ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
ของ บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (MBAX-W1)
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (MBAX-W1) จะไดรับ
สิทธิตามที่ไดกําหนดไวในขอกําหนดสิทธินี้ โดยบริษัทและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองผูกพันตามขอกําหนดสิทธิทุก
ประการ และใหถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับทราบและเขาใจขอกําหนดตางๆ ในขอกําหนดสิทธิเปนอยางดีแลว
รวมทั้งไดใหความเห็นชอบกับการแตงตั้งนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ และขอกําหนดตางๆ ในสัญญาแตงตั้งนาย
ทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิดวย ทั้งนี้ บริษัทจะจัดใหมีการเก็บรักษาสําเนาขอกําหนดสิทธิ และสําเนาสัญญาแตงตั้งนาย
ทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิไว ณ สํานักงานใหญของบริษัท และสํานักงานใหญของนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ
เพื่อใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสําเนาขอกําหนดสิทธิดังกลาวไดในวันและเวลาทําการของบุคคลดังกลาว
(แลวแตกรณี)
คําจํากัดความ
คําและขอความตางๆ ที่ใชอยูในขอกําหนดสิทธินี้ ใหมีความหมายดังตอไปนี้
ขอกําหนดสิทธิ

บริษทั หรือผูออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ ของ บริษัท มัลติแบกซ จํากัด
(มหาชน) ครั้งที่ 1 (MBAX-W1) รวมถึงที่จะไดมีการแกไขเพิ่มเติมใน
ภายหลัง (ถามี)
หมายถึง บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน)

หมายถึง ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ ของ บริษัท มัลติแบกซ จํากัด
(มหาชน) ครั้งที่ 1 (MBAX-W1)
ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ หมายถึง เอกสารที่ออกโดยนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ เพื่อใชแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิ
ประกาศ ทจ. 34/2551
หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
ที่ออกใหมและหุนที่ออกใหมเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15
ธันวาคม 2551
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
หมายถึง ผูทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
นายทะเบียนใบสําคัญแสดง หมายถึง บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือผูที่ไดรับแตงตั้ง
สิทธิ
โดยชอบใหทําหนาที่เปนนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ตลาดหลักทรัพย
หมายถึง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
วันทําการ
หมายถึง วันที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดทําการ ซึ่งมิใชวันเสารหรือวัน
อาทิตย หรือวันที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศใหเปนวันหยุดทําการ
ของธนาคารพาณิชย
1

วันกําหนดการใชสิทธิ
ระยะเวลาการแจงความ
จํานงในการใชสิทธิ

หมายถึง วันที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทได
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามที่ระบุไวในขอ 3.1
หมายถึง ระยะเวลาที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิประสงคจะใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญ
ของบริษัท สามารถแจงความจํานงในการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ตามที่ระบุไวในขอ 3.2 (1) และ 3.2 (2)

1. รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
ชื่อของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออก
ราคาเสนอขายหนวยละ
วิธีการจัดสรร

อัตราการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ

ราคาการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
วันครบกําหนดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวนหุนสามัญที่ออกเพื่อรองรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

: บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ MBAX)
: ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ บริษัท มัลติแบกซ จํากัด
(มหาชน) ครั้งที่ 1 (MBAX-W1)
: ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผูถือและ
สามารถเปลี่ยนมือได
: 64,000,000 หนวย
: 0.00 บาท (ศูนยบาท)
: จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering)
ในอัตราสวนหุนสามัญเดิม 2 หุนตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ในกรณีที่
คํานวณแลวมีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิต่ํากวา 1 หนวยใหปดเศษ
ดังกลาวทิ้ง โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนผูมีสิทธิไดรับการจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557
และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนใน
วันที่ 28 กรกฎาคม 2557
: ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน เวนแตจะมีการปรับอัตรา
การใชสิทธิตามเงื่อนไขที่ระบุไวในขอ ขอ 4 เรื่องการปรับสิทธิในการใชสิทธิ
ซื้อหุนสามัญ
: 2.50 บาทตอหุน เวนแตจะมีการปรับราคาการใชสิทธิตามเงื่อนไขที่ระบุไว
ในขอ ขอ 4 เรื่องการปรับสิทธิในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
: 3 ปนับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ภายหลังออกใบสําคัญแสดง
สิทธิ บริษัทจะไมขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ
: 18 สิงหาคม 2557
: 17 สิงหาคม 2560
: ไมเกิน 64,000,000 หุน (มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท) ซึ่งคิดเปนรอยละ
50 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท
วิธีการคํานวณสัดสวนหุนรองรับ :
= จํานวนหุนรองรับ MBAX-W1
X 100
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท
2

ขอจํากัดในการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ

โดยที่จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท = 128,000,000 หุน
= 64,000,000 X 100
128,000,000
= 50%
: บริษัทไมมีขอจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิเวนแต การโอนใบสําคัญ
แสดงสิทธินั้นขัดกับขอจํากัดการโอนอันสืบเนื่องมาจากขอบังคับของบริษัท
วาดวยเรื่องอัตราสวนการถือครองหุนของบุคคลที่ไมมีสัญชาติไทย

2. มติของที่ประชุมผูถือหุนที่ใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิและเพิ่มทุนจดทะเบียน
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ไดมีมติดังตอไปนี้
(1)
อนุมัติใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งใหสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญใหมของบริษัทจํานวนไมเกิน 64,000,000
หนวย และใหจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทในวัน
กําหนดรายชื่อผูถือหุนผูมีสิทธิไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ในอัตราสวนหุนสามัญ 2
หุนตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ในกรณีที่คํานวณแลวมีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิต่ํากวา 1 หนวยใหปดเศษทิ้ง
(2)
อนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 64,000,000 บาท โดยการออกหุนใหมเปนหุนสามัญจํานวน
64,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท รวมเปนทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 192,000,000 บาท และใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณหสนธิ ขอ 4 ใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
(3)
อนุมัติใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 64,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1
3. วิธีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
3.1

วันกําหนดการใชสิทธิ

(1)
ครั้งที่ 1 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ 2558,
ครั้งที่ 2 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558,
(2)
(3)
ครั้งที่ 3 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ 2559,
(4)
ครั้งที่ 4 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559,
(5)
ครั้งที่ 5 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ 2560 และ
(6)
ครั้งที่ 6 (ครั้งสุดทาย) ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560
โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตองสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิ พรอมทั้งหนังสือแจงความจํานงการใชสิทธิใหแก
บริษัท และชําระราคาที่จะซื้อหุนสามัญจนเต็มจํานวน ในกรณีที่วันใชสิทธิดังกลาวครั้งใดตรงกับวันหยุดทําการ ใหเลื่อนวัน
ใชสิทธิดังกลาวเขามาเปนวันทําการกอนหนาวันหยุดทําการนั้น
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3.2

ระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิ

(1) การแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญในแตละครั้ง (ยกเวนการใชสิทธิครั้งสุดทาย) ผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิซึ่งประสงคจะใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัท จะตองแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท
ตามขั้นตอนที่ระบุไวในขอ 3.5 ระหวางเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ของทุกวันทําการ ภายในระยะเวลา 5 (หา) วันทําการ
กอนวันใชสิทธิแตละครั้ง
บริษัทจะแจงขาวเกี่ยวกับระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิ อัตราการใชสิทธิ ราคาการใชสิทธิ
พรอมทั้งสถานที่ใชสิทธิผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย เพื่อแจงใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบลวงหนาไม
นอยกวา 5 (หา) วันทําการกอนระยะเวลายื่นความจํานงในการใชสิทธิแตละครั้ง โดยบริษัทจะไมมีการปดสมุดทะเบียน
เพื่อพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับการแจงความจํานงในการใชสิทธิแตละครั้ง ยกเวนในกรณีการแจงความจํานง
ในการใชสิทธิครั้งสุดทายตามขอ 3.2 (2)
(2) การแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญครั้งสุดทาย
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงคจะใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัท จะตองแจงความจํานงในการ
ใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทตามขั้นตอนที่ระบุไวในขอ 3.5 ระหวางเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ของทุกวันทําการของ
บริษัท ภายในระยะเวลา 15 (สิบหา) วันกอนวันครบกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย
บริษัทจะแจงขาวเกี่ยวกับระยะเวลายื่นความจํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทาย อัตราการใชสิทธิ ราคาการใช
สิทธิ พรอมทั้งสถานที่ใชสิทธิผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย เพื่อแจงใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา 5 (หา) วันทําการกอนระยะเวลายื่นความจํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทาย และจะสงจดหมาย
ลงทะเบียนถึงผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฎในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งสุดทาย กอนระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทาย โดยบริษัทจะ
ปดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันกอนวันครบกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย และตลาด
หลักทรัพยจะทําการขึ้นเครื่องหมายหามการซื้อขาย (SP) ลวงหนา 3 (สาม) วันทําการกอนวันปดสมุดทะเบียน ในกรณีที่
วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิวันแรกตรงกับวันหยุดทําการของตลาดหลักทรัพย ใหเลื่อนวันปดสมุด
ทะเบียนวันแรกดังกลาวเปนวันทําการกอนหนาวันหยุดทําการดังกลาว ทั้งนี้ใบสําคัญแสดงสิทธิจะถูกพักการโอนจนถึงวัน
กําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย
3.3

อัตราการใชสิทธิ และราคาที่จะซื้อหุนสามัญ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย สามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน ในราคาหุนละ 2.50 บาท ราคาการใชสิทธิ
และอัตราการใชสิทธิอาจเปลี่ยนแปลงแกไขได ตามที่ระบุไวในเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง ขอ 4 (การปรับสิทธิในการใชสิทธิ
ซื้อหุนสามัญ)
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3.4

สถานที่ติดตอในการใชสิทธิ
บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 456 ซอยโชคชัยจงจําเริญ ถนนพระราม 3 (ซอย 53)
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท (662) 683-3300
โทรสาร (662) 683-3800

3.5

ขั้นตอนการใชสิทธิ

(1) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดที่บริษัท ในระหวาง
ระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิแตละครั้ง หรือดาวนโหลดไดจากเว็บไซตของบริษัท (www.multibax.com) ใน
กรณีที่ใบสําคัญแสดงสิทธิอยูในระบบไรใบหุน (Scripless) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ตองการใชสิทธิจะตองแจงบริษัท
หลักทรัพยที่ทําหนาที่เปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย (Broker) ของตน และกรอกแบบคําขอเพื่อใหออกใบสําคัญแสดง
สิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด โดยบริษัทหลักทรัพยดังกลาวจะดําเนินการแจงนาย
ทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อขอใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ เพื่อนําไปใชเปนหลักฐาน
ประกอบการใชสิทธิซื้อหุนสามัญกับบริษัทเพื่อดําเนินการใชสิทธิตามที่ระบุไวขางตน
(2) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจงความจํานงใน
การใชสิทธิ โดยดําเนินการและสงเอกสารดังตอไปนี้ใหแกบริษัท ตามสถานที่ติดตอในการใชสิทธิตามขอ 3.4
ก. ใบแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญที่ไดกรอกขอความถูกตอง ชัดเจน และครบถวนแลวทุก
รายการ พรอมลงนามโดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และสงใหแกบริษัทในชวงระยะเวลาการแจงความจํานงการใชสิทธิ
ข. ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด ซึ่งผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผูโอนดานหลัง ตามจํานวนที่ระบุในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิ
ค. เอกสารการชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ตามขอ 3.5 (3)
ง. เอกสารการแสดงตนตาม ขอ 3.5 (4)
(3) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตองชําระเงินตามจํานวนในการใชสิทธิตามที่ระบุในใบแจงความจํานงในการใช
สิทธิซื้อหุนสามัญ โดยสามารถเลือกวิธีการชําระเงินคาซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน พรอมแนบเอกสารการชําระเงินไดดังนี้
ก. การโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของบริษัท
 ชื่อบัญชี “บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน)”
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาลาดพราว
บัญชีเลขที่ 129 3 16433 9
ทั้งนี้ใหแนบหลักฐานการโอนเงินภายในวันใชสิทธิแตละครั้ง
ข. การชําระดวยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท
 ชําระดวยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท โดยขีดครอมสั่งจายในนาม
“บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน)”
โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟทดังกลาวจะตองสามารถเรียกเก็บเงินไดในเขตกรุงเทพมหานคร
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ภายใน 2 (สอง) วันทําการนับจากวันแจงความจํานงการใชสิทธิในแตละครั้ง และสงมอบแกบริษัท
พรอมกับใบแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
การใชสิทธิซื้อหุนสามัญดังกลาวจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจํานวนตามเช็ค
แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ดังกลาวไดแลวเทานั้น หากบริษัทเรียกเก็บเงินไมไดตามจํานวนที่ระบุ
ไวในใบแจงความจํานงในการใชสิทธิ ใหถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และ
บริษัทตกลงใหถือเปนการยกเลิกการขอใชสิทธิในครั้งนั้น
แตทั้งนี้ไมเปนการตัดสิทธิของผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะใชสิทธิซื้อหุนสามัญในครั้งตอไป เวนแตเปนการยกเลิกการใชสิทธิในครั้ง
สุดทาย
ใหถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหมดสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาวอีกตอไป
(4) เอกสารประกอบการแสดงตนที่จะตองสงมอบพรอมกับใบแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
ก. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรขาราชการ หรือสําเนาบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจที่ยังไมหมดอายุ และเอกสารการเปลี่ยน ชื่อ/ชื่อสกุล (กรณีที่ ชื่อ/ชื่อสกุล ไมตรงกับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
ข. บุคคลธรรมดาตางดาว : สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไมหมดอายุ พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง
ค. นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย : สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคลที่ออก
โดยสวนราชการที่มีอํานาจ อายุไมเกิน 6 เดือน หรือภายในเวลาที่นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ
กําหนด พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนของนิติบุคคล และประทับตราสําคัญของนิติ
บุคคล (ถามี) พรอมแนบเอกสารหลักฐานของผูแทนนิติบุคคลผูมีอํานาจลงนามกระทําการแทนนิติ
บุคคลตามขอ 3.5 (4) ก. หรือ ข.
ง. นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ : สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล
หรือสําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยหนวยงานที่มีอํานาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นจัดตั้งขึ้น มีอายุ ไม
เกิน 6 เดือน พรอมแนบเอกสารหลักฐานของผูแทนของนิติบุคคลที่ลงนามกระทําการแทนนิตบิ ุคคล ขอ
3.5 (4) ก. หรือ ข. ทั้งนี้เอกสารทั้งหมดตองไดรับการลงนามโดยเจาหนาที่โนตารีพับลิค (Notary
public) หรือรับรองโดยสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารไดจัดทําหรือรับรอง
ความถูกตอง
จ. คัสโตเดียน (Custodian) : สําเนาเอกสารรับรองการจดทะเบียนรับรองโดยเจาหนาที่โนตารี พับลิค
(Notary public) ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น พรอมหนังสือแตงตั้งคัสโตเดียน และเอกสารหลักฐาน
ของผูลงนามกระทําการแทนนิติบุคคลตาม ขอ 3.5 (4) ก. หรือ ข.
ทั้งนี้ หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมสงมอบหลักฐานประกอบการใชสิทธิตามที่กลาวขางตน บริษัทขอสงวน
สิทธิที่จะถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมประสงคจะใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้นๆ อยางไรก็
ตามบริษัทสามารถใชดุลยพินิจในการพิจารณาในการใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิไดตามความเหมาะสม
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(5) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองเปนผูรับผิดชอบคาอากรแสดมปหรือภาษีอื่นใด (ถามี) ตามบทบัญญัติแหง
ประมวลรัษฏากร หรือขอบังคับหรือกฏหมายตางๆ ที่ใชบังคับในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
(6) จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะตองเปนจํานวนเต็มเทานั้น โดยอัตราการ
ใชสิทธิเทากับ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ ตอ 1 หุนสามัญ เวนแตจะมีการปรับอัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขที่ระบุไวในขอ
4 เรื่องการปรับสิทธิในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
(7) หากบริษัทไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิไมครบจํานวนที่ระบุในหนังสือแจงความจํานงการใชสิทธิ หรือจํานวน
เงินที่บริษัทไดรับไมเทากับจํานวนเงินที่ระบุในหนังสือแจงความจํานงการใชสิทธิ หรือบริษัทตรวจสอบไดวาขอความที่ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิกรอกลงบนหนังสือแจงความจํานงการใชสิทธิไมครบถวนหรือไมถูกตอง บริษัทจะแจงผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิถึงความไมถูกตองและความไมครบถวนดังกลาว และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตองแกไขความไมถูกตองและ
ความไมครบถวนดังกลาวภายในระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิ
หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมสามารถ
แกไขไดภายในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจะถือวาการแจงความจํานงการใชสิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ
และบริษัทจะสงเงินที่ไดรับพรอมทั้งใบสําคัญแสดงสิทธิคืนใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวัน
กําหนดการใชสิทธิ ทั้งนี้ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญใหมไดในวันกําหนดการ
ใชสิทธิครั้งตอไป เวนแตการใชสิทธิครั้งนั้นจะเปนการใชสิทธิครั้งสุดทาย ใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิ้นสภาพลงโดย
ไมมีการใชสิทธิ บริษัทจะไมรับผิดชอบตอดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายอื่นใด ไมวากรณีใดๆ
(8) ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ชําระจํานวนเงินในการใชสิทธิไมครบถวน
บริษัทมีสิทธิแตเพียงผูเดียวที่จะดําเนินการประการใดประการหนึ่งตอไปนี้ ตามที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิเลือกไวในใบแจงความจํานง โดย
ก. ถือวาการแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ หรือ
ข. ถือวาจํานวนหุนสามัญที่จองซื้อมีจํานวนเทากับจํานวนเงินในการใชสิทธิ ซึ่งบริษัทไดรับชําระไวจริง
ตามราคาการใชสิทธิและอัตราในการใชสิทธิในขณะนั้น หรือ
ค. ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ชําระเงินเพิ่มเติมตามจํานวนที่ประสงคจะ
ใชสิทธิใหครบถวนภายในระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้น หากบริษัทไมไดรับเงินครบ
ตามจํานวนในการใชสิทธิภายในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจะถือวาการแจงความจํานงในการใชสิทธิ
ในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ
หมายเหตุ : ในการใชสิทธิครั้งสุดทาย บริษัทจะดําเนินการตามขอ ข. ขางตน
การกระทําการและการใชดุลยพินิจใดๆ ของบริษัทใหถือวาเปนที่สุด ในกรณีตามขอ ก. และ ค. บริษัทจะสง
เงินที่ไดรับไวคืนเปนเช็คระบุชื่อและขีดครอมเฉพาะ พรอมทั้งใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัท
ถือวาไมมีการใชสิทธิดังกลาวคืนใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียลงทะเบียน
ภายใน 14 (สิบสี่) วันทําการนับจากวันกําหนดการใชสิทธิโดยไมมีดอกเบี้ย ไมวาในกรณีใดๆ
ในกรณีขอ ข. บริษัทจะสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิสวนที่เหลือในกรณีที่
บริษัทถือวามีการใชสิทธิเพียงบางสวนคืนใหกับผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย
ลงทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่) วันทําการนับจากวันกําหนดการใชสิทธิ พรอมเงินสวนที่เหลือ (ถามี) โดยไมมีดอกเบี้ยไมวา
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ในกรณีใดๆ อยางไรก็ดี ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมมีการใชสิทธิดังกลาว ยังมีผลใชสิทธิได
ตอไปจนถึงวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย
(9) ในกรณีที่บริษัทไมสามารถคืนเงินสวนที่ถือวาการแจงความจํานงการใชสิทธิสิ้นสภาพลงใหแกผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิไดภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันใชสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป
โดยคํานวณจากเงินสวนที่ไมไดสงคืน นับแตวันที่พนกําหนด 14 วันดังกลาวจนถึงวันที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับเงิน
สวนดังกลาวคืน
อยางไรก็ดี หากบริษัทไดทําการสงเช็ค หรือ ดราฟท ซึ่งขีดครอมสั่งจายเฉพาะชื่อผูถือใบสําคัญสิทธิ ทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในหนังสือแสดงความจํานงในการใชสิทธิโดยถูกตองแลว ผูถือใบสําคัญสิทธิจะไมมี
สิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
(10) เมื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญ ไดปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ กลาวคือ ไดสงมอบทั้งใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดง
สิทธิ ใบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ และเอกสารประกอบการแสดงตน และชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญ
ถูกตองและครบถวนสมบูรณ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ จะไมสามารถเพิกถอนการใชสิทธิได
เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากบริษัท
(11) เมื่อพนกําหนดวันใชสิทธิครั้งสุดทายแลว แตผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิยังมิได
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใชสิทธิที่กําหนดไวอยางครบถวน ใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
นั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะใชสิทธิไมไดอีกเมื่อ
พนกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย
(12) ในกรณีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ สงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิเปนจํานวน
มากกวาจํานวนที่ประสงคจะใชสิทธิ บริษัทจะสงใบสําคัญแสดงสิทธิใบใหมซึ่งมีจํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิใน
จํานวนที่เหลือจากการใชสิทธิใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว โดยทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่) วัน
นับจากวันกําหนดการใชสิทธินั้นๆ และจะทําการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิใบเกา
(13) บริษัทจะดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวของบริษัท
เพื่อออกหุนสามัญใหมใหแกผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ใชสิทธิซื้อหุนสามัญภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับตั้งแตวันที่บริษัทไดรับชําระคาหุนตามจํานวนที่มีการใชสิทธิแต
ละครั้ง และบริษัทจะดําเนินการใหนายทะเบียนผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดใชสิทธินั้นเขา
เปนผูถือหุนสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผูถือหุนตามจํานวนหุนสามัญที่ไดออกตามการใชสิทธิในครั้งนั้น
หุนสามัญใหมที่ออกเนื่องจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
จะมีสิทธิและสถานะเทาเทียมกับหุน
สามัญของบริษัทที่ไดออกไปกอนหนาแลวทุกประการ ทั้งนี้นับตั้งแตวันที่มีการจดแจงชื่อของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือ
ผูรับสิทธิแทนเปนผูถือหุนของบริษัทในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท
บริษัทจะดําเนินการยื่นคําขอใหรับหุนสามัญที่ออกเนื่องจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย (ตลาด เอ็ม.เอ. ไอ.) ภายใน 30 วันนับแตวันกําหนดการใชสิทธิในแต
ละครั้ง
(14) ในกรณีที่หุนสามัญที่สํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิไมเพียงพอ
บริษัทจะดําเนินการชดใชคาเสียหายที่
เกิดขึ้นใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมสามารถใชสิทธิไดตามขอ 9 อยางไรก็ตาม บริษัทจะไมชดใชคาเสียหายใหแกผู
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ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมสามารถใชสิทธิไดถึงแมวาจะมีหุนสามัญเพียงพอ ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนบุคคล
ตางดาวหรือนิติบุคคลตางประเทศที่ไมสามารถใชสิทธิไดเพราะถูกจํากัดสิทธิตามสัดสวนการถือหุนของคนตางดาว ตามที่
ระบุในขอบังคับของบริษัท
4.

การปรับสิทธิในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ

ราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิอาจเปลี่ยนแปลงไดตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ หากมีเหตุการณ
ดังตอไปนี้เกิดขึ้น
4.1 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทอันเปนผลมาจากการรวมหุนหรือแบงแยกหุน
การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ จะมีผลบังคับทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่
ตราไวของหุนสามัญของบริษัท
การปรับสิทธินี้ทําเพื่อใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับหุนจํานวนเทาเดิม เสมือนวาไมมีการเปลี่ยนแปลง
มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทฯ
(1) ราคาการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Price 1 =

Price 0 x Par 1
Par 0

(2) อัตราการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรคํานวณ ดังนี้
Ratio 1 =

โดยที่

Ratio 0 x Par 0
Par 1
Price 1
คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0
Ratio 1

Ratio 0
Par 1
Par 0

คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
คือ มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง
คือ มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญกอนการเปลี่ยนแปลง

4.2 เมื่อบริษัทจายเงินปนผลทั้งหมดหรือบางสวนเปนหุนสามัญที่ออกใหมใหแกผูถือหุนของบริษัท
การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแตวันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะ
ไมมีสิทธิรับหุนปนผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพยขึ้นเครื่องหมาย XD)
(1) ราคาการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Price 1 =

Price 0 x

A
(A + B)

(2) อัตราการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Ratio 1 =

โดยที่

Ratio 0 x (A + B)
A
Price 1
คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0

คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
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Ratio 1
Ratio 0
A

B

คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
คือ จํานวนหุนสามัญที่ไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนปดสมุดทะเบียน
ผูถือหุน เพื่อสิทธิในการรับหุนปนผล
คือ จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมในรูปของหุนสามัญปนผล

4.3 เมื่อบริษัทไดเสนอขายหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด
ในราคาสุทธิตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหมต่ํากวารอยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท”
การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแตวันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะ
ไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหม (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพยขึ้นเครื่องหมาย XR) สําหรับกรณีที่เปนการเสนอ
ขายใหแกผูถือหุนเดิม (Rights Offering) และ/หรือ ตั้งแตวันแรกของการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมสําหรับกรณีที่เปน
การเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี
“ราคาเสนอขาย” หมายถืง ราคาเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ ประชาชน
ทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด
“ราคาสุทธิตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหม” คํานวณไดจากจํานวนเงินทั้งหมดที่บริษัทจะไดรับจากการ
เสนอขายหุนสามัญ หักดวยคาใชจายที่เกิดจากการออกหุนสามัญ (ถามี) หารดวยจํานวนหุนสามัญทั้งหมดที่ออกใหม
อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุนสามัญพรอมกันมากกวาหนึ่ง “ราคาเสนอขาย” ภายใตเงื่อนไขที่จะตอง
จองซื้อดวยกัน ใหนํา “ราคาเสนอขาย” ทุกราคามาใชในการคํานวณ “ราคาสุทธิตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหม” แตใน
กรณีที่การเสนอขายดังกลาวไมอยูภายใตเงื่อนไขที่จะตองจองซื้อดวยกัน ใหนําเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ํากวารอยละ 90
ของราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทมาคํานวณการเปลี่ยนแปลงเทานั้น
“ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญของบริษัทใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คํานวณโดยการนํามูลคาการซื้อขายหุนสามัญทั้งหมดหารดวยจํานวนหุนสามัญทั้งหมด
ของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ในระหวางระยะเวลา 15 วันทําการติดตอกันกอนวันที่คํานวณ
ในกรณีที่ไมสามารถหาราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทได บริษัทจะกําหนดราคาที่เหมาะสมเพื่อใชใน
การคํานวณแทน
“วันที่คํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหม (วันแรก
ที่ตลาดหลักทรัพยขึ้นเครื่องหมาย XR) สําหรับกรณีที่เปนการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม (Rights Offering) และ/หรือ
ตั้งแตวันแรกของการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมสําหรับกรณีที่เปนการเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคล
ในวงจํากัด แลวแตกรณี
(1) ราคาการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Price 1 =

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

(2) อัตราการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Ratio 1 =

โดยที่

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

Price 1
Price 0

คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
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Ratio 1
Ratio 0
MP
A

B

BX

คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
คือ ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท
คือ จํานวนหุนสามัญที่ไดชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนปดสมุดทะเบียนผูถือ
หุน เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหม กรณีเสนอขายใหแกผูถือหุน
เดิม และ/หรือ วันกอนวันแรกของการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหม กรณีที่
เปนการเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด แลวแต
กรณี
คือ จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมเพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ
เสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี
คือ จํานวนเงินที่จะไดรับทั้งหมดหลังหักคาใชจายใดๆ (หากมี) จากการเสนอ
ขายหุนสามัญที่ออกใหมใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายใหแกประชาชน
ทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี

4.4 เมื่อบริษัทไดเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมที่มีสิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเปนหุนสามัญได เชน หุนกูแปลง
สภาพ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิ ใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด ในราคาสุทธิตอ
หุนของหุนสามัญที่ออกใหมเพื่อรองรับการใชสิทธิในหลักทรัพยนั้นต่ํากวารอยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุนสามัญ
ของบริษัท”
การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะ
ไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพยที่ออกใหมที่มีสิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเปนหุนสามัญได (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพยขึ้น
เครื่องหมาย XR) สําหรับกรณีที่เปนการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ ตั้งแตวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพยที่
ออกใหมที่มีสิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเปนหุนสามัญได สําหรับกรณีที่เปนการเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือ
บุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี
“ราคาเสนอขายหลักทรัพยแปลงสภาพ” หมายถึง ราคาเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมที่มีสิทธิแปลง
สภาพ/เปลี่ยนเปนหุนสามัญได ซึ่งเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคล
ในวงจํากัด แลวแตกรณีบวกดวยราคาการใชสิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเปนหุนสามัญดังกลาว
“ราคาสุทธิตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหมเพื่อรองรับการใชสิทธิในหลักทรัพยนั้น” คํานวณไดจาก
จํานวนเงินทั้งหมดที่บริษัทจะไดรับจากการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมที่มีสิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเปนหุนสามัญได หัก
ดวยคาใชจายที่เกิดจากการออกหลักทรัพยนั้น (ถามี) บวกดวยจํานวนเงินทั้งหมดที่จะไดรับจากการใชสิทธิแปลงสภาพ
หรือเปลี่ยนเปนหุนสามัญ หารดวยจํานวนหุนสามัญทั้งสิ้นที่ออกใหมเพื่อรองรับการใชสิทธิในหลักทรัพยนั้น
อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมที่มีสิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเปนหุนสามัญไดพรอมกัน
มากกวาหนึ่ง “ราคาเสนอขายหลักทรัพยแปลงสภาพ” ในเงื่อนไขที่จะตองจองซื้อดวยกัน ใหนํา “ราคาเสนอขายหลักทรัพย
แปลงสภาพ” ทุกราคามาใชในการคํานวณ “ราคาสุทธิตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหมเพื่อรองรับการใชสิทธิในหลักทรัพย
นั้น”
“ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท” ใหใชและมีความหมายเชนเดียวกับที่ไดระบุไวในขอ 4.3 ขางตน
“วันที่คํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพยที่ออกใหมที่มีสิทธิ
แปลงสภาพ/เปลี่ยนเปนหุนสามัญได สําหรับกรณีที่เปนการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือวันแรกที่มีการเสนอขาย
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หลักทรัพยที่ออกใหมที่สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเปนหุนสามัญได
และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี

สําหรับกรณีที่เปนการเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป

(1) ราคาการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Price 1 =

Price 0 x

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

(2) อัตราการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Ratio 1 =

โดยที่

Ratio 0 x

Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
A

B

BX

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

คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
คือ “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ”
คือ จํานวนหุนสามัญที่ไดชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนปดสมุดทะเบียนผูถือ
หุนเพื่อสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพยที่ออกใหมที่มีสิทธิแปลงสภาพ/
เปลี่ยนเปนหุนสามัญได สําหรับกรณีที่เปนการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม
และ/หรือ วันกอนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมที่มีสิทธิแปลง
สภาพ/เปลี่ยนเปนหุนสามัญได ใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลใน
วงจํากัด แลวแตกรณี
คือ จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมเพื่อรองรับการใชสิทธิในหลักทรัพยที่ออกใหม
ที่มีสิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเปนหุนสามัญได ตามที่เสนอขายใหแกผูถือหุน
เดิม และ/หรือ เสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด
แลวแตกรณี
คือ จํานวนเงินที่จะไดรับทั้งหมดหลังหักคาใชจายจากการออกหลักทรัพยที่มี
สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเปนหุนสามัญได (หากมี) สําหรับการเสนอขายใหแก
ผูถือหุนเดิม และ/หรือ ใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด รวม
กับเงินที่ไดรับจากการใชสิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเปนหุนสามัญ หรือใชสิทธิซื้อ
หุนสามัญ

4.5 เมื่อบริษัทจายเงินปนผลเปนเงินเกินกวาอัตรารอยละ 90 ของกําไรสุทธิ ประจําปหลังหักภาษีเงินไดของงบ
การเงินรวมของบริษัท สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไม
มีสิทธิรับเงินปนผลนั้น (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพยขึ้นเครื่องหมาย XD)
อัตรารอยละของเงินปนผลที่จายใหแกผูถือหุน
คํานวณโดยนําเงินปนผลที่จายออกจริงจากผลการ
ดําเนินงานในแตละรอบระยะเวลาบัญชี โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัท หารดวยกําไรสุทธิประจําปหลังหัก
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ภาษีเงินไดของผลการดําเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปเดียวกัน โดยที่เงินปนผลที่จายออกจริงดังกลาว ใหรวมถึงเงิน
ปนผลที่จายระหวางกาลในแตละรอบระยะเวลาบัญชีดังกลาวดวย
“ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท” ใหใชและมีความหมายเชนเดียวกับที่ไดระบุไวในขอ 4.3 ขางตน
“วันที่คํานวณ” หมายถึงวันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมมีสิทธิรับเงินปนผลนั้น (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพยขึ้น
เครื่องหมาย XD)
(1) ราคาการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Price 1 =

Price 0 x [MP – (D – R)]
MP

(2) อัตราการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Ratio 1 =

โดยที่

Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
D
R

Ratio 0 x (MP)
[MP – (D – R)]

คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
คือ “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท”
คือ เงินปนผลตอหุนที่จายใหผูถือหุน
คือ เงินปนผลตอหุนที่จาย หากนํากําไรสุทธิประจําปตามงบการเงินรวมของ
บริษัทหลังหักภาษีเงินได ในอัตรารอยละ 90 หารดวยจํานวนหุนทั้งหมดของ
บริษัทที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล

4.6 ในกรณีที่มีเหตุการณใดๆ อันทําใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชนอันพึงได โดยที่
เหตุการณใดๆ นั้นไมไดกําหนดอยูในขอ 4.1 ถึงขอ 4.5 บริษัทจะพิจารณาเพื่อกําหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิ
และ/หรืออัตราการใชสิทธิใหมอยางเปนธรรม เพื่อไมใหสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดอยไปกวาเดิม ทั้งนี้ใหถือวาผล
การพิจารณานั้นเปนที่สุด
4.7 การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิ และ/หรืออัตราการใชสิทธิตามขอ 4.1 ถึงขอ 4.6 ถือวาเปน
อิสระตอกัน สําหรับในกรณีที่เหตุการณตางๆ เกิดขึ้นพรอมกัน ใหคํานวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลําดับดังนี้คือ ขอ 4.1 ขอ
4.5 ขอ 4.2 ขอ 4.3 ขอ 4.4 และขอ 4.6 โดยในแตละลําดับครั้งที่มีการคํานวณการเปลี่ยนแปลงใหคงสภาพของราคาการใช
สิทธิและอัตราการใชสิทธิเปนทศนิยม 3 ตําแหนง
4.8 การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิ และ/หรืออัตราการใชสิทธิตามขอ 4.1 – 4.6 จะไมมีการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งทําใหราคาการใชสิทธิใหมสูงขี้น และ/หรืออัตราการใชสิทธิลดลง เวนแตกรณีการรวมหุน
สําหรับการคํานวณจํานวนเงินจากการใชสิทธิ จะคํานวณจากราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
(ทศนิยม 3 ตําแหนง) คูณกับจํานวนหุนสามัญ โดยจํานวนหุนสามัญคํานวณไดจากอัตราการใชสิทธิใหม (ทศนิยม 3
ตําแหนง) คูณกับจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจํานงในการใชสิทธิ เมื่อคํานวณไดจํานวนหุนออกมาเปนเศษหุน
ใหตัดเศษของหุนนั้นทิ้ง ในกรณีที่เศษของบาทจากการคํานวณจํานวนเงินจากการใชสิทธิ ใหตัดเศษของบาททิ้ง
สําหรับกรณีการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิแลวมีผลทําใหราคาการใชสิทธิใหมต่ํากวามูลคาหุนที่ตราไว
ของหุนสามัญของบริษัท ใหใชมูลคาหุนสามัญที่ตราไวของบริษัทเปนราคาการใชสิทธิใหมแทน
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4.9 การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิ ตามขอ 4.1 – 4.6 บริษัทจะแจงผลการ
เปลี่ยนแปลง โดยระบุรายละเอียดวิธีการคํานวณและเหตุผลที่ตองมีการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนขอกําหนดสิทธิที่แกไข
เพิ่มเติมใหแก ตลาดหลักทรัพย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และนายทะเบียน ทราบ
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช และบริษัทจะแจงใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบถึงผลการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพยในวันทําการเดียวกับที่ไดแจงใหแก ตลาดหลักทรัพย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และนายทะเบียน ทราบดังกลาวขางตน
5

สถานภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิที่อยูระหวางการแสดงความจํานงใชสิทธิ

สถานภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิที่อยูในระหวางวันที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดแสดงความจํานงการใชสิทธิ
และวันกอนวันที่กระทรวงพาณิชยจะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวอันเนื่องมาจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
จะมีสถานภาพและสิทธิเชนเดียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดแสดงความจํานงการใชสิทธิ และสถานภาพดังกลาวนี้
จะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชยไดรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวอันเนื่องมาจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
นั้น
ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาการใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิในชวงเวลาที่บริษัทยังไมไดนําหุนสามัญ
เพิ่มทุนที่เกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย ผูถือหุนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได
ทําการใชสิทธิแลวจะไดรับการปรับสิทธิยอนหลัง
โดยบริษัทจะดําเนินการออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพิ่มเติมใหแกผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุดตามจํานวนที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิจะไดรับหากราคาการใชสิทธิ และ/หรือ อัตรา
การใชสิทธิ (แลวแตกรณี) ที่ไดรับปรับใหมนั้นมีผลบังคับใช อยางไรก็ตาม ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอาจไดรับหุนสามัญ
สวนที่เพิ่มชากวาหุนสามัญที่ไดรับกอนหนานั้นแลว ทั้งนี้ไมเกิน 45 วันนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ
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สิทธิของหุนสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

หุนสามัญใหมที่เกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและไดรับผลประโยชนอันพึงไดเหมือนหุน
สามัญเดิมที่ออกและเรียกชําระเต็มมูลคาแลวของบริษัททุกประการ ทั้งนี้นับตั้งแตวันที่ชื่อของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได
ใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดปรากฎอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทแลว
หากวันที่บริษัทไดประกาศเปนวันกําหนดสิทธิของผูถือหุนในการรับเงินปนผล หรือเพื่อรับประโยชนอื่นใดใน
ฐานะผูถือหุน เปนวันกอนวันที่ชื่อของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะไดปรากฎในสมุดทะเบียนผูถือหุน
ของบริษัทตามวรรคกอน ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธินั้นจะไมไดรับสิทธิไดรับเงินปนผลหรือประโยชนอื่นใดนั้น
7

ตลาดรอง

7.1

ตลาดรองของใบคัญแสดงสิทธิ
บริษัทจะดําเนินการยื่นขอจดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้

เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลาด เอ็ม เอ ไอ) ภายใน 30 วันนับแตวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
7.2

ตลาดรองของหุนสามัญที่เสนอขาย
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บริษัทจะดําเนินการยื่นขอจดทะเบียนหุนสามัญที่เสนอขายอันเนื่องมาจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธินี้
เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลาด เอ็ม เอ ไอ) ภายใน 30 วันนับแตวันกําหนดการใช
สิทธิในแตละครั้ง
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นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เปนนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ
อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชั้น 4
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท 0-2229-2800
Website : www.tsd.co.th

นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบตอการปดสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ซึ่งในสมุด
ทะเบียนจะตองประกอบดวยชื่อเต็ม และที่อยูของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามที่นาย
ทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิจะกําหนด ในกรณีขอมูลไมตรงกัน บริษัทจะถือวาขอมูลในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิเปนขอมูลที่ถูกตอง
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ มีหนาที่ในการแจงการเปลี่ยนแปลงหรือขอผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกใน
สมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิจะเปลี่ยนแปลงหรือแกไขขอผิดพลาดดังกลาว
บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ
โดยจะทําการแจงใหผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนเวลาไม
นอยกวา 14 วัน กอนการเปลี่ยนแปลง
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คาเสียหายกรณีที่บริษัทไมสามารถจัดใหมีหุนเพื่อรองรับการใชสิทธิ

9.1

การเพิ่มจํานวนหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิ

ในกรณีที่หุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิมีจํานวนไมเพียงพออันเนื่องมาจากการปรับราคาใชสิทธิ
และ/หรือ
อัตราการใชสิทธิ บริษัทจะใชความพยายามที่จะดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อออกหุนสามัญใหมเพิ่มเติมเพื่อใหมี
จํานวนหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิดังกลาวไดอยางเพียงพอ
9.2

การชดใชคาเสียหาย

หากบริษัทไมสามารถดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกลาวในขอ 9.1 ไดภายในเวลา 60 วันนับแตวัน
กําหนดการใชสิทธิ บริษัทจะชดใชคาเสียหายใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ เฉพาะในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดง
ความจํานงในการใชสิทธิ
และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิรายนั้นไมไดรับหุนสามัญของบริษัทเต็มตามจํานวนที่ตนแสดง
ความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้น
9.3

การชําระคาเสียหาย

บริษัทจะชําระคาเสียหายตามขอ 9.2 เปนเช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะและจะจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบ
รับใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่อยูที่ระบุในหนังสือแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญภายใน 14 วัน นับแตวัน
ครบกําหนดเวลาที่บริษัทจะใชในการดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนตามขอ 9.2 โดยไมมีดอกเบี้ย
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หากบริษัทไมสงเงินคาเสียหายที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิไดรับภายในกําหนดเวลาตามวรรคกอน ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันที่พนกําหนดเวลาการสงเงินคาเสียหาย
อยางไรก็ตาม ไมวากรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คสําหรับเงินคาเสียหายทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในหนังสือ
แจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับชําระเงินคาเสียหายแลวโดย
ชอบ และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
9.4

การคํานวณคาเสียหาย
การคํานวณคาเสียที่บริษัทจะชดใชใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามขอ 9.2 มีสูตรการคํานวณดังนี้
คาเสียหายตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย = B x (MP – EP)
โดยที่

B

คือ จํานวนหุนรองรับที่ไมสามารถจัดใหมี และ/หรือ เพิ่มขึ้นได ตามอัตราการใชสิทธิที่
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นตอ 1 หนวย

MP

คือ ราคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญของบริษัท คํานวณโดยนํามูลคาการซื้อขายหุน
สามัญของบริษัททั้งหมดหารดวยจํานวนหุนสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาด
หลักทรัพย ในระหวางระยะเวลา 5 วันทําการ (วันที่เปดทําการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย)
ติดตอกัน กอนวันกําหนดการใชสิทธิในครั้งนั้นๆ ซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดแจงความ
จํานงในการใชสิทธิ

EP

คือ ราคาใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือราคาใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได
เปลี่ยนแปลงแลวตามเงื่อนไขการปรับสิทธิในขอ 4

9.5

ขอยกเวนในการชําระคาเสียหาย

บริษัทจะไมชดใชคาเสียหายหรือใหการชดเชยใดๆ ใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดแสดงความจํานงในการ
สิทธิ แตไมไดรับหุนสามัญจากการใชสิทธินั้น อันเนื่องมาจากการออกหุนสามัญใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธินั้นจะทําให
บริษัทมีผูถือหุนตางดาวเกินกวารอยละ 30 ของทุนชําระแลวของบริษัท
ในกรณีตามวรรคกอน ใหบริษัทคืนใบสําคัญแสดงสิทธิ และเงินที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดชําระเพื่อการใชสิทธิ
โดยไมมีดอกเบี้ยใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายในกําหนดเวลา 14 วันนับแตวันกําหนดการใชสิทธิในครั้งนั้นๆ
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การแกไขหรือเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ

10.1

การแกไขในสวนที่มิใชสาระสําคัญหรือที่ตองดําเนินการใหเปนตามกฎหมาย

การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิในเรื่องที่จะกระทบตอสิทธิที่มิใชสาระสําคัญของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
หรือเรื่องที่เห็นไดวาจะเปนประโยชนตอผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจง หรือในสวนซึ่งไมทําใหสิทธิของผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิดอยลง
หรือเพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ กฎระเบียบ หรือขอบังคับ หรือคําสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศหรือ
ขอบังคับของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ
ใหบริษัทกระทําไดโดยไมตองไดรับความยินยอมจากที่ประชุมผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
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ทั้งนี้ การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิจะตองไมเปนการขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ และไมแกไข
เปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใชสิทธิ ยกเวนเปนการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กําหนดในขอ 4
10.2

การแกไขเปลี่ยนแปลงในกรณีอื่น
การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธินอกจากกรณีตามขอ 10.1 ตองไดรับความยินยอมจากบริษัทและมติที่

ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่ระบุไวในขอ 11.6 หรือขอ 11.9 แลวแตกรณี
10.3

การแจงการแกไขเปลี่ยนแปลง

บริษัทจะแจงไปยังผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิดังกลาวในขอ 10.1 หรือ
10.2 และจะจัดสงขอกําหนดสิทธิที่แกไขเปลี่ยนแปลงใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับการรอง
ขอเปนหนังสือจากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
และบริษัทจะจัดสงขอกําหนดสิทธิที่เปลี่ยนแปลงดังกลาวใหแกตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ภายใน 15 วันนับจากวันประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
10.4

การแกไขเปลี่ยนแปลงตองไมขัดกฎหมาย

ทั้งนี้ การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิไมวากรณีใดๆ ตองไมขัดหรือแยงกับขอกําหนดตามประกาศ ทจ.
34/2551 หรือกฎหมาย กฎระเบียบ หรือกฎเกณฑใดๆ ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ
11

การประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ

11.1

การเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ

บริษัทตองเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งโดยเร็วภายใน 30
วันนับแตเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งดังตอไปนี้
(ก) หากมีการเสนอขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิในสาระสําคัญไมวาโดยบริษัทหรือผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิตามที่กําหนดไวในขอ 10.2
ทั้งนี้ บริษัทและ/หรือผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ไมมีสิทธิที่จะเสนอใหแกไขขอกําหนดสิทธิในเรื่องอัตราการ
ใชสิทธิ อันจะเปนผลกระทบในดานลบตอสิทธิ และ/หรือ สวนไดเสียของผูถือหุนของบริษัท หรือที่ผิดไปจากเงื่อนไขที่ที่
ประชุมผูถือหุนของบริษัทไดลงมติไว เวนแตจะไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนในการขอเสนอแกไขในเรื่องดังกลาว
(ข) หากมีเหตุการณสําคัญ ที่อาจกระทบตอสวนไดเสียของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอยางเปนนัยสําคัญหรือ
ความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติหนาที่ตามขอกําหนดสิทธิ
ในกรณีที่บริษัทไมดําเนินการเรียกประชุมภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่เกิดเหตุการณดังกลาวใน (ก) หรือ
(ข) ขางตน ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสําคัญแสดงสิทธิรวมกันไมนอยกวารอยละ 30 ของจํานวนหนวยของใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ยังมิไดมีการใชสิทธิ
สามารถที่จะรองขอใหบริษัทผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิดําเนินการจัดการประชุมผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิได และบริษัทจะตองจัดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ไดรับการ
รองขอจากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว
ในกรณีที่มีการจัดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทอาจทําการปดสมุดทะเบียนเพื่อกําหนดสิทธิของผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกลาวเปนระยะเวลาไมเกิน 21 วันกอน
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วันประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทจะแจงขาวเกี่ยวกับการปดสมุดทะเบียนไมนอยกวา 5 วันทําการกอนวันปด
สมุดทะเบียน ผานทางระบบเผยแพรขอมูลสื่ออิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือระบบอื่นใดตามที่
ตลาดหลักทรัพยกําหนด
11.2

หนังสือเชิญประชุม

ในการเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ใหบริษัทสงหนังสือเชิญประชุม (ซึ่งระบุสถานที่ วัน และเวลา และ
เรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม) ทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามสมุดทะเบียนทุกรายที่ยังสามารถ
ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได และมีรายชื่อปรากฎในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิในวันกําหนดรายชื่อผูถือ
หุนเพื่อกําหนดสิทธิในการเขารวมประชุม (Record Date) ไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
11.3

ผูมีสิทธิเขารวมประชุม

ผูมีสิทธิเขารวมประชุมในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแตละครั้งจะประกอบดวยบุคคลตางๆ ดังตอไปนี้
(ก) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และตัวแทนบริษัท
(ข) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอาจแตงตั้งใหบุคคลใดๆ (“ผูรับมอบฉันทะ”) เขารวมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนได โดยจัดทําหนังสือมอบฉันทะตามที่นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิกําหนด และจัดสงใหผูรับมอบ
ฉันทะพรอมกับหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ ผูรับมอบฉันทะจะตองจัดสงตนฉบับหนังสือมอบฉันทะใหแกตัวแทนของบริษัท
หรือนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม
(ค) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับเรื่องที่ที่ประชุมจะพิจารณา ซึ่ง
ไดรับการรองขอจากบริษัทใหเขารวมประชุมเพื่อทําการชี้แจงและแสดงความเห็นตอที่ประชุม
(ง) บุคคลใดๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตใหเขารวมประชุมในฐานะผูสังเกตการณ
11.4

องคประชุม

ที่ประชุมผูถือหุนใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองมี
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิและ/หรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิมาเขารวมประชุม ไมนอยกวา 30 คน หรือ ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยัง
ไมไดใชสิทธิ และตองถือใบสําคัญแสดงสิทธิรวมกันไมนอยกวารอยละ 30 ของจํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยัง
ไมไดใชสิทธิ จึงจะครบเปนองคประชุม
ในกรณีที่ไดมีการเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งชั่วโมง แตจํานวนผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งมารวมประชุมไมครบองคประชุม ในกรณีที่การประชุมดังกลาวจัดขึ้นโดยบริษัท ใหบริษัทนัดใหมี
การประชุมใหมภายใน 30 วัน นับจากวันที่กําหนดเปนวันประชุมคราวกอน โดยปฏิบัติตามขอ 11.2 โดยในการประชุมครั้ง
หลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม แตหากการประชุมดังกลาวจัดขึ้นโดยการรองขอของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ใน
กรณีนี้บริษัทไมจําเปนตองนัดประชุมใหม
11.5

ประธานในที่ประชุม

ในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ใหประธานกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากประธาน
กรรมการบริษัททําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนผูจัดประชุม ประธานในที่ประชุม
อาจจะมาจากบุคคลที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือกก็ได
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11.6 มติที่ประชุม
(ก) การลงมติในเรื่องตางๆ ของที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแตละรายจะมี
คะแนนเสียงเทากับจํานวนหนวยใบสําคัญแสดงสิทธิที่ตนถืออยู 1 หนวยตอ 1 เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเทากัน ให
ประธานในที่ประชุมมีคะเนนเสียงชี้ขาด เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเปนผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิ หรือผูรับมอบฉันทะ
(ข) มติของที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิในเรื่องตางๆ จะตองไดรับมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวารอยละ
50 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่เขารวมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
(ค) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิรายใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใดจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
ทั้งนี้มติของที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะมีผลผูกพันผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทุกราย
ไมวาจะเขารวม
ประชุมหรือไมก็ตาม
11.7

รายงานการประชุม

บริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ภายในระยะเวลาไมเกิน 14 วันนับจากวันประชุมผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยใหประธานในที่ประชุมผูถือหุนใบสําคัญแสดงสิทธิในแตละครั้ง เปนผูลงนามรับรองรายงาน
การประชุม ทั้งนี้ ใหจัดเก็บรายงานการประชุมไวกับบริษัท รายงานดังกลาวซึ่งลงนามโดยประธานในที่ประชุมในแตละครั้ง
ในกรณีที่ผูถือ
ใหถือวาถูกตองและมตินั้นผูกพันผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทุกรายไมวาจะไดเขารวมประชุมดวยหรือไม
ใบสําคัญแสดงสิทธิรองขอ บริษัทจะตองจัดสงสําเนารายงานการประชุมใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิรายที่รองขอดวย
โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะตองเปนผูรับชอบในคาใชจายนั้นๆ
11.8

คาใชจายในการประชุม
บริษัทจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายตามสมควรทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทุกครั้ง

11.9

มติเปนหนังสือแทนการประชุม

ในกรณีที่จะตองมีการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อลงมติไมวาในเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามที่กําหนดไวใน
ขอกําหนดสิทธินี้ บริษัทอาจขอใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทําความตกลงกันเปนมติโดยการทําหนังสือแทนการประชุมผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อลงมติในเรื่องดังกลาวได แตมติดังกลาวจะตองมีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
เปนจํานวนไมนอยกวาสองในสามของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิทั้งหมดลงลายมือชื่อใหความเห็นชอบ
ไวเปนหลักฐานในหนังสือฉบับเดียวกันหรือหลายฉบับก็ได และสงมอบใหประธานกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ไดรับ
มอบหมายเปนผูเก็บรักษาไว
การลงมติตามวิธีการที่กําหนดใหขอ 11.9 นี้ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมสามารถยกเลิกหรือเพิกถอนมติที่สงมา
ได เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากบริษัท
มติดังกลาวจะมีผลใชบังคับและผูกพันผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทุกราย ไมวาจะลงลายมือชื่อใหความเห็นชอบใน
มติดังกลาวหรือไม
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12

การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ

12.1

การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมไดฝากไวกบั บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมไดฝากไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะสมบูรณเมื่อ

ผูโอนไดสลักหลังใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยระบุชื่อผูรับโอน และลงลายมือชื่อผูโอนและผูรับโอน และสงมอบใบสําคัญแสดง
สิทธิใหแกผูรับโอน
การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิจะใชยันบริษัทไดเมื่อนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับคํารองขอโอนใบสําคัญ
แสดงสิทธิพรอมทั้งใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีการสลักหลังและลงลายมือชื่อครบถวนตามวรรคกอนแลว แตการโอนนั้นจะใช
ยันบุคคลภายนอกไดก็ตอเมื่อนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิไดลงทะเบียนการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิแลว
12.2

การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ฝากไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
ใหเปนไปตามขอบังคับของ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

13

ขอจํากัดในการโอนหุน

หุนของบริษัทอาจโอนไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแตการโอนหุนนั้นเปนเหตุใหคนตางดาวถือหุนอยูในบริษัท ในขณะ
ใดขณะหนึ่งเกินกวารอยละ 30 ของทุนชําระแลวของบริษัท (ตามที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัท)
14

ผลบังคับขอกําหนดสิทธิและกฎหมายที่ใชบังคับ

ขอกําหนดสิทธินี้จะมีผลใชบังคับในวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย โดย
ขอกําหนดสิทธินี้จะใชบังคับตามกฏหมายไทย การตีความและผลของขอกําหนดสิทธิฉบับนี้ใหเปนไปตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายไทย และหากมีขอความใดๆ ในขอกําหนดสิทธินี้ขัดหรือแยงกับกฎหมายหรือประกาศใดๆ ที่มีผลใชบังคับตาม
กฎหมายกับใบสําคัญแสดงสิทธิ
ใหใชขอความตามกฏหมายหรือประกาศดังกลาวบังคับกับใบสําคัญแสดงสิทธิแทน
ขอความของขอกําหนดสิทธิเฉพาะในสวนที่ขัดหรือแยงกับกฎหมายหรือประกาศใดๆ นั้น
ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน)
ลายมือชื่อ
( นายสุรชัย อัศวแกวมงคล )
ลายมือชื่อ
( นายพิสุทธิ
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