้ อื
ใบสำคัญแสดงสิทธิทรำบ ผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์ (SET Link) ในวันเดียวกับทีบ่ ริษัท
แจ้งสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์
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14. ผลบังคับของข้อกำหนดสิ ทธิ และกฎหมำยที่ใช้บงั คับ
ข้อ ก ำหนดสิท ธิฉ บับ นี้ จ ะมีผ ลใช้บ ังคับ ในวัน ที่อ อกใบสำคัญแสดงสิท ธิแ ละรวมไปจนถึง วัน ใช้สิทธิค รัง้ สุ ด ท้ำ ย โดย
ข้อกำหนดสิทธิน้ีจะใช้บงั คับและตีควำมตำมกฎหมำยไทย กำรตีควำมและผลของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ให้เป็ นไปตำม
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมำยไทย และหำกมีขอ้ ควำมใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธิน้ี ขดั หรือแย้งกับกฎหมำยหรือประกำศใด ๆ ทีม่ ี
ผลใช้บงั คับตำมกฎหมำยกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ขอ้ ควำมตำมกฎหมำยหรือประกำศดังกล่ำงบังคับกับใบสำคัญแสดง
สิทธิแทนข้อควำมของข้อกำหนดสิทธิเฉพำะในส่วนทีข่ ดั แย้งกันนัน้
ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ALPHAX-W4
บริษทั อัลฟ่ ำ ดิวชิ นส์
ั ่ จำกัด (มหำชน)

_______________________
( นำยธีร ชุตวิ รำภรณ์ )
กรรมกำร

_______________________
( นำยประเสริฐศักดิ ์ อมำตยกุล )
กรรมกำร
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เอกสำรแนบท้ำย
ผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้ (Dilution Effects)
เนื่องจำกใบสำคัญแสดงสิทธิท่อี อกในครัง้ นี้จดั สรรให้แก่ผู้ถอื หุน้ เดิมของบริษทั ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Right Offering)
ดังนัน้ จึงไม่มผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้ ณ วันทีอ่ อกใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่ำงไรก็ตำม หำกมีกำรใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของ
บริษทั ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิครบถ้วนทัง้ จำนวน และผูใ้ ช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวไม่ใช่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ผู้
ถือหุน้ เดิมของบริษทั จะได้รบั ผลกระทบ (Dilution Effect) ดังนี้
1. ผลกระทบต่อสิ ทธิ ออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิ ม (Control Dilution)
Control Dilution = [Qp / (Qo + Qp)]
โดยที่
Qp = จำนวนหุน้ ทีอ่ อกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิทเ่ี สนอขำยในครัง้ นี้ เท่ำกับ 191,398,377
หุน้
Qo = จำนวนหุน้ ทีม่ อี ยู่เดิม เท่ำกับ 1,913,983,772 หุน้
ดังนัน้
Control Dilution = [191,398,377 / (1,913,983,772 + 191,398,377)]
= ร้อยละ 9.09
2. ผลกระทบต่อรำคำตลำดของหุ้น (Price Dilution)
Price Dilution = [(Po - Pp) / Po]
โดยที่
Po = รำคำตลำดก่อนเสนอขำย โดยคำนวณจำกรำคำถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุน้ สำมัญของบริษทั
ในตลำดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำกำรติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้
ที่ 4/2565 เมื่อ วัน ที่ 12 พฤษภำคม 2565 (ระหว่ ำ งวัน ที่ 29 เมษำยน 2565 ถึง วัน ที่ 11
พฤษภำคม 2565) ซึง่ เท่ำกับ 1.73 บำทต่อหุน้
Pp = รำคำตลำดหลังเสนอขำย คำนวณจำก [(รำคำตลำดก่อนเสนอขำย x จำนวนหุน้ ทีช่ ำระแล้ว) +
(รำคำใช้สทิ ธิ ALPHAX-W4 x จำนวนหุน้ รองรับ ALPHAX-W4)] / (จำนวนหุน้ ทีช่ ำระแล้ว +
จำนวนหุ้นรองรับ ALPHAX-W4) หรือ [(1.73 x 1,913,983,772) + (1.00 x 191,398,377)] /
(1,913,983,772 + 191,398,377) ซึง่ เท่ำกับ 1.67 บำทต่อหุน้
ดังนัน้
Price Dilution = [(1.73 – 1.67) / 1.73]
= ร้อยละ 3.85
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