สิ่งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 2

ข้อกำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำทีข่ องผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและ
ผู้ถอื ใบสำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สำมัญ
บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
ครั้งที่ 6 (META-W6)
สำหรับผู้ถอื หุน้ เดิม
ลงวันที่ 27 กรกฎำคม 2565

ข้อกำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถอื ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สำมัญ
ของ บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 6 (META-W6) สำหรับผู้ถอื หุ้นเดิม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 6 สาหรับผูถ้ ือหุน้ เดิม
(“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จานวน 513,056,980 หน่วย (ห้าร้อยสิบสามล้านห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบหน่วย) ออกโดย
บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจาปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เพื่อออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม
ของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 21 หุน้ เดิม ต่อ 5 หน่วยใบสาคัญ
แสดงสิทธิ กรณีมีเศษของใบสาคัญแสดงสิทธิให้ปัดทิง้ โดยมีอตั ราการใช้สิทธิ คือ ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้
หุน้ สามัญของบริษัทฯ (มูลค่าที่ตราไว้ หุน้ ละ 1 บาท) ได้ 1 หุน้ (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สทิ ธิตามเงื่อนไขการ
ปรับสิทธิ) และกาหนดราคาการใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิในราคา 0.54 บาทต่อหุน้ (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับราคา
การใช้สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) รายละเอียด และเงื่อนไขปรากฏตามข้อกาหนดสิทธิ (ตามความหมายที่ได้กาหนดไว้
ในคาจากัดความ)
ผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิทธิ (ตามความหมายที่ได้กาหนดไว้ในคาจากัดความ) จะได้รบั สิทธิ ตามที่ได้กาหนดไว้ใ น
ข้อกาหนดสิทธิ โดยผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ และผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ จะต้องผูกพันตามข้อกาหนดสิทธิทุกประการ
และให้ถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้รบั ทราบและเข้าใจข้อกาหนดต่าง ๆ ในข้อกาหนดสิทธิเป็ นอย่างดีแล้ว รวมทัง้ ให้
เห็นชอบกับการแต่งตัง้ นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ (ตามความหมายที่ได้กาหนดไว้ในคาจากัดความ) และข้อกาหนด
ต่าง ๆ ในสัญญาการแต่งตัง้ นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทัง้ นี ้ ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิจะจัดให้มีการเก็บรักษาสาเนาข้อกาหนดสิทธิและสาเนาของสัญญาการแต่งตัง้ นาย
ทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิไว้ ณ สานักงานใหญ่ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิและสานักงานของนายทะเบียนใบสาคัญ
แสดงสิทธิ เพื่อให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสาเนาข้อกาหนดสิทธิได้ในวันและเวลาทาการของผูอ้ อกใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ณ สานักงานใหญ่ เลขที่ 33/4 ชัน้ 36 อาคารเอ เดอะไนนท์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ถนนพระราม 9 แขวง
ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 และสานักงานของนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ
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1. คำจำกัดควำม
คาและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยูใ่ นข้อกาหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี ้
ข้อกาหนดสิทธิ

: ข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิ และหน้าที่ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ และผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิสาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท
เมตะ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 6 (META-W6) สาหรับผูถ้ ือหุน้ เดิม
(รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (ถ้ามี)

บริษัทฯ หรือ ผูอ้ อกใบสาคัญ
แสดงสิทธิ

: บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

ใบสาคัญแสดงสิทธิ

: ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุน้ สามัญของ บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 6 (META-W6) ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือและสามารถโอนเปลีย่ นมือได้

ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ

: ใบแทนใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ที่ อ อกให้โดยบริษั ท ศูน ย์ร ับ ฝากหลัก ทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด เพื่อใช้แทนใบสาคัญแสดงสิทธิ

นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ

: บริษั ท ศูน ย์ร ับ ฝากหลักทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือ บุค คล หรือ นิติ
บุ ค คลอื่ น ใดที่ ไ ด้ร ับ การแต่ ง ตั้ง โดยชอบให้ท าหน้า ที่ เ ป็ น นายทะเบี ย น
ใบสาคัญแสดงสิทธิแทน

ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ

: ผู้ที่ ป รากฏรายชื่ อ ในทะเบี ย นใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ เ ป็ น เจ้า ของหรื อ ผู้ถื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ และให้รวมถึงผูถ้ ือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ

ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์

: บริ ษั ท ศู น ย์ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จ ากั ด หรื อ บุ ค คล หรื อ
นิติบคุ คลอื่นที่ดาเนินกิจการรับฝากหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายซึ่งเข้ารับทา
หน้าที่แทน

หุน้ รองรับ

: หุน้ สามัญออกใหม่ของ บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) จานวน
513,056,980 หุน้ (ห้าร้อยสิบสามล้านห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบ หุน้ )
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ที่จดั ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่จดั สรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ (Rights Offering) รวมทัง้
หุน้ สามัญที่ออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้
ในข้อกาหนดสิทธิซึ่งมีจานวนไม่เกินร้อยละ 50 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้
แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ

วันทาการ

: วันที่ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปเปิ ดทาการตามปกติในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ง
มิใช่วนั เสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ
ให้เป็ นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์ และไม่เป็ นวันหยุดทาการของบริษัทฯ

หน้าที่ 2 จาก 38

ประกาศ ทจ. 34/2551

: ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรือ่ ง การขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ ที่ออกใหม่และ
หุน้ ที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

สานักงาน ก.ล.ต.

: สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์

: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิ

: สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ
ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ แ ละผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ เ ก็ บ รัก ษาโดยนาย
ทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ เช่น ชื่อและที่อยู่ของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิท ธิ
การโอน การจ าน า การอายัด การออกใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ใ หม่ ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

สิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิ

: สิทธิทงั้ ปวงในใบสาคัญแสดงสิทธิอนั รวมถึงแต่ไม่ จากัดเฉพาะสิทธิที่จะซือ้
หุน้ สามัญออกใหม่ของบริษัทฯ สิทธิ ในการเข้าร่วมประชุม สิทธิ ในการออก
ลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ และสิทธิในการได้รบั
ค่าเสียหายในกรณีที่หนุ้ รองรับไม่เพียงพอ

หุน้

: หุน้ สามัญที่ออกใหม่ของ บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

ระบบ SET Link

: ระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์

2. ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ
2.1 รายละเอียดเกี่ยวกับใบสาคัญแสดงสิทธิ
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของ บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 6 สาหรับผูถ้ ือหุน้ เดิม
ชนิด

: ระบุชื่อผูถ้ ือ และสามารถโอนเปลีย่ นมือได้

จานวนที่ออกและเสนอขาย

: 513,056,980 หน่วย (ห้าร้อยสิบสามล้านห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบหน่วย)

จานวนหุน้ ที่ออกเพื่อรองรับ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ

: 513,056,980 หุน้ (ห้าร้อยสิบสามล้านห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบ หุน้ ) มูลค่าที่ตรา
ไว้หนุ้ ละ 1 บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 31 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ
บริษัทฯ จานวน 1,651,175,658 หุน้ ณ วันประชุมสามัญผูถ้ ือ หุน้ ประจาปี 2565 ซึ่งมี
มติให้ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

วิธีการจัดสรร

: จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน 513,056,980 หน่วย ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ที่มี
ชื่อปรากฏในวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั ใบสาคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ใน
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2565 ในอัตราส่วนหุน้ สามัญเดิม 21 หุน้ ต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ 5 หน่วย
หน้าที่ 3 จาก 38

ในการคานวณสิทธิของผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายที่จะได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ หาก
มีเศษหุน้ สามัญจากการคานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ของ
ผูถ้ ือหุน้ แต่ละราย ให้ปัดเศษหุน้ ส่วนที่เหลือทิง้ ทัง้ จานวน
ในกรณีที่มีเศษของใบสาคัญแสดงสิทธิที่เกิดจากการคานวณตามอัตราส่วนการจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิง้ ทัง้ จานวน และในกรณีที่มีใบสาคัญแสดง
สิทธิคงเหลือภายหลังการจัดสรร บริษัทฯ จะดาเนินการยกเลิกใบสาคัญแสดงสิทธิ ใน
ส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อไป
ราคาเสนอขายต่อหน่วย

: 0.00 บาท (ศูนย์บาท)

วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

: 27 กรกฎาคม 2565

วันใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย

: วันใช้สิทธิครัง้ สุดท้ายกาหนดให้ตรงกับวันครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึง่
ตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม 2566
ทัง้ นี ้ ในกรณีที่วนั กาหนดการใช้สทิ ธิใด ๆ ตรงกับวันหยุดทาการของบริษัทฯ ให้เลือ่ นวัน
กาหนดใช้สิทธิ ครัง้ ดังกล่าวเป็ นวันทาการก่อนหน้า และใบสาคัญแสดงสิทธิ จ ะพ้น
สภาพจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดไปนับจากวันใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย

อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ

: 1 ปี 1 เดือน 5 วัน นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ และวันที่ครบกาหนดอายุของ
ใบสาคัญ แสดงสิทธิ คื อ วัน ที่ 31 สิง หาคม 2566 โดยบริษั ท ฯ จะไม่ข ยายอายุของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ และไม่มีขอ้ กาหนดเรียกให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สทิ ธิ
ก่อนครบกาหนด

อัตราการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญ : ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้ หุน้ สามัญได้ 1 หุน้ เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตรา
การใช้สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญ

: 0.54 บาท (ห้าสิบสีส่ ตางค์) ต่อ 1 หุน้ สามัญใหม่ เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สทิ ธิ
ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

วันใช้สทิ ธิ

: ผู้ถื อ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ จ ะเริ่ม ใช้สิท ธิ ได้ค รัง้ แรกในวัน ที่ 31 สิง หาคม 2565 และ
สามารถใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้อีก 1 ครัง้ จนถึงสิน้ สุดถึงวันครบกาหนดอายุ
ของใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ทั้ง นี ้ วัน ก าหนดการใช้สิท ธิ ค รัง้ ถัด ไปซึ่ง เป็ น ครัง้ สุด ท้า ย
ก าหนดให้ต รงกับ วัน ครบก าหนดอายุข องใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ซึ่ ง ตรงกับ วัน ที่ 31
สิงหาคม 2566
ในกรณีที่วนั กาหนดการใช้สทิ ธิใด ๆ ตรงกับวันหยุดทาการของบริษัทฯ ให้เลือ่ นวันกาหนด
ใช้สิทธิ ครัง้ ดังกล่าวเป็ นวันทาการก่อนหน้า โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ และไม่มีขอ้ กาหนดเรียกให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิก่อนครบ
กาหนด (รายละเอียดในข้อ 2.3 วิธีการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ )
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ระยะเวลาการแจ้งความจานง : ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ จะต้อง
ในการใช้สทิ ธิ
แจ้งความจานงในการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 5
วันทาการก่อนวันกาหนดการใช้สทิ ธิแต่ละครัง้ ยกเว้นกรณีการแจ้งความจานงในการใช้
สิทธิ ครัง้ สุดท้ายจะกาหนดระยะเวลาไว้เท่ากับ 15 วัน ก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิครัง้
สุดท้าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.3.3
ตลาดรองของใบสาคัญแสดง
สิทธิ

: บริษัทฯ จะนาใบสาคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
หมายเหตุ : ภายหลังการออกใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้ บริษัทฯ จะยื่นคาขอจด
ทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท ฯ ไม่ ส ามารถรับ รองได้ว่ า ตลาดหลัก ทรัพ ย์ เอ็ ม เอ ไอ จะ
พิจารณาอนุมตั ิการรับใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งหาก
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พิจารณาไม่รบั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ผูล้ งทุนจะไม่
สามารถซือ้ ขายใบสาคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้

ตลาดรองของหุน้ สามัญที่เกิด : บริษัทฯ จะนาหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอ
จากการใช้สทิ ธิ
ขายในครัง้ นี ้ เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้
(Dilution Effect)

: 1. ในการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ ครัง้ นี ไ้ ม่มีผลกระทบต่อรำคำหุ้นของบริษัทฯ
เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เท่ากับ 0.54 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็ น
ราคาที่มากกว่าหรือเทียบเท่าราคา ณ ปั จจุบนั ตามมูลค่าที่ทาการซือ้ ขายในตลาด
เอ็ม เอ ไอ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตั ิให้นาเสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ในการ
ประชุมสามัญประจาปี 2565 โดยสามารถคานวณได้จากสูตรดังต่อไปนี ้
Price Dilution = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
โดยราคาตลาดหลังเสนอขาย =
(ราคาตลาด x จานวนหุน้ ของบริษัทฯ ณ ปั จจุบนั ) + (ราคาเสนอขายหุน้ รองรับใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ x จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รบั การจัดสรร) +
(ราคาใช้สทิ ธิ x จานวนหุน้
ที่จะได้รบั จากการใช้สทิ ธิ)
จานวนหุน้ ของบริษัทฯ ณ ปั จจุบนั + จานวนหุน้ ทีเ่ สนอขายครัง้ นี ้
=

0.54 – 0.54
0.54

= 0.00
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2. ในการออกใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ในครัง้ นี ้ เนื่องจากบริษัทฯ มีการออกหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม (Right Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจากัด (Private
Placement) ตามแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ดังนัน้ ในกรคานวณการ
ลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) จะพิจารณาผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ ในกรณี
ที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เพียงอย่างเดียว และใบสาคัญแสดง
สิทธิมีการเปลี่ยนมือจากผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ เป็ นนักลงทุนอื่น โดยนักลงทุนอื่น
เป็ นผู้ใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ ทั้งจ านวน ซึ่งหากมี การใช้สิทธิ ฯ จะส่ ง ผล
กระทบต่อสัดส่วนกำรถือหุ้นลดลงร้อยละ 24 โดยสามารถคานวณได้จากสูตร
ดังต่อไปนี ้
Control Dilution =

จานวนหุน้ ที่เสนอขายครัง้ นี ้

จานวนหุน้ ของบริษัทฯ ณ ปั จจุบนั + จานวนหุน้ ที่เสนอขายครัง้ นี ้
=

513,056,980
(1,651,175,658 + 513,056,980)

= ร้อยละ 24
2.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิ สมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิและผูท้ รงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิ
2.2.1

นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ที่จะต้องออกใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดง
สิทธิ ฯ ทุกราย โดยในส่วนของใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ฝากไว้กับศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ จะระบุชื่อ
“ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์” เป็ นผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิแทนในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
นัน้ นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิจะออกใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือออกใบแทนใบสาคัญแสดง
สิทธิ ตามแบบที่นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิกาหนดให้แก่ศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์

2.2.2

นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ มีหน้าที่ ตามสัญญาแต่งตัง้ นายทะเบียนที่จะต้องจัดทาและเก็บ
รักษาสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ไว้จนกว่าใบสาคัญแสดงสิทธิทงั้ หมดจะมีการใช้สทิ ธิ
ซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ หรือจนกว่าครบกาหนดอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี)

2.2.3

ผูท้ รงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
-

ผูท้ รงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิกรณีท่วั ไป
สิทธิ ในใบสาคัญแสดงสิทธิ จะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็ นเจ้าของใบสาคัญ
แสดงสิทธิจานวนดังกล่าวที่ระบุอยูใ่ นสมุดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ ในขณะนัน้ ๆ หรือในวัน
ก่อนวันแรกของการปิ ดสมุดทะเบียนในกรณีที่มีการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดง
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สิทธิฯ เว้นแต่จะได้มีการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิซึ่งสามารถใช้ยนั กับผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ
ได้ตามข้อ 2.3.6 เกิดขึน้ แล้วในวันปิ ดสมุดทะเบียนที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในใบสาคัญแสดง
สิทธิจะตกได้แก่ผรู้ บั โอนใบสาคัญแสดงสิทธิ
-

ผูท้ รงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิกรณีที่ศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์เป็ นผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิแทน
สิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บคุ คลหรือนิติบคุ คลที่นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ
ได้รบั แจ้งเป็ นหนังสือจากศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์วา่ เป็ นผูท้ รงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน
ดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยจานวนดังกล่าวจะต้องไม่
เกินกว่าจานวนรวมของใบสาคัญแสดงสิทธิในชื่อของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ที่ระบุอยู่ในสมุด
ทะเบียนในขณะนัน้ ๆ หรือในวันก่อนวันแรกของการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดง
สิทธิในกรณีที่มีการปิ ดสมุดทะเบียน

2.2.4

เมื่อศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ
มีหน้าที่ที่จะต้องออกใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผทู้ รงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กบั ศูนย์รบั
ฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผทู้ รงสิทธิ ในใบสาคัญแสดงสิทธิ รายดังกล่าวเป็ นผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิ ท ธิ ใ นสมุด ทะเบี ย นผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ต ามจ านวนที่ ได้ร ับ แจ้ง จากศู น ย์ร ับ ฝาก
หลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ เมื่อได้มีการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ และลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ จะแก้ไขจานวนรวมของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ลงทะเบียนในสมุ ดทะเบียนผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิไว้ในชื่อของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ โดยหักจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้แยก
ไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผูท้ รงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิออก ส่วนจานวนรวมของใบสาคัญแสดง
สิทธิที่ออกให้แก่ศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์นนั้ หากนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ ไ ม่ได้ทาการแก้ไข
(ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่ามีจานวนลดลงตามจานวนของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้แยกไปออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนไว้ในชื่อของผูท้ รงสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว

2.3 วิธีการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้
2.3.1 วันกาหนดการใช้สทิ ธิ
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะเริ่มใช้สิทธิ ได้ครัง้ แรกในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 และสามารถใช้สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิได้อีก 1 ครัง้ จนถึงสิน้ สุดถึงวันครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ ทัง้ นี ้ วัน
กาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ ถัดไปซึง่ เป็ นครัง้ สุดท้ายกาหนดให้ตรงกับวันครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดง
สิทธิซงึ่ ตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม 2566
ในกรณีที่วนั กาหนดการใช้สิทธิใด ๆ ตรงกับวันหยุดทาการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกาหนดใช้สิทธิครัง้
ดัง กล่า วเป็ น วัน ท าการก่ อ นหน้า โดยบริษั ท ฯ จะไม่ข ยายอายุข องใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ และไม่ มี
ข้อกาหนดเรียกให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สทิ ธิก่อนครบกาหนด
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2.3.2 การใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญ
ในการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ แต่ละครัง้ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญ
ทัง้ หมดหรือบางส่วนก็ได้ สาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิ ภายในวันกาหนดการ
ใช้สิท ธิ ครัง้ สุดท้าย บริษั ท ฯ จะถื อ ว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่ประสงค์จ ะใช้สิทธิ ตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิดงั กล่าว และให้ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธินนั้ ๆ สิน้ สภาพโดยไม่มีการใช้สทิ ธิ
2.3.3 ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิซงึ่ ประสงค์จะใช้สทิ ธิในการซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจานงใน
การใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ ตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อ 2.3.6 โดยมีระยะเวลาแจ้งความจานงในการ
ใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ ดังนี ้
-

การแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญในแต่ละครัง้ (ยกเว้นการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย)
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิซงึ่ ประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความ
จานงในการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. ของทุก
วันทาการ ภายในระยะเวลา 5 วันทาการก่อนวันกาหนดการใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้ (“ระยะเวลำกำร
แจ้ ง ควำมจ ำนงในกำรใช้ สิ ท ธิ ”) ในกรณี ที่ วั น ก าหนดการใช้ สิ ท ธิ ต รงกั บ วั น หยุ ด
ทาการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกาหนดการใช้สิทธิ ดังกล่าว เป็ นวันทาการสุดท้ายก่อนหน้าวัน
กาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ ดังกล่าว

-

การแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิการซือ้ หุน้ สามัญครัง้ สุดท้าย
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิซงึ่ ประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความ
จานงในการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. ของทุก
วันทาการ ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย (“ระยะเวลำกำรแจ้ง
ควำมจำนงในกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย”) ในกรณีที่วนั กาหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทาการ
ของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกาหนดการใช้สิทธิดงั กล่าว เป็ นวันทาการสุดท้ายก่อนหน้าวันกาหนดการ
ใช้สทิ ธิครัง้ ดังกล่าว และใบสาคัญแสดงสิทธิจะพ้นสภาพจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวัน
ถัดไปนับจากวันใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย

ทัง้ นี ้ การแจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ และระยะเวลาการแจ้งความจานงในการ
ใช้สิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดดังกล่าวอย่างน้อย 5 วันทาการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจานง
ในการใช้สิทธิ ในแต่ละครัง้ ผ่านทางระบบ SET Link สาหรับการใช้สิทธิ ครัง้ สุดท้าย บริษั ทฯ จะส่ง
จดหมายลงทะเบียนถึงผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ สุดท้าย ภายใน 21 วันก่อนวัน
กาหนดการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย นอกจากนี ้ บริษัทฯ จะปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคั ญแสดงสิทธิ
21 วันก่อนวันกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะทาการขึน้ เครือ่ งหมายห้ามการซือ้
ขาย (SP) ล่วงหน้า 2 วันทาการก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วนั
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แรกของการปิ ดสมุดทะเบียนดังกล่าว ตรงกับวันหยุดของตลาดหลักทรัพย์ ให้เลื่อนเป็ นวันทาการก่อน
หน้า และในกรณีที่วนั กาหนดการใช้สิทธิครัง้ สุดท้ายตรงกับวันหยุดทาการ ให้เลื่อนวันกาหนดการใช้
สิทธิครัง้ สุดท้ายดังกล่าว เป็ นวันทาการสุดท้ายก่อนหน้าวันกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ายดังกล่าว ทัง้ นี ้
ใบสาคัญแสดงสิทธิจะถูกพักการซือ้ ขายตัง้ แต่วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขนึ ้ เครื่องหมาย SP จนถึงวัน
กาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย
2.3.4 นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
ชัน้ 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Tower B (ข้างสถานทูตจีน) เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-009-9999
โทรสาร 0-2009-9991
Website : http://www.set.or.th/tsd
(1) นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึง่
ในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ชื่อและนามสกุลจริง สัญชาติ และที่อยู่ของผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์กาหนด ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะถือว่าข้อมู ลที่
ปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นข้อมูลที่ถกู ต้อง ดังนัน้ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิทธิ มีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือแก้ไขข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลง
บันทึกในสมุดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิตอ่ นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิโดยตรง
(2) นายทะเบี ย นใบสาคัญ แสดงสิท ธิ มี ห น้า ที่ จ ะต้อ งออกใบแทนใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ใ ห้แ ก่ ผู้ถื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ฝากไว้กบั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และจะต้องลงชื่อศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
เป็ นผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิแทนในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธินนั้ และนายทะเบียนจะ
ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือออกใบรับเพื่อใช้แทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามแบบที่นายทะเบียน
กาหนดให้แก่ศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(3) นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ตามสัญญาการแต่งตัง้ นายทะเบียนที่จะต้องจัดทาและ
เก็บรักษาสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิไว้จนกว่าใบสาคัญแสดงสิทธิทงั้ หมดจะมีการใช้
สิทธิซือ้ หุน้ รองรับของบริษัทฯ หรือจนกว่าครบกาหนดอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี)
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยแจ้งให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดง
สิทธิ ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน โดยแจ้งผ่านทางระบบ SET Link
และแจ้งให้สานักงาน ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน เช่นกัน
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2.3.5

สถานที่ติดต่อในการใช้สทิ ธิ
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ สามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้ ตามระยะเวลา
การแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิที่ระบุไว้ในข้อ 2.3.3 ณ สถานที่ตามที่อยูด่ งั ต่อไปนี ้
ฝ่ ายเลขานุการบริษัท
บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
33/4 ชัน้ 36 อาคารเอ เดอะไนนท์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วย
ขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2013-7096-7 ต่อ 915 และ 951
โทรสาร 0-2013-7098
ในกรณีที่บริษัทฯ มีการเปลีย่ นแปลงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดให้กบั ผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิทราบโดยแจ้งผ่านทางระบบ SET Link ต่อไป

2.3.6

วิธีการและขัน้ ตอนการใช้สทิ ธิ
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
ซือ้ หุน้ สามัญได้ที่บริษัทฯ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (http://www.metacorporation.co.th)
ในระหว่างระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ หรือระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ
ครัง้ สุดท้าย
2.3.6.1 ในกรณีที่ใบสาคัญแสดงสิทธิอยูใ่ นระบบใบหุน้ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ใบสาคัญ
แสดงสิทธิเป็ นหลักฐานในการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิได้ทนั ที
2.3.6.2 ในกรณี ที่ใบสาคัญแสดงสิทธิ อยู่ในระบบไร้ใบหุ้ น (Scripless) ผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่
ต้องการใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญต้องแจ้งความจานงและกรอกแบบคาขอ เพื่อขอถอนใบสาคัญ
แสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยยื่น
ต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทาหน้าที่เป็ นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัท
หลักทรัพย์ดงั กล่าว จะดาเนินการแจ้งกับศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ สาหรับนาไปใช้เป็ นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซือ้ หุน้
สามัญกับบริษัทฯ เพื่อดาเนินการใช้สทิ ธิตามที่ระบุไว้ขา้ งต้น
2.3.6.3 ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญ
จะต้อ งปฏิ บัติ ต ามเงื่ อ นไขและภายในระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิท ธิ หรือ
ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิท ธิ ครัง้ สุดท้าย โดยด าเนิ น การและส่งเอกสาร
ดังต่อไปนีใ้ ห้แก่บริษัทฯ ตามสถานที่ติดต่อที่ระบุไว้ในข้อ 2.3.5 ข้างต้น
(ก) ใบแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน
ทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ และส่งให้แก่บริษัทฯ ในการใช้สิทธิ
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ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจานงการใช้สิทธิ หรือระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้
สิทธิ ครัง้ สุดท้าย ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถขอรับแบบแสดงความจานงการใช้
สิทธิซือ้ หุน้ สามัญได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สทิ ธิ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(http://www.metacorporation.co.th) ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
หรือระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย
(ข) ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ซึ่งผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ลงลายมือชื่อผูโ้ อนด้านหลัง ตามจานวนที่ระบุอยู่ในใบแจ้ง
ความจานงการใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญ และหนังสือมอบอานาจให้ผูอ้ ื่นมารับใบสาคัญ
แสดงสิทธิฉบับใหม่ สาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่ได้ใช้สทิ ธิ (ถ้ามี)
(ค) ชาระเงินตามจานวนในการใช้สทิ ธิ ตามที่ระบุในใบแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญ
โดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ซือ้ หุน้
สามัญจะต้องชาระเป็ นเงินโอนเข้าบัญชีดงั ต่อไปนีเ้ ท่านัน้ “บมจ.เมตะ คอร์ปอเรชั่น
เพื่อกำรจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน” ประเภทบัญชี กระแสรำยวัน ธนำคำร กสิกร
ไทย จ ำกั ด (มหำชน) สำขำ เซ็ นทรั ลรั ตนำธิ เบศร์ เลขที่ บั ญชี 391-1-04723-2
ทั้ง นี ้ บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะงดรับ ช าระเงิ น ค่ า จองซื ้อ หุ้น สามัญ ด้ว ยวิ ธี ก ารอื่ น
นอกเหนือจากเงินโอนเข้าบัญชีที่กาหนดไว้นี ้
ผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ จะเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จ่าย
และ/หรือค่าธรรมเนียมที่เกิดขึน้ จากการโอนเงิน ค่าอากรแสตมป์ ที่เกิดขึน้ หรือภาษี อื่น
ใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้
บังคับในการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
(ง) หลักฐานประกอบการใช้สทิ ธิ
1. บุคคลสัญชาติไทย

: สาเนาบัตรประชาชน หรือสาเนาบัตรข้าราชการ
หรื อ ส าเนาบั ต รพนั ก งานรัฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ยั ง ไม่
หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทา
ให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้
แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบ
แจ้ง เปลี่ ย นชื่ อ /ชื่ อ สกุล เป็ น ต้น ) พร้อ มรับ รอง
สาเนาถูกต้อง

2. บุคคลต่างด้าว

: สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาบัตรหนังสือเดินทาง
ที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

3. นิติบคุ คลในประเทศ

: สาเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ยื่นแบบ
แสดงความจานงการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญ พร้อม
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รับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ี อานาจที่มี
ชื่ อ ปรากฏอยู่ใ นหนัง สื อ รับ รองบริ ษั ท นั้น และ
เอกสารหลักฐานของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อตาม
1. หรื อ 2. แล้ว แต่ ก รณี พร้อ มรับ รองส าเนา
ถูกต้อง
4. นิติบคุ คลต่างประเทศ

: สาเนาเอกสารการจดทะเบี ย นจัด ตัง้ นิ ติบุคคล
และ/หรื อ หนัง สื อ รับ รองนิ ติ บุ ค คลที่ อ อกโดย
หน่วยงานของรัฐอื่นที่มีอานาจของประเทศที่นิติ
บุ ค คลนั้น จดทะเบี ย นจั ด ตั้ง และรับ รองโดย
Notary Public ของประเทศที่ออกเอกสารนัน้ โดย
มี อ ายุไม่เกิ น 6 เดื อ นก่อ นวัน ที่ยื่นใบแจ้งความ
จ านงการใช้สิ ท ธิ ซื ้อ หุ้น สามั ญ พร้อ มรับ รอง
ส าเนาถู ก ต้อ งโดยกรรมการผู้มี อ านาจ และ
เอกสารหลักฐานของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อตาม
1. หรื อ 2. แล้ว แต่ ก รณี พร้อ มรับ รองส าเนา
ถูกต้อง

5. คัสโตเดียน (Custodian) : สาเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary
Public ของประเทศที่ออกเอกสารนัน้ โดยมีอายุ
ไม่เกิ น 6 เดือน ก่อนวันที่ยื่นใบแจ้งความจานง
การใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญ พร้อมหนังสือแต่งตัง้ คัส
โตเดียน หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และเอกสาร
หลักฐานของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อตาม 1. หรือ
2. แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ทัง้ นี ้ หากผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่สง่ มอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าว
ข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ที่จ ะถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นัน้ ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถใช้ดลุ พินิจในการ
พิ จ ารณาให้ผู้ถื อ ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ใ ช้สิ ท ธิ ต ามใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ได้ต ามความ
เหมาะสม
2.3.6.4 จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ขอใช้สิทธิ ซือ้ หุน้
สามัญจะต้องเป็ นจานวนเต็มเท่านัน้ โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้ สามัญ 1 หุน้ เว้นแต่กรณีการปรับอัตราการใช้สิทธิ
ตามข้อ 3.3 (เงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ)
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2.3.6.5 จานวนหุน้ สามัญที่ออกเมื่อมีการใช้สิทธิ จะคานวณโดยการนาจานวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่ง
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิได้ชาระตามที่กล่าวข้างต้น หารด้วย
ราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินนั้ โดยบริษัทฯ จะออกหุน้ สามัญเป็ นจานวนเต็มไม่
เกินจานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ คูณด้วยอัตราการ
ใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิแล้ว ทาให้มีเศษเหลืออยู่
จากการคานวณดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่นาเศษดังกล่าวมาคิดคานวณและจะชาระเงินที่เหลือ
จากการใช้สิทธิดงั กล่าวเป็ นเงินโอน หรือเช็คระบุชื่ อขีดคร่อมเฉพาะคืนให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับภายใน 14
วันทาการ นับจากวันกาหนดการใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้ โดยไม่มีดอกเบีย้ ไม่วา่ ในกรณีใด ๆ
ในกรณีที่ตอ้ งมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ ตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิ และ
อัตราการใช้สทิ ธิตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจานวนหุน้ สามัญที่จะได้รบั
จากการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ตดั เศษของหุน้ ทิง้
2.3.6.6 การใช้สิทธิในวันกาหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ตามข้อ 2.3.1 และข้อ 2.3.3 ผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญ โดยไม่มีการกาหนดจานวนหุน้ สามัญขัน้ ต่า
2.3.6.7 หากบริษัทฯ ได้รบั หลักฐานใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือหลักฐาน
ประกอบการใช้สทิ ธิตามข้อ 2.3.6.3 (ง) ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกู ต้อง หรือบริษัทฯ ตรวจสอบได้
ว่าข้อความที่ผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ กรอกลงในใบแจ้ง
ความจานงในการใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญนัน้ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกู ต้อง หรือติดอากรแสตมป์
(ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ข้อบังคับ หรือกฎหมายต่าง
ๆ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ต้องทาการแก้ไขให้ถกู ต้องภายใน
ระยะเวลาการแจ้งความจานงใช้สิทธิในแต่ละครัง้ หรือระยะเวลาการแจ้งความจานงในการ
ใช้สิทธิ ครัง้ สุดท้าย หากผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่ทาการ
แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ แสดง
เจตนายกเลิกการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญ และให้ถือว่าการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิในครัง้
นัน้ สิน้ สภาพลงโดยไม่มีการใช้สทิ ธิ
บริษัทฯ จะโอนเงินคืน หรือสั่งจ่ายเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะ (แล้วแต่กรณี) และใบสาคัญแสดง
สิทธิ ฯ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ ส่วนที่เหลือในกรณี ที่บริษัทฯ ถือว่ามีการใช้สิทธิเพียง
บางส่วนคืนให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ภายใน 14 วันทา
การนับจากวันกาหนดการใช้สิทธิ ในครัง้ นัน้ ๆ บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรือ
ค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่ากรณีใด ๆอย่างไรก็ดี ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่ยงั ไม่มีการใช้สทิ ธิดงั กล่าว ยังมีผลใช้ตอ่ ไปจนถึงวันกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย
ในกรณีที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ชาระจานวนเงินในการ
ใช้สทิ ธิไม่ครบถ้วนตามจานวนที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญบริษัทฯ
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มีสิทธิที่จะดาเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี ้ ตามที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบสาคัญแสดงสิทธิเลือกไว้ในใบแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญ
(ก) ถือว่าการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ นนั้ สิน้ สภาพลง โดยไม่มีการใช้สทิ ธิ หรือ
(ข) ถื อว่าจ านวนหุ้นสามัญที่ จองซื อ้ มี จานวนเพี ยงบางส่วนเท่ากับจานวนที่ จะได้ร ับตาม
จานวนเงินในการใช้สทิ ธิ ซึง่ บริษัทฯ ได้รบั ชาระไว้จริงตามราคาการใช้สทิ ธิในขณะนัน้ หรือ
(ค) ให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ชาระเงินเพิ่มเติมตามจานวน
ที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิในแต่ละ
ครัง้ หรือระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย หากบริษัทฯ ไม่ได้รบั
เงินครบถ้วนตามจานวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญ และให้ถือการแจ้งความ
จานงในการใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ สิน้ สภาพลง โดยไม่มีการใช้สทิ ธิ
ในกรณี ตาม (ก) และ (ค) บริษัทฯ จะโอนเงิ นคืน หรือสั่งจ่ายเช็ คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะ
(แล้วแต่กรณี) และใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันทาการนับจากวันกาหนดการใช้สทิ ธิ
ในครัง้ นัน้ ๆ บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายอื่นใดไม่วา่ กรณีใด ๆ
ในกรณีตาม (ข) เว้นแต่เป็ นการใช้สิทธิ ครัง้ สุดท้าย บริษัทฯ จะส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิสว่ นที่เหลือในกรณีที่บริษัทฯ ถือว่ามีการใช้สทิ ธิเพียงบางส่วน
คืนให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียล์ งทะเบียน
ตอบรับ ภายใน 14 วัน ท าการนับ จากวัน ก าหนดการใช้สิท ธิ โดยไม่มี ด อกเบี ย้ และ/หรื อ
ค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่ากรณีใด ๆ อย่างไรก็ดี ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดง
สิทธิที่ยงั ไม่มีการใช้สทิ ธิดงั กล่าวยังมีผลใช้ตอ่ ไปจนถึงวันกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย
การกระทาใด ๆ ของบริษัทฯ ตามข้อ 2.3.6.7 นี ้ ให้ถือว่าเป็ นที่สดุ ในแต่ละครัง้ ของการใช้สทิ ธิ
2.3.6.8 เมื่อมีผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญ
ได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทัง้
ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ใบแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ซือ้ หุน้
สามัญ พร้อมหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ ตามข้อ 2.3.6.3 (ง) และชาระเงิ นค่าจองซือ้ หุ้น
สามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิจะ
ไม่สามารถเพิกถอนการใช้สทิ ธิได้ เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมเป็ นหนังสือจากบริษัทฯ
2.3.6.9 เมื่อพ้นกาหนดวันกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ายแล้ว แต่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ยังมิได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่กาหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้
ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธินนั้ ๆ สิน้ สภาพลง โดยไม่มีการใช้
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สิทธิ และผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิห รือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ จะใช้สิทธิไม่ได้อีกเมื่อพ้น
กาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย
2.3.6.10 ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ ให้กับผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ห รือ
ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้ภายในระยะเวลา 14 วันทาการ นับจากวันกาหนดการใช้สิทธิ
ในครัง้ นัน้ ๆ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิจะได้รบั อัตราดอกเบีย้
ร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากเงินส่วนที่ไม่ได้รบั การใช้สทิ ธินบั ตัง้ แต่วนั ที่พน้ กาหนดเวลา
14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้รบั คืนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สทิ ธิ
อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ ได้ทาการโอนเงินคืน หรือสั่งจ่ายเช็คระบุชื่อขีดคร่อมเฉพาะชื่อผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับตามที่
อยู่ที่ระบุในใบแจ้งความจานงในการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญโดยถูกต้องแล้วโดยชอบ ให้ถือว่าผู้
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้รบั เงินคืนโดยชอบแล้วและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ
ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป โดยบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายอย่างใด
ที่อาจเกิดขึน้ เนื่องจากการส่งเช็ค ทางไปรษณียด์ งั กล่าว
2.3.6.11 ในกรณีที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ รองรับไม่เต็มจานวนที่ตนมีสทิ ธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิ บริษัทฯ จะออกใบสาคัญแสดงสิทธิใบใหม่ที่ระบุจานวนหน่วยของใบสาคัญแสดง
สิทธิที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ภายใน 14 วันทาการนับแต่วนั ใช้สิทธิ ใน
แต่ละครัง้ ยกเว้นในการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ายจะไม่มีการออกใบสาคัญแสดงสิทธิใด ๆ อีก
2.3.6.12 ในกรณีที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ส่งมอบใบสาคัญแสดง
สิทธิ เป็ นจานวนมากกว่าจานวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทฯ จะส่งใบสาคัญแสดงสิทธิใบ
ใหม่ โดยมีจานวนของใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ลดลงให้แก่ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ดงั กล่าว
หากใบสาคัญแสดงสิทธินนั้ อยู่ในระบบใบหุน้ โดยทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับภายใน
14 วันทาการนับจากวันใช้สทิ ธินนั้ ๆ และจะทาการยกเลิกใบสาคัญแสดงสิทธิใบเก่า
2.3.6.13 บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงทุนชาระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ตาม
จานวนหุน้ สามัญที่ออกใหม่สาหรับการใช้ สิทธิ ในแต่ละครัง้ ภายใน 14 วันนับตัง้ แต่วันที่
บริษัทฯ ได้รบั ชาระค่าหุน้ ตามจานวนที่มีการใช้สิทธิ แต่ละครัง้ และบริษัทฯ จะดาเนินการ
จดทะเบียนผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนสาคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ใช้สิทธิ โดยถูกต้อง
สมบูรณ์แล้วนัน้ เข้าเป็ นผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ตามจานวนหุน้
สามัญที่คานวณได้จากการใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้
บริษัทฯ จะดาเนินการยื่นคาขอให้รบั หุน้ สามัญที่เกิดจากการสิทธิดงั กล่าวเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับจากวันกาหนดการใช้สทิ ธิแต่ละครัง้
หุน้ สามัญใหม่ที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถานะเท่า
เทียมกับหุน้ สามัญของบริษัทฯ ที่ได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทุก ประการ นับตัง้ แต่วันที่นาย
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ทะเบียนหุน้ ของบริษัทฯ ได้จดแจ้งชื่อของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนสาคัญแสดง
สิทธิที่ได้ใช้สิทธิโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้วนั้นในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ เป็ นผูถ้ ือหุน้
ของบริษัทฯ และกระทรวงพาณิชย์รบั จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้วทุก
ประการ อันเนื่องมาจากการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
2.3.6.14 ในกรณีหนุ้ สามัญที่สารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่ไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะดาเนินการชดใช้
ค่าเสียหายที่เกิดขึน้ ให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามข้อ 8 อย่างไรก็
ตาม บริษัทฯ จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ไม่สามารถใช้สิทธิ ได้
ถึงแม้ว่าจะมีหุน้ สามัญเพียงพอก็ตาม (เช่น กรณี ที่ผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิทธิ ต่างด้าวที่ไม่
สามารถใช้สทิ ธิเพราะถูกจากัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้ ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ)
2.3.6.15 (ก) ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่เป็ นบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยตามข้อบังคับบริษัทฯ จะสามารถ
ใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ เพื่อซือ้ หุน้ รองรับของบริษัทฯ ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน
ได้ภายใต้เงื่อนไขว่า เมื่อได้ใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิในวันใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ แล้ว
ต้องไม่ทาให้การถือหุน้ ของบริษัทฯ โดยบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยทัง้ หมดขัดต่อข้อบังคับ
ของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องสัดส่วนการถือหุน้ ของบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติ
ไทย ซึ่ง ณ วันออกใบสาคัญแสดงสิทธิ นีอ้ ยู่ที่รอ้ ยละ 49 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้
ทัง้ หมดของบริษัทฯ
(ข) อย่างไรก็ดี หากข้อจากัดการถือหุน้ ของบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยตาม (ก) ข้างต้นมีผลทาให้
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่เป็ นบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย ซึง่ ได้ใช้สทิ ธิตามวิธีการดังกล่าวมา
ครบถ้วน ไม่สามารถใช้สิทธิได้เต็มจานวนที่ระบุในหนังสือแสดงความจานงในการใช้สิทธิ
บริษัทฯ จะอนุญาตให้ดาเนินการใช้สิทธิได้เพียงส่วนที่ไม่ขดั ต่อข้อจากัดการถือหุน้ ข้างต้น
ภายใต้หลักการผู้แสดงความจ านงก่ อนจะสามารถใช้สิ ทธิ ได้ก่ อน (First Come, First
Served) และบริ ษั ทฯ จะคื นใบส าคัญแสดงสิ ทธิ และเงิ นส่วนที่ ไม่ ได้ใช้สิ ทธิ โดยไม่มี
ดอกเบี ย้ ให้แก่ ผู้ถื อใบส าคัญแสดงสิ ทธิ ที่ เป็ นบุคคลที่ มิ ใช่ สัญชาติ ไทยดังกล่าว ทาง
ไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันทาการ นับแต่วนั ใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ
หากในวันใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่เป็ นบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยไม่
สามารถใช้สิทธิ เนื่องจากข้อจากัดเรื่องสัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลที่มิใช่
สัญชาติไทยให้ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธิ ดงั กล่าวหมดอายุลง โดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิทธิที่เป็ นบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยดังกล่าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดใช้
ใด ๆ จากบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่มีการชาระค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใด ๆ ให้แก่ผถู้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิจากการดังกล่าวทัง้ สิน้
2.3.6.16 การออกและส่งมอบหุน้ สามัญออกใหม่ ชื่อที่จะระบุในหุน้ สามัญออกใหม่จะใช้ชื่อเดียวกัน
กับชื่อที่ปรากฏอยู่ในใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งใบหุน้
ไปยังผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิ ซือ้ หุน้
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สามัญโดยทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับภายใน 15 วันทาการ นับจากวันกาหนดการใช้
สิทธิ แต่ละครัง้ อย่างไรก็ ตาม บริษัทฯ อาจตกลงกับผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ล่วงหน้า ให้
บริษัทฯ เก็บใบหุน้ สามัญ ใบสาคัญแสดงสิท ธิ ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ และเอกสารอื่น ๆ
ไว้ที่บริษัทฯ เพื่อให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือตัวแทนมารับไปด้วยตัวเองก็ได้ โดยจะต้อง
ดาเนินการตามที่บริษัทฯ กาหนด บริษัทฯ อาจจะออกใบหุน้ ในระบบใบหุน้ (Script) และ
ระบบไร้ใบหุน้ (Scriptless) หากบริษัทฯ จะออกหุน้ สามัญ โดยระบบไร้ใบหุน้ บริษัทฯ จะ
ดาเนินการเมื่อผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบว่า ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
ยอมรับเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้กบั ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิแล้ว โดยบริษัทฯ จะส่งใบ
หุน้ สามัญหรือใบสาคัญแสดงสิทธิ เข้าฝากไว้กับศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ โดยผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิตอ้ งระบุชื่อและบัญชีของบริษัทสมาชิกของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ โดยถูกต้องใน
ใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญ และบริษัทฯ จะส่งมอบหุน้ สามัญ หรือใบสาคัญ
แสดงสิทธิผา่ นบัญชีฝากหลักทรัพย์ภายใน 7 วันทาการนับจากวันใช้สทิ ธิแต่ละครัง้
2.3.6.17 ในกรณี ที่การใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ตอ้ งมี ภาระภาษี เงิ นได้ ค่าอากร
แสตมป์ หรือภาษี อื่นใด (ถ้ามี) ตามประมวลรัษฎากรหรือกฎหมายอื่นใด ผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิทธิที่ใช้สทิ ธิถือหุน้ ดังกล่าวต้องเป็ นผูร้ บั ภาระค่าภาษี ดงั กล่าวทัง้ สิน้ รวมทัง้ ยินยอมให้บริษัทฯ
มีสทิ ธิหกั ภาษี ณ ที่จ่ายได้ตามที่กฎหมายกาหนด
2.3.7 การแก้ไขวิธีการและขัน้ ตอนการใช้สทิ ธิ
ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ ตลอดจนหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องได้ออก
ประกาศ ระเบียบ หรือวิธีการปฏิบตั ิการใด ๆ ที่มีผลทาให้บริษัทฯ ต้องแก้ไขรายละเอียดของวิธีก ารและ
ขัน้ ตอนในการใช้สทิ ธิตามข้อ 2.3.6 ให้บริษัทฯ สามารถทาการแก้ไขขัน้ ตอนการใช้สทิ ธิให้สอดคล้องกับ
ประกาศ ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติดังกล่าวได้ และต้องแจ้งให้ผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิทธิ นายทะเบียน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และ สานักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า
3. หน้ำที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบตั ิตลอดอายุสญ
ั ญาของใบสาคัญแสดงสิทธิ ดังนี ้
3.1. การปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดสิทธิ
ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สดุ ในการประกอบธุรกิจให้เหมาะสมและมีประสิทธิ ภาพ
และจะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งต่าง ๆ ที่ออกตาม
กฎหมาย และจะปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของข้อกาหนดสิทธิฉบั บนีโ้ ดยเคร่งครัดตลอดอายุของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
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3.2. สิทธิของบริษัทฯ ในการเรียกให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิใช้สทิ ธิก่อนระยะเวลาที่กาหนดตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่บริษัทฯ ออกครัง้ นีไ้ ม่มีขอ้ กาหนดให้บริษัทฯ สามารถเรียกให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิใช้
สิทธิก่อนระยะเวลาที่กาหนดตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
3.3. เงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ
3.3.1

บริษัทฯ ต้องดาเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่ ดังต่อไปนี ้ ทัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของ
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิม
(ก) เมื่อบริษัทฯ เปลีย่ นแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ บริษัทฯ อันเป็ นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยก
หุน้ ที่ได้ออกแล้วของบริษัทฯ
(ข) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลทัง้ หมดหรือบางส่วนเป็ นหุน้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
(ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป ในราคาที่ต่ากว่า
ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษัทฯ
(ง) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/
หรือ บุคคลในวงจากัด โดยหลักทรัพย์นนั้ ให้สิท ธิแก่ผถู้ ือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็ น
หุน้ สามัญ หรือใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญ (เช่น หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ หรือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุน้
สามัญ) โดยราคาเฉลี่ยต่อหุน้ ของหุน้ สามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงั กล่าว ต่ากว่าร้อยละ
90 ของ “ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษัทฯ”
(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินซึง่ เกินกว่าอัตราร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ของผล
การดาเนินงานตามงบการเงินรวม
(ฉ) เมื่อมีกรณี อื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ (ก) ถึง (จ) ที่ทาให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผูถ้ ื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิจะได้รบั เมื่อมีการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิดอ้ ยไปกว่าเดิม
ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญ และการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิที่
จะซื อ้ หุ้นสามัญ รวมทั้งวิ ธี การค านวณถึ งการเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวตามที่ ระบุต่อ ไปนี ้ ไม่ ได้ท าให้
ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ จะได้รบั เมื่อมีการใช้สทิ ธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิดอ้ ยไปกว่าเดิม โดยบริษัทฯ จะดาเนินการปรับราคา
การใช้สทิ ธิ และอัตราการใช้สทิ ธิในกรณีตา่ ง ๆ ดังกล่าวข้างต้นตามสูตรและวิธีการคานวณ ดังต่อไปนี ้
(ก) เมื่อบริษัทฯ เปลีย่ นแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ บริษัทฯ อันเป็ นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยก
หุน้ ที่ได้ออกแล้วของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะปรับราคาการใช้สิทธิ อนั เป็ นผลมาจากการรวม หรือการแบ่งแยกหุน้ ที่ออกแล้วของ
บริษัทฯ โดยจะมีผลบังคับทันที เมื่อมูลค่าที่ตราไว้มีผลบังคับใช้ตามที่เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่
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ข้อ มูล สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ข องตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ เพื่ อ ให้ผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ห รื อ ใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้รบั หุน้ ตามจานวนที่คานวณได้ตามสูตรและประเภทเช่นเดียวกับหุน้ ของ
บริษัทฯ ที่ออกภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เสมือนว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตรา
ไว้ของหุน้ สามัญของบริษัทฯ
1. ราคาการใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Pr ice1  Pr ice0 

[ Par1]
[ Par0]

2. อัตราการใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Ratio1  Ratio0 

โดยที่

[ Par 0]
[ Par1]

Pr ice0 คือ ราคาการใช้สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
Price1 คือ ราคาการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
Ratio0 คือ อัตราการใช้สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
Ratio1 คือ อัตราการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
Par 0 คือ มูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญก่อนการเปลีย่ นแปลง
Par1 คือ มูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญหลังการเปลีย่ นแปลง

(ข) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลทัง้ หมดหรือบางส่วนเป็ นหุน้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตัง้ แต่วนั แรกที่ผซู้ ือ้ หุน้
สามัญไม่มีสทิ ธิในการรับหุน้ ปั นผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขนึ ้ เครือ่ งหมาย XD)
1. ราคาการใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Pr ice1  Pr ice0 

[ A]
[ A  B]

2. อัตราการใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Ratio1  Ratio0 

โดยที่

[ A  B]
[ A]

Pr ice0 คือ ราคาการใช้สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
Price1 คือ ราคาการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
Ratio0 คือ อัตราการใช้สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
Ratio1 คือ อัตราการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
A
B

คือ จานวนหุน้ สามัญที่ได้เรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิ ดสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือหุน้ สามัญเพื่อสิทธิการรับหุน้ ปั นผล
คือ จานวนหุน้ สามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุน้ สามัญปั นผล
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(ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป ในราคาที่ต่ากว่า
ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษัทฯ
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตงั้ แต่วันแรกที่ผูซ้ ือ้ หุ้น
สามัญจะไม่ได้รบั สิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขนึ ้ เครื่องหมาย
XR) สาหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม (Rights Offering) และ/หรือ วันแรกของการ
เสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจากัด แล้วแต่กรณี
“ราคาเฉลีย่ ของหุน้ สามัญที่ออกใหม่” คานวณได้จาก จานวนเงินทัง้ สิน้ ที่บริษัทฯ จะได้รบั จากการ
เสนอขายหุน้ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกนัน้ (ถ้ามี) หารด้วยจานวน
หุน้ สามัญทัง้ สิน้ ที่ออกใหม่ในครัง้ นัน้
“ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษัทฯ” ได้กาหนดไว้เท่ากับ “ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักต่อ
หุน้ ของหุน้ สามัญของบริษัทฯ” โดยที่ “ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของ
บริษัทฯ” หมายถึง มูลค่าการซือ้ ขายหุน้ สามัญทัง้ หมดของบริษัทฯ หารด้วยจานวนหุน้ สามัญของ
บริษัทฯ ที่ทาการซือ้ ขายทัง้ หมดในตลาดหลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทาการ (วันที่เปิ ดทา
การซือ้ ขายของตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคานวณ
ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษัทฯ” เนื่องจากหุน้ สามัญของบริษัทฯ ไม่มี
การซือ้ ขายในช่วงระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะทาการกาหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคานวณแทน
“วันที่ใช้ในการคานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สามัญจะไม่ได้รบั สิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญ
ที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขนึ ้ เครือ่ งหมาย XR) สาหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้กับผู้
หุน้ เดิม (Rights Offering) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่แก่ ประชาชน
ทั่วไป สาหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็ นการเสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจากัด แล้วแต่กรณี
อนึง่ ในกรณีที่เมื่อมีการเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ใน
เงื่อนไขที่จะต้องจองซือ้ หุน้ ดังกล่าวด้วยกัน ให้นาราคาเสนอขายของทุกราคา และจานวนหุน้ ที่
ออกใหม่ทงั้ หมดมาคานวณราคาเฉลี่ยต่อหุน้ ของหุน้ สามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขาย
พร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ตอ้ งจองซือ้ ด้วยกัน ให้นาจานวนหุ้ นและราคาเสนอขาย
เฉพาะของหุน้ สามัญที่ออกใหม่ซึ่ง “ราคาเฉลี่ยของหุน้ สามัญที่ออกใหม่” ต่ากว่าร้อยละ 90 ของ
"ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษัทฯ" มาคานวณการเปลีย่ นแปลงเท่านัน้
ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซือ้ ด้วยกัน ให้นาเฉพาะราคา
เสนอขายที่ ต่ า กว่า ร้อ ยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่ อ หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ฯ” มาค านวณการ
เปลีย่ นแปลงเท่านัน้
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1. ราคาการใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Pr ice1  Pr ice0 

[( A  MP)  BX ]
[ MP( A  B)]

2. อัตราการใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Ratio1  Ratio0 

โดยที่

[ MP( A  B)]
[( A  MP)  BX ]

Pr ice0 คือ ราคาการใช้สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
Price1 คือ ราคาการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
Ratio0 คือ อัตราการใช้สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
Ratio1 คือ อัตราการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
MP

A

B
BX

คือ “ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษัทฯ”
คือ จานวนหุน้ สามัญที่ได้เรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิ ดสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิทธิ ในการจองซือ้ หุน้ สามัญที่ออกใหม่ กรณี
เสนอขายหุน้ สามัญให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และ/หรือ วันก่อนวันแรกของ
การเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุน้ สามัญให้แก่
ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายหุน้ สามัญให้แก่บุคคลใน
วงจากัด แล้วแต่กรณี
คือ จานวนหุน้ สามัญที่ออกใหม่ ทัง้ ที่เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และ/
หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจากัด
คือ จานวนเงินที่ได้รบั ภายหลังจากการหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออก
หุน้ สามัญที่ออกใหม่ที่เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และ/หรือ เสนอ
ขายให้แ ก่ ป ระชาชนทั่ว ไป และ/หรื อ เสนอขายให้แ ก่ บุค คลใน
วงจากัด

(ง) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/
หรือ บุคคลในวงจากัด โดยหลักทรัพย์นนั้ ให้สิทธิแก่ผถู้ ือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็ น
หุน้ สามัญ หรือใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญ (เช่น หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ หรือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้ น
สามัญ) โดยราคาเฉลี่ยต่อหุน้ ของหุน้ สามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงั กล่าว ต่ากว่าร้อยละ
90 ของ “ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษัทฯ”
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันที ตัง้ แต่วนั แรกที่ผซู้ ือ้ หุน้
สามัญจะไม่ได้รบั การใช้สิทธิในการจองซือ้ หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/
เปลีย่ นเป็ นหุน้ สามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขนึ ้ เครื่องหมาย XW) สาหรับกรณีที่เป็ นการเสนอ
ขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม (Rights Offering) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
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ใด ๆ ที่ให้สทิ ธิที่จะแปลงสภาพ/เปลีย่ นเป็ นหุน้ สามัญแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ที่เป็ นการเสนอ
ขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด แล้วแต่กรณี
“ราคาเฉลี่ยต่อหุน้ ของหุน้ สามัญที่ออกใหม่” คานวณได้จากจานวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รบั จากการ
ออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่มีสิทธิในการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามั ญ รวมกับเงินที่ได้รบั จากการ
ใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญนัน้ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ (ถ้ามี) หาร
ด้วยจานวนหุน้ สามัญทัง้ หมดที่ตอ้ งออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สทิ ธินนั้
“ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษัทฯ” และฐานของมูลค่าที่ตราไว้ ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้
และมีความหมายเช่นเดียวกับ รายละเอียดในข้อ (ค) ข้างต้น
“วันที่ใช้ในการคานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สามัญจะไม่ได้รบั สิทธิในการจองซือ้ หลักทรัพย์
ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิ ที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึน้
เครื่องหมาย XW) สาหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม (Rights Offering) และ/หรือ
วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิ ที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุน้
สามัญแก่ประชาชนทั่วไป สาหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวต่อประชาชนทั่วไป
และ/หรือ ที่เป็ นการเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด แล้วแต่กรณี
อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพพร้อมกันมากกว่า 1 ราคา
การเสนอขาย ในเงื่อนไขที่จะต้องจองซือ้ หลักทรัพย์ดงั กล่าวด้วยกัน ให้คานวณการเปลี่ยนแปลง
จาก หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสทิ ธิแปลงสภาพทัง้ หมด แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกันดังกล่าว
ไม่อยูภ่ ายในเงื่อนไขที่ตอ้ งจองซือ้ ด้วยกัน ให้คานวณการเปลีย่ นแปลงจาก หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่
มีสิทธิแปลงสภาพ ซึ่ง "ราคาเฉลี่ยต่อหุน้ ของหุน้ สามัญที่ออกใหม่" ต่ากว่าร้อยละ 90 ของ "ราคา
ตลาดของหุน้ สามัญของบริษัทฯ" เท่านัน้
1. ราคาการใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Pr ice1  Pr ice0 

[( A  MP)  BX ]
[ MP( A  B)]

2. อัตราการใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Ratio1  Ratio0 

โดยที่

[ MP( A  B)]
[( A  MP)  BX ]

Pr ice0 คือ ราคาการใช้สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
Price1 คือ ราคาการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
Ratio0 คือ อัตราการใช้สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
Ratio1 คือ อัตราการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
MP
A

คือ “ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษัทฯ”
คือ จานวนหุน้ สามัญที่ได้เรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิ ดสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เพื่อการจองซือ้ หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิ ที่จะ
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B

BX

แปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญได้ กรณีเสนอขายให้ผถู้ ือหุน้ เดิม
และ/หรือ ก่อนวันแรกของระยะเวลาการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออก
ใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญได้ตอ่ ประชาชน
ทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจากัด แล้วแต่กรณี
คือ จานวนหุน้ สามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ของหลักทรัพย์
ใด ๆ ซึ่งสามารถแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญที่ จะเสนอขาย
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/
หรือ เสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด แล้วแต่กรณี
คือ จานวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รบั ภายหลังจากการหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี)
จากการออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่มีสิทธิในการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ น
หุน้ สามัญที่เสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่
ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด รวมกับ
เงินที่ได้รบั จากการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญ

(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินซึง่ เกินกว่าอัตราร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ของผล
การดาเนินงานตามงบการเงินรวม
การคานวณอัตราร้อยละของเงินปั นผลที่จ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ให้คานวณโดยนาเงินปั นผลที่จ่ายออกจริงจาก
ผลการดาเนินงานและกาไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปี ดงั กล่าว รวมทัง้ เงินปั นผลระหว่างกาล
(ถ้ามี ) หารด้วยก าไรสุทธิ หลังหักภาษี เงิ นได้ของผลการดาเนินงานของรอบระยะเวลาบั ญชี นนั้ การ
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตงั้ แต่วนั แรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สามัญไม่มี
สิทธิในการรับเงินปั นผลนัน้ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขึน้ เครือ่ งหมาย XD)
1. ราคาการใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Pr ice1  Pr ice0 

[ MP  ( D  R)]
[ MP]

2. อัตราการใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณ ดังนี ้
Ratio1  Ratio0 

โดยที่

[ MP]
[ MP  ( D  R)]

Pr ice0 คือ ราคาการใช้สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
Price1 คือ ราคาการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
Ratio0 คือ อัตราการใช้สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
Ratio1 คือ อัตราการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
MP

D
R

คือ “ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษัทฯ”
คือ เงินปั นผลต่อหุน้ ที่จ่ายจริงแก่ผถู้ ือหุน้
คือ เงินปั นผลต่อหุน้ ที่จะจ่ายในอัตราร้อยละ 50 โดยคานวณจากกาไร
สุทธิหลังหักภาษี หารด้วยจานวนหุน้ ทัง้ หมดที่มีสทิ ธิได้รบั เงินปั นผล
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“ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษัทฯ” และฐานของมูลค่าที่ตราไว้ ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้
และมีความหมายเช่นเดียวกับ รายละเอียดในข้อ (ค) ข้างต้น
“วันที่ใช้ในการคานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สามัญจะไม่ได้รบั สิทธิในเงินปั นผล
(ฉ) ในกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ (ก) ถึง (จ) ที่ทาให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผถู้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิจะได้รบั เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิดอ้ ยไปกว่าเดิม ให้บริษัทฯ พิจารณา
ก าหนดเงื่ อ นไขและรายละเอี ย ดอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ การปรับ หรื อ พิ จ ารณาก าหนดการ
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ ใหม่อย่างเป็ นธรรม และไม่ทาให้ผถู้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิได้รบั ผลประโยชน์ดอ้ ยไปจากเดิม โดยให้ถือ
ว่าผลการพิจารณานัน้ เป็ นที่สดุ และให้บริษัทฯ แจ้งให้สานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และ
นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวด้วยโดยทันทีหรือก่อนวันที่เกิด
เหตุการณ์ที่ตอ้ งดาเนินการเปลีย่ นแปลงการใช้สทิ ธิดงั กล่าว
3.3.2

การคานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) เป็ นอิสระต่อกัน
และจะคานวณการเปลี่ยนแปลงตามลาดับเหตุการณ์ต่าง ๆ ก่อนหลังเปรียบเทียบกับ "ราคาตลาดของ
หุน้ สามัญของบริษัทฯ” สาหรับกรณีที่เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึน้ พร้อมกัน ให้คานวณการเปลี่ยนแปลง
เรียงตามลาดับ ดังนี ้ คือ (ก) (จ) (ข) (ค) (ง) และ (ฉ) โดยในแต่ละลาดับครัง้ ที่คานวณการเปลีย่ นแปลง
ให้คงสภาพของราคาการใช้สทิ ธิเป็ นทศนิยม 4 ตาแหน่ง และอัตราการใช้สทิ ธิเป็ นทศนิยม 4 ตาแหน่ง
“ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษั ทฯ” ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้และมีความหมายเช่ นเดี ย วกับ
รายละเอียดในข้อ (ค) ข้างต้น

3.3.3

การคานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ ตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) จะไม่มีการ
เปลีย่ นแปลง ซึง่ ทาให้ราคาการใช้สทิ ธิใหม่สงู ขึน้ และ/หรือ อัตราการใช้สทิ ธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวม
หุน้ ในกรณีที่หนุ้ สามัญที่เกิดจากการใช้สทิ ธิตามจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดง
สิทธิของการแสดงความจานงการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง ของอัตราการใช้สิทธิใหม่
หลังการเปลี่ยนแปลง) คานวณออกมาเป็ นเศษของหุน้ ให้ตดั เศษของหุน้ นัน้ ทิง้ และหากราคาการใช้
สิทธิหลังการเปลีย่ นแปลง (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง) คูณกับจานวนหุน้ สามัญ ในการแสดงความจานงการ
ใช้สทิ ธิในรอบนัน้ คานวณได้เป็ นเศษของบาทให้ตดั เศษของบาททิง้

3.3.4

ในกรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงราคาการใช้สทิ ธิจนเป็ นผลทาให้ราคาการใช้สทิ ธิใหม่มีราคาต่ากว่ามูลค่าที่
ตราไว้ของหุน้ สามัญของบริษัทฯ (Par Value) ก็ให้ใช้ราคาการใช้สทิ ธิใหม่ดงั กล่าว เว้นแต่จะเป็ นกรณีที่
กฎหมายห้ามมิให้บริษัทฯ ออกหุน้ ต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ที่จะปรับราคาใช้สิทธิ
ใหม่เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญเท่านัน้ สาหรับอัตราการใช้สิทธิ ใหม่ให้ใช้อตั ราการใช้สิทธิที่
คานวณได้ตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) เช่นเดิม
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3.3.5

สถานภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่อยู่ระหว่างวันที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดง
สิทธิ หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิ ทธิ แสดงความจ านงใช้สิ ทธิ และวันก่ อนที่ กระทรวงพาณิ ชย์จะรับ
จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดง
สิทธิ จะมีสถานภาพและสิทธิ เช่นเดียวกับใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ยงั ไม่ได้
แสดงความจานงใช้สทิ ธิ และสถานภาพจะสิน้ สุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รบั จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระ
แล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิขา้ งต้นแล้ว
ในกรณีบริษัทฯ มีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ ในช่วงที่บริษัทฯ ยังไม่ได้นาหุน้
สามัญที่เกิดจากการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชย์ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ทาการใช้สิทธิแล้วจะ
ได้รบั การปรับสิทธิยอ้ นหลัง โดยบริษัทฯ จะดาเนินการออกหุน้ สามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ใบสาคัญแสดง
สิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยเร็วที่สดุ ตามจานวนที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ สมควรจะได้รบั หากราคาที่ปรับใหม่นนั้ มีผลบังคับใช้โดยหุน้ สามัญส่วนที่เพิ่มเติม
อาจได้รบั ช้ากว่าหุน้ สามัญที่ได้รบั ก่อนหน้านีแ้ ล้ว แต่ไม่เกิน 45 วันทาการ นับจากวันที่มีการปรับสิทธิ

3.3.6

บริษัทฯ อาจทาการปรับราคาการใช้สิทธิ ควบคู่กับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ใหม่ทดแทนการปรับ
อัตราการใช้สิทธิก็ได้ ทัง้ นี ้ หากบริษัทฯ ต้องออกหุน้ รองรับเพิ่มเติม ให้ถือว่าบริษัทฯ ได้รบั อนุญาตให้
เสนอขายหุน้ รองรับดังกล่าวเมื่อได้ยื่นมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่อนุมตั ิให้ออกหุน้ เพิ่มเติมเพื่อรองรับการ
ปรับสิทธินนั้ อย่างเพียงพอต่อสานักงาน ก.ล.ต. ก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริษัทฯ ได้รบั อนุญาตให้
เสนอขายหุน้ รองรับ

3.3.7

หุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและ
ได้ร ับ ผลประโยชน์อัน พึง ได้เ หมื อ นหุ้น สามัญ เดิ ม ที่ ออกและเรีย กช าระเต็ม มูลค่าแล้ว ของบริษัทฯ
ทุกประการ เมื่อกระทรวงพาณิชย์ได้รบั จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วของบริษัทฯ

3.3.8

การเปลีย่ นแปลงราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิ ตามเงื่อนไขที่ (ก) ถึง (ฉ) บริษัทฯ จะดาเนินการ
แจ้งผลการเปลี่ยนแปลง โดยแจ้งถึงรายละเอียดวิธีการคานวณและเหตุผลที่ตอ้ งมีการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ให้สานักงาน ก.ล.ต. ทราบ และสาหรับผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ
จะแจ้งผ่านทางระบบ SET Link โดยแจ้งทันทีหรือก่อน 9:00 น. ของวันที่อตั ราหรือราคาใช้สิทธิ แปลง
สภาพมีผลบังคับใช้ โดยบริษัทฯจะไม่ทาการเวนคืนใบสาคัญแสดงสิทธิ แต่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิเดิม
จะได้รบั สิทธิในการเปลีย่ นแปลงราคาการใช้สทิ ธิ และอัตราการใช้สทิ ธิทกุ ประการ

3.3.9

บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสาคัญแสดงสิทธิฯ และจะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ
เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กาหนดไว้ในข้อ 3.3 นี ้
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4. สถำนภำพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยูร่ ะหว่ำงวันที่ผู้ถอื ใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิ
สถานภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิที่อยูร่ ะหว่างวันที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้แสดงความจานงการใช้สิทธิ และวัน
ก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่ มทุนชาระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ จะมี
สถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกันกับใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่ได้แสดงความจานงใช้สิทธิ และสถานภาพจะสิน้ สุดลงใน
วันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รบั จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิท ธิขา้ งต้นแล้ว
ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาใช้สทิ ธิและ/หรืออัตราการใช้สทิ ธิในช่วงที่บริษัทยังไม่ได้นาหุน้ สามัญที่เกิดขึน้ จากการ
ใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ทาการใช้สิทธิ แล้ว จะ
ได้รบั การปรับสิทธิยอ้ นหลัง โดยบริษัทจะดาเนินการออกหุน้ สามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สดุ
ตามจานวนที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้รบั หากราคาและอัตราการใช้สิทธิที่ได้ปรับใหม่นนั้ มีผลบังคับใช้โดยหุน้
สามัญส่วนเพิ่มอาจได้รบั ช้ากว่าหุน้ สามัญที่ได้รบั ก่อนหน้านีแ้ ล้วแต่ไม่เกิน 15วันทาการนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ
5. รำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
5.1 จานวนหุน้ สามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 513,056,980 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100 ของใบสาคัญแสดง
สิทธิที่ออกในครัง้ นี ้
5.2 มูลค่าที่ตราไว้ตอ่ หุน้ เท่ากับ 1.00 บาทต่อหุน้
5.3 ราคาการใช้สทิ ธิ เท่ากับ 0.54 บาทต่อหุน้
5.4 อัตราการใช้สทิ ธิ เท่ากับ 1 หน่วย ใบสาคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้ สามัญ
ตลาดรองของหุน้ สามัญที่รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยบริษัทฯ จะดาเนินการยื่นขอ
อนุญาตนาหุน้ สามัญที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน
30 วัน นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้ หรือวันสุดท้ายของระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้
สิทธิครัง้ สุดท้าย ทัง้ นี ้ เพื่อให้หนุ้ สามัญดังกล่าว สามารถทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้เช่นเดียวกับหุน้
สามัญเดิมของบริษัทฯ
6. ข้อจำกัดกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ
6.1 การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริษัทฯ ไม่มีขอ้ จากัดการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่การโอนเกิดขึน้ ในช่วงปิ ดสมุดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ เพื่อ
พักการโอนสิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิในกรณีการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย ซึง่ บริษัทฯ จะปิ ดสมุดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ
เพื่อพักการโอนหรือการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนวันครบกาหนดการใช้สิทธิ และตลาดหลักทรัพย์จะทา
การขึน้ เครื่องหมาย SP (ห้ามการซือ้ ขาย) ล่วงหน้า 2 วันทาการก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน (ในกรณีที่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนพัก
การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทาการของตลาดหลักทรัพย์ให้เลือ่ นเป็ นวันทาการสุดท้ายก่อนหน้า)
6.1.1 การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่มิได้ฝากไว้กบั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
- การโอนใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ระ หว่ า งผู้ โ อ นและผู้ รั บ โอ น การโอนใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ จะ สมบู ร ณ์ เ มื่ อ
ผูโ้ อนใบสาคัญแสดงสิทธิซงึ่ เป็ นผูท้ ี่สมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิระบุชื่อเป็ นเจ้าของใบสาคัญแสดงสิทธิในจานวน
ที่จะทาการโอน หรือผูร้ บั โอนคนสุดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผูท้ ี่ปรากฏชื่อดังกล่ าว
(แล้วแต่กรณี) ได้สง่ มอบใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผรู้ บั โอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนไว้ดว้ ย
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-

ผลการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิระหว่างผูร้ บั โอนกับบริษัทฯ การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิจะใช้ยนั กับ
บริษัทฯ ได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิได้รบั คาขอลงทะเบียนการโอนใบสาคัญแสดง
สิทธิ พร้อมทัง้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ผรู้ บั โอนใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้ลงลายมือชื่ อเป็ นผูร้ บั โอนใน
ด้านหลังของใบสาคัญแสดงสิทธินนั้ ครบถ้วนแล้ว

-

ผลของการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิระหว่างผูร้ บั โอนกับบุคคลภายนอก การโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ
จะใช้ยัน กับ บุค คลภายนอกได้ก็ต่อ เมื่อ นายทะเบีย นใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ได้ลงทะเบีย นการโอน
ใบสาคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว

-

การขอลงทะเบียนการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ จะต้องกระทา ณ สานักงานใหญ่ของนายทะเบียน
ใบสาคัญแสดงสิทธิในวันและเวลาทาการของนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ และจะต้องทาตาม
แบบและวิธีการที่นายทะเบียนกาหนด โดยผูข้ อลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ลง
ลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ขา้ งต้น พร้อมทัง้ หลักฐานอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและ
ความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิทธิ พร้อมทัง้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ และหลักฐานอื่น ๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้วตามที่
นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิกาหนด อย่างไรก็ดี นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธ
ไม่รบั คาขอลงทะเบียนการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ หากนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิเห็นว่าการ
โอนใบสาคัญแสดงสิทธินนั้ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

6.1.2 สาหรับการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กบั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของตลาด
หลักทรัพย์ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 บุคคลที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย
6.2.1 บริษัทฯ จะไม่ออกหุน้ สามัญให้แก่ผใู้ ช้สิทธิที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย ซึ่งได้ดาเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สทิ ธิ
จนท าให้สัด ส่ว นการถื อ หุ้น ของคนที่ ไม่ใ ช่ สัญ ชาติ ไทยมี จ านวนเกิ น กว่าร้อ ยละ 49 ตามที่ ร ะบุไว้ใ น
ข้อบังคับหรือตามสัดส่วนที่อาจมีการแก้ไขในข้อบังคับในอนาคต
6.2.2 หากข้อจากัดการโอนดังกล่าวข้างต้น มีผลทาให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทยที่ได้ดาเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิ ไม่สามารถใช้สทิ ธิได้ตามจานวนที่ระบุในใบ
แจ้งความจานงการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ผูถ้ ือใบสาคั ญแสดงสิทธิจะสามารถ
เลือกให้บริษัทฯ ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้
ก) ให้บริษัทฯ คืนใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ และเงินที่เหลือตามราคาใช้สิทธิ
ของใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิ ได้ โดยไม่มี
ดอกเบีย้ ให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทยดังกล่าว
ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันทาการนับจากวันที่ใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ
ข) ให้บริษัทฯ เป็ นผูถ้ ือใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิ ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดง
สิทธิ และเงินตามจานวนการใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญ
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แสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย ได้ยื่นความจานงการใช้สิทธิในส่วนที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิเอาไว้ตามลาดับ
ก่อนหลัง เพื่อดาเนินการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ในส่วนที่ยงั
มิได้มีการใช้สทิ ธิดงั กล่าว เมื่อการเข้าถือหุน้ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าว ไม่ขดั ต่อข้อจากัดทัง้ จานวนหรือบางส่วน
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย จะต้องแสดงความ
จานงที่จะให้บริษัทฯ ดาเนินการตามข้อ ก) หรือ ข) ข้างต้น โดยระบุในใบแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิ
ซือ้ หุน้ สามัญ ณ วันแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้
6.2.3 บริษัทฯ จะอนุญาตให้มีการดาเนินการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดง
สิทธิ ในส่วนที่ยังมิได้รบั การใช้สิทธิ ตามข้อ 6.2.2 ข) บางส่วนหรือทัง้ หมดในวันใช้สิทธิ วันแรกที่
สามารถกระทาได้โดยไม่ขดั ต่อข้อจากัด อย่างไรก็ดี หากมีจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่รอการใช้สิทธิ ณ วันใช้สิทธิดงั กล่าวมากกว่าจานวนหุน้ สามัญที่อนุญาตให้ใช้
สิทธิได้โดยไม่ขดั ต่อข้อจากัดการโอนหุน้ เรือ่ งสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิทธิที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย บริษัทฯ จะดาเนินการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญ
แสดงสิทธิให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย ตามลาดับการแจ้งความจานงในการใช้
สิทธิที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามข้อกาหนดในการใช้สทิ ธิในครัง้ นี ้
6.2.4 ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยจะไม่ได้รบั การชดเชยไม่
ว่ารูปแบบใดจากบริษัทฯ ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการใช้สทิ ธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้อจากัดเรือ่ ง
สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่มิใช่
สัญชาติไทย
6.2.5 หากผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ แสดงความจานงให้บริษัทฯ ดาเนิน
ตามข้อ 6.2.2 ข) และ ณ วันใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าวไม่สามารถใช้สทิ ธิได้ เนื่องจากข้อจากัดเกี่ยวกับการถือครองหุน้ ของใบสาคัญแสดงสิทธิหรือ
ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ดงั กล่าว
หมดอายุลง โดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ ต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่ดาเนินการชดใช้คา่ เสียหายที่เกิดขึน้ ทัง้ สิน้
7. กำรจอง กำรจำหน่ำย และกำรจัดสรร
7.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์
การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ในครัง้ นีไ้ ม่ผ่านผูจ้ ัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย เนื่องจากเป็ นการ
เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม
7.2 ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์
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7.3 วันและวิธีการจอง และการชาระเงินค่าจองซือ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ
เนื่องจากใบสาคัญแสดงสิทธิออกให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า ดังนัน้ จึงไม่มีวนั วิธีการจอง และการชาระ
เงินค่าจองซือ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ ทัง้ นี ้ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ จะดาเนินการจัดส่งใบแจ้งผลการฝากหลักทรัพย์
ให้แก่ผทู้ ี่ได้รบั การจัดสรรทางไปรษณียภ์ ายใน 7 วันทาการ หลังจากการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้ นของ
บริษัทฯ เพื่อสิทธิในการรับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ
7.4 วิธีการส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริษัทฯ จะดาเนินการส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2565 โดยบริษัทฯ จะดาเนินการออกและส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิ ตาม
รายละเอียด ดังนี ้
7.4.1 กรณีที่ผถู้ ือหุน้ เดิมไม่มีบญ
ั ชีซือ้ ขายหลักทรัพย์กบั บริษัทหลักทรัพย์หรือศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ จะส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิตามจานวนที่
ได้รบั จัดสรรให้แก่ผทู้ ี่ได้รบั การจัดสรรทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยูท่ ี่ระบุในสมุดทะเบียน ผู้
ถือหุน้ ภายใน 15 วันทาการ นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้ ผูท้ ี่ได้รบั การจัดสรรจะไม่สามารถ
ขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้รบั การจัดสรรในครัง้ นีใ้ นตลาดหลักทรัพย์ได้ จนกว่าจะได้รบั ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ซึง่ อาจได้รบั ภายหลังจากที่ใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ เริม่ ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์
7.4.2 กรณีที่ผถู้ ือหุน้ เดิมมีบญ
ั ชีซือ้ ขายหลักทรัพย์กบั บริษัทหลักทรัพย์
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ จะนาใบสาคัญแสดงสิทธิ ฝากไว้กับ
“บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอด
บัญ ชี จ านวนใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ บ ริษั ท หลัก ทรัพ ย์นั้น ฝากหลัก ทรัพ ย์อ ยู่ ในขณะเดี ย วกัน บริษั ท
หลักทรัพย์นนั้ ก็จะบันทึกยอดบัญชีจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ผไู้ ด้รบั จัดสรรฝากไว้ และออกหลักฐาน
การฝากให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่ได้รบั การจัดสรรภายใน 7 วันทาการ นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณี
นีผ้ ทู้ ี่ได้รบั การจัดสรรจะสามารถขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ในตลาดหลักทรัพย์ได้ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์
อนุญาตให้ใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์
ทัง้ นี ้ ชื่อของผูถ้ ือหุน้ ที่ได้รบั การจัดสรรจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซือ้ ขายหลักทรัพ ย์ที่ผทู้ ี่ได้รบั การ
จัดสรรประสงค์ที่จะฝากใบสาคัญแสดงสิทธิ ไว้ มิฉะนัน้ แล้วบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ที่จะดาเนินการออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผทู้ ี่ได้รบั การจัดสรรตามข้อ 7.4.1 แทน
7.4.3 กรณีที่ผถู้ ือหุน้ เดิมมีบญ
ั ชีซือ้ ขายหลักทรัพย์กบั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิจะนาใบสาคัญแสดงสิทธิฝากไว้กบั ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิตามจานวน
ที่ได้รบั การจัดสรรไว้ในบัญชีของบัญชีผอู้ อกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่
ผูท้ ี่ได้รบั การจัดสรรภายใน 7 วันนับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ เมื่อผูถ้ ื อหุน้ ที่ได้รบั การจัดสรร
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ใบสาคัญแสดงสิทธิตอ้ งการขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวจะต้องถอนใบสาคัญแสดงสิทธิออก
จากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ท่ วั ไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการ
ดาเนินการตามที่ศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นนั้ ๆ กาหนด ดังนัน้ ในกรณีนี ้ ผูถ้ ือ
หุ้น ที่ ได้ร ับ จัดสรรจะสามารถขายใบสาคัญแสดงสิท ธิ ในตลาดหลัก ทรัพย์ได้ทัน ทีที่ ตลาดหลักทรัพย์
อนุญาตให้ใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ทาการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผูถ้ ือหุน้ ที่ได้รบั การ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิได้ดาเนินการถอนใบสาคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว
7.5

การส่งมอบหุน้ สามัญออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ในการใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญ สามารถเลือกให้บริษัทฯ ดาเนินการในกรณีใดกรณี
หนึง่ ดังต่อไปนี ้
7.5.1 ในกรณีที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้รบั การจัดสรรหุน้ ประสงค์จะขอรับใบหุน้ สามัญ โดยให้ออกใบ
หุน้ ในนามของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนใบสาคัญแสดง
สิทธิจะส่งมอบใบหุน้ ตามจานวนที่ใช้สทิ ธิแก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบ
รับ ตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 วันทาการนับจากวันครบ
กาหนดการใช้สิทธิ แต่ละครัง้ ในกรณีนี ้ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญ จะไม่
สามารถขายหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รบั ใบหุน้ ซึ่งอาจจะ
ได้รบั ภายหลังจากที่หุน้ สามัญที่เกิ ดจากการใช้สิทธิ ได้รบั อนุญาตให้เข้าทาการซือ้ ขายในตลาด
หลักทรัพย์
7.5.2 ในกรณี ที่ ผู้ถื อ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ที่ ได้ร ับ การจัด สรรหุ้น ไม่ป ระสงค์จ ะขอรับ ใบหุ้น สามัญ แต่
ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์โดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ประสงค์ที่จะฝากหุน้
สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิมีบญ
ั ชีซือ้
ขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี ้ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะดาเนินการนาหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สทิ ธิ
ฝากไว้กับ “บริษั ท ศูน ย์ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่ อ ผู้ฝาก” และศูน ย์ร ับ ฝาก
หลัก ทรัพ ย์จ ะบัน ทึ ก ยอดบัญ ชี จ านวนหุ้น สามัญ ที่ บ ริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์นั้น ฝากหุ้น สามัญ อยู่ ใน
ขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นนั้ ก็จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุน้ สามัญที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผใู้ ช้สิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญภายใน 7 วัน
ทาการ นับจากวันครบกาหนดการใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้ ในกรณี นผี ้ ถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สทิ ธิ
ซือ้ หุน้ สามัญ จะสามารถขายหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ในตลาดหลักทรัพย์ได้ทนั ทีที่ตลาด
หลักทรัพย์อนุญาตให้หนุ้ สามัญที่เกิดจากการใช้สทิ ธิทาการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
ในกรณีที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้ หุ้นสามัญ เลือกให้บริษัทฯ ดาเนินการตามข้อ 7.5.2
ชื่ อ ของผู้ถื อ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ที่ ได้ร ับ การจัด สรรหุ้น จะต้อ งตรงกับ ชื่ อ เจ้า ของบัญ ชี ซื อ้ ขาย
หลักทรัพย์ที่ผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิทธิ ประสงค์ที่จะฝากหุน้ สามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดงั กล่าว
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มิฉะนัน้ แล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการออกใบหุน้ แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ได้รบั การ
จัดสรรหุน้ ตามข้อ 7.5.1 แทน
7.5.3 ในกรณีที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้รบั การจัดสรรหุน้ ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุน้ แต่ประสงค์จะใช้
บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ โดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ประสงค์ที่จะฝากหุน้ สามัญไว้ใน
บัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้ บริษัทฯ จะดาเนินการนาหุน้ สามัญที่
เกิดจากการใช้สทิ ธิฝากไว้กบั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชี
จานวนหุน้ สามัญตามจานวนที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้ใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญไว้ในบัญชีผอู้ อก
หลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สทิ ธิ
ซือ้ หุน้ สามัญภายใน 7 วันทาการ นับจากวันครบกาหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ เมื่อต้องการขาย
หุน้ จะต้องดาเนินการถอนหุน้ ออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์
ทั่ว ไป ซึ่ง อาจจะมี ค่า ธรรมเนี ยมในการด าเนิ น ตามที่ ศูน ย์ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ และ/หรือ บริษั ท
หลักทรัพย์นนั้ ๆ กาหนด ดังนัน้ ในกรณี นี ้ ผูท้ ี่ได้รบั การจัดสรรหุน้ จะสามารถขายหุน้ ที่ได้รบั การ
จัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หนุ้ ของบริษัทฯ ทาการซือ้ ขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์ และผูท้ ี่ได้รบั การจัดสรรหุน้ ได้ดาเนินการถอนหุน้ ออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว
8. กำรชดใช้ค่ำเสียหำย กรณีที่บริษัทฯ ไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นสำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ
บริษัทฯ จะชดใช้คา่ เสียหายให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียด ดังนี ้
8.1. บริษัทฯ จะชดใช้คา่ เสียหายให้เฉพาะใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่มาแจ้งความจานงที่
จะใช้สิทธิในวันกาหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหนุ้ สามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ หรือ
ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิได้อย่างเพียงพอ ยกเว้นกรณีตามที่ร ะบุไว้ในข้อจากัดในการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ
ตามข้อ 6
บริษัทฯ จะจัดให้มีการปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ เพื่อพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิภายใน 30
วัน นับจากวันกาหนดการใช้สิทธิที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหนุ้ สามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิได้อย่างเพียงพอ
ทัง้ นีเ้ พื่อทาการตรวจสอบรายชื่อผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิเท่านัน้ ซึง่ การปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
จะไม่มีผลกระทบต่อราคาซือ้ ขายใบสาคัญแสดงสิทธิแต่อย่างใด
การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 8.1 บริษัทฯ จะชาระเป็ นเงินโอน หรือให้เป็ นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ
(แล้วแต่กรณี) และจะจัดส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่ระบุในใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิซือ้
หุน้ สามัญภายใน 30 วัน นับจากวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิขา้ งต้น และให้ถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิได้รบั เงินค่าเสียหายคืนแล้วโดยชอบและไม่มีสทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป
8.2 การคานวณค่าเสียหายที่บริษัทฯ จะชดใช้ให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามข้อ 8.1
มีสตู รการคานวณ ดังนี ้
ค่าเสียหายต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย = A x [MP – EP]
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โดยที่

A

คือ

จ านวนหุ้น สามัญ ที่ ไม่สามารถจัด ให้มี และ/หรือ เพิ่ ม ขึน้ ตามอัต ราการใช้สิท ธิ ที่
เปลีย่ นแปลงเพิ่มขึน้ 1 หน่วย

MP

คือ

ราคาเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้ สามัญของบริษัทฯ ในวันกาหนดการใช้สิทธิ ในแต่ละ
รอบ ซึ่งผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ มาแสดงความจานง
ในการใช้สิทธิ (ราคาเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้ สามัญของบริษัทฯ) คานวณจาก มูลค่า
ซือ้ ขายหุน้ สามัญทัง้ หมดของบริษัทฯ หารด้วย จานวนหุน้ สามัญของบริษัทฯ ที่มีการ
ซือ้ ขายทัง้ หมดในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ)

EP

คือ

ราคาการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิ ต ามเงื่อนไขการปรับ
สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สทิ ธิ และ/หรือ อัตราการใช้สทิ ธิ

8.3 การชดใช้คา่ เสียหายตามข้อนีใ้ ห้ถือเป็ นที่สดุ
อนึ่ง ในกรณีผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิซงึ่ เป็ นคนต่างด้าว (ทัง้ บุคคลธรรมดาและนิติบคุ คล) ไม่สามารถใช้สิทธิได้
เนื่องจากข้อจากัดในเรื่องอัตราส่วนการถือหุน้ ของคนต่างด้าว ซึ่งข้อบังคับบริษัทฯ กาหนดว่าการถือหุน้ ของคน
ต่างด้าวจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ ในกรณีเช่นนี ้ บริษัทฯ
จะไม่ชดเชยค่าเสียหายหรือดาเนินการอื่นใดให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิซงึ่ เป็ นคนต่า งด้าว และผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิซงึ่ เป็ นคนต่างด้าวไม่มีสทิ ธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกร้องให้บริษัทฯ ชดใช้ใด ๆ ทัง้ สิน้
9. ตลำดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขำย
บริษัทฯ จะนาใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้ นี ้ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายใน 30 วัน นับจาก
วันที่บริษัทฯ ได้ดาเนินการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิแล้วเสร็จ
10. ตลำดรองของหุน้ สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สทิ ธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัทฯ จะนาหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกเสนอขายในครัง้ นี ้ เข้าจดทะเบียนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายใน 30 วัน นับจากวันกาหนดการใช้สิทธิ แต่ละครัง้ ทัง้ นี ้
เพื่อให้หนุ้ สามัญดังกล่าวสามารถทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกับหุน้ สามัญเดิมของบริษัทฯ
11. กำรดำเนินกำรหำกบริษัทฯ ไม่สำมำรถหำตลำดรองให้กับใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวมีคณ
ุ สมบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อ ง การรับ หลัก ทรัพย์จดทะเบีย น การเปิ ด เผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพ ย์จดทะเบี ยนใน “ตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ” พ.ศ. 2563 (รวมทัง้ ที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยไม่มีขอ้ กาหนดอื่นที่ตา่ งไปจากใบสาคัญแสดงสิทธิท่วั ไป
(รวมทัง้ ที่แก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ ตาม หากบริษัทฯ ไม่สามารถหาตลาดรองได้ บริษัทฯ จะเป็ นตัวกลางให้ผถู้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้รบั จัดสรรมาเสนอขายต่อผูส้ นใจลงทุนในราคาเสนอซือ้ และเสนอขายที่พอใจกันทัง้ 2 ฝ่ าย
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12. กำรดำเนินกำรหำกมีหุ้นสำมัญที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
หากมีหนุ้ สามัญที่เหลือจากการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะเสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุน้ ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาลดทุนหุน้ สามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิต่อไป ทัง้ นี ้ ให้เป็ นไป
ตามข้อกาหนด เงื่อนไข และวิธีการที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่แก้ไข
เพิ่มเติม) ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ และสานักงาน ก.ล.ต.
13. จำนวนหุ้นสำมัญที่รองรับเมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้
 จานวนหุน้ ที่มีอยูเ่ ดิม
 หุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ

จานวน

1,651,175,658 หุน้

 หุ้น ที่ จั ด สรรไว้ เพื่ อ รองรับ การออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม (Right Offering)

จานวน

495,352,697 หุน้

 หุน้ ที่จดั สรรไว้ เพื่อเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บคุ คล
ในวงจากัด (Private Placement)

จานวน

165,117,566 หุน้

จานวน

513,056,980 หุน้

จานวน

312,530,849 หุน้

หมายเหตุ: หุน้ ทีจ่ ดั สรรไว้เพือ่ รองรับการออกและเสนอขายให้แก่ผู ้
ถือหุน้ เดิม (Right Offering) และเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด
(Private Placement) ไม่ว่ากรณีใดก็ตามจะต้องมีจานวนรวมกันไม่
เกิน 495,352,697 หุน้ หรือคานวณรวมไม่เกินร้อยละ 30 ของทุน
จดทะเบียนชาระแล้วของบริษัทฯ
 จานวนหุน้ ที่จดั สรรไว้ เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 6 (METAW6) ที่ออกให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ
 จานวนหุน้ ที่จัดสรรไว้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ที่จะซื อ้ หุ้นสามัญของบริษั ทฯ ครัง้ ที่ 5 (METAW5) ที่ออกให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ซึง่ ได้รบั การอนุมตั ิ
จากที่ ประชุ มผู้ถื อหุ้นสามัญประจ าปี 2564 เมื่ อวันที่ 29
เมษายน 2564 และได้รบั อนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามารถเพิ่ม
ทุนเพื่ อรองรับสิ ทธิ ดังกล่าวจากที่ ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครัง้ ที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 และได้
จาหน่ายใบสาคัญแสดงสิทธิแก่ผถู้ ือหุน้ ไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อ
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 โดยให้การจัดสรรหุน้ สามัญตาม
ข้อ 4. เป็ นไปตามข้อกาหนดสิทธิ การใช้สิทธิ ตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ (META-W5)
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 จานวนหุน้ ที่จัดสรรไว้ เพื่อรองรับการปรับสิทธิ การใช้สิทธิ
ซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุน้
สามัญของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 5 (META-W5) ตามข้อ 3.3.1
(ง) ของข้อ กาหนดสิท ธิ การใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดง
สิทธิ ที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ (META-W5) ด้วยเหตุ
บริษัทฯ ได้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของ
บริษัทฯ ครัง้ ที่ 6 (META-W6)
 จานวนหุน้ ทัง้ หมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขาย
ให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม (Right Offering) และ/หรือ เสนอขายแก่
บุคคลในวงจากัด (Private Placement) และใบสาคัญแสดง
สิทธิทงั้ จานวน

จานวน

100,000,000 หุน้

จานวน

2,146,528,355 หุน้

ดังนัน้ จานวนหุน้ ที่จดั สรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ออกให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมในครัง้ นี ้ คิดเป็ น
ร้อยละ 31 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ จานวน 1,651,175,658 หุน้ 1 ณ วันประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ซึง่ มีมติให้ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565
14. กำรออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในกรณีที่ใบสาคัญแสดงสิทธิสญ
ู หาย ถูกขโมย ถูกทาลาย ฉีกขาด หรือเลอะเลือน ให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธินามา
ยื่นให้แก่นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิก่อนที่จะมีการออกใบแทนให้ ณ สานักงานของนายทะเบียนใบสาคัญแสดง
สิทธิ โดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องรับผิดชอบสาหรับค่าใช้จ่า ยต่าง ๆ และตามที่นายทะเบียนใบสาคัญแสดง
สิทธิ และบริษัทฯ จะได้กาหนดไว้ตามสมควร
15. กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ
15.1 การแก้ไขส่วนที่มิใช่สาระสาคัญหรือที่ตอ้ งดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดสิทธิ ในเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิที่มิใช่สาระสาคัญของผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิทธิ เช่น แก้ไขขัน้ ตอนการใช้สทิ ธิ หรือเรือ่ งที่เห็นได้วา่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ง
หรือ ในส่ว นซึ่งไม่ท าให้สิท ธิ ข องผู้ถื อ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ด ้อ ยลง หรือ เพื่ อ ให้เ ป็ น ไปตามบทบัญ ญัติ หรือ
หลัก เกณฑ์ที่ กาหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพ ย์แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ หรือ กฎหมายอื่ นใดที่เกี่ ยวข้อง
กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือข้อบังคับของ สานักงาน ก.ล.ต. ที่
เกี่ยวข้อง ให้บริษัทฯ กระทาโดยไม่ตอ้ งได้รบั ความยินยอมจากที่ประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิภายหลังจาก
ที่ได้แจ้งให้สานักงาน ก.ล.ต. ได้ทราบแล้ว ทัง้ นี ้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดสิทธิดงั กล่าวจะต้องไม่เป็ น

1

((จานวนหุน้ รองรับ warrant ที่เสนอขายในครัง้ นี)้ +
(จานวนหุน้ รองรับ CD หรือ warrant ที่เสนอขายในครัง้ อื่น ซึง่ ไม่รวมหุน้ ที่จดั ไว้รองรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant))
(จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ ซึง่ รวมจานวนหุน้ ที่จะออกใหม่อ่ืนที่บริษัทฯ จะเสนอขายควบคูก่ บั warrant ในครัง้ นี)้
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การขยายอายุใบสาคัญแสดงสิทธิหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาหรืออัตราการใช้สิทธิ ยกเว้นการปรับสิทธิ
ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่ระบุไว้ในข้อ 3.3
15.2 การแก้ไขเปลีย่ นแปลงที่เป็ นสาระสาคัญ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดสิทธิ นอกจากกรณีขอ้ 15.1 ต้องได้รบั ความยินยอมจากบริษัทฯ และมติที่
ประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิแล้วแต่กรณี และได้แจ้งให้สานักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว
15.3 การแจ้งข้อกาหนดสิทธิที่แก้ไขเปลีย่ นแปลง
ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ จะแจ้งให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบ SET Link โดยทันที หลังจากที่มี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดสิทธิ และจะจัดส่งข้อกาหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดง
สิทธิ เมื่อได้รบั การร้องขอภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการร้องขอ โดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความ
ประสงค์ที่จะขอรับข้อกาหนดสิทธิ ที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในหัวข้อ
2.3.5 นอกจากนัน้ บริษัทฯ จะจัดส่งข้อกาหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ และ
สานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีการแก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อกาหนดสิทธิ
15.4 การแก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อกาหนดสิทธิตอ้ งไม่ขดั ต่อกฎหมาย
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดสิทธิ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดทัง้ ข้อกาหนดแห่งประกาศ ทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใดของสานักงาน ก.ล.ต.
รวมทัง้ ที่จะเพิ่มเติมภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รบั อนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิแล้ว
16. กำรประชุมผู้ถอื ใบสำคัญแสดงสิทธิ
16.1 ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิมีสิทธิเรียกประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ไม่วา่ ในเวลาใด ๆ อย่างไรก็ตาม การ
เรียกประชุมจะต้องไม่ใช่เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิทธิ เรื่องการขยายอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือการ
เปลีย่ นแปลงราคาหรืออัตราการใช้สทิ ธิ ยกเว้นการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.3
16.2 ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนรวมกันแล้วไม่
น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจานวนหน่วยทัง้ หมดของใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ยังมิได้ใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิ ไปแล้ว
บางส่วน ณ ขณะนัน้ อาจร้องขอให้ผอู้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิเรียกประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้
ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องเรียกประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิโดยเร็ว ซึ่งต้องไม่เกิน 30 วันนับแต่วนั ที่
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิมีคาขอเป็ นหนังสือให้ผอู้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิเรียกประชุมผูถ้ ื อใบสาคัญ
แสดงสิทธิ หรือนับแต่วนั ที่เกิดกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก) หากมีการเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิทธิในสาระสาคัญตามที่กาหนดไว้ในข้อ 15.2 ข้างต้น
(ข) หากมีเหตุการณ์สาคัญซึง่ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ยงั มิได้ใช้สทิ ธิหรือใช้สทิ ธิไป
แล้วบางส่วนรวมกันแล้วไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของจานวนหน่วยทัง้ หมดของใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ยงั
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มิได้ใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ณ ขณะนัน้ เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิ หรือความสามารถของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิในการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดสิทธิ
ในกรณีที่ผอู้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่เรียกประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิตามวรรคก่อน ให้ผถู้ ือใบสาคัญ
แสดงสิท ธิ ที่ ถื อ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ที่ ยัง มิ ได้ใ ช้สิท ธิ ห รือ ใช้สิท ธิ ไปแล้ว บางส่ว นรวมกัน แล้ว ไม่น ้อ ยกว่า
ร้อยละ 25 ของจานวนหน่วยทัง้ หมดของใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ยงั มิได้ใช้ สิทธิ หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ณ
ขณะนัน้ ดาเนินการเรียกประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้
16.3 ในกรณีที่มีการจัดประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะดาเนินการปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อกาหนดสิทธิของ
ผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิทธิ ในการเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็ น
ระยะเวลาไม่เกิน 21 วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
16.4 ในการเรียกประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ว่าจะเป็ นการเรียกประชุมเนื่องจาก ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่
ยังมิได้ใช้สิทธิหรือที่ใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนร้องขอ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุม ให้บริษัทฯ
จัดทาหนังสือนัดประชุม โดยระบุ สถานที่ วัน เวลา ผูท้ ี่ ขอให้เรียกประชุมและเรื่องที่พิจารณาในที่ประชุม และ
จัดส่งให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนแต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ที่
ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ในวันปิ ดสมุดทะเบียน เพื่อกาหนดสิทธิ ในการเข้าร่วม
ประชุมไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมในแต่ละครัง้
16.5 ในการประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ใช้สทิ ธิหรือใช้สทิ ธิไปแล้วบางส่วนซึง่ มี
สิทธิในการเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บคุ คลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทน
ตนก็ได้ โดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนใบสาคัญ
แสดงสิทธิกาหนดต่อประธานที่ประชุมหรือผูท้ ี่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริม่ การประชุม
16.6 ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ มี คะแนนเสีย งเท่ากับจ านวนหน่วยของใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่ถืออยู่ โดยใบสาคัญแสดงสิทธิหนึง่ หน่วยมีหนึง่ เสียง ผูเ้ ป็ นประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนนอกจากสิทธิที่ตนมีอยูใ่ นฐานะผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
16.7 ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มีสว่ นได้เสียในข้อพิจารณาอันใด ซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติ ไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในข้อพิจารณานัน้ ๆ
16.8 ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่มีสทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิทธิที่ยงั ไม่ได้ใช้สทิ ธิหรือใช้สทิ ธิไปแล้วบางส่วน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยไม่รวมถึง
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มีสว่ นได้เสียซึง่ จะไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อนัน้
16.9 ในการประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จัดขึน้ โดยบริษัทฯ ให้ประธานกรรมการบริษัทฯ หรือบุค คลที่ได้รบั
มอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทฯ ทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผู้
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นผูจ้ ดั ประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิลง
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มติเห็นชอบคัดเลือก นอกเหนือไปจากประธานกรรมการบริษัท ฯ หรื อบุคคลที่ประธานกรรมการบริษั ท ฯ
มอบหมาย โดยประธานที่ประชุมไม่มีสทิ ธิออกเสียงชีข้ าด
16.10 องค์ประชุมในการประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ จะต้องประกอบด้วย ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ใช้
สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน และ/หรือ ผูร้ บั มอบฉันทะมาประชุม ถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิรวมกันได้ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 25 ของจานวนหน่วยทัง้ หมดของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ใช้สทิ ธิหรือใช้สทิ ธิไปแล้วบางส่วนจึง
ครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 45 นาที ยังมีผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิเข้าร่วม
ประชุมยังไม่ครบเป็ นองค์ประชุม ให้ถือว่าการประชุมเป็ นอันระงับไป หากการประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
นัน้ เป็ นการเรียกนัดโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ ให้นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวัน
กาหนดประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ แรก และให้บริษัทฯ ดาเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุ มไปยังผู้
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทกุ รายตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ขา้ งต้น ซึ่งในการประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่บงั คับ
ว่าจะต้องครบองค์ประชุม ส่วนกรณีที่การประชุมดังกล่าวจัดขึน้ โดยการร้องขอของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ใน
กรณีนบี ้ ริษัทฯ ไม่จาเป็ นต้องเรียกประชุมใหม่และให้ถือว่าไม่มีการแก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อกาหนดสิทธิ
16.11 มติที่ประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหน่วย
ของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ยงั มิได้ใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิ ไปแล้วบางส่วนทัง้ หมด ณ ขณะนัน้ ซึ่งถือโดยผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิซงึ่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และได้ออกเสียงลงคะแนนในมตินนั้
16.12 มติโดยชอบซึ่งที่ประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนัน้ ให้ถือว่ามีผลผูกพันผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิทธิทกุ ราย ไม่วา่ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธินนั้ จะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม
16.13 ภายหลังจากบริษัทฯ ดาเนินการจัดประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งมติของที่ประชุมผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบ SET Link โดยเร็ว
16.14 บริษัทฯ จะดาเนินการจัดทาและบันทึกรายงานการประชุม และเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวไว้ที่สานักงานใหญ่ของ
บริษัทฯ รายงานการประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อโดยประธานให้ถือว่าเป็ นหลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการทัง้ หลาย
ที่ได้ประชุมกันนัน้ และให้ถือว่าการประชุมกิจการที่ประชุมและมติทงั้ หลายได้กระทาโดยถูกต้อง และบริษัทฯ จะ
จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ภายในระยะเวลา 15 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ
ได้รบั การร้องขอรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าวเป็ นหนังสือจากผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิรายดังกล่าว
16.15 ในการประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ หรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมายจากบริษัทฯ และที่ปรึกษาของบริษัทฯ
มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้คาอธิ บายในที่ประชุมผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิได้
16.16 บริษัทฯ จะเป็ นผูช้ าระค่าใช้จ่ายตามสมควรที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
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16.17 กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดประชุมได้ทนั ภายในอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขใด ๆ
ที่เกี่ยวข้องในข้อกาหนดสิทธิแล้ว ให้ถือว่าการดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิทธิยตุ ิลงและให้ถือว่าไม่ได้มีการจัดประชุมในครัง้ นัน้
17. ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมำยที่ใช้บังคับ
ข้อกาหนดสิทธิ นี ้ จะมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ไปจนถึงวันใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย โดยข้อกาหนด
สิทธินีจ้ ะใช้บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีขอ้ ความใด ๆ ในข้อกาหนดสิทธินีข้ ดั หรือแย้งกับกฎหมาย
หรือประกาศใด ๆ ที่มีผลบังคับตามกฎหมายกับใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ขอ้ ความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าว
บังคับกับใบสาคัญแสดงสิทธิแทนข้อความของข้อกาหนดสิทธิเฉพาะส่วนที่ขดั หรือแย้งกันนัน้

ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

____________________________________
(นายศุภศิษฏ์ โภคินจารุรศั มิ)์
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม

___________________________________
(นายออง ทีฮา)
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
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