ข้อกำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำทีข่ องผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สำมัญของ
บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1 (LEO-W1)
ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 1 ที่จดั สรรให้แก่ผถู้ ือหุน้
เดิมของบริษัทที่จองซือ้ และได้รบั กำรจัดสรรหุน้ หุน้ กูแ้ ปลงสภำพของบริษัท ครัง้ ที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผูอ้ อก
หุน้ กูแ้ ปลงสภำพมีสิทธิไถ่ถอนหุน้ กูแ้ ปลงสภำพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้แปลงสภำพ”) ตำมสัดส่วนจำนวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้
แต่ละรำยถืออยู่ โดยไม่จดั สรรให้ผถู้ ือหุน้ ที่จะทำให้บริษัท มีหน้ำที่ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ (Preferential Public Offering: PPO)
(“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1” หรือ “LEO-W1”) ชนิดระบุช่ือผูถ้ ือและสำมำรถโอนเปลี่ยนมือได้ ออกโดยบริษัท ลีโอ โกลบอล
โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ตำมมติท่ปี ระชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2565 เมื่อ
วันที่ 28 เมษำยน 2565
ผู้ถื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ จ ะได้รับ สิ ท ธิ ต ำมที่ ไ ด้ก ำหนดไว้ใ นข้อ ก ำหนดสิ ท ธิ โดยผู้อ อกใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องผูกพันตำมข้อกำหนดสิทธิฉบับนีท้ ุกประกำร และให้ถือว่ำผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิทธิได้
รับทรำบและเข้ำใจข้อกำหนดต่ำงๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็ นอย่ำงดีแล้ว รวมทั้งได้ให้ควำมเห็นชอบกับกำรแต่งตัง้ นำยทะเบียน
ใบสำคัญแสดงสิทธิและข้อกำหนดต่ำง ๆ ในสัญญำแต่งตัง้ นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิดว้ ย ทัง้ นี ้ ผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิทธิ
จะจัดให้มีกำรเก็บรักษำสำเนำข้อกำหนดสิทธิและสัญญำแต่งตัง้ นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ ณ สำนักงำนใหญ่ ของผูอ้ อก
ใบสำคัญแสดงสิทธิ และสำนักงำนใหญ่ของนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบ
สำเนำข้อกำหนดสิทธิและสัญญำต่ำงๆ ได้ในวันและเวลำทำกำรของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือนำยทะเบียนใบสำคัญแสดง
สิทธิดงั กล่ำว (แล้วแต่กรณี)
คำจำกัดควำม
คำและข้ อควำมต่ำงๆ ทีใ่ ช้ อยู่ในข้ อกำหนดสิทธิให้ มคี วำมหมำยดังต่อไปนี้
ข้อกำหนดสิทธิ

: ข้อกำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผูอ้ อกและผูถ้ ือใบสำคัญแสดง
สิ ท ธิ ท่ี จ ะซื อ้ หุ้นสำมัญของบริษั ท ลี โอ โกลบอล โลจิ สติ กส์ จ ำกัด
(มหำชน) ครัง้ ที่ 1 ("LEO-W1”) ฉบับนี ้ (รวมถึงที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)

ตลำดหลักทรัพย์

: ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

: บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลหรือ
นิติบุคคลอื่นที่ดำเนินกิจกำรรับฝำกหลักทรัพย์ได้ตำมกฎหมำยซึ่ง
เข้ำรับทำหน้ำที่แทน

ใบสำคัญแสดงสิทธิ

: ใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ท่ี จ ะซื ้อ หุ้ น สำมั ญ ของบริ ษั ท ลี โอ โกลบอล
โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 1 ที่จดั สรรและเสนอขำยให้แก่ผถู้ ือ
หุน้ เดิมของบริษัทที่ จองซือ้ หุน้ กูแ้ ปลงสภำพตำมสัดส่วนกำรถือหุน้
โดยไม่ จั ดสรรให้ผู้ถื อหุ้นที่ จะท ำให้ บริ ษั ท มี หน้ำที่ ตำมกฎหมำย
ต่ำงประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ชนิดระบุช่ือผูถ้ ือและ
โอนเปลี่ยนมือได้
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ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ

: ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่ อ ใช้แ ทนใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ ท่ี จ ะซือ้ หุ้น
สำมัญของบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 1

บริษัท หรือ ผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิทธิ

: บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ประกำศ ทจ.34/2551

: ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง กำรขอ
อนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ ที่
ออกใหม่และหุน้ ที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15
ธันวำคม 2551 (รวมถึงที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)

ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ

: ผูท้ รงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สำมัญของ บริษัท ลีโอ
โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 1 และให้รวมถึงผู้ทรง
สิทธิในใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัท

สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ

: หมำยถึง สิทธิทั้งปวงในใบสำคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซือ้ หุ้นสำมัญของ
บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 1 ภำยใต้
ข้อกำหนดสิทธิ นีแ้ ละ/หรือภำยใต้กฎหมำยที่เกี่ ยวข้อง (ถ้ำมี) อัน
รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพำะ) สิทธิในกำรซือ้ หุน้ รองรับ สิทธิในกำรเข้ำ
ร่ ว มประชุ ม และสิ ท ธิ ใ นกำรลงคะแนนเสี ย งในกำรประชุ ม ผู้ถื อ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ

: ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้
สำมัญของบริษัท ระหว่ำงเวลำ 09.00 – 15.00 น. ภำยในระยะเวลำ
5 วัน ท ำกำร ก่ อ นวัน ใช้สิท ธิ ใ นแต่ ละครั้ง ยกเว้น กำรใช้สิท ธิ ค รัง้
สุดท้ำย กำหนดให้มีระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิครัง้
สุดท้ำยจะต้องไม่นอ้ ยกว่ำ 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำย

วันกำหนดกำรใช้สิทธิ

: วันที่ 26 มกรำคม 2566
วันที่ 26 กรกฎำคม 2566
วันที่ 26 มกรำคม 2567 และ
วันที่ 26 กรกฎำคม 2567

วันใช้สิทธิครัง้ แรก

: วันที่ 26 มกรำคม 2566

วันใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำย

: วันที่ 26 กรกฎำคม 2567

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

: วันที่ 27 กรกฎำคม 2565
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วันทำกำร

: วันที่ตลำดหลักทรัพย์เปิ ดทำกำรตำมปกติ ซึ่งไม่ใช่วันเสำร์หรือวัน
อำทิ ต ย์ หรื อ วัน อื่ น ใดที่ ธ นำคำรแห่ งประเทศไทยประกำศให้เป็ น
วันหยุดของธนำคำรพำณิชย์

ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์

: บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลหรือ
นิติบุคคลอื่นที่ดำเนินกิจกำรรับฝำกหลักทรัพย์ได้ตำมกฎหมำยซึ่ง
เข้ำรับทำหน้ำที่แทน

สำนักงำน ก.ล.ต.

: สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

สมุดทะเบี ยนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อ สมุด : สมุดทะเบี ยนหรื อแหล่ งข้อมู ลทำงทะเบี ยนซึ่ งบั นทึ กรำยละเอี ยด
ทะเบียน
เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 และผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครัง้
ที่ 1 ที่เก็บรักษำโดยนำยทะเบียน เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 กำรโอน กำรจำนำ กำรอำยัด กำรออกใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 ใบใหม่ ตำมหลักเกณฑ์ท่กี ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และประกำศของคณะกรรมกำรกำกับ
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลั ก ทรั พ ย์ หรื อ ประกำศของส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือประกำศของ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่เกี่ยวข้อง

3

1. รำยละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัทจะออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนไม่เกิน 25,500,000 หน่วย ที่จดั สรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมที่จองซือ้
หุ้นกู้แปลงสภำพของบริษัท ครัง้ ที่ 1/2565 ตำมสัดส่วนกำรถื อหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บ ริษัท มีหน้ำที่ตำม
กฎหมำยต่ำงประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ที่มีรำยชื่อปรำกฏอยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 พฤษภำคม
2565 (Record Date) ในอัตรำส่วน 1 หน่วยหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ ต่อ 100 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 โดยมีรำยละเอียด
ของใบสำคัญแสดงสิทธิท่เี สนอขำยดังต่อไปนี ้
1.1 ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ทีอ่ ยู่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

: บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
: เลขที่ 251-251/1 ซอยภักดี ถนนพระรำม 3 แขวงบำงคอแหลม เขต
บำงคอแหลม กทม. 10120
ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ
: ใบส ำคั ญแสดงสิ ทธิ ท่ี จะซื ้อ หุ้ นสำมั ญของบริ ษั ท ลี โอ โกลบอล
โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 1 ที่จดั สรรและเสนอขำยให้แก่ผถู้ ือหุน้
เดิมของบริษัทที่จองซือ้ และได้รบั กำรจัดสรรหุน้ กูแ้ ปลงสภำพของบริษทั
ครัง้ ที่ 1/2565 ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ โดยไม่จัดสรรให้ผูถ้ ือหุน้ ที่จะทำ
ให้บริ ษั ท มี หน้ำที่ ตำมกฎหมำยต่ ำงประเทศ (Preferential Public
Offering: PPO) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1” หรือ “LEO-W1”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ
: ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัท ชนิดระบุช่ื อผู้ถือ
และโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทอี่ อกและ : ไม่เกิน 25,500,000 หน่วย (ยี่สิบห้ำล้ำนห้ำแสนหน่วย)
เสนอขำย
จำนวนหุ้นสำมัญทีส่ ำรองเพือ่ รองรับ : ไม่เกิน 25,500,000 หุน้ (มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.50 บำท) ซึ่ง
กำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
• คิดเป็ นร้อยละ 7.97 ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมด
ของบริษัท ในปั จจุบนั หรือ
• คิดเป็ นร้อยละ 13.28 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วของ
บริ ษั ท ณ วัน ประชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษั ท ครั้ง ที่ 3/2565
ประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2565 รวมกับจำนวนหุ้น ที่
รองรับ หุ้น กู้แ ปลงสภำพ จ ำนวน 17,000,000 หุ้น และกำร
ออกเสนอขำยใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ท่ี จ ะซื ้อ หุ้น สำมัญ ของ
บริษัท ครัง้ ที่ 1 (LEO-W1) จำนวน 25,500,00 หุน้ ที่ออกและ
จัดสรรในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2565
ทัง้ นี ้ จำนวนหุน้ รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ท่ีเสนอขำยในครัง้
นี ้ เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่ บริษัท จัดสรรไว้เพื่อรองรับหุ้น กู้
แปลงสภำพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ ในครัง้ อื่น (ถ้ำ
มี) มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้
แล้วทัง้ หมดของบริษัท
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วิธีกำรเสนอขำย

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย
อำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

วันทีอ่ อกและเสนอขำยใบสำคัญ
แสดงสิทธิ
อัตรำกำรใช้สิทธิ

: บริษัทเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่จองซือ้ และ
ได้รบั กำรจัดสรรหุน้ กูแ้ ปลงสภำพตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ โดยบริษัท
จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซือ้ หุ้นกู้แปลงสภำพ
ตำมสัดส่วนกำรจองซือ้ โดยไม่จดั สรรให้ผถู้ ือหุน้ ที่จะทำให้บริษัท มี
หน้ำ ที่ ต ำมกฎหมำยต่ ำงประเทศ (Preferential Public Offering:
PPO) (โดยไม่คิดมูลค่ำ) ในอัตรำส่วน 1 หน่วยหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ ต่อ
100 หน่ ว ยใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ครั้ง ที่ 1 (LEO-W1) โดยบริ ษั ท
ก ำหนดรำยชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น สำมัญ ที่ มี สิ ท ธิ จ องซื ้อ หุ้น เพิ่ ม ทุ น พร้อ ม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 31 พฤษภำคม 2565
: หน่วยละ 0 บำท (ศูนย์บำท)
: อำยุ 2 ปี นับแต่วนั ที่ออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1
(LEO-W1) ซึ่งวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ คือวันที่ 27 กรกฎำคม
2565 และวั น ที่ ค รบก ำหนดคื อ วั น ที่ 26 กรกฎำคม 2567 โดย
ใบสำคัญแสดงสิทธิจะพ้นสภำพจำกกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในวันถัดไป โดยบริษัทจะไม่ขยำยอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
และไม่มีขอ้ กำหนดเรียกให้ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใช้สิทธิก่อน
กำหนด
: วันที่ 27 กรกฎำคม 2565

: ใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ 1 หน่ ว ยต่ อ 1 หุ้น สำมั ญ ใหม่ (อำจมี ก ำร
เปลี่ยนแปลงได้ภำยหลังตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ)
รำคำกำรใช้สิทธิ
: 22.00 บำท ยกเว้นกรณีกำรปรับรำคำใช้สิทธิ ตำมเงื่อนไขกำรปรับ
สิทธิ ทัง้ นี ้ ในกรณีท่มี ีกำรปรับรำคำใช้สิทธิ รำคำใช้สิทธิของใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 ต่อหน่วยภำยหลังกำรปรับรำคำใช้สิทธิไม่ว่ ำใน
กรณีใดๆ จะไม่ต่ำกว่ำมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุน้ สำมัญของบริษัท
ระยะเวลำและกำหนดกำรใช้สิทธิ
: เป็ นไปตำมที่ระบุในข้อ 1.2
วันสิน้ สุดอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 26 กรกฎำคม 2567
ตลำดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ
: บริ ษั ท จะน ำใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ครั้ง ที่ 1 ไปจดทะเบี ย นเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/
หรือตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ตลำดรองของหุ้ น สำมั ญ ที่เ กิ ด จำก : บริษัทจะนำหุน้ สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
กำรใช้สิทธิ
ที่ อ อกและเสนอขำยในครั้งนี ้ เข้ำ จดทะเบี ยนเป็ น หลัก ทรัพย์จด
ทะเบี ย นในตลำดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และ/หรื อ ตลำด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
วิธีกำรและเงือ่ นไขกำรใช้สิทธิ
: เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1.2
สิทธิและผลประโยชน์อื่น ๆ
: หุน้ สำมัญที่ออกตำมกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิเท่ำ
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ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

เทียมกับหุน้ สำมัญของบริษัท ที่ออกไปก่อนหน้ำนีท้ กุ ประกำร
: เป็ นไปตำมที่ระบุในเอกสำรแนบท้ำย 1

1.2 วิธีกำรใช้สิทธิและเงือ่ นไขกำรใช้สิทธิ
1.2.1
วันกำหนดกำรใช้สิทธิ (Exercise Date)
ผูถ้ ือ ใบสำคัญ แสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 (LEO-W1) ใช้สิท ธิตำมใบสำคัญ แสดงสิทธิได้ในทุก 6 เดือ น ภำยหลังจำก
วันที่ออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 (LEO-W1) ได้แก่ วันที่ 26 มกรำคม 2566 วันที่ 26 กรกฎำคม 2566
วันที่ 26 มกรำคม 2567 และวันที่ 26 กรกฎำคม 2567 ระหว่ำงเวลำ 9.00 ถึง 15.00 น. ตลอดอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และ
วันใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำยจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอำยุครบกำหนด 2 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 26 กรกฎำคม 2567 โดย
ใบสำคัญแสดงสิทธิจะพ้นสภำพจำกกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดไปนับจำกวันใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำย และในกรณีท่ี
วันใช้สิทธิดงั กล่ำวตรงกับวันหยุดทำกำรของธนำคำรพำณิชย์ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดงั กล่ำวเป็ นวันทำกำรก่อนหน้ำวันใช้สิทธิ
นัน้ ๆ
1.2.2

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ

ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิซ่งึ ประสงค์จะใช้สิทธิในกำรซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัท จะต้องแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิซือ้
หุน้ สำมัญของบริษัท ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภำยในระยะเวลำ 5 วันทำกำรก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครัง้ (ต่อไปนีเ้ รียกว่ำ
“ระยะเวลำแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ”) ยกเว้นกำรใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำยกำหนดให้มีระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้
สิทธิครัง้ สุดท้ำยจะต้องไม่นอ้ ยกว่ำ 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำย (ต่อไปนีเ้ รียกว่ำ “ระยะเวลำแจ้งควำมจำนงในกำรใช้
สิทธิครั้งสุดท้ำย”)
ทั้งนี ้ บริษัทจะไม่มีกำรปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นในกรณีกำรใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำย
บริษัทจะปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำย และตลำดหลักทรัพย์จะทำกำรขึน้
เครื่องหมำย SP (ห้ำมกำรซือ้ ขำย) ล่วงหน้ำ 2 วันทำกำรก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน (ในกรณีท่วี นั ปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนสิทธิ
ใบสำคัญแสดงสิทธิวนั แรกตรงกับวันหยุดทำกำรของตลำดหลักทรัพย์ให้เลื่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนวันแรกเป็ นวันทำกำรก่อน
หน้ำ)
กำรแจ้งข่ำวเกี่ยวกับกำรใช้สิทธิ อัตรำกำรใช้สิทธิ รำคำที่จะซือ้ หุน้ สำมัญ ระยะเวลำในกำรใช้สิทธิ และระยะเวลำกำร
แจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรำยละเอียดดังกล่ำวอย่ำงน้อย 5 วันทำกำรก่อนระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงใน
กำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ในระบบเผยแพร่ขอ้ มูลผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ สำหรับวันใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำย บริษัท
จะแจ้งข่ำวดังกล่ำวผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้ มูลผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 14 วัน ก่อนวันปิ ด
สมุดทะเบียน พร้อมทั้งส่งรำยละเอียดดังกล่ำวให้กับผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิตำมรำยชื่อที่ปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนครัง้ สุดท้ำยทำงไปรษณียล์ งทะเบียนด้วย
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1.2.3

นำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์”)
93 ชัน้ 14 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์
: 0-2009-9999
โทรสำร
: 0-2009-9991
E-mail
: TSDCallCenter@set.or.th
Website
: http://www.set.or.th/tsd
นำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ จะรับผิดชอบต่อกำรปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งใน
สมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ชื่อและนำมสกุล สัญชำติและที่อยู่ของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ และรำยละเอียด
อื่นๆ ที่ศนู ย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะกำหนด ในกรณีขอ้ มูลไม่ตรงกัน บริษัทจะถือข้อมูลที่ปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ นข้อมูลที่ถูกต้อง ดังนั้น ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้ำที่ในกำรแจ้งกำรเปลี่ยนแปลง หรือ
แก้ไขข้อผิดพลำดในรำยละเอียดในกำรลงบันทึก ในสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิต่อนำยทะเบียนโดยตรง
บริษัทขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งกำรเปลี่ยนแปลง
ดังกล่ำวให้แก่ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิผ่ำนทำงระบบเผยแพร่ขอ้ มูล ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์
โดยเร็ ว และแจ้ง ให้สำนักงำน ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วัน รวมทั้ง บริ ษั ท จะด ำเนิ น กำรจัด ส่ ง หนัง สื อ แจ้ง กำร
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำวให้กบั ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิทำงไปรษณียล์ งทะเบียนด้วย
1.2.4

สถำนทีต่ ิดต่อในกำรใช้สิทธิ

(1) ติดต่อในกำรใช้สิทธิ
บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 251-251/1 ซอยภักดี ถนนพระรำม 3 แขวงบำงคอแหลม เขตบำงคอแหลม กทม. 10120
โทรศัพท์

: 0-2079-9888

โทรสำร

: -

Website

: http://www.leogloballogistics.com

ทั้งนี ้ ในกรณีท่ีบริษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรำยละเอียดให้กับผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิทธิทรำบผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้ มูลผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ต่อไป
(2) ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถติดต่อขอรับแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญได้ท่ีสำนักงำนของ
บริษัท หรือดำวน์โหลดได้จำกเวปไซต์ของบริษัท http://www.leogloballogistics.com ในระหว่ำงระยะเวลำ
กำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ หรือระยะเวลำแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำย
ในกรณีท่ีใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุน้ (Scripless System) ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีตอ้ งกำรใช้สิทธิตอ้ ง
แจ้งควำมจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญ
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แสดงสิทธิตำมที่ตลำดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ท่ที ำหน้ำที่เป็ นนำยหน้ำซือ้ ขำยหลักทรัพย์ (Broker) ของตน
และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่ำวจะดำเนินกำรแจ้งกับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับนำไปใช้เป็ นหลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญที่จะยื่นกับ
บริษัท เพื่อดำเนินกำรใช้สิทธิตำมที่ระบุขำ้ งต้นต่อไป
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญจะต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ
โดยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องปฏิบตั ิให้ถกู ต้องตำมข้อบังคับหรือกฎหมำยต่ำง ๆ ที่ใช้บงั คับเกี่ยวกับกำรใช้สิทธิจองซือ้ หุน้
สำมัญด้วย โดยดำเนินกำรและส่งเอกสำรดังต่อไปนีใ้ ห้แก่บริษัทตำมสถำนที่ติดต่อข้ำงต้น
(2.1) แบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญที่ได้กรอกข้อควำมถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนแล้วทุกรำยกำร
พร้อมลงนำมโดยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหำกผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ นนิติบคุ คล จะต้องลงนำมโดยผูม้ ี
อำนำจลงนำมของนิติบคุ คลนัน้ พร้อมประทับตรำสำคัญของนิติบคุ คล (ถ้ำมี)
(2.2) ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีระบุว่ำผูถ้ ือนัน้ มีสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิตำมจำนวนที่
ระบุอยู่ในแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สำมัญและหนังสือมอบอำนำจให้ผอู้ ื่นมำรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
ใบใหม่ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิท่ียงั ไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ำมี) (สำหรับผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิซ่งึ ได้มีกำรใช้สิทธิ
ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิเพียงบำงส่วน)
(2.3) หลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิ
(ก) บุคคลสัญชำติไทย
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนซึ่งยังไม่หมดอำยุ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(ข) บุคคลที่มิใช่สญ
ั ชำติไทย
สำเนำหนังสือเดินทำงซึ่งยังไม่หมดอำยุ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(ค) นิติบคุ คลในประเทศ
สำเนำหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ท่ีออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันใช้สิทธิ พร้อมรับรองสำเนำ
ถูกต้อง และเอกสำรหลักฐำนของผูม้ ีอำนำจลงลำยมือชื่อตำม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง (ยกเว้น
กรณีท่ศี นู ย์รบั ฝำกหลักทรัพย์หรือบริษัทผูฝ้ ำกหลักทรัพย์เป็ นผูโ้ อน/ผูร้ บั โอน ไม่ตอ้ งส่งหลักฐำนดังกล่ำว)
(ง) นิติบคุ คลต่ำงประเทศ
สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตัง้ บริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อน
วันใช้สิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง และเอกสำรหลักฐำนของผู้มีอำนำจลง
ลำยมือชื่อตำม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
ทั้งนี ้ หำกผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ส่งมอบหลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิตำมที่กล่ำวข้ำงต้น บริษัทจะถือว่ำผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิในครัง้ นั้น ๆ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทอำจใช้ดุลยพินิจในกำร
พิจำรณำในกำรให้ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตำมควำมเหมำะสม
(2.4) ชำระเงินตำมจำนวนในกำรใช้สิทธิตำมที่ระบุในแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญภำยในระยะเวลำ
ที่กำหนด โดยไม่เกินวันใช้สิทธิ โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี ้
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(ก) โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกชื่อบัญชี “บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)” ธนำคำร กรุ งเทพ
จำกัด (มหำชน) สำขำ สำนักงำนใหญ่สีลม บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 101-9-07494-5 โดยแนบหลักฐำนกำรโอน
เงินภำยในวันใช้สิทธิแต่ละครัง้
(ข) ชำระโดย เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊ำฟท์ ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือคำสั่งจ่ำยเงินธนำคำร โดยเช็คจะต้องลงวันที่ก่อน
วันที่ใช้สิทธิ 2 วัน และสำมำรถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหำนคร ภำยในวันใช้สิทธิแต่ละครัง้ โดยขีดคร่อมสั่งจ่ำย
“บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)” ทัง้ นี ้ กำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญดังกล่ำวจะสมบูรณ์ตอ่ เมื่อ
บริษัทสำมำรถเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่ำวได้แล้วเท่ำนัน้ หำกเรียกเก็บเงินไม่ได้ดว้ ยเหตุใดๆ ที่มิได้เกิดจำก
บริษัท ให้ถือว่ำผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใช้สิทธิดงั กล่ำว และบริษัทตกลงให้ถือเป็ นกำร
ยกเลิกกำรขอใช้สิทธิในครัง้ นัน้ แต่ทงั้ นีไ้ ม่เป็ นกำรตัดสิทธิผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญใน
ครัง้ ต่อไป เว้นแต่เป็ นกำรยกเลิกกำรใช้สิทธิในครัง้ สุดท้ำยให้ถือว่ำหมดสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สำมัญตำมใบสำคัญ
แสดงสิทธิดงั กล่ำวอีกต่อไป
หมำยเหตุ : ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญจะเป็ นผูร้ บั ภำระค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี และ/หรืออำกร
แสตมป์ ทั้งหมด (ถ้ำมี) ตำมบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎำกรว่ำด้วยหมวดอำกรแสตมป์ หรือข้อบังคับ หรือกฎหมำยอื่นที่
เกี่ยวข้อง หรือบังคับใช้ในกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ำมี)
(3) จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิท่ขี อใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญไม่ว่ำในกรณีใด ๆ ต้องไม่ต่ำกว่ำ 100 หุน้ สำมัญ
และจะต้องเป็ นจำนวนเต็มเท่ำนั้น แต่ในกรณีท่ีผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิในกำรซือ้ หุน้ ต่ำกว่ำ 100 หุน้
สำมัญ จะต้องใช้สิทธิในกำรซือ้ หุน้ สำมัญในครัง้ เดียวทัง้ จำนวน โดยอัตรำกำรใช้สิทธิเท่ำกับใบสำคัญแสดงสิทธิ
หนึ่งหน่วยต่อหนึ่งหุน้ สำมัญ เว้นแต่จะมีกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 4.
(4) จำนวนหุน้ สำมัญที่จะออกเมื่อมีกำรใช้สิทธิ จะคำนวณโดยกำรนำจำนวนเงิน ในกำรใช้สิทธิซ่งึ ผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิทธิได้ชำระตำมที่กล่ำวข้ำงต้น หำรด้วยรำคำกำรใช้สิทธิในขณะที่มีกำรใช้สิทธินนั้ โดยบริษัทจะออกหุน้
สำมัญเป็ นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิคูณด้วยอัตรำกำรใช้สิทธิ หำกมีกำรปรับ
รำคำกำรใช้สิทธิและ/หรืออัตรำกำรใช้สิทธิแล้ว ทำให้มีเศษเหลืออยู่จำกกำรคำนวณดังกล่ำว บริษัทจะไม่นำ
เศษดังกล่ำวมำคิดคำนวณและจะชำระเงินที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิดงั กล่ำวคืนให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิโดย
ไปรษณียล์ งทะเบียนภำยใน 14 วัน นับจำกวันใช้สิทธิในแต่ละครัง้ โดยไม่มีดอกเบีย้
ทัง้ นี ้ หำกบริษัทได้ทำกำรส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิโดยกำรส่งมอบทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมที่อยู่
ที่ระบุไว้ในแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รบั เงินคืนแล้วโดยชอบ และผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ หรือค่ำเสียหำยใด ๆ อีกต่อไป
ในกรณีท่ตี อ้ งมีกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำกำรใช้สิทธิตำมเกณฑ์กำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิตำมที่ระบุใน
เงื่อนไขกำรปรับสิทธิ และมีเศษของจำนวนหุน้ สำมัญที่จะได้รบั จำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ตดั เศษของหุน้ ทิง้
(5) หำกบริษัทได้รบั หลักฐำนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ครบตำมจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิซือ้
หุน้ สำมัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่ำข้อควำมที่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้
สิทธิ ซือ้ หุ้นสำมัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือปิ ดอำกรแสตมป์ ไม่ครบถ้วนถูกต้ องตำมข้อบังคับหรือ
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กฎหมำยต่ำง ๆ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำกำรแก้ไขเพื่อให้เป็ นไปตำมเงื่อนไขก่อนวันที่ใช้สิทธิ มิฉะนัน้
แล้วบริษัทจะถือว่ำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิในครัง้ นัน้ สิน้ สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ และบริษัทจะ
จัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิภำยใน 14 วันนับจำกวันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ ไม่
ว่ำในกรณีใด ๆ
ในกรณีท่ีผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินในกำรใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทสงวนสิทธิท่ีจะดำเนินกำรประกำรใด
ประกำรหนึ่งดังต่อไปนี ้ ตำมที่บริษัทเห็นสมควร
(5.1) ถือว่ำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิในครัง้ นัน้ สิน้ สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ หรือ
(5.2) ถื อ ว่ ำ จ ำนวนหุ้น สำมั ญ ที่ จ องซื ้อ มี จ ำนวนเท่ ำ กั บ จ ำนวนที่ พึ ง จะได้รับ ตำมจ ำนวนเงิ น ในกำรใช้ สิ ท ธิ
ซึ่งบริษัทได้รบั ชำระไว้จริงตำมรำคำกำรใช้สิทธิในขณะนัน้ หรือ
(5.3) ให้ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ชำระเงินเพิ่มเติมตำมจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภำยในระยะเวลำแจ้ง
ควำมจำนงในกำรใช้สิทธิในครัง้ นั้น หำกบริษัทไม่ได้รบั เงินครบตำมจำนวนในกำรใช้สิทธิภำยในระยะเวลำ
ดังกล่ำว บริษัทจะถือว่ำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิในครัง้ นัน้ สิน้ สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ
ในกรณีท่เี ป็ นกำรใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำย ให้บริษัทดำเนินกำรตำมข้อ (5.2) เท่ำนัน้
ในกรณีตำมข้อ (5.1) และ (5.3) บริษัทจะคืนเงินที่ได้รบั ไว้และใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่ง
บริษัทถือว่ำไม่มีกำรใช้สิทธิดงั กล่ำวให้กับผูถ้ ือ ใบสำคัญแสดงสิทธิทำงไปรษณียล์ งทะเบียนภำยใน 14 วันนับจำกวันใช้สิทธิ
โดยไม่มีดอกเบีย้ ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ ทัง้ นี ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิท่ยี งั ไม่มีกำรใช้สิทธิดงั กล่ำวยังมี
ผลใช้ได้ต่อไปจนถึงวันใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำย หรือ
ในกรณีตำมข้อ (5.2) บริษัทจะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ำ
มี) ในกรณีท่ีบริษัทถือว่ำมีกำรใช้สิทธิเพียงบำงส่วนคืนให้กบั ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิทำงไปรษณียล์ งทะเบียนภำยใน 14 วัน
นับจำกวันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ อย่ำงไรก็ดี ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่ยงั
ไม่มีกำรใช้สิทธิดงั กล่ำวยังมีผลใช้ได้ต่อไปจนถึงวันใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำย
(6) เมื่อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญได้ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขกำรแจ้งควำมจำนงกำรใช้
สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญ กล่ำวคือ ได้ส่งมอบทัง้ ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ แบบแสดงควำม
จำนงกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญ และชำระเงินค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิ จะไม่สำมำรถเพิกถอนกำรใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รบั ควำมยินยอมเป็ นหนังสือจำกบริษัท
(7) เมื่อพ้นกำหนดวันใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำยแล้ว แต่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิยงั มิได้ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขของกำรใช้สิทธิท่ี
กำหนดไว้อย่ำงครบถ้วน ให้ถือว่ำใบสำคัญแสดงสิทธินนั้ ๆ สิน้ สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ และผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิทธิจะใช้สิทธิไม่ได้อีกเมื่อพ้นกำหนดกำรใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำย
(8) ในกรณี ท่ี ผู้ถื อ ใบสำคัญแสดงสิ ท ธิ ส่ ง มอบใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ เป็ น จำนวนหน่ วยมำกกว่ำจ ำนวนหน่วยที่
ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทจะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่ท่ีมีจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือ
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คืนให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิทำงไปรษณียล์ งทะเบียนภำยใน 14 วันนับจำกวันใช้สิทธินนั้ ๆ และจะยกเลิก
ใบสำคัญแสดงสิทธิใบเก่ำ
(9) บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัท ต่อกระทรวงพำณิชย์ตำมจำนวนหุน้ สำมัญที่
ออกใหม่สำหรับกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ภำยใน 14 วัน นับจำกวันใช้สิทธิในแต่ละครัง้ และบริษัทได้รบั ชำระค่ำ
หุน้ ครบตำมจำนวนที่มีกำรใช้สิทธิแล้ว นอกจำกนี ้ บริษัทจะดำเนินกำรจดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีได้
ใช้สิทธินนั้ เข้ำเป็ นผูถ้ ือหุน้ สำมัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ตำมจำนวนหุน้ สำมัญที่คำนวณได้จำกกำรใช้
สิทธิในครัง้ นั้น รวมทั้งดำเนินกำรขอจดทะเบียนหุน้ สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ กับ
ตลำดหลักทรัพย์ภำยใน 30 วันนับจำกวันใช้สิทธิแต่ละครัง้
(10) ในกรณีท่หี นุ้ สำมัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิมีไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินกำรชดใช้ค่ำเสียหำยที่เกิดขึน้
ให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ตำมหลักเกณฑ์ท่กี ำหนดในข้อ 3. อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจะ
ไม่ชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิซ่งึ เป็ นคนต่ำงด้ำว (ไม่ว่ำจะเป็ นบุคคลหรือนิติบุคคล) ที่ไม่
สำมำรถใช้สิทธิได้เนื่องจำกกำรถูกจำกัดสิทธิตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท ถึงแม้ว่ำจะมี
หุน้ สำมัญเพียงพอก็ตำม
(11) ให้คณะกรรมกำรบริษัท หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท เป็ นผูพ้ ิจำรณำข้อกำหนด เงื่อนไข
อื่นและรำยละเอียดอื่น ๆ หรือเหตุให้ตอ้ งออกหุน้ ใหม่ตลอดจนกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้สิทธิทงั้ ด้ำนรำคำและ
อัตรำกำรใช้สิทธิตำมวิธีกำรคำนวณที่เหมำะสม เมื่อมีเหตุกำรณ์ตำมที่ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่
เกี่ยวข้องกำหนด
(12) ในกำรส่งมอบหุ้นสำมัญที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้รับจำกกำรใช้สิทธิ ชื่อที่จะระบุในหุ้นสำมัญจะใช้ช่ือ
เดียวกับชื่อที่ปรำกฏอยู่ในใบแสดงควำมจำนงในกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญ โดยบริษัทจะดำเนินกำรส่งมอบหุน้
สำมัญให้แก่ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีได้ใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัทด้วยวิธีกำรที่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ได้แจ้งต่อบริษัทตำมข้อ 9. ทัง้ นี ้ บริษัทอำจตกลงกับผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิล่วงหน้ำให้บริษัทเก็บใบหุน้ สำมัญ
นัน้ ไว้ท่ีบริษัท เพื่อให้ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือตัวแทนมำรับไปด้วยตนเองก็ได้ โดยจะต้องดำเนินกำรตำม
วิธีกำรที่ทำงบริษัทกำหนด
(13) ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีบริษัทออกครัง้ นีไ้ ม่มีขอ้ กำหนดให้บริษัทสำมำรถเรียกให้ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิ
ก่อนระยะเวลำที่กำหนดตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
1.2.5

กำรใช้สิทธิซือ้ หุ้นสำมัญ

ในกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัท ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญตำมใบสำคัญแสดงสิทธิท่ี
ตนถืออยู่ทงั้ หมดหรือบำงส่วนก็ได้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีเหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภำยในวันกำหนดกำรใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำย
บริษัทจะถือว่ำผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำว และให้ถือว่ำใบสำคัญแสดงสิทธิ
นัน้ ๆ สิน้ สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ
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1.3

ใบสำคัญแสดงสิทธิ สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.3.1

นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ มีหน้ำที่ท่ีจะต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทุกรำย
สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีฝำกไว้กบั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องระบุช่ือ “ศูนย์
รับฝำกหลักทรัพย์” เป็ นผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิแทนในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ นำยทะเบียนใบสำคัญ
แสดงสิทธิจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตำมแบบที่นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ
กำหนดให้แก่ศนู ย์รบั ฝำกหลักทรัพย์

1.3.2

นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้ำที่ตำมสัญญำแต่งตัง้ นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะต้ องจัดทำและเก็บ
รักษำสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิไว้จนกว่ำใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจะมีกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ รองรับของ
บริษัท หรือจนกว่ำครบกำหนดอำยุใบสำคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี)

1.3.3

ผูท้ รงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ
1.3.3.1 ผูท้ รงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีท่ วั ไป สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่
ปรำกฏชื่อเป็ นเจ้ำของใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนดังกล่ำวที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดง
สิทธิในขณะนัน้ ๆ หรือในวันก่อนวันแรกของกำรปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคั ญแสดงสิทธิ เว้นแต่จะ
ได้มีกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิซ่งึ สำมำรถใช้ยนั กับผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตำมข้อ 1.4 เกิดขึน้ แล้วใน
วันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนที่เกี่ยวข้องข้ำงต้นซึ่งสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่ผูร้ บั โอนใบสำคัญ
แสดงสิทธิ
1.3.3.2 ผู้ทรงสิทธิ ในใบสำคัญแสดงสิทธิกรณี ท่ีศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เป็ นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทนสิทธิใน
ใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บคุ คลหรือนิติบคุ คลที่นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รบั แจ้งเป็ นหนังสือ
จำกศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ว่ำเป็ นผูท้ รงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนตำมที่ศนู ย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ได้
แจ้งต่อนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจำนวนดังกล่ำวจะต้องไม่เกินกว่ำจำนวนรวมของใบสำคัญ
แสดงสิทธิในชื่อของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ท่ีระบุอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิในขณะนัน้ ๆ
หรื อ ในวัน ก่ อ นวัน แรกของกำรปิ ด สมุด ทะเบี ย นพัก กำรโอนใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ (วัน ก่ อนวัน แรกที่ ขึ น้
เครื่องหมำย SP)

1.3.4

เมื่อศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์แจ้งต่อนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้ำที่ท่จี ะต้อง
ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผทู้ รงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิท่ฝี ำกไว้กบั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้
ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิรำยดังกล่ำวเป็ นผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผูถ้ ือ ใบสำคัญแสดงสิทธิตำม
จำนวนที่ได้รบั แจ้งจำกศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ เมื่อได้มีกำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และลงทะเบียนดังกล่ำวแล้ว
นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะแก้ไขจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิ ท่ี ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ในชื่อของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ โดยหักจำนวนใบสำคัญ แสดงสิทธิท่ีได้แยกไปลงทะเบียนไว้
ในชื่อของผูท้ รงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิออก ส่วนจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีปรำกฏในใบสำคัญแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิท่อี อกให้แก่ศนู ย์รบั ฝำกหลักทรัพย์นนั้ หำกนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ได้
ทำกำรแก้ไข (ไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม) ให้ถือว่ำจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิมีจำนวนลดลงตำมจำนวนของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ไี ด้แยกไปออกใบสำคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนไว้ในชื่อ ของผูท้ รงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่ำว
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1.4

กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.4.1

กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิท่มี ิได้ฝำกไว้กบั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดงั นี ้
(ก)

แบบกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่ำงผูโ้ อนและผูร้ บั โอน กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เมื่ อ
ผูโ้ อนใบสำคัญแสดงสิทธิซ่งึ เป็ นผูท้ ่สี มุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิระบุช่ือเป็ นเจ้ำของใบสำคัญ แสดง
สิทธิในจำนวนที่จะทำกำรโอน หรือผูร้ บั โอนคนสุดท้ำยโดยมีกำรสลักหลังแสดงกำรโอนต่อเนื่อง ครบถ้วน
จำกผูท้ ่ปี รำกฏชื่อดังกล่ำว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผรู้ บั โอนโดยลง ลำยมือชื่อสลัก
หลังแสดงกำรโอนให้ไว้ดว้ ย

1.4.2

(1)

ผลกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่ำงผูร้ บั โอนกับบริษัท กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้ยัน
กับบริษัทได้ก็ต่อเมื่อนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รบั คำขอลงทะเบียนกำรโอนใบสำคัญ
แสดงสิทธิ พร้อมทัง้ ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีผูร้ บั โอนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงลำยมือชื่อเป็ นผูร้ ับ
โอนในด้ำนหลังของ ใบสำคัญแสดงสิทธินนั้ ครบถ้วนแล้ว

(2)

ผลของกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่ำงผูร้ บั โอนกับบุคคลภำยนอก กำรโอนใบสำคัญแสดง
สิทธิจะใช้ ยันกับบุคคลภำยนอกได้ก็ต่อเมื่อนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงทะเบียนกำร
โอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว

(ข)

กำรขอลงทะเบียนกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องกระทำ ณ สำนักงำนใหญ่ของนำยทะเบียน ใบสำคัญ
แสดงสิทธิในวันและเวลำทำกำรของนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะต้องทำตำมแบบและวิธีกำรที่
นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนด โดยผูข้ อลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีลงลำยมือ
ชื่อครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ในข้อ 1.4.1(ก) พร้อมทั้งหลักฐำนอื่น ๆ ที่ยืนยันถึงควำม ถูกต้องและควำม
สมบูรณ์ของกำรโอนและกำรรับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิตำมที่นำยทะเบียนใบสำคัญ แสดงสิทธิกำหนด
ให้แก่นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และให้นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิออกใบ รับคำขอลงทะเบียน
กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผขู้ อลงทะเบียนนัน้

(ค)

นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะลงทะเบียนกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิทธิ พร้อมทั้งรับรองกำรโอนไว้ในใบสำคัญแสดงสิทธิภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วันที่นำยทะเบียน
ใบสำคัญแสดงสิทธิได้รบั คำขอลงทะเบียนและเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องในกรณี ท่ีไม่ตอ้ งออกใบสำคัญ
แสดงสิ ท ธิ ใ ห้ใ หม่ หรื อ ภำยใน 15 วัน ท ำกำรนับ แต่ วัน ที่ น ำยทะเบี ย นใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ ได้รับ ค ำขอ
ลงทะเบียนและเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องในกรณีท่ตี อ้ งออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ใหม่

(ง)

นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิ ปฏิเสธไม่รับดำเนินกำรตำมคำขอลงทะเบี ยนกำรโอนใบสำคัญ
แสดงสิทธิ หำกนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเห็นว่ำกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธินนั้ จะขัดต่อกฎหมำย
หรือขัดต่อข้อจำกัดกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ำมี) โดยนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะแจ้งให้ผขู้ อ
ลงทะเบียนทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วันที่นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ได้รับคำขอลงทะเบียน และ
เอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง

สำหรับกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีฝำกไว้กับศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ให้เป็ นไปตำมข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์
ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ และหน่วยงำนกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
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2. กำรจอง กำรจำหน่ำย และกำรจัดสรร
2.1 วิธีกำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ
กำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทในครัง้ นีไ้ ม่ผ่ำนผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
2.2 วิธีกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 25,500,000 หน่วย ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมที่จองซือ้ หุน้ กูแ้ ปลงสภำพ
ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ โดยไม่จดั สรรให้ผถู้ ือหุน้ ที่จะทำให้บริษัท มีหน้ำที่ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ (Preferential Public
Offering: PPO) โดยผูถ้ ือหุน้ ที่จะมีสิทธิได้รบั กำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 (LEO-W1) จะต้องเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มชี ่อื
ปรำกฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2565 (Record date) และได้จองซือ้ หุน้ กูแ้ ปลงสภำพ โดยบริษัท
จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ หุน้ กูแ้ ปลงสภำพ ในอัตรำส่วน 1 หน่วยหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ ต่อ 100
หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่ำ
2.3 วิธีกำรส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัทจะดำเนินกำรให้ศนู ย์รบั ฝำกหลักทรัพย์เป็ นนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และบริษัทจะดำเนินกำรส่งมอบ
ใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมที่จองซือ้ หุน้ กูแ้ ปลงสภำพของบริษัท ดังรำยละเอียดดังนี ้
(1) ในกรณีท่ีผไู้ ด้รบั กำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีบญ
ั ชีซือ้ ขำยกับบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจะดำเนินกำรให้นำย
ทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบสำคัญ แสดงสิทธิตำมจำนวนที่ได้รบั กำรจัดสรรให้แก่ผูท้ ่ีได้รบั กำรจัดสรร
ทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับตำมชื่อและที่อยู่ท่ีระบุในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ณ วันที่ 31 พฤษภำคม
2565 (Record Date) ภำยใน 15 วันทำกำร นับจำกวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้ ผูไ้ ด้รบั กำรจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สำมำรถขำยใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีได้รบั จัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ได้จนกว่ำจะได้รบั
ใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว
(2) ในกรณีท่ีผูไ้ ด้รบั กำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซือ้ ขำยกับบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจะดำเนินกำรให้นำย
ทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิตำมจำนวนที่ได้รบั กำรจัดสรรให้แก่ผูไ้ ด้รบั กำรจัดสรร
โดยกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิเข้ำบัญชีซือ้ ขำยหลักทรัพย์ของผู้ถือหุน้ ที่ได้รับกำรจัดสรรตำมที่ปรำกฏอยู่ใน
ทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2565 (Record Date) ภำยใน 7 วันทำกำร นับจำกวันที่ออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยระบบซือ้ ขำยแบบไร้ใบหุน้ (Scripless) ในกรณีนี ้ ผูไ้ ด้รบั กำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
จะสำมำรถขำยใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีได้รบั กำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ได้ทันทีท่ีตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้
ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทสำมำรถทำกำรซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ได้
(3) ในกรณีท่ผี ไู้ ด้รบั กำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฝำกหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่
600 บริษัทจะดำเนินกำรให้นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิตำมจำนวนที่ได้รบั กำร
จัดสรรให้แก่ผไู้ ด้รบั กำรจัดสรร โดยกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิตำมจำนวนที่ได้รบั จัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้
ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ภำยใน 7 วันทำกำร นับจำกวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อผูท้ ่ีได้รบั กำรจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิตอ้ งกำรขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ ผูท้ ่ไี ด้รบั กำรจัดสรรต้องถอนใบสำคัญแสดงสิทธิออกจำกบัญชี
600 ดังกล่ำว โดยต้องติดต่อผ่ำนบริษัทหลักทรัพย์ท่วั ไป ซึ่งอำจจะมีค่ำธรรมเนียมในกำรดำเนินตำมที่ศนู ย์รบั ฝำก
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หลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นนั้ ๆ กำหนด ดังนัน้ ในกรณีนี ้ ผูท้ ่ีได้รบั กำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจะ
สำมำรถขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ ท่ีได้รับกำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ได้ทันทีท่ีตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้
ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัททำกำรซือ้ ขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ และผูท้ ่ไี ด้รบั กำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิได้
ดำเนินกำรถอนใบสำคัญแสดงสิทธิออกจำกบัญชี 600 ดังกล่ำวแล้ว
3. กำรชดใช้ค่ำเสียหำย กรณีบริษัทไม่สำมำรถจัดให้มหี ุ้นสำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สทิ ธิ
ภำยใต้เงื่อนไขของข้อ 11.3 บริษัทจะชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตำมรำยละเอียด ดังนี ้
(1) บริษัทจะชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อเมื่อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิได้มำแสดงควำมจำนงที่จะ
ใช้สิทธิในแต่ละครัง้ และปฏิบตั ิถกู ต้องครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ และบริษัทไม่สำมำรถจัดให้มีหนุ้ สำมัญเพื่อ
รองรับกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิได้อย่ำงครบถ้วนโดยค่ำเสียหำยที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดง
สิทธิขำ้ งต้น สำมำรถคำนวณได้ดงั นี ้
ค่ำเสียหำยต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย =
โดยที่
B

B X [MP – EP]

คือ จำนวนหุน้ สำมัญที่ไม่สำมำรถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึน้ ได้ ตำมอัตรำกำรใช้สิทธิท่ี
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ ต่อ 1 หน่วย

MP

คือ รำคำตลำดเฉลี่ยถ่วงนำ้ หนักของหุน้ สำมัญของบริษัท 15 วันทำกำรติดต่อกันก่อน
วันกำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ซึ่งผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิมำแสดงควำมจำนง
กำรใช้สิทธิ (รำคำเฉลี่ยถ่วงนำ้ หนักเท่ำกับมูลค่ำกำรซือ้ ขำยหุน้ ทัง้ หมดของบริษัท
หำรด้วยจำนวนหุน้ ของบริษัทที่มีกำรซือ้ ขำยทัง้ หมด)

EP

คือ รำคำกำรใช้สิทธิ หรือรำคำกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีเปลี่ยนแปลงแล้ว
ตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิท่กี ำหนดไว้ในข้อ 4.

ในกรณีท่ีไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท” เนื่องจำกหุน้ สำมัญไม่มีกำรซือ้ ขำยในวันใช้
สิทธิ บริษัทจะดำเนินกำรกำหนดรำคำยุติธรรมเพื่อใช้ในกำรคำนวณแทน
(2) กำรชดใช้ค่ำเสียหำยข้ำงต้น บริษัทจะชำระให้เป็ นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะและจะจัดส่งทำงไปรษณียล์ งทะเบียน
ภำยใน 14 วัน นับจำกวันใช้สิทธิในแต่ละครัง้ โดยไม่มีดอกเบีย้ หำกบริษัทไม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ดังกล่ำว
ให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภำยในกำหนดเวลำดังกล่ำว บริษัทจะชำระดอกเบี ้ยให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจำกค่ำเสียหำยนับจำกวันที่พน้ กำหนดระยะเวลำ 14 วันดังกล่ำวจนถึงวันที่ผู้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รบั เงินคืนแล้ว อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ หำกได้มีกำรส่งเช็คคืนเงินค่ำเสียหำยดังกล่ำว
ทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมที่อยู่ท่ีระบุในแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำผู้
ถื อใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้รับคืนเงินค่ำเสียหำยแล้วโดยชอบ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะไม่มีสิทธิ เรียกร้อง
ดอกเบีย้ หรือค่ำเสียหำยใด ๆ อีกต่อไป
อนึ่ง ในกรณีท่ีผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ นคนต่ำงด้ำวที่ใช้สิทธิจองซือ้ หุน้ สำมัญ แต่ไม่สำมำรถจองซือ้ ได้เนื่องจำก
อัตรำส่วนกำรถือหุน้ ของคนต่ำงด้ำวในขณะนัน้ เกินกว่ำจำนวนร้อยละ 49 ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของบริษัท
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ตำมที่ระบุไว้ในข้อจำกัดกำรโอนหุ้นสำมั ญ ในกรณี เช่นนี ้ บริษัทจะไม่ชดใช้ค่ำเสียหำย หรือ ดำเนินกำรอื่นใดให้แก่ผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิท่เี ป็ นคนต่ำงด้ำว และผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่เี ป็ นคนต่ำงด้ำวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำย หรือเรียกร้องให้
บริษัทชดใช้ใด ๆ ทั้งสิน้ อย่ำงไรก็ดี ใบสำคัญแสดงสิทธิยังมี ผลใช้ต่อไปจนถึงวันใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำย หำก ณ วันใช้สิทธิครัง้
สุดท้ำยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่เี ป็ นคนต่ำงด้ำวยังไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ เนื่องจำกอัตรำส่วนกำรถือหุน้ ของที่เป็ นคนต่ำงด้ำว
ในขณะนัน้ เกินกว่ำจำนวนที่ระบุไว้ในข้อจำกัดกำรโอนหุน้ สำมัญ ให้ถือว่ำใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวหมดอำยุลง โดยผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีเป็ นคนต่ำงด้ำวดังกล่ำว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ดำเนินกำรชดใช้
ค่ำเสียหำยที่เกิดขึน้ ทัง้ สิน้
4. เงือ่ นไขกำรปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัทจะดำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิในกำรซือ้ หุน้ สำมัญตลอดอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งดังต่อไปนี ้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ไม่ให้นอ้ ยไปกว่ำเดิม
(1) เมื่อบริษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุน้ สำมัญของบริษัทอันเป็ นผลมำจำกกำรรวมหุน้ หรือแบ่งแยกหุน้ ซึ่งกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับเมื่อมูลค่ำที่ตรำไว้มผี ลบังคับใช้ ตำมที่เผยแพร่ผ่ำนระบบ
เผยแพร่ขอ้ มูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
ก. รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Price 1

=

Price 0 x [Par 1]
[Par 0]

ข. อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Ratio 1

=

Ratio 0 x [Par 0]
[Par 1]

โดยที่
Price 1

คือ

รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง

Price 0

คือ

รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง

Ratio 1

คือ

อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง

Ratio 0

คือ

อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง

Par 1

คือ

มูลค่ำที่ตรำไว้ของหุน้ สำมัญหลังกำรเปลี่ยนแปลง

Par 0

คือ

มูลค่ำที่ตรำไว้ของหุน้ สำมัญก่อนกำรเปลี่ยนแปลง

(2) เมื่อบริษัทได้เสนอขำยหุน้ สำมัญให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และ/หรือประชำชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดในรำคำสุทธิต่อ
หุน้ ของหุน้ สำมัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริษัท"
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงั้ แต่วนั แรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สำมัญจะไม่ได้รบั สิทธิใน
กำรจองซือ้ หุน้ สำมัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขึน้ เครื่องหมำย XR) สำหรับกรณีท่ีเป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ผู้
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ถื อ หุ้น เดิ ม (Right Issues) และ/หรื อ วัน แรกของกำรเสนอขำยหุ้น สำมัญ ที่ อ อกใหม่ กรณี ท่ี เ ป็ น กำรเสนอขำยให้แก่
ประชำชนทั่วไป และ/หรือกรณีท่เี ป็ นกำรเสนอขำยให้แก่บคุ คลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
“รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จำกจำนวนเงินทั้งสิน้ ที่บริษัทจะได้รบั จำกกำรเสนอขำยหุน้
สำมัญ หักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรออกหลักทรัพย์นนั้ (ถ้ำมี) หำรด้วยจำนวนหุน้ สำมัญที่ออกใหม่ทงั้ หมด
“รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท ” หมำยถึง มูลค่ำกำรซือ้ ขำยหุน้ สำมัญของบริษัททัง้ หมดหำรด้วยจำนวน
หุน้ สำมัญของบริษัทที่มีกำรซือ้ ขำยทัง้ หมดในตลำดหลักทรัพย์ในระหว่ำงระยะเวลำ 15 วันทำกำร (วันที่เปิ ดทำกำรซือ้
ขำยของตลำดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในกำรคำนวณ
“วั น ที่ ใ ช้ ใ นกำรค ำนวณ” หมำยถึ ง วัน แรกที่ ผู้ซื ้อ หุ้น สำมัญ จะไม่ ไ ด้รับ สิ ท ธิ ใ นกำรจองซื ้อ หุ้น สำมัญ ที่ อ อกใหม่
(วันแรกที่ขนึ ้ เครื่องหมำย XR) สำหรับกรณีท่เี ป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม (Right Issues) และ/หรือวันแรกของกำร
เสนอขำยหุน้ สำมัญที่ออกใหม่ สำหรับกรณีท่ีเป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือกรณีท่ีเป็ นกำรเสนอขำย
ให้แก่บคุ คลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
ในกรณีท่ีไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท” เนื่องจำกหุน้ สำมัญไม่มีกำรซือ้ ขำยในช่วงเวลำ
ดังกล่ำว บริษัทจะดำเนินกำรกำหนดรำคำยุติธรรมเพื่อใช้ในกำรคำนวณแทน
อนึ่ง ในกรณีท่ีมีกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญพร้อมกันมำกกว่ำ 1 รำคำเสนอขำย ภำยใต้เงื่อนไขที่ตอ้ งจองซือ้ ด้วยกันให้ใช้
รำคำเสนอขำยทุกรำคำมำคำนวณรำคำสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีท่ีกำรเสนอขำยดังกล่ำวไม่อยู่
ภำยใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซือ้ ด้วยกันให้นำเฉพำะรำคำเสนอขำยที่ต่ำ กว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้น
สำมัญของบริษัท” มำคำนวณกำรเปลี่ยนแปลงเท่ำนัน้
(3) เมื่อบริษัทเสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และ/หรือประชำชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดย
ที่หลักทรัพย์นนั้ ให้สิทธิแก่ผถู้ ือหลักทรัพย์ในกำรใช้สิทธิแปลงสภำพ หรือเปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซือ้ หุน้
สำมัญ (เช่นหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุ้นสำมัญ) โดยที่รำคำต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญที่ออกใหม่เพื่อ
รองรับสิทธิดงั กล่ำวต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท”
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงั้ แต่วนั แรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สำมัญไม่ได้รบั สิทธิกำร
จองซือ้ หลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ใด ๆ ข้ำงต้นที่ให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ หรือเปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซือ้ หุน้
สำมัญ (วันแรกที่ขึน้ เครื่องหมำย XR หรือ XW) สำหรับกรณีท่ีเป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม (Right Issues) และ/
หรือวันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิท่จี ะแปลงสภำพ หรือเปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญ หรือให้สิทธิใน
กำรซือ้ หุน้ สำมัญ กรณีท่เี ป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือกรณีท่เี ป็ นกำรเสนอขำยให้แก่บคุ คลในวงจำกัด
แล้วแต่กรณี
“รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญทีอ่ อกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” คำนวณได้จำกจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รบั จำกกำรขำย
หลักทรัพย์ท่ใี ห้สิทธิท่จี ะแปลงสภำพ หรือเปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซือ้ หุน้ สำมัญ หักด้วยค่ำใช้จำ่ ยที่เกิดขึน้
จำกกำรออกหลักทรัพย์นนั้ (ถ้ำมี) รวมกับเงินที่จะได้รบั จำกกำรแปลงสภำพ หรือเปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญ หรือใช้สิทธิซือ้ หุน้
สำมัญนัน้ หำรด้วยจำนวนหุน้ สำมัญทัง้ สิน้ ที่ตอ้ งออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธินนั้
“รำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริษัท” ให้ใช้และมีควำมหมำยเช่นเดียวกับรำยละเอียดในข้อ (2) ข้ำงต้น
“วันที่ใช้ในกำรคำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สำมัญจะไม่ได้รบั สิทธิในกำรจองซือ้ หลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้
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สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ หรือเปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซือ้ หุน้ สำมัญสำหรับกรณีท่ีเป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ผู้
ถือหุน้ เดิม และ/หรือวันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ หรือเปลี่ยนเป็ นหุน้
สำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซือ้ หุน้ สำมัญสำหรับกรณีท่ีเป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือกรณีท่ีเป็ นกำร
เสนอขำย ให้แก่บคุ คลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
ก. รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Price 1

=

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

ข. อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Ratio 1

=

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

โดยที่
Price 1

คือ

รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง

Price 0

คือ

รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง

Ratio 1

คือ

อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง

Ratio 0

คือ

อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง

MP

คือ

“รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริษัท”

A

คือ

จำนวนหุน้ สำมัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน
ผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิทธิในกำรจองซือ้ หลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ
หรือเปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซือ้ หุน้ สำมัญ กรณีเสนอขำยให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิม และ/หรือ วันก่อนวันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ท่อี อกใหม่ท่ี
ให้สิท ธิ ท่ี จ ะแปลงสภำพ หรื อ เปลี่ ย นเป็ น หุ้น สำมัญ หรื อ ให้สิท ธิ ใ นกำรซื ้อ
หุน้ สำมัญ กรณีเสนอขำยให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขำยให้แก่
บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

B

คือ

จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิ ทธิ ของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้
สิ ท ธิ ท่ี จ ะแปลงสภำพ หรื อ เปลี่ ย นเป็ น หุ้น สำมัญ หรื อ ให้สิท ธิ ใ นกำรซื อ้ หุ้น
สำมัญตำมที่เสนอขำยให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิม และ/หรือ เสนอขำยให้แก่ประชำชน
ทั่วไป และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บคุ คลในวงจำกัด

BY

คือ

จำนวนเงินที่ได้รบั หักด้วยค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) จำกกำรออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้
สิ ท ธิ ท่ี จ ะแปลงสภำพ หรื อ เปลี่ ย นเป็ น หุ้น สำมัญ หรื อ ให้สิท ธิ ใ นกำรซื อ้ หุ้น
สำมัญ สำหรับ กำรเสนอขำยให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม และ/หรื อ เสนอขำยให้แ ก่
ประชำชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด รวมกับเงินที่จะ
ได้รบั จำกกำรใช้สิทธิแปลงสภำพ หรือเปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญ หรือใช้สิทธิซือ้ หุน้
สำมัญ
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(4) เมือบริษัทจ่ายเงินปั นผลทังหมดหรือบางส่วนเป็ นหุน้ สามัญทีออกใหม่ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัท ซึงการเปลียนแปลงราคา
การใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั วนั แรกทีผูซ้ ือหุน้ สามัญจะไม่มีสิทธิรบั หุน้ ปั นผล (วันแรกทีขึน
เครืองหมาย XD)
ก. ราคาการใช้สิทธิจะเปลียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี
Price 1

Price 0 x A
[A + B]

=

ข. อัตราการใช้สิทธิจะเปลียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี
Ratio 1

=

Ratio 0 x [A + B]
A

โดยที
Price 1 คือ

ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลียนแปลง

Price 0 คือ

ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง

Ratio 1 คือ

อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลียนแปลง

Ratio 0 คือ

อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลียนแปลง

A

คือ

จํานวนหุน้ สามัญ ทีได้เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้
สามัญเพือสิทธิในการรับหุน้ ปั นผล

B

คือ

จํานวนหุน้ สามัญทีออกใหม่ในรูปแบบของหุน้ สามัญปั นผล

(5) เมือบริษัทจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินซึงเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษี
เงินได้ของบริษัท สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ไม่ว่าจะเป็ นการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงาน
หรือกําไรสะสม สําหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ทังนี การเปลียนแปลงราคาการใช้
สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตังแต่วันแรกทีผู้ซือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปั นผล (วันแรกทีตลาด
หลักทรัพย์ขึนเครืองหมาย XD)
อัตราร้อยละของเงินปั นผลทีจ่ายให้กับผูถ้ ือหุน้ คํานวณโดยนําเงินปั นผลทีจ่ายออกจริงจากผลการดําเนินงานในแต่ละรอบ
ระยะเวลาบัญ ชี แ ละจากกํา ไรสะสม หารด้ว ยกํา ไรสุท ธิ ต ามงบการเงิน เฉพาะของบริษั ท หลัง หักภาษี เ งิ น ได้ของผลการ
ดําเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกัน โดยทีเงินปั นผลทีจ่ายออกจริงดังกล่าว ให้รวมถึงเงินปั นผลทีจ่ายระหว่างกาลใน
แต่ละรอบระยะเวลาบัญชีดงั กล่าวด้วย
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วันที่ใช้ในกำรคำนวณ หมำยถึง วันแรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สำมัญจะไม่ได้รบั สิทธิในเงินปั นผล (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขึน้
เครื่องหมำย XD)
ก. รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Price 1

=

Price 0 x [MP - (D – R)]
[MP]

ข. อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Ratio 1

Ratio 0 x [MP]

=

[MP - (D – R)

โดยที่
Price 1

คือ

รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง

Price 0

คือ

รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง

Ratio 1

คือ

อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง

Ratio 0

คือ

อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง

MP

คือ

“รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริษัท”

D

คือ

เงินปั นผลต่อหุน้ ที่จ่ำยแก่ผถู้ ือหุน้

R

คือ

เงินปั นผลต่อหุน้ ที่จ่ำยหำกนำกำไรสุทธิ ตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท หลังหัก
ภำษีเงินได้ในอัตรำร้อยละ 90 หำรด้วยจำนวนหุน้ ทัง้ หมดที่มีสิทธิได้รบั เงินปั นผล

“รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริษัท” ให้ใช้และมีควำมหมำยเช่นเดียวกับรำยละเอียดในข้อ (2)
(6) ในกรณีท่ีมีเหตุกำรณ์ใดๆ อันทำให้ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อนั พึงได้ หรือที่ทำให้ผลประโยชน์
ตอบแทนใด ๆ ที่ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รบั เมื่อมีกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิดอ้ ยลงไปกว่ำเดิม โดยที่
เหตุกำรณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (1) – (5) บริษัทจะพิจำรณำหรือบริษัทอำจแต่งตัง้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินของ
บริษัทขึน้ เพื่อร่วมกันพิจำรณำกำหนดกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและ/หรืออัตรำกำรใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวน
หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตรำกำรใช้สิทธิ) อย่ำงเป็ นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิดอ้ ยไป
กว่ำเดิม ทัง้ นี ้ ให้ถือว่ำผลกำรพิจำรณำนั้นเป็ นที่สดุ โดยบริษัทจะแจ้งให้ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิทรำบผ่ำนระบบเผยแพร่
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ ทันทีหรืออย่ำงช้ำภำยใน 9.00 น. ของวันที่รำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้
สิทธิมีผลบังคับใช้และแจ้งให้สำนักงำน ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วัน นับจำกวันที่เกิดเหตุกำรณ์ท่ที ำให้ตอ้ งปรับสิทธิ
(7) กำรคำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ (1) ถึงข้อ (6) เป็ นอิสระต่อกัน สำหรับในกรณี
ที่เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ เกิดขึน้ พร้อมกันให้คำนวณกำรเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนีค้ ือ ข้อ (1)  (5)  (4)  (2)  (3)
 (6) โดยในแต่ละลำดับครัง้ ที่คำนวณกำรเปลี่ยนแปลงให้คงสภำพของรำคำกำรใช้สิทธิ เป็ นทศนิยม 6 ตำแหน่ง (หก
ตำแหน่ง) โดยให้ปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 6 (หก) ขึน้ ถ้ำตำแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่ำมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 5 (ห้ำ) นอกนัน้ ให้ปัด
ลง และอัตรำกำรใช้สิทธิ เป็ นทศนิยม 6 ตำแหน่ง (หกตำแหน่ง) โดยให้ปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 6 (หก) ขึน้ ถ้ำตำแหน่งที่ 7
(เจ็ด) มีค่ำมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 5 (ห้ำ) นอกนัน้ ให้ปัดลง
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(8) กำรคำนวณเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ (1) ถึง (6) จะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้รำคำ
กำรใช้สิทธิใหม่สงู ขึน้ และ/หรืออัตรำกำรใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีกำรรวมหุน้ ในกรณีท่ีหนุ้ สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ
ตำมจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิของกำรแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ (ทศนิยม 6 ตำแหน่งของอัตรำกำรใช้
สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง) คำนวณออกมำเป็ นเศษของหุน้ ให้ตดั เศษของหุน้ นัน้ ทิง้ และหำกรำคำกำรใช้สิทธิหลังกำร
เปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 6 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุน้ สำมัญ ในกำรแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิในรอบนัน้ คำนวณได้
เป็ นเศษของบำท ให้ตดั เศษของบำททิง้
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่กี ำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิดงั กล่ำวมีผลทำให้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่มีรำคำต่ำกว่ำมูลค่ำที่ตรำไว้ของ
หุน้ สำมัญของบริษัท ให้ใช้มลู ค่ำที่ตรำไว้ขอ้ งหุน้ สำมัญของบริษัทเป็ นรำคำกำรใช้สิทธิใหม่
(9) กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและ/หรืออัตรำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ขำ้ งต้น บริษัทจะดำเนินกำรแจ้งผล
กำรเปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรำยละเอียดวิธีกำรคำนวณและเหตุผลที่ตอ้ งมีกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวต่อสำนักงำน ก.ล.ต.
เพื่อแจ้งรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิท่ีกำหนดขึน้ มำใหม่ รวมทัง้ ข้อเท็จจริงโดยย่อของสำเหตุท่ีมีกำรปรับสิทธิ
วิธีกำรคำนวณและวันที่ท่ีกำรปรับสิทธิดงั กล่ำวมีผลใช้บงั คับ โดยจะแจ้งภำยใน 15 วัน นับตัง้ แต่วนั ที่เกิดเหตุกำรณ์ท่ที ำ
ให้ตอ้ งปรับสิทธิ และบริษัทจะแจ้งรำยละเอียดกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและ/หรืออัตรำกำรใช้สิทธิผ่ำนระบบ
เผยแพร่ขอ้ มูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ ทันที หรืออย่ำงช้ำภำยในเวลำ 9.00 น. ของวันที่รำคำกำรใช้สิทธิและ
อัตรำกำรใช้สิทธิมีผลบังคับใช้ และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิท่ีแก้ไข เพิ่มเติมให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อได้รบั กำร
ร้องขอภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั กำรร้องขอเป็ นหนังสือจำกผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิและจะจัดให้มีกำรเก็บรักษำ
สำเนำข้อกำหนดสิทธิท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ณ สำนักงำนใหญ่ของบริษัท และสำนักงำนใหญ่ของนำยทะเบียนใบสำคัญแสดง
สิทธิ เพื่อให้ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถขอตรวจสอบส ำเนำข้อกำหนดสิทธิท่แี ก้ไขเพิ่มเติมได้ในวันและเวลำทำกำร
ของสถำนที่ดงั กล่ำว
(10) บริษัทจะไม่ขยำยอำยุใบสำคัญแสดงสิทธิและจะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรำคำและอัตรำกำรใช้สิทธิเว้นแต่จะมีกำรปรับสิทธิ
ตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ
(11) บริษัทอำจทำกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิควบคู่กับ กำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิก็ได้
ทัง้ นี ้ หำกบริษัทต้องออกหุน้ รองรับเพิ่มเติม บริษัทต้องยื่นมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่อนุมตั ิให้ออกหุน้ รองรับกำรปรับสิทธินนั้
อย่ำงเพียงพอต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ก่อนกำรปรับสิทธิ จึงจะถือว่ำบริษัทได้รบั อนุญำตให้เสนอขำยหุน้ รองรับ
5. สถำนภำพของใบสำคัญแสดงสิทธิทอี่ ยู่ระหว่ำงวันทีผ่ ู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงควำมจำนงกำรใช้สทิ ธิ
สถำนภำพของใบสำคัญแสดงสิทธิท่อี ยู่ระหว่ำงวันที่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิ และวันก่อน
วันที่กระทรวงพำณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว อันเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสถำนภำพ
และสิทธิ เช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ท่ียังไม่ได้แสดงควำมจำนงใช้สิทธิ และสถำนภำพจะสิน้ สุดลงในวันที่กระทรวง
พำณิชย์ได้รบั จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิขำ้ งต้นแล้ว
ในกรณีท่บี ริษัทมีกำรปรับรำคำใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยังไม่ได้นำหุน้ สำมัญที่ เกิดขึน้ จำกกำรใช้
สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีได้ทำกำรใช้สิทธิแล้วจะได้รบั กำร
ปรับสิทธิยอ้ นหลัง โดยบริษัทจะดำเนินกำรออกหุน้ สำมัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สดุ ตำมจำนวนที่
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้รบั หำกรำคำที่ได้ปรับใหม่นนั้ มีผลบังคับใช้ โดยหุน้ สำมัญส่วนเพิ่มอำจได้รบั ช้ำกว่ำหุน้ สำมัญ
ที่ได้รบั ก่อนหน้ำนีแ้ ล้ว แต่ไม่เกิน 15 วันทำกำรนับจำกวันที่มีกำรปรับสิทธิ
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6. สิทธิของหุ้นสำมัญใหม่ทเี่ กิดจำกกำรใช้สทิ ธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
สิทธิของหุน้ สำมัญที่ออกตำมกำรใช้สิทธิของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่อี อกในครัง้ นี ้ จะมีสิทธิและสภำพเหมือนหุน้ สำมัญ
เดิมของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้ำนีแ้ ล้ว รวมทัง้ สิทธิในกำรรับเงินปั นผลหรือประโยชน์อื่นใดที่บริษัทให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทัง้ นี ้ นับแต่
วันที่นำยทะเบียนหุน้ ของบริษัทได้จ ดแจ้งชื่อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ นผูถ้ ื อหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุน้ ของบริษัท และ
กระทรวงพำณิชย์รบั จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว อย่ำงไรก็ตำม หำกบริษัทได้ประกำศวันกำหนดให้สิทธิในเงินปั นผล หรือ
ผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ผถู้ ือหุน้ ก่อนวันที่นำยทะเบียนหุน้ ของบริษัทได้จดแจ้งชื่อของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีเสนอขำยใน
ครัง้ นีเ้ ป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท และก่อนวันที่กระทรวงพำณิชย์รบั จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว ผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวจะไม่มีสิทธิได้รบั เงินปั นผลหรือผลประโยชน์อื่นนัน้
7. มติเพื่ออนุมตั ิกำรออกหุน้ สำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สทิ ธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1
ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2565 มีมติจดั สรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่
เกิน 25,500,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.50 บำท เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 ที่บริษัทจะออก
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทที่จองซือ้ และได้รบั กำรจัดสรรหุน้ กูแ้ ปลงสภำพของบริษัท ครัง้ ที่ 1/2565 ตำมสัดส่วนกำรจองซือ้
8. รำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
ลักษณะสำคัญของหุน้
จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ท่ีออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัท

: ไม่เกิน 25,500,000 หุน้

สัดส่วนของจำนวนหุน้ รองรับกำรใช้สิทธิเมื่อเทียบ : ร้อยละ 7.97
กับจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยแล้วทัง้ หมดของบริษัท
สัดส่วนของจำนวนหุน้ รองรับกำรใช้สิทธิเมื่อเทียบ : ร้อยละ 13.28
กับ จ ำนวนหุ้น ที่ จ ำหน่ ำ ยแล้ว ทั้ง หมดของบริ ษั ท
รวมกั บ จ ำนวนหุ้ น ที่ ร องรั บ หุ้ น กู้ แ ปลงสภำพ
จ ำนวน 17,000,000 หุ้น และกำรออกเสนอขำย
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซือ้ หุ้นสำมัญของบริษั ท
ครัง้ ที่ 1 (LEO-W1) จำนวน 25,500,00 หุน้ ที่ออก
และจัดสรรในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี
2565
มูลค่ำที่ตรำไว้

: หุน้ ละ 0.50 บำท

รำคำกำรใช้สิทธิ

: 22.00 บำท ยกเว้นกรณีกำรปรับรำคำใช้สิทธิตำมเงื่อนไข
กำรปรับสิทธิ ทัง้ นี ้ ในกรณีท่มี ีกำรปรับรำคำใช้สิทธิ รำคำ
ใช้ สิ ท ธิ ข องใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ครั้ ง ที่ 1 ต่ อ หน่ ว ย
ภำยหลังกำรปรับรำคำใช้สิทธิไม่ว่ำในกรณีใดๆ จะไม่ต่ำ
กว่ำมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุน้ สำมัญของบริษัท

เนื่องจำกหุน้ สำมัญของบริษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ดังนัน้ หุน้ สำมัญที่ออกใหม่เนื่องจำกกำรใช้สิทธิ
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ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิจะสำมำรถเข้ำทำกำรซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ได้ภำยหลังจำกที่บริษัทดำเนินกำรจดทะเบียนหุน้ สำมัญ
ใหม่ดังกล่ำวต่อตลำดหลักทรัพย์แล้ว โดยบริษัทจะดำเนินกำรยื่นขออนุญำตนำหุน้ สำมัญที่ออกใหม่จำกกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ ของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลำดหลักทรัพย์โดยเร็ว แต่ไม่เกิน 30 วันนับจำกวันใช้สิทธิแต่ละ
ครัง้ ทัง้ นี ้ เพื่อให้หนุ้ สำมัญดังกล่ำวสำมำรถทำกำรซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกับหุน้ สำมัญเดิมของบริษัท
9. กำรออกและส่งมอบหุ้นสำมัญออกใหม่
ในกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัทตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิท่ี
ใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญ สำมำรถเลือกให้บริษัทดำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีท่ผี ถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีได้รบั กำรจัดสรรหุน้ ประสงค์จะขอรับใบหุน้ สำมัญ โดยให้ออกใบหุน้ ในนำมของผู้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตำมจำนวนที่ใช้สิทธิแก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิทำง
ไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับ ตำมชื่อที่อยู่ท่ีระบุไว้ในสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ภำยใน 15 วันทำกำรนับจำก
วันครบกำหนดกำรใช้สิทธิแต่ละครัง้ ในกรณีนี ้ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญ จะไม่สำมำรถขำย
หุน้ สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิในตลำดหลักทรัพย์ได้จนกว่ำจะได้รบั ใบหุน้ ซึ่งอำจจะได้รบั ภำยหลังจำกที่หนุ้ สำมัญที่
เกิดจำกกำรใช้สิทธิได้รบั อนุญำตให้เข้ำทำกำรซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์
(2) ในกรณีท่ผี ถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีได้รบั กำรจัดสรรหุน้ ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุน้ สำมัญ แต่ประสงค์จะใช้บริกำรของ
ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ โดยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ท่ีจะฝำกหุน้ สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิไว้ในบัญชีของ
บริษั ท หลัก ทรัพ ย์ ซึ่ง ผู้ถื อ ใบสำคัญ แสดงสิ ทธิ มีบัญ ชีซือ้ ขำยหลักทรัพย์อยู่ ในกรณี นี ้ ศูน ย์รับ ฝำก หลักทรัพย์จะ
ดำเนินกำรนำหุน้ สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิฝำกไว้กับ "บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผูฝ้ ำก"
และศู น ย์รับ ฝำกหลัก ทรัพ ย์จ ะบัน ทึ ก ยอดบัญ ชี จ ำนวนหุ้น สำมัญ ที่ บ ริ ษั ท หลัก ทรัพ ย์นั้น ฝำกหุ้น สำมัญ อยู่ ใน
ขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นนั้ ก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุน้ สำมัญที่ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้รบั กำรจัดสรร
หุน้ ฝำกไว้และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ ผูจ้ องซือ้ ที่ได้รบั กำรจัดสรรภำยใน 7 วันทำกำร นับจำกวันครบกำหนดกำร
ใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีนี ้ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีได้รบั กำรจัดสรรหุน้ สำมัญ จะสำมำรถขำยหุน้ สำมัญที่เกิด
จำกกำรใช้สิทธิในตลำดหลักทรัพย์ได้ทนั ทีท่ตี ลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้หนุ้ สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิทำกำรซือ้ ขำย
ได้ในตลำดหลักทรัพย์
ในกรณีท่ีผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิซือ้ หุ้นสำมัญเลือกให้บริษัทดำเนินกำรตำมข้อนี ้ ชื่อของผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิทธิท่ไี ด้รบั กำรจัดสรรหุน้ จะต้องตรงกับชื่อเจ้ำของบัญชีซอื ้ ขำยหลักทรัพย์ท่ผี ถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ท่ี
จะฝำกหุน้ สำมัญไว้ในบัญชีหลัก ทรัพย์ดงั กล่ำว มิฉะนัน้ แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะดำเนินกำรออกใบหุน้ แก่ผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ไี ด้รบั กำรจัดสรรหุน้ ตำมข้อ (1) แทน
(3) ในกรณีท่ผี ถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ไี ด้รบั กำรจัดสรรหุน้ ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุน้ แต่ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รบั
ฝำกหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ประสงค์ท่ีจะฝำกหุ้น สำมัญไว้ในบัญชีข องบริษัท ผู้ออกหลัก ทรัพ ย์
สมำชิกเลขที่ 600 ในกรณีนี ้ บริษัทจะดำเนินกำรนำหุน้ สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิฝำกไว้กบั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์
และศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุน้ สำมัญ ตำมจำนวนที่ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รบั กำร
จัดสรรไว้ในบัญชีผอู้ อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีได้รบั
กำรจัดสรรหุน้ ภำยใน 7 วันทำกำร นับจำกวันครบกำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ เมื่อผูท้ ่ไี ด้รบั กำรจัดสรรหุน้ ต้องกำร
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ขำยหุน้ ผูท้ ่ีได้รบั กำรจัดสรรหุน้ ต้องถอนหุน้ ออกจำกบัญชี 600 ดังกล่ำว โดยต้องติดต่อผ่ำนบริษัทหลักทรัพย์ท่ วั ไป
ซึ่งอำจจะมีค่ำธรรมเนียมในกำรดำเนินตำมที่ศนู ย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นนั้ ๆ กำหนด ดังนัน้
ในกรณีนี ้ ผูท้ ่ีได้รบั กำรจัดสรรหุน้ จะสำมำรถขำยหุน้ ที่ได้รบั กำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ได้ทนั ทีท่ีตลำดหลักทรัพย์
อนุญำตให้หนุ้ ของบริษัททำกำรซือ้ ขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ และผูท้ ่ีได้รบั กำรจัดสรรหุน้ ได้ดำเนินกำรถอนหุน้ ออก
จำกบัญชี 600 ดังกล่ำวแล้ว
10. กำรดำเนินกำรหำกมีหนุ้ สำมัญทีเ่ หลือจำกกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
หำกมีหุน้ สำมัญที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ คณะกรรมกำรบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อ
พิจำรณำลดทุนจดทะเบียนหุน้ สำมัญที่เหลืออยู่ทงั้ จำนวน ทัง้ นีใ้ ห้เป็ นไปตำมกฎหมำย
11. ข้อจำกัดกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ข้อจำกัดกำรโอนหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ และข้อจำกัดกำรใช้
สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
11.1 ข้อจำกัดกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัทไม่มีขอ้ จำกัดในกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีเสนอขำยให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัท เว้นแต่กำรโอนเกิดขึน้ ในช่วงปิ ด
สมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อพักกำรโอนสิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนวันใช้สิทธิ ครัง้ สุดท้ำย และตลำด
หลักทรัพย์จะทำกำรขึน้ เครื่องหมำย SP (ห้ำมกำรซือ้ ขำย) ล่วงหน้ำ 2 วันทำกำรก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน หรือเป็ นกรณีปิดสมุด
ทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อกำหนดสิทธิของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะเข้ำร่วมประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในกรณีนี ้
จะปิ ดสมุดทะเบียนเป็ นเวลำไม่เกิน 14 วัน โดยบริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขำยให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทใน
ครัง้ นีไ้ ปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ภำยใน 30 วันนับจำกวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
11.2 ข้อจำกัดกำรโอนหุน้ สำมัญทีเ่ กิดจำกกำรใช้สิทธิ
ข้อบังคับของบริษัทข้อ 11. กำหนดว่ำหุน้ ของบริษัทย่อมโอนกันได้อย่ำงเสรีโดยไม่มีขอ้ จำกัดและหุน้ ที่ถือโดยคนต่ำง
ด้ำวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินกว่ำร้อยละ 49 ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของบริษัททัง้ นี ้ นำย
ทะเบียนหุน้ ของบริษัทมีสิทธิไม่รบั จดทะเบียนกำรโอนหุน้ ได้ หำกปรำกฏว่ำกำรโอนหุน้ รำยใดจะมีผลทำให้บริษัทมีคนต่ำงด้ำว
มำกกว่ำที่กำหนดไว้ขำ้ งต้น
11.3 ข้อจำกัดกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
(1) บริษัทจะไม่ออกหุน้ สำมัญให้แก่คนต่ำงด้ำว ในกรณีท่กี ำรออกหุน้ ดังกล่ำวจะทำให้สดั ส่วนกำรถือครองหุน้ ของคนต่ำง
ด้ำวมีจำนวนเกินกว่ำร้อยละ 49 ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดตำมที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท หรือตำม
สัดส่วนที่อำจมีกำรแก้ไขในข้อบังคับของบริษัทในอนำคต
(2) หำกข้อจำกัดกำรโอนดังกล่ำวข้ำงต้น มีผลทำให้ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิท่เี ป็ นคนต่ำง
ด้ำวที่ได้ดำเนินกำรใช้สิทธิตำมวิธีกำรใช้สิทธิ ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ตำมจำนวนที่ระบุในแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้
สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญ ไม่ว่ำทัง้ หมดหรือบำงส่วน บริษัทจะดำเนินกำรคืนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดง
สิทธิ และเงินที่เหลือตำมรำคำใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ไม่สำมำรถใช้
สิทธิได้ โดยไม่มีดอกเบีย้ ให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญ แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีเป็ นคนต่ำงด้ำวดังกล่ำว ทำง
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ไปรษณียล์ งทะเบียน ภำยใน 14 วัน นับจำกวันใช้สิทธิในครัง้ นัน้ ๆ
(3) ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีเป็ นคนต่ำงด้ำวจะไม่ได้รบั กำรชดเชย ไม่ว่ำรูปแบบใดจำก
บริษัท ในกรณีท่ไี ม่สำมำรถดำเนินกำรใช้สิทธิได้ โดยมีสำเหตุมำจำกข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนกำรถือครองหุน้ ของผูท้ ่เี ป็ น
คนต่ำงด้ำวที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท
(4) ในกรณีท่ผี ถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิท่เี ป็ นคนต่ำงด้ำวไม่สำมำรถใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญอัน
เนื่องมำจำกข้อจำกัดกำรโอนตำมที่กล่ำวในข้อ (1) ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวจะยังคงสำมำรถที่จะดำเนินกำร
ใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยังไม่สำมำรถใช้สิทธิ ได้ โดยให้ดำเนินกำรใช้สิทธิ ตำมวิธีกำรใช้สิทธิ ใน
ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิในครัง้ ต่อ ๆ ไป จนถึงวันใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำย ตรำบเท่ำที่กำรดำเนิ นกำร
ดังกล่ำว ไม่มีผลทำให้ขดั ต่อข้อจำกัดกำรโอนหุน้ ของบริษัท ทัง้ นี ้ ในกรณี ณ วันใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำย หำกผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิท่เี ป็ นคนต่ำงด้ำวยังไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ เนื่องจำกข้อจำกัด เกี่ยวกับกำรถือ
ครองหุน้ ของบุคคลต่ำงด้ำวให้ถือว่ำใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวหมดอำยุลง โดยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีเป็ นคน
ต่ำงด้ำวดังกล่ำว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ดำเนินกำรชดใช้ค่ำเสียหำยที่เกิดขึน้
ทัง้ สิน้
12 ทีม่ ำของกำรกำหนดรำคำหลักทรัพย์ทเี่ สนอขำย
ไม่มีกำรกำหนดรำคำของใบสำคัญแสดงสิทธิ เนื่องจำกกำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวเป็ นกำรออกโดยไม่คิดมูลค่ำ
อย่ำงไรก็ดี บริษัทได้พิจำรณำถึงรำคำใช้สิทธิในครัง้ นี ้ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทมีควำมยืดหยุ่นทำงกำรเงิน
สำหรับขยำยกิจกำร และ/หรือ ลงทุนและเป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในอนำคต นอกจำกนีบ้ ริษัทมีควำมประสงค์ท่ีจะให้
ผลตอบแทนแก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัท โดยกำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้ หำกผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิมีกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้
สำมัญของบริษัททัง้ หมด บริษัทจะได้รบั เงินทุนเพิ่มมำเป็ นจำนวนทัง้ หมด 561,000,000 บำท
13 กำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
กำรเรียกและ/หรือ กำรประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิให้เป็ นไปตำมวิธีกำรดังต่อไปนี ้
(1) บริษัทมีสิทธิเรียกประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ไม่ว่ำในเวลำใด ๆ หรือผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่นอ้ ย
กว่ำ 25 รำย ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันแล้วไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิท่ี
ยังมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนัน้ อำจร่วมกันเข้ำทำหนังสือขอให้บริษัทดำเนินกำรเรียกประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิได้
โดยบริษัทจะต้องเรียกประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิภำยใน 30 วันนับแต่วนั ที่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวมีคำ
ขอเป็ นหนังสือให้บริษัทเรียกประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในกรณี ท่ีมีกำรจัดประชุมผู้ถื อใบสำคัญ แสดงสิ ทธิ บริษัทจะทำกำรปิ ดสมุดทะเบี ยนเพื่อกำหนดสิท ธิ ของผู้ถื อ
ใบสำคัญแสดงสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมดังกล่ำวเป็ นระยะเวลำไม่ เกิน 14
วันก่อน (และรวม) วันประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ
(2) ในกำรเรียกประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่ำจะเป็ นกำรเรียกประชุม โดยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ียงั มิได้ใช้สิทธิ
หรือบริษัทเป็ นผูด้ ำเนินกำรเรียกประชุม ให้บริษัทจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุ สถำนที่ วัน เวลำ ผูท้ ่ีขอให้เรียก
ประชุม และเรื่องที่จะพิจำรณำในที่ประชุม และจัดส่งให้ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ียังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้ว
บำงส่วนแต่ละรำย ตำมรำยชื่อและที่อยู่ท่ีปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิในวันปิ ดสมุดทะเบียน
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เพื่อกำหนดสิทธิเข้ำร่วมประชุม โดยส่งทำงไปรษณียล์ งทะเบียนไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วันก่อนกำรประชุมในแต่ละครัง้ (ไม่
นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันประชุม) รวมทัง้ แจ้งผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้ มูลผ่ำนสื่ออิเล็ กทรอนิกส์ของตลำด
หลักทรัพย์
(3) ในกำรประชุม ผู้ถื อ ใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ ผู้ถื อ ใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ ท่ี ยัง มิ ได้ใ ช้สิท ธิ ห รื อ ใช้สิท ธิ ไปแล้ว บำงส่ ว น
ซึ่งมีสิทธิเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้
โดยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิดัง กล่ำวจะต้องจัดทำหนังสือมอบฉันทะตำมแบบที่บริษัทกำหนดและให้ย่ืนหนังสือ
มอบฉันทะต่อประธำนที่ประชุมหรือผูท้ ่ปี ระธำนที่ประชุมมอบหมำยก่อนเริ่มกำรประชุม
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ หมำยถึง ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ียั ง
ไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วนของบริษัทในขณะนั้น โดยไม่รวมถึงผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิคนใดที่มีส่วนได้เสียใน
ข้อ พิ จ ำรณำอัน ใดซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม จะพิ จ ำรณำและลงมติ ห้ำ มมิ ใ ห้ผู้ถื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ค นนั้น ออกเสี ย งลงคะแนนใน
ข้อพิจำรณำข้อนัน้
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีมีส่วนได้เสียตำมข้อนี ้ หมำยถึง ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ใน
เรื่องที่ท่ปี ระชุมพิจำรณำลงมติ
(4) ในกำรออกเสียงลงคะแนน ให้ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ำกับจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิท่ี
ถื อ อยู่โดยใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ หนึ่ ง หน่ วยมีห นึ่ ง เสี ย ง ผู้เ ป็ น ประธำนในที่ ป ระชุมไม่ มี สิท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนน
นอกจำกสิทธิท่ตี นมีในฐำนะเป็ นผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผูร้ บั มอบฉันทะ
(5) ในกำรประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจดั ขึน้ โดยบริษัท ให้ประธำนกรรมกำรบริษัทหรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมำย
จำกประธำนกรรมกำรบริษัท ทำหน้ำที่เป็ นประธำนที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีผถู้ ือใบสำคัญแสดง
สิทธิเป็ นผูจ้ ดั กำรประชุม ประธำนในที่ประชุมอำจจะมำจำกบุคคลที่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือก
นอกเหนือไปจำกประธำนกรรมกำรหรือบุคคลที่ประธำนกรรมกำรมอบหมำย โดยที่ทงั้ สองกรณีประธำนที่ ประชุมไม่
มีสิทธิออกเสียงชีข้ ำด
(6) องค์ประชุมในกำรประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ียงั มิได้ใช้สิทธิหรือ
ใช้สิทธิไปแล้วบำงส่วน และ/หรือ ผูร้ บั มอบฉันทะมำประชุมรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำ 25 รำย ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
รวมกันไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยทัง้ หมดของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ียงั มิได้ใช้สิทธิจึงจะครบเป็ น
องค์ประชุม หำกปรำกฏว่ำเมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้ว 45 นำที ยังมีผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิและ/หรือผูร้ บั มอบฉันทะ
เข้ำร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุม ให้ถือว่ำกำรประชุมเป็ นอันระงับไป หำกกำรประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ
นัน้ เป็ นกำรเรียกโดยมติคณะกรรมกำรบริษัทให้นดั ประชุมใหม่ภำยในระยะเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วัน แต่ไม่เกินกว่ำ 14
วัน นับจำกวันกำหนดประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิในครัง้ แรก และให้บริษัทดำเนินกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
ไปยังผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิทกุ รำยตำมรำยละเอียดและวิธีกำรที่ระบุไว้ขำ้ งต้น โดยเรื่องที่จะพิจำรณำและลงมติใน
ที่ประชุมครัง้ ใหม่จะต้องเป็ นเรื่องเดิมที่จะพิจำรณำ ในกำรประชุมครัง้ ก่อนเท่ำนัน้ ในกำรประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่บงั คับ
ว่ำจะต้องครบองค์ประชุม กล่ำวคือ มีผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิมำประชุมเท่ำใดถือว่ำเป็ นองค์ประชุม ทัง้ นี ้ สำหรับใน
กรณีท่ผี ถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ นผูร้ อ้ งขอให้เรียกประชุม จะไม่มีกำรเรียกประชุมใหม่
(7) มติท่ีประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ยี งั มิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนัน้ ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(8) มติใด ๆ ซึ่งที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนัน้ ให้ถือว่ำมีผลผูกพันผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิทกุ รำย
ไม่ว่ำผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธินนั้ จะได้เข้ำร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตำม
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(9) ภำยหลังจำกบริษัทได้ดำเนินกำรจัดประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะแจ้งมติของที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิทธิให้ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิทรำบผ่ำนทำงระบบเผยแพร่ขอ้ มูลผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์
โดยเร็ว
(10) บริษัทจะดำเนินกำรจัดทำและบันทึกรำยงำนกำรประชุมและเก็บรักษำบันทึกดังกล่ำวไว้ท่สี ำนักงำนใหญ่ของบริษัท
รำยงำนประชุมที่ได้ลงลำยมือชื่อโดยประธำนในที่ประชุมให้ถือเป็ นหลักฐำนอันสมบูรณ์ของกิจกำรทัง้ หลำยที่ได้
ประชุมกันนัน้ และจัดส่งรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวให้แก่ตลำดหลักทรัพย์และสำนักงำน ก.ล.ต. ภำยในระยะเวลำ
ไม่เกิน 14 วัน นับจำกวันประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ
(11) ในกำรประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทหรือผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมำยจำกบริษัท และที่ปรึกษำกฎหมำยของบริษัทมี
สิทธิท่ีจะเข้ำร่วมประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อแสดงควำมคิดเห็นหรือให้คำอธิบำยในที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิทธิได้
(12) บริษัทจะเป็ นผูช้ ำระค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิทงั้ หมด
(13) บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิตำมมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธินบั ตัง้ แต่วนั ที่ ประชุมเพื่อลงมติ และ
บริษัทจะแจ้งกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้สำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ทรำบ
ภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมนัน้
(14) กรณีท่ีไม่สำมำรถจัดประชุมได้ทนั ภำยในอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ถือว่ำกำรดำเนินกำรประชุม สิน้ สุดลงและ
ไม่ได้มีกำรจัดกำรประชุมในครัง้ นัน้ ขึน้
14 กำรแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิและเงือ่ นไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ
14.1 เหตุทจ่ี ะดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ
บริษัทอำจดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ เมื่อมีเหตุหรือพบว่ำจะมีเหตุท่ีทำให้เกิดอุปสรรคในกำรดำเนินกำร
ดังต่อไปนี ้ โดยไม่ตอ้ งได้รบั ควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ
(1) กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ เพื่อให้เป็ นไปตำมบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดในกฎหมำยว่ำด้วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ กฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ หรือคำสั่งที่มีผลบังคับของ
สำนักงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีผลใช้บงั คับ
(2) กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิท่ีไม่ใช่สำระสำคัญของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น
กำรแก้ไขขัน้ ตอนในกำรใช้สิทธิท่ีไม่ใช่สำระสำคัญ หรือในเรื่องที่จะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใน
ส่วนซึ่งไม่ทำให้สิทธิของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิดอ้ ยลง
(3) กำรปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิตำมข้อ 4.
กำรแก้ไขข้อกำหนดสิทธินอกจำกกรณีตำมข้อ (1) (2) และ (3) ข้ำงต้น ต้องได้รบั ควำมยินยอมจำกบริษัทและได้รบั มติ
เห็นชอบจำกที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำกึง่ หนึ่งของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
14.2 เงือ่ นไขกำรแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ
(1)
บริษัทอำจดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ หำกคณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำอยู่ใน
วิสัยที่บริษัทจะดำเนินกำรได้ เพื่อลดข้อจำกัดหรืออุปสรรคในกำรดำเนินกำรตำมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่ได้
กำหนดไว้แล้วโดยไม่ทำให้สิทธิของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิลดน้อยลง
(2)

กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ จะต้องไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
รวมตลอดถึงข้อกำหนดตำมประกำศ ทจ.34/2551 ที่มีผลใช้บงั คับอยู่ในปั จจุบนั รวมทัง้ ที่อำจจะมีกำรแก้ไข
เพิ่มเติมภำยหลัง เว้นแต่จะได้รบั ผ่อนผัน
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เอกสำรแนบท้ำย 1
ผลกระทบต่อผู้ถือหุน้ (Dilution Effects)
เนื่องจำกกำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็ นกำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ ผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ หุน้ กูแ้ ปลงสภำพตำม
สัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุน้ แต่ละรำยถื ออยู่ โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัท มีหน้ำที่ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ
(Preferential Public Offering: PPO) ดังนัน้ จึงไม่มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทัง้ นี ้ บนสมมติฐำน
ว่ำ ผูถ้ ือหุน้ เดิมใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญตำมใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนอย่ำงไรก็ตำม หำกมีกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ ครบถ้วนตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผถู้ ือหุน้ เดิมทัง้ จำนวน จะมีผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
1. ผลกระทบด้ำนกำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุน้ (Control Dilution) และสัดส่วนกำรใช้สทิ ธิออกเสียง
ในกรณีท่ีผใู้ ช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 7 มิใช่ผถู้ ือหุน้ เดิมทัง้ จำนวน จะมีผลกระทบต่อ ด้ำนกำรลดลงของ
สัดส่วนกำรถือหุน้ สิทธิออกเสียงของผูถ้ ือหุน้ เดิม (Control Dilution) จำกกำรใช้สิทธิดงั กล่ำวลดลงโดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
รำยละเอียดกำรคำนวณ ดังนี ้
=
=
=

จำนวนหุน้ รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1
จำนวนหุน้ paid-up + จำนวนหุน้ รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1
25,500,000
320,000,000 + 25,500,000
ร้อยละ 7.38

ในกรณีท่ีผใู้ ช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 และหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ มิใช่ผถู้ ือหุน้ เดิมทัง้ จำนวน จะมีผลกระทบ
ต่อด้ำนกำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุน้ สิทธิออกเสียงของผูถ้ ือหุน้ เดิม (Control Dilution) จำกกำรใช้สิทธิดงั กล่ำวลดลงโดยมี
รำยละเอียดดังต่อไปนี ้
จำนวนหุน้ รองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ
+
จำนวนหุน้ รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1
=
จำนวนหุน้ paid-up +
จำนวนหุน้ รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1
+
จำนวนหุน้ รองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ
=
=

17,000,000+ 25,500,000
320,000,000 + 17,000,000 + 25,500,000
ร้อยละ 11.72
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2. ผลกระทบด้ำนกำรลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)
ในกรณี ที่ ผู้ใ ช้สิท ธิ ต ำมใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ค รัง้ ที่ 1 หำกผูถ้ ือหุน้ เดิมใช้สิทธิทงั้ จำนวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่ง
กำไร (EPS Dilution) ดังกล่ำวลดลงโดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
กำไรสุทธิ
EPSo
EPSn
Q0
QW7

=
=
=
=
=

EPSo

=
=
=

EPSn

=
=
=

EPS Dilution

=
=
=

199,659,133 บำท (กำไรสุทธิสำหรับปี 2564)
กำไรสุทธิก่อนกำรเพิ่มทุน
กำไรสุทธิหลังกำรเพิ่มทุน
จำนวนหุน้ สำมัญก่อนกำรเพิ่มทุน
จำนวนหุน้ สำมัญรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1

กำไรสุทธิสำหรับปี 2564
Q0
199,659,133
320,000,000
0.6239 บำทต่อหุน้

กำไรสุทธิสำหรับปี 2564
Q0+QW1
199,659,133
320,000,000 + 25,500,000
0.5779 บำทต่อหุน้

EPSo-EPSn
EPSo
0.6239 - 0.5779
0.6239
ร้อยละ 7.37

ในกรณีท่ีผใู้ ช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 รวมถึงใช้สิทธิกำรแปลงสภำพของหุน้ กูแ้ ปลงสภำพโดยหำกผูถ้ ือ
หุน้ เดิมใช้สิทธิทงั้ จำนวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) ดังกล่ำวลดลงโดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
กำไรสุทธิ =
199,659,133 บำท (กำไรสุทธิสำหรับปี 2564)
EPSo

=

กำไรสุทธิก่อนกำรเพิ่มทุน

EPSn

=

กำไรสุทธิหลังกำรเพิ่มทุน

Q0

=

จำนวนหุน้ สำมัญก่อนกำรเพิ่มทุน
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QCB

=

จำนวนหุน้ สำมัญรองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ

QW1

=

จำนวนหุน้ สำมัญรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ รุน่ ที่ 1

EPSo

=
=
=

EPSn

=
=
=

EPS Dilution

=
=
=

กำไรสุทธิสำหรับปี 2564
Q0

199,659,133
320,000,000
0.6239 บำทต่อหุน้

กำไรสุทธิสำหรับปี 2564

Q0 + QCB + QW1
199,659,133
320,000,000 + 17,000,000 +25,500,000
0.5508 บำทต่อหุน้

EPSo-EPSn
EPSo
0.6239 - 0.5508
0.6239
ร้อยละ 11.72

3. ผลกระทบด้ำนกำรลดลงของรำคำ (Price Dilution)
ไม่มีผลกระทบต่อรำคำหุน้ เนื่องจำกรำคำใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ ของบริษัท 22.00 บำทต่อหุน้ ซึ่งสูง
กว่ำรำคำตลำด โดยที่รำคำตลำดเฉลี่ยเท่ำกับ 14.94 บำทต่อหุน้ (ระหว่ำงวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 25 กุมภำพันธ์
2565)
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