ข้ อกำหนดว่ ำด้ วยสิทธิและหน้ ำที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสำมัญของ
บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน) (SEAOIL-W)
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของ บริ ษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ” หรื อ “SEAOIL-W”)
ออกโดย บริ ษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”หรื อ"ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ") ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 19 มกรำคม 2560 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้ รับสิทธิตำมที่ได้ กำหนดไว้ ในข้ อกำหนดสิทธิ โดยผู้
ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้ องผูกพันตำมข้ อกำหนดสิทธิ นีท้ ุกประกำร และให้ ถือว่ำผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิได้ รับทรำบและเข้ ำใจข้ อกำหนดต่ำงๆ ในข้ อกำหนดสิทธิเป็ นอย่ำงดีทกุ ประกำรแล้ ว รวมทังได้
้ ให้ ควำม
เห็นชอบกับกำรแต่งตังนำยทะเบี
้
ยนและข้ อกำหนดต่ำงๆ ในสัญญำแต่งตังนำยทะเบี
้
ยนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้น
สำมัญของ บริ ษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน ทังนี
้ ้ ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะจัดให้ มีกำรเก็บรักษำสำเนำข้ อ กำหนดสิทธิไว้
ณ สำนักงำนใหญ่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสำเนำข้ อกำหนดสิทธิได้ ในวัน
และเวลำทำกำรของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
คำจำกัดควำม
คำและข้ อควำมต่ำงๆ ที่ใช้ อยูใ่ นข้ อกำหนดสิทธิให้ มีควำมหมำยดังต่อไปนี ้
ข้ อกำหนดสิทธิ
: ข้ อกำหนดว่ำด้ วยสิทธิและหน้ ำที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือ
ใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้ นสำมั ญ ของ บริ ษั ท ซี อ อยล์ จ ำกั ด
(มหำชน) (SEAOIL-W) (รวมถึงที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม)
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
: ใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้ นสำมั ญ ของ บริ ษั ท ซี อ อยล์ จ ำกั ด
(มหำชน) ที่จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ หรื อใบแทนใบสำคัญ
แสดงสิทธิ
ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ
: ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของ บริ ษัท ซีออยล์ จำกัด
(มหำชน) ที่ ออกให้ โ ดยบริ ษั ท ศูนย์ รับฝำกหลักทรั พย์ (ประเทศไทย)
จำกัด
นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ
: บริ ษั ท ศูน ย์ รั บ ฝำกหลัก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (“ศูน ย์ รั บ ฝำก
หลักทรัพย์”)
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
: หมำยถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ และให้
รวมถึงผู้ถือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ
บริษัทฯ หรื อผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
: 7 มีนำคม 2560
จำนวนหุ้นสำมัญที่จดั สรรไว้ เพื่อรองรับ : หุ้ นสำมั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ซี อ อยล์ จ ำกั ด (มหำชน) จ ำนวน
กำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
138,373,427 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บำท) รวมทังหุ
้ ้ นสำมัญที่
ออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีที่มีกำรปรับสิทธิภำยใต้ ข้อกำหนดสิทธิ
วันใช้ สิทธิ
วันที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิใน
กำรซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 2
1

ระยะเวลำแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ

วันใช้ สิทธิครัง้ แรก
วันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำย
ประกำศ ทจ.34/2551

วันทำกำร

สำนักงำน ก.ล.ต.
ต.ล.ท. หรื อ ตลำดหลักทรัพย์
สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ

: ระยะเวลำที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ SEAOIL-W ซึ่งประสงค์จะใช้ สิทธิ
ในกำรซื อ้ หุ้นสำมัญของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้ องแจ้ งควำม
จำนงในกำรใช้ สิทธิภำยในระยะเวลำ 5 วันทำกำรก่อนวันใช้ สิทธิ ในแต่
ละครัง้ ยกเว้ นกำรใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ ำยกำหนดให้ มีระยะเวลำแจ้ งควำม
จำนงในกำรใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ ำย ไม่น้อยกว่ำ 15 วันก่อนวันใช้ สิทธิ ครัง้
สุดท้ ำย ตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ 2
: วันทำกำรสุดท้ ำยของเดือนมิถนุ ำยน 2560 ซึ่งตรงกับวันที่ 30 มิถนุ ำยน
2560
: วันที่ 6 มีนำคม 2561
: ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ ตลำดทุน ที่ ทจ.34/2551 เรื่ อ งกำรขอ
อนุญำตและกำรอนุญำตให้ เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นที่
ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15
ธันวำคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม)
: วันที่ธนำคำรพำณิชย์เปิ ดทำกำรตำมปกติในกรุ งเทพมหำนคร ซึ่งไม่ใช่
วัน
เสำร์ หรื อวันอำทิตย์ หรื อวันอื่นใดที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยประกำศให้
เป็ นวันหยุดของธนำคำรพำณิชย์
: สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
: ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
: สมุดทะเบียนหรื อแหล่งข้ อมูลทำงทะเบียนซึง่ บันทึกรำยละเอียดเกี่ยวกับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ กำรโอน กำรจำนำ กำรอำยัด กำรออกใบสำคัญ
แสดงสิทธิใบใหม่ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ และประกำศของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรั พย์ หรื อประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรื อประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุนที่เกี่ยวข้ อง
: สิทธิทงปวงในใบส
ั้
ำคัญแสดงสิทธิ ภำยใต้ ข้อกำหนดสิทธินี ้แต่ไม่จำกัด
เฉพำะสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญออกใหม่ของบริษัทฯ สิทธิในกำรเข้ ำร่วม
ประชุมและสิทธิในกำรลงคะแนนเสียงในกำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิ สิทธิในกำรได้ รับค่ำเสียหำยในกรณีที่ห้ นุ รองรับไม่เพียงพอ

รำยละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ
1. ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขำย
: ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้น สำมัญ ของ บริ ษั ท ซี อ อยล์ จ ำกัด (มหำชน)
(“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรื อ “SEAOIL-W”)
ชนิด
: ระบุชื่อผู้ถือ และสำมำรถโอนเปลี่ยนมือได้
2

จำนวนที่ออกและเสนอขำย

: 138,373,427 หน่วย

จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย

: 138,373,427 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บำท) ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 25 ของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม ซึง่ มีจำนวน 553,493,708 หุ้น
: บริ ษัทจะดำเนินกำรจัดสรรให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ที่มีกำรจองซือ้ และ
ชำระรำคำค่ำจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ฯ ที่ออกและเสนอขำยให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท ฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering) และจองเกิน
สิทธิ ในอัตรำส่วน 1 หุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ได้ รับกำรจัดสรร ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ
1 หน่วย ในกรณีมีเศษให้ ปัดทิ ้งทังจ
้ ำนวน
ทังนี
้ ้ ภำยหลังกำรคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้ รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในกรณี ที่มีเศษให้ ปัดทิ ้งทังจ
้ ำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เหลือจำกกำรจัดสรร
ทังหมด
้
บริษัทฯ จะทำกำรยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิสว่ นที่เหลือจำนวนดังกล่ำว
ซึ่ ง จะท ำให้ คงเหลื อ ใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ใ นจ ำนวนเท่ ำ ที่ จั ด สรรให้ แก่
ผู้ถือหุ้นได้ ลงตัว
: 0.00 บำท (ไม่คิดมูลค่ำ)

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

: วันที่ 7 มีนำคม 2560

วิธีกำรจัดสรร

วันที่หมดอำยุใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 6 มีนำคม 2561
อำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

: 1 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

อัตรำกำรใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญ

: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ ในกำรซือ้ หุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ ได้ 1 หุ้น
(อำจเปลี่ยนแปลงกรณีมีกำรปรับสิทธิ)
: 3.00 บำทต่อ 1 หุ้นสำมัญใหม่ (อำจเปลี่ยนแปลงกรณีมีกำรปรับสิทธิ)

รำคำกำรใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญ
ตลำดรองของใบสำคัญแสดง
สิทธิ
ตลำดรองของหุ้นสำมัญที่เกิด
จำกกำรใช้ สิทธิแปลงสภำพ
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

: บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
: บริ ษัทฯ จะนำหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้ สิทธิ ในครัง้ นีไ้ ปจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
: 1. ผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control Dilution)
1.1 ในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นทุกรำยจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมสิทธิ และเป็ นผู้ใช้
สิทธิแปลงสภำพใบสำคัญแสดงสิทธิทงหมดจะไม่
ั้
มีผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือ
หุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้ รับผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือหุ้นและในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้น
ทุกรำยไม่ใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน บริษัทจะดำเนินกำรลดทุนจดทะเบียน
ของบริ ษัท โดยกำรตัดหุ้นสำมัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจำกกำรเสนอขำยทิ ้ง ทำ
ให้ จำนวนหุ้นชำระแล้ วไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือ
หุ้น
1.2 ในกรณีที่มีกำรใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนรองรับตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
จนครบทัง้ จำนวนแต่ผ้ ูใช้ สิทธิ มิใช่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัท จะเกิดผลกระทบต่อ
สัดส่วนกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสดั ส่วนกำรถือหุ้นลดลง
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ประมำณร้ อยละ 20 เมื่อเทียบกับสัดส่วนกำรถือหุ้นก่อนกำรออกและเสนอขำย
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
2.

ผลกระทบด้ ำนรำคำ (Price Dilution)

2.1 ภำยหลังกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุน แต่ก่อนกำรออกและ
เสนอขำยใบสำคัญสิทธิ : หุ้นของบริษัท จะได้ รับผลกระทบด้ ำนรำคำ (Price
Dilution) ประมำณร้ อยละ 8.39 (หมำยเหตุ : รำคำหุ้นสำมัญของบริ ษัทก่อนกำร
ออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่นำมำใช้ ในกำร
คำนวณผลกระทบด้ ำนรำคำ ได้ แก่ รำคำถัวเฉลี่ย 7 วันทำกำรก่อนวันประชุม
คณะกรรมกำร ซึง่ มีรำคำเท่ำกับ 4.51 บำทต่อหุ้น
2.2 ภำยหลังกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้นของบริ ษัท จะ
ได้ รับผลกระทบด้ ำนรำคำ ( Price Dilution) ประมำณร้ อยละ 13.42 (หมำยเหตุ :
รำคำหุ้นสำมัญของบริ ษั ทก่อนกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนและ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่นำมำใช้ ในกำรคำนวณผลกระทบด้ ำนรำคำ ได้ แก่ รำคำถัว
เฉลี่ย 7 วันทำกำรก่อนวันประชุมคณะกรรมกำร ซึ่งมีรำคำเท่ำกับ 4.51 บำทต่อ
หุ้น
2. กำรใช้ สิทธิและเงื่อนไขกำรใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
2.1
ระยะเวลำใช้ สิทธิและวันใช้ สิทธิ
ผู้ถื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ส ำมำรถใช้ สิ ท ธิ ต ำมใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ทัง้ จ ำนวนได้ ภ ำยหลัง วัน ที่ อ อก
ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ใ นวัน ท ำกำรสุด ท้ ำ ยของแต่ล ะไตรมำส (เดื อ นมี น ำคม เดื อ นมิ ถุน ำยน เดื อ น
กันยำยน และเดือนธันวำคม) ของแต่ละปี ตลอดอำยุใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันใช้ สิทธิ) โดยวันใช้ สิทธิ
ครัง้ แรกจะตรงกับวันทำกำรสุดท้ ำยของเดือนมิถนุ ำยน 2560 หลังจำกวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่ง
จะตรงกับวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2560 และวันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำยจะตรงกับวันที่ครบกำหนดระยะเวลำ 1 ปี
นับแต่วนั ที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึง่ ตรงกับวันที่ 6 มีนำคม 2561

2.2

2.3

ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะไม่มีกำรปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้ นเป็ นกรณีกำรใช้
สิทธิครัง้ สุดท้ ำย ซึ่งบริ ษัทฯ จะปิ ดสมุดทะเบียน 21 วันก่อนวันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำย (หรื อวันครบกำหนด
อำยุ) และตลำดหลักทรัพย์ฯ จะขึ ้นเครื่ องหมำย SP (ห้ ำมกำรซื ้อขำย) ล่วงหน้ ำ 3 วันทำกำรก่อนวันปิ ด
สมุดทะเบียน
กำรใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญ
ในกำรใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ แต่ละครัง้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญ
ทังจ
้ ำนวนหรื อบำงส่วนก็ได้
ระยะเวลำกำรแจ้ งควำมจำนงกำรใช้ สิทธิ
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สิทธิในกำรซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ จะต้ องแจ้ งควำมจำนงใน
กำรใช้ สิทธิ ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันทำกำร ภำยในระยะเวลำ 5 วันทำกำร ก่อนวันใช้
สิทธิในแต่ละครัง้ ตลอดระยะเวลำกำรใช้ สิทธิ (ระยะเวลำแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ) สำหรับกำร
ใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำยกำหนดให้ มีระยะเวลำแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำยเท่ำกับ 15 วัน ก่อน
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2.4

2.5
2.5.1

วันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำย (ระยะเวลำแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิครั ง้ สุดท้ ำย) ผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิ จะต้ องส่งใบแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิมำยังบริ ษัทฯ ภำยในเวลำ 16.00 น. ของวันก่อนวันใช้
สิทธิในแต่ละครัง้ หำกผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รำยใดต้ องกำรส่งใบแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิด้วย
ตนเอง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวจะต้ องติดต่อบริ ษัทฯ ในช่วงเวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ในวัน
ทำกำร
บริ ษัทฯ จะแจ้ งข่ำวเกี่ยวกับกำรใช้ สิทธิ ระยะเวลำแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิและ/หรื ออัตรำกำรใช้
สิทธิอย่ำงน้ อย 7 วันทำกำรก่อนวันแรกของระยะเวลำแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิแ ต่ละครัง้ ในระบบ
เผยแพร่ ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์ สำหรับกำรใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำย บริ ษัทฯ จะส่งจดหมำยลงทะเบียน
ถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตำมรำยชื่อที่ปรำกฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิ ด
สมุดทะเบียนด้ วย
นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์: 0 2009-9000
โทรสำร: 0 2009-9991
Website: http://www.set.or.th/tsd
นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อกำรปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งใน
สมุดทะเบียนจะต้ องประกอบด้ วย ชื่อและนำมสกุล สัญชำติและที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และ
รำยละเอียดอื่นๆ ที่ศนู ย์รับฝำกหลักทรัพย์จะกำหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกัน จะถือว่ำข้ อ มูลในสมุด
ทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ นข้ อมูลที่ถกู ต้ อง
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ มีหน้ ำที่ในกำรแจ้ งกำรเปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไขข้ อผิดพลำดในรำยละเอียดใน
กำรลงบัน ทึ ก สมุด ทะเบี ย นผู้ ถื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ และนำยทะเบี ย นใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ จ ะ
เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขข้ อผิดพลำดดังกล่ำว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนนำยทะเบียนใบสำคัญ
แสดงสิทธิ โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิทรำบก่อนล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน
วิธีกำรและขันตอนกำรใช้
้
สิทธิ
สถำนที่ติดต่อในกำรใช้ สิทธิ
บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 88 ซอยบำงนำ-ตรำด 30 ถนนบำงนำ-ตรำด แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร
โทรศัพท์ 02-398-9850
โทรสำร 02-398-9852
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่ติดต่อในกำรใช้ สิทธิ บริษัทฯ จะแจ้ งรำยละเอียดให้ กบั
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทรำบผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สำมำรถขอรั บแบบแสดงจำนงกำรใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ ได้ ณ
สถำนที่ติดต่อในกำรใช้ สิทธิ และ/หรื อบริ ษัทหลักทรัพย์ทกุ แห่ง หรื อดำวน์โหลดจำกเว็บไซด์ของบริ ษัท
www.seaoilthailand.com ได้ ในระหว่ำงระยะเวลำแสดงควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ
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2.5.2

(ก) ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิมีใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในครอบครอง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
สำมำรถนำใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวมำดำเนินกำรใช้ สิทธิได้ ที่บริษัทฯ
(ข) ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ อยูใ่ นระบบไร้ ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ต้องกำร
ใช้ สิทธิต้องแจ้ งบริ ษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้ ำที่เป็ นนำยหน้ ำซื ้อขำยหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และ
กรอกแบบคำขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อให้ ออกใบแทน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ตำมที่ตลำดหลักทรัพย์กำหนด โดยบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่ำวจะดำเนินกำร
แจ้ งศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ เพื่อขอให้ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ
เพื่อนำไปใช้ เป็ นหลักฐำนประกอบกำรใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญกับบริษัทฯ
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ จะต้ องปฏิบตั ิต ำมเงื่อนไขกำร
แจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ โดยดำเนินกำรและส่งเอกสำรดังต่อไปนี ้ให้ แก่บริ ษัทฯ ตำมสถำนที่ติดต่อ
ข้ ำงต้ น
ก) แบบแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญที่ได้ กรอกข้ อควำมถูกต้ องชัดเจนและครบถ้ วนแล้ ว
ทุกรำยกำร พร้ อมลงลำยมือชื่อโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หำกผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ นนิติ
บุคคล จะต้ องลงนำมโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลนันพร้
้ อมประทับตรำสำคัญของบริ ษัท
(ถ้ ำมี)
ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตำมแบบที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ซึ่งมี
จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิมำกกว่ำหรื อเท่ำกับจำนวนหน่ วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่
ระบุอยูใ่ นใบแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ
ค) เอกสำรกำรชำระเงินค่ำหุ้นตำมจำนวนที่ระบุในใบแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญ โดย
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญ จะต้ องชำระเงินเป็ นเช็ค หรื อดรำฟท์
ธนำคำรที่สำมำรถเรี ยกเก็บได้ ในเขตกรุงเทพมหำนคร ภำยใน 1 วันทำกำร ก่อนวันใช้ สิทธิในแต่ละ
ครัง้ โดยสัง่ จ่ำยบัญชี “จองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)” หรื อชำระด้ วยกำร
โอนเงินสดเข้ ำบัญชีธนำคำร กรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) สำขำ บำงนำ บัญชีกระแสรำยวัน เลขที่
130-3-18380-8 พร้ อมสำเนำใบนำฝำก/โอนเงิน ทังนี
้ ้ กำรใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญดังกล่ำวจะสมบูรณ์
ต่อเมื่อบริ ษัทฯ ได้ เรี ยกเก็บเงินจำนวนดังกล่ำวได้ แล้ วเท่ำนัน้ หำกบริ ษัทฯ เรี ยกเก็บเงินไม่ได้ ตำม
จำนวนที่ระบุไว้ ในใบแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ ให้ ถือว่ำผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนำ
ยกเลิก และบริ ษัทฯ ตกลงให้ ถือเป็ นกำรยกเลิกกำรใช้ สิทธิในครัง้ นัน้ แต่ทงนี
ั ้ ้ ไม่เป็ นกำรตัดสิทธิ
ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญในครัง้ ต่อๆ ไป เว้ นแต่เป็ นกำรยกเลิกกำรใช้
สิทธิ ในครัง้ สุดท้ ำย ให้ ถือว่ำผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หมดสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสำมัญตำมใบสำคัญ
แสดงสิทธิดงั กล่ำวอีกต่อไป
ง) หลักฐำนประกอบกำรใช้ สิทธิ
- บุคคลสัญชำติไทย : สำเนำบัตรประชำชนซึง่ ยังไม่หมดอำยุ พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง
- บุคคลต่ำงด้ ำว : สำเนำหนังสือเดินทำง หรื อสำเนำใบต่ำงด้ ำว ซึง่ ยังไม่หมดอำยุ พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
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-

2.5.3

2.5.4
2.5.5

2.5.6

2.5.7

นิติบุคคลในประเทศ : สำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคลที่มีอำยุไม่เกิน 6 เดือน พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง และเอกสำรหลักฐำนของผู้มีอำนำจลงลำยมือชื่อของนิติบุคคล พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
- นิติบคุ คลต่ำงประเทศ : สำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนนิติบคุ คลรับรองโดย Notary Public ที่
มีอำยุไม่เกิน 6 เดือน สำเนำหนังสือบริคณห์สนธิ และข้ อบังคับของบริษัท พร้ อมรับรองสำเนำ
ถูกต้ อง และเอกสำรหลักฐำนของผู้มีอำนำจลงลำยมือชื่อของนิติบุคคล พร้ อมรับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นสำมัญ แต่ละครัง้ จะต้ องไม่ต่ำกว่ำ 100 หุ้น
สำมัญ ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิในกำรซื ้อหุ้นต่ำกว่ำ 100 หุ้นสำมัญ จะต้ องใช้ สิทธิใน
กำรซื ้อหุ้นสำมัญในครัง้ เดียวทังจ
้ ำนวน
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะเป็ นผู้รับภำระค่ำอำกรแสตมป์ หรื อภำษี อื่นใด (ถ้ ำมี) ที่เกิดขึ ้นอันเนื่องจำก
กำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื ้อหุ้นสำมัญของบริษัท
จ ำนวนหุ้น สำมัญ ที่ อ อกเมื่ อ มี ก ำรใช้ สิ ท ธิ จะค ำนวณโดยกำรน ำจ ำนวนเงิ น ในกำรใช้ สิ ท ธิ ซึ่ง ผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ชำระตำมที่กล่ำวข้ ำงต้ น หำรด้ วยรำคำกำรใช้ สิทธิในขณะที่มีกำรใช้ สิทธินนั ้ โดย
บริษัทฯ จะออกหุ้นสำมัญเป็ นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิคณ
ู ด้ วยอัตรำกำร
ใช้ สิทธิ หำกมีกำรปรับรำคำกำรใช้ สิทธิ และ/หรื ออัตรำกำรใช้ สิทธิ แล้ ว ทำให้ มีเศษเหลืออยู่จำกกำร
คำนวณดังกล่ำว บริ ษัทฯ จะไม่นำเศษดังกล่ำวมำคิดคำนวณและจะชำระเงินที่เหลือจำกกำรใช้ สิทธิ
ดังกล่ำวคืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 วันนับจำกวันใช้ สิทธิ
ในแต่ละครัง้ โดยไม่มีดอกเบี ้ย
หำกบริษัทฯ ได้ รับหลักฐำนประกอบกำรใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ
ไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ อง หรื อจำนวนเงินที่บริ ษัทฯ ได้ รับชำระไม่ครบตำมจำนวนที่ระบุไว้ ในใบแจ้ ง
ควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิซือ้ หุ้นสำมัญ หรื อบริ ษัทฯ ตรวจสอบได้ ว่ำข้ อควำมที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ
กรอกลงในใบแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญนันไม่
้ ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ อง ผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิ จะต้ องทำกำรแก้ ไขให้ ถูกต้ องภำยในระยะเวลำแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ หำกผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ทำกำรแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภำยในระยะเวลำดังกล่ำว บริษัทฯ จะถือว่ำกำรแจ้ งควำม
จำนงในกำรใช้ สิทธิ ในครัง้ นัน้ สิ ้นสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้ สิทธิ และบริ ษัทฯ จะจัดส่งเงินที่ได้ รับ และ
ใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน ภำยใน 14 วันนับ
จำกวันใช้ สิทธิครัง้ นันๆ
้ โดยไม่มีดอกเบี ้ยให้ ไม่วำ่ ในกรณีใดๆ
ในกรณี ที่ผ้ ูถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ชำระจำนวนเงิ นในกำรใช้ สิทธิ ไ ม่ครบถ้ วน บริ ษั ทฯ มี สิทธิ ที่จะ
ดำเนินกำรประกำรใดประกำรหนึ่งต่อไปนี ้ ตำมที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ เลือกไว้ ในแบบแจ้ งควำม
จำนงในกำรใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญ
ก) ถือว่ำกำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิในครัง้ นันสิ
้ ้นสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้ สิทธิ หรื อ
ข) ถือว่ำจำนวนหุ้นสำมัญที่จองซื ้อมีจำนวนเท่ำกับจำนวนที่จะได้ รับตำมจำนวนเงินในกำรใช้ สิทธิ ซึง่
บริษัทฯ ได้ รับชำระไว้ จริงตำมรำคำกำรใช้ สิทธิในขณะนัน้ หรื อ
ค) ให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินเพิ่มเติมตำมจำนวนที่ประสงค์จะใช้ สิทธิให้ ครบถ้ วนภำยใน
ระยะเวลำแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิในครัง้ นัน้ หำกบริษัทฯ ไม่ได้ รับเงินครบตำมจำนวนในกำร
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ใช้ สิทธิภำยในระยะเวลำดังกล่ำว บริ ษัทฯ จะถือว่ำกำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิในครัง้ นั น้ สิ ้น
สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้ สิทธิ
ในกรณีที่เป็ นกำรใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำย ให้ บริษัทฯ ดำเนินกำรตำมข้ อ ข) เท่ำนัน้
ในกรณี ต ำมข้ อ ก) และ ค) บริ ษั ท ฯ จะส่ง เงิ น ที่ ไ ด้ รั บ ไว้ แ ละใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ห รื อ ใบแทน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริ ษัทฯ ถือว่ำไม่มีกำรใช้ สิทธิ ดงั กล่ำวคืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 วัน นับจำกวันใช้ สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี ้ย
ในกรณีข้อ ข) บริ ษัทฯ จะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิสว่ นที่เหลือ (ในกรณีนี ้บริ ษัทฯ ถือว่ำมีกำรใช้
สิทธิ เพียงบำงส่วน) หรื อใบสำคัญแสดงสิท ธิ ใบใหม่ที่มีจำนวนเท่ำกับหน่วยของใบสำคัญแสดง
สิทธิที่เหลือ คืนให้ กบั ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 วัน นับจำกวัน
ใช้ สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี ้ย อย่ำงไรก็ตำม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่มีกำรใช้ สิทธิดงั กล่ำว ยังมีผล
ใช้ ต่อไปจนถึงวันใช้ สิทธิ ครัง้ สุด ท้ ำย ทัง้ นี ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยังไม่มีกำรใช้ สิทธิ ดังกล่ำว จะ
หมดอำยุลงเมื่อพ้ นวันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำย
2.5.8 เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญได้ ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขกำรแจ้ งควำมจำนง
กำรใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญครบถ้ วน กล่ำวคือ ได้ สง่ มอบทังใบส
้ ำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดง
สิทธิ ใบแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นสำมัญ และชำระเงิ นค่ำจองซือ้ หุ้นสำมัญถูกต้ องและ
ครบถ้ วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สำมำรถเพิกถอนกำรใช้ สิทธิได้ เว้ นแต่จะได้ รับควำม
ยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกบริษัทฯ
2.5.9 เมื่อพ้ นกำหนดวันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำยแล้ ว หำกผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิยงั มิได้ ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขของ
กำรใช้ สิทธิที่กำหนดไว้ อย่ำงครบถ้ วน ให้ ถือว่ำใบสำคัญแสดงสิทธินนๆ
ั ้ สิ ้นสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้ สิทธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้ สิทธิไม่ได้ อีก เมื่อพ้ นกำหนดกำรใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำย
2.5.10 ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิสง่ มอบใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ นจำนวนมำกกว่ำจำนวนที่ประสงค์จะ
ใช้ สิทธิ บริ ษัทฯ จะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบใหม่ โดยมีจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือ
ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำว ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 วันนับจำกวันใช้ สิทธินนๆ
ั้
และจะยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิใบเก่ำ
2.5.11 บริ ษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ วของบริ ษัทฯ ต่อกระทรวงพำณิชย์ตำมจำนวน
หุ้นสำมัญที่ออกใหม่สำหรับกำรใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ ภำยใน 14 วันนับตังแต่
้ วนั ใช้ สิทธิ และบริ ษัทฯ จะ
ดำเนินกำรจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ ใช้ สิทธินนเป็
ั ้ นผู้ถือหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นตำมจำนวนหุ้นสำมัญที่ใช้ สิทธิในครัง้ นัน้ รวมทังด
้ ำเนินกำรขอจดทะเบียนหุ้นสำมัญที่
เกิดจำกกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ กับตลำดหลักทรัพย์ฯ ไม่ช้ำกว่ำ 30 วันนับจำกวันใช้ สิทธิ
แต่ละครัง้
2.5.12 ในกรณี ที่ ห้ ุน สำมัญ ที่ ส ำรองไว้ เ พื่ อ รองรั บ กำรใช้ สิ ท ธิ มี ไ ม่ เ พี ย งพอ บริ ษั ท ฯ จะด ำเนิ น กำรชดใช้
ค่ำเสียหำยที่เกิดขึ ้นให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สำมำรถใช้ สิทธิได้ อย่ำงไรก็ตำมบริ ษัทฯ จะไม่
ชดใช้ คำ่ เสียหำยให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สำมำรถใช้ สิทธิ ในกรณีผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธินนั ้
เป็ นคนต่ำงด้ ำวที่ไม่สำมำรถใช้ สิทธิเพรำะถูกจำกัดสิทธิตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นที่ระบุในข้ อบังคับของ
บริษัทฯ
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2.5.13 ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท ฯ ไม่ ส ำมำรถคื น เงิ น ส่ว นที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ สิ ท ธิ ใ ห้ แ ก่ ผ้ ูถื อ ใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ไ ด้ ภ ำยใน
ระยะเวลำ 14 วัน นับแต่วนั ใช้ สิทธิในครัง้ นันๆ
้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้ รับดอกเบี ้ยในอัตรำร้ อยละ
7.50 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินส่วนที่ไม่ได้ ใช้ สิทธินับแต่วนั ที่พ้นกำหนดเวลำ 14 วันดังกล่ำว
จนถึงวันที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ รับคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ ใช้ สิทธิ
อย่ำงไรก็ดี หำกบริ ษั ทฯ ได้ ดำเนิ นกำรส่งเช็ค ดรำฟท์ ตั๋วแลกเงิ นธนำคำร หรื อคำสั่งจ่ำยเงิ นของ
ธนำคำรซึง่ ขีดคร่อมสัง่ จ่ำยเฉพำะชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุ
ในหนังสือแสดงควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่ำผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ รับเงิน
ส่วนที่ไม่ได้ ใช้ สิทธิคืนแล้ วโดยชอบและไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อค่ำเสียหำยใดๆอีกต่อไป
2.5.14 กำรส่งมอบหุ้นสำมัญที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ รับจำกกำรใช้ สิทธิ ชื่อที่จะระบุในใบหุ้นสำมัญจะใช้
ชื่อเดียวกับชื่อที่ปรำกฎอยู่ในใบแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญโดยบริ ษัทฯ จะจัดส่งใบหุ้น
ไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตำมที่อยู่ที่ได้ ระบุไว้ ในใบแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ ทำงไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตอบรับภำยใน 15 วันทำกำร นับจำกวันใช้ สิทธิแต่ละครัง้ อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทฯ อำจตกลง
กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ล่วงหน้ ำให้ บริ ษัทฯ เก็บใบหุ้นสำมัญนันไว้
้ ที่บริ ษัทฯ เพื่อให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญ
แสดงสิทธิหรื อตัวแทนมำรับไปด้ วยตนเองก็ได้ โดยจะต้ องดำเนินกำรตำมที่ทำงบริ ษัทฯ กำหนด และ
สำหรับกรณีระบบไร้ ใบหุ้น (Scripless) บริ ษัทฯ จะดำเนินกำรภำยใน 7 วันทำกำรนับจำกวันใช้ สิทธิแต่
ละครัง้
2.5.15 ในช่วงระยะเวลำตังแต่
้ วนั ที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ แสดงควำมจำนง
ใช้ สิทธิ โดยถูกต้ องสมบูรณ์ แล้ วนัน้ จนถึงวันก่อนวันที่นำยทะเบี ยนหุ้นของบริ ษัทฯ ได้ จดแจ้ งชื่อของ
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ดงั กล่ำวเป็ นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนรำยชื่อ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และกระทรวงพำณิชย์ได้ รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ วอันเนื่องมำจำกกำรใช้ สิทธิ
นัน้ บริ ษัทฯ จะถือว่ำสิทธิผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวมีสิทธิและ
สภำพเช่นเดียวกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่ได้ แสดงควำมจำนง
ใช้ สิทธิ แต่ทงนี
ั ้ ้นับแต่วนั ที่นำยทะเบียนหุ้นของบริ ษัทฯ ได้ จดแจ้ งชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อ
ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ แสดงควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ โดยถูกต้ องสมบูรณ์ แล้ วนัน้ ในสมุด
ทะเบี ย นรำยชื่ อ ผู้ถื อหุ้นของบริ ษั ทฯ และกระทรวงพำณิ ชย์ ไ ด้ รั บ จดทะเบี ย นเพิ่ม ทุน ช ำระแล้ วอัน
เนื่องมำจำกกำรใช้ สิทธินนั ้ บริ ษัทฯ จะถือว่ำผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิท ธิมี
ฐำนะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยสมบูรณ์
2.6

กำรแก้ ไขขันตอนกำรใช้
้
สิทธิ
ในกรณีที่ตลำดหลักทรัพย์ และ/หรื อ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ตลอดจนหน่วยงำนใดที่เกี่ยวข้ องได้ ออก
ประกำศ ระเบียบ หรื อวิธีกำรปฏิบตั ิกำรใดๆ ที่มีผลให้ บริ ษัทฯ ต้ องแก้ ไขรำยละเอียดขันตอนในกำรใช้
้
สิทธิตำมข้ อ 2.3 ให้ บริ ษัทฯ สำมำรถทำกำรแก้ ไขขันตอนกำรใช้
้
สิทธิให้ สอดคล้ องกับประกำศ ระเบียบ
หรื อวิธีปฎิบตั ิดงั กล่ำวได้ และต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. ทรำบโดยไม่ชกั ช้ ำ

2.7 วิธีกำรส่งมอบหลักทรัพย์
ผู้ที่ได้ รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถเลือกให้ บริษัทฯ ดำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึง่ ใน 3 กรณี ดังนี ้
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2.7.1

2.7.2

2.7.3

กรณีที่ผ้ ไู ด้ รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะขอรับใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยให้ ออกใบสำคัญ
แสดงสิทธิในชื่อของผู้จองซื ้อ (Scrip System) นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ คือ ศูนย์รับ
ฝำกหลักทรัพย์จะทำกำรส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิตำมจำนวนที่ได้ รับกำรจัดสรรให้ แก่ผ้ ทู ี่ได้ รับกำร
จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่ละรำย ทำงไปรษณี ย์ลงทะเบียนตำมชื่ อและที่อยู่ที่ได้ ระบุไว้ ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภำยใน 15 วันทำกำรนับจำกวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้
ผู้ที่ได้ รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จะไม่สำมำรถขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ รับกำรจัดสรรใน
ตลำดหลักทรัพย์ได้ จนกว่ำจะได้ รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอำจจะได้ รับภำยหลังจำกที่ใบสำคัญแสดง
สิทธิของบริษัทฯ เข้ ำทำกำรซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์
กรณี ที่ ผ้ ูไ ด้ รั บ กำรจัด สรรใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ป ระสงค์ จ ะใช้ บริ ก ำรของศูน ย์ รั บ ฝำกหลัก ทรั พ ย์
(Scripless System) กล่ำวคือประสงค์ที่จะฝำกไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ที่ได้ รับกำรจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีบญ
ั ชีซื ้อขำยหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี ้นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิของบริ ษัทฯ
คือ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะดำเนินกำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิตำมจำนวนที่ได้ รับกำรจัดสรรในชื่อ
ของ “บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝำก” และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะ
บันทึกยอดบัญชีจำนวนหลักทรัพย์ที่บริ ษัทหลักทรัพย์นนฝำกหลั
ั้
กทรัพย์อยู่และจะออกหลักฐำนกำรรับ
ฝำกหลักทรัพย์ให้ แก่ผ้ ูที่ได้ รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ภำยใน 7 วันทำกำร นับจำกวันที่ออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณี นี ้ ผู้ที่ได้ รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จะสำมำรถขำยหลักทรัพย์ที่
ได้ รับกำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ ได้ ทนั ทีที่ตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ทำกำร
ซื อ้ ขำยได้ ใ นตลำดหลัก ทรั พ ย์ ในกรณี ที่ ผ้ ูที่ ไ ด้ รั บ กำรจัด สรรใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ เลื อ กให้ บริ ษั ทฯ
ดำเนินกำรตำมข้ อนี ้ ชื่อของผู้ที่ได้ รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้ องตรงกับชื่อเจ้ ำของบัญชีซื ้อ
ขำยหลัก ทรั พ ย์ ที่ ผ้ ูไ ด้ รั บ กำรจัด สรรใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ จ ะฝำกหลัก ทรั พ ย์ ไ ว้ ใ นบัญ ชี ข องบริ ษั ท
หลักทรัพย์ดงั กล่ำว มิฉะนัน้ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ที่จะดำเนินกำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ แก่ผ้ ทู ี่
ได้ รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังมีรำยละเอียดตำมข้ อ 2.7.1 แทน
ในกรณีที่ผ้ ไู ด้ รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะรับใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่ประสงค์จะใช้
บริ ก ำรของศูน ย์ รั บ ฝำกหลัก ทรั พ ย์ โดยประสงค์ ที่ จ ะฝำกหลัก ทรั พ ย์ ไ ว้ ใ นบัญ ชี ข องบริ ษั ท ผู้อ อก
หลักทรัพย์สมำชิกเลขที่ 600 บริ ษัทฯ จะดำเนินกำรนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ รับกำรจัดสรรฝำกไว้ กบั
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตำม
จำนวนที่ผ้ ไู ด้ รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละรำยได้ รับกำรจัดสรรไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออก
หลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐำนกำรรับฝำกหลักทรัพย์ให้ แก่ผ้ ไู ด้ รับกำรจัดสรรใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ภำยใน 7 วันทำกำร นับแต่วันออกใบส ำคัญแสดงสิ ทธิ ในกรณี นี ้ ผู้ที่ไ ด้ รับกำรจัด สรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิจะสำมำรถขำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับกำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ได้ ทนั ทีที่
ตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ เริ่ มทำกำรซื ้อขำยได้ ในตลำดหลักทรัพย์ และถ้ ำผู้ที่
ได้ รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ รำยใดต้ องกำรถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ออกจำกบัญชี ผ้ ูอ อก
หลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ผู้ที่ได้ รับกำรจัดสรรรำยนันสำมำรถติ
้
ดต่อที่ศนู ย์รับฝำกหลักทรัพย์ ซึง่ จะ
มี ค่ำธรรมเนี ยมกำรถอนหลักทรั พ ย์ ตำมอัต รำที่ กำหนดโดยศูน ย์ รับ ฝำกหลักทรั พย์ ทัง้ นี ้ กำรถอน
ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ ฝ ำกไว้ ใ นบัญ ชี ผ้ ูอ อกหลัก ทรั พ ย์ สมำชิ ก เลขที่ 600 จะต้ อ งใช้ เ วลำในกำร
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ดำเนินกำร ดังนัน้ ผู้ที่ได้ รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่นำฝำกในบัญชีดงั กล่ำวอำจจะไม่สำมำรถ
ถอนหลักทรัพย์ได้ ทนั ภำยในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิเริ่มทำกำรซื ้อขำยวันแรกในตลำดหลักทรัพย์
3. เงื่อนไขกำรปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
3.1 บริ ษัทฯ ต้ องดำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้ สิทธิและอัตรำกำรใช้ สิทธิ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบ
แทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ ด้อยไปกว่ำเดิม เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึง่ ดังต่อไปนี ้
ก) เมื่ อบริ ษั ทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ ตรำไว้ ข องหุ้นสำมัญของบริ ษั ทฯ อันเป็ นผลมำจำกกำรรวมหรื อ กำร
แบ่งแยกหุ้นสำมัญที่ได้ ออกแล้ วของบริษัทฯ
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิและอัตรำกำรใช้ สิทธิจะมีผลบังคับทันที นับตังแต่
้ วนั ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำที่ตรำไว้ ของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ
1. รำคำกำรใช้ สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Price 1 = Price 0 x [Par 1]
[Par 0]
2. อัตรำกำรใช้ สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x [Par 0]
[Par 1]
โดยที่ Price 1 คือ รำคำกำรใช้ สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
Price 0 คือ รำคำกำรใช้ สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
Ratio 1 คือ อัตรำกำรใช้ สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
Ratio 0 คือ อัตรำกำรใช้ สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
Par 1 คือ มูลค่ำที่ตรำไว้ ใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
Par 0 คือ มูลค่ำที่ตรำไว้ เดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
ข) เมื่อบริษัทฯ จ่ำยปั นผลทังหมดหรื
้
อบำงส่วนเป็ นหุ้นสำมัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัทฯ
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิและอัตรำกำรใช้ สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสำมัญไม่มี
สิทธิในกำรรับหุ้นปั นผล (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมำย XD)
1. รำคำกำรใช้ สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Price 1 = Price 0 x [A1]
[A1 + B1]
2. อัตรำกำรใช้ สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x [A1 + B1]
[A1]
โดยที่ Price 1 คือ รำคำกำรใช้ สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
Price 0 คือ รำคำกำรใช้ สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
Ratio 1 คือ อัตรำกำรใช้ สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
Ratio 0 คือ อัตรำกำรใช้ สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
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A1
B1

คือ จำนวนหุ้นสำมัญที่ได้ เรี ยกชำระเต็มมูลค่ำแล้ ว ณ วันก่อนปิ ดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นสำมัญเพื่อสิทธิในกำรรับหุ้นปั นผล
คือ จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นปั นผล

ค) เมื่อบริ ษัทฯ เสนอขำยหุ้นสำมัญแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมและ/หรื อประชำชนและนักลงทุนทัว่ ไปและ/หรื อบุคคลใน
วงจำกัด แล้ วแต่กรณี ในรำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ ต่ำกว่ำร้ อยละ 90 ของ
“รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ”
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิและอัต รำกำรใช้ สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสำมัญจะ
ไม่ได้ รับสิทธิ ในกำรจองซือ้ หุ้นสำมัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ประกำศขึน้ เครื่ องหมำย XR)
สำหรับกรณีที่เป็ นกำรเสนอขำยให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรื อวันแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ
ที่ออกใหม่แก่ประชำชนและนักลงทุนทั่วไป และ/หรื อ กรณี ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้ แก่บุคคลในวงจำกัด
แล้ วแต่กรณี
อนึ่ง ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่พร้ อมกันมำกกว่ำหนึ่งรำคำเสนอขำยในเงื่อนไขที่จะต้ อง
จองซื ้อด้ วยกัน ให้ นำจำนวนหุ้นและรำคำเสนอขำยทุกรำคำมำคำนวณรำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่
ออกใหม่ แต่ในกรณี ที่กำรเสนอขำยพร้ อมกันดังกล่ำวไม่อยู่ภำยในเงื่อนไขที่จะต้ องจองซื ้อด้ วยกัน ให้ นำ
จำนวนหุ้นและรำคำเสนอขำยที่ต่ำกว่ำร้ อยละ 90 ของ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ” มำคำนวณ
รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่
รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่คำนวณได้ จำกจำนวนเงินทังสิ
้ ้นที่บริ ษัทฯ จะได้ รับจำกกำรเสนอ
ขำยหุ้นหักค่ำใช้ จ่ำยในกำรเสนอขำยหลักทรัพย์หำรด้ วยจำนวนหุ้นสำมัญทังสิ
้ ้นที่ออกใหม่ในครัง้ นัน้
รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ ได้ กำหนดไว้ เท่ำกับ “รำคำตลำดเฉลี่ยถ่ วงนำ้ หนักต่อหุ้นของหุ้น
สำมัญของบริษัทฯ”
โดยที่ รำคำตลำดเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ หมำยถึง มูลค่ำกำรซื ้อขำยหุ้นสำมัญ
ทังหมดของบริ
้
ษัทฯ หำรด้ วยจำนวนหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ ที่ทำกำรซื ้อขำยทังหมดในตลำดหลั
้
กทรัพย์ใน
ระหว่ำงระยะเวลำ 7 วันทำกำร (วันที่เปิ ดทำกำรซื ้อขำยของตลำดหลักทรัพย์ ) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ ในกำร
คำนวณ
ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำรำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ เนื่องจำกหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ ไม่มีกำรซื ้อ
ขำยในช่วงเวลำดังกล่ำว บริษัทฯ จะทำกำรกำหนดรำคำยุติธรรมเพื่อใช้ ในกำรคำนวณแทน
คำว่ำ วันที่ใช้ ในกำรคำนวณ หมำยถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้ รับสิทธิในกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญที่ออก
ใหม่สำหรับกรณีที่เป็ นกำรเสนอขำยให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรื อวันแรกของกำรเสนอขำยหุ้น
สำมัญที่ออกใหม่แก่ประชำชนและนักลงทุนทัว่ ไป และ/หรื อบุคคลในวงจำกัด แล้ วแต่กรณี
1. รำคำกำรใช้ สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Price 1 = Price 0 [(A2x MP) + B2X]
[MP (A2 + B2)]
2. อัตรำกำรใช้ สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Ratio 1 = Ratio 0 [MP (A2 + B2)]
[(A2 x MP) +B2X]
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โดยที่

Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP

A2

B2

B2X

คือ รำคำกำรใช้ สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
คือ รำคำกำรใช้ สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
คือ อัตรำกำรใช้ สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
คือ อัตรำกำรใช้ สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
คือ รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ หมำยถึง มูลค่ำกำรซื ้อขำย
หุ้น สำมัญ ทัง้ หมดของบริ ษั ทฯ หำรด้ ว ยจ ำนวนหุ้น สำมัญของ
บริ ษัทฯ ที่ทำกำรซื ้อขำยทังหมดในตลำดหลั
้
กทรัพย์ ในระหว่ำง
ระยะเวลำ 7 วันทำกำรติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ ในกำรคำนวณ
คือ จำนวนหุ้นสำมัญที่ได้ เรี ยกชำระเต็มมูลค่ำแล้ ว ณ วันก่อนปิ ด
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญที่ออกใหม่
กรณีเสนอขำยหุ้นสำมัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อวันก่อนวัน
แรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ กรณี เสนอขำยหุ้น
สำมัญให้ แก่ประชำชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรื อกรณี เสนอ
ขำยหุ้นสำมัญให้ แก่บคุ คลในวงจำกัด แล้ วแต่กรณี
คือ จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ที่เสนอขำยแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมและ/หรื อ
เสนอขำยแก่ประชำชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรื อกรณี เสนอ
ขำยหุ้นสำมัญให้ แก่บคุ คลในวงจำกัด แล้ วแต่กรณี
คือ จำนวนเงินที่จะได้ รับภำยหลังจำกกำรหักค่ำใช้ จ่ำย (ถ้ ำมี) จำก
กำรออกหุ้นสำมัญที่ ออกใหม่ที่มีกำรเสนอขำยให้ ผ้ ูถือหุ้น เดิ ม
และ/หรื อเสนอขำยแก่ประชำชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรื อ
กรณีเสนอขำยหุ้นสำมัญให้ แก่บคุ คลในวงจำกัด แล้ วแต่กรณี

ง) เมื่อบริ ษัทฯ เสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมและ/หรื อประชำชนและนักลงทุนทัว่ ไปและ/
หรื อบุคคลในวงจำกัด แล้ วแต่กรณี โดยหลักทรัพย์นนให้
ั ้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือหลักทรัพย์ในกำรใช้ สิทธิแปลงสภำพ
เป็ นหุ้นสำมัญ หรื อใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภำพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสำมัญ โดย
รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงั กล่ำว ต่ำกว่ำร้ อยละ 90 ของ “รำคำตลำด
ของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ”
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิและอัตรำกำรใช้ สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสำมัญจะ
ไม่ได้ รับสิทธิในกำรจองซื ้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้ สิทธิแปลงสภำพเป็ นหุ้นสำมัญหรื อให้ สิทธิที่จะซื ้อ
หุ้นสำมัญ (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ ประกำศขึน้ เครื่ องหมำย XW) และ/หรื อวันแรกของกำรเสนอขำย
หลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้ สิทธิที่จะแปลงสภำพเป็ นหุ้นสำมัญหรื อให้ สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญแก่ประชำชน
และนักลงทุนทัว่ ไปและ/หรื อกรณีเสนอขำยให้ แก่บคุ คลในวงจำกัดแล้ วแต่กรณี
รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ คำนวณได้ จำกจำนวนเงินที่ได้ รับจำกกำรออกหลัก ทรัพย์ใดๆ ที่มี
สิทธิ แปลงสภำพเป็ นหุ้นสำมัญหรื อให้ สิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสำมัญ รวมกับเงินที่จะได้ รับจำกกำรใช้ สิทธิ แปลง
สภำพเป็ นหุ้นสำมัญหรื อใช้ สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญ ถ้ ำมีกำรใช้ สิทธิทงหมด
ั้
หำรด้ วยจำนวนหุ้นทังสิ
้ ้นที่ต้อง
ออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้ สิทธินนั ้
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รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ และฐำนของมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ ซึ่งจะใช้ เปรี ยบเทียบให้ มีควำมหมำย
เช่นเดียวกับ รำยละเอียดในข้ อ ค) ข้ ำงต้ น
คำว่ำ วันที่ใช้ ในกำรคำนวณ หมำยถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้ รับสิทธิในกำรจองซื ้อหลักทรัพย์ที่ออก
ใหม่ใดๆ ที่ให้ สิทธิที่จะแปลงสภำพเป็ นหุ้นสำมัญหรื อให้ สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญ สำหรับกรณีที่เป็ นกำรเสนอ
ขำยหลักทรัพย์ดงั กล่ำวให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรื อวันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ออก
ใหม่ใดๆที่ให้ สิทธิที่จะแปลงสภำพเป็ นหุ้นสำมัญหรื อให้ สิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสำมัญ แก่ประชำชนและนักลงทุน
ทัว่ ไปและ/หรื อกรณีเสนอขำยให้ แก่บคุ คลในวงจำกัด แล้ วแต่กรณี
1. รำคำกำรใช้ สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Price 1 = Price 0 x [(A3x MP) + B3X]
[MP (A3 + B3)]
2. อัตรำกำรใช้ สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP (A3+B3)]
[(A3x MP) + B3X]
โดยที่
Price 1 คือ รำคำกำรใช้ สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
Price 0 คือ รำคำกำรใช้ สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
Ratio 1 คือ อัตรำกำรใช้ สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
Ratio 0 คือ อัตรำกำรใช้ สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
MP
คือ รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ หมำยถึง มูลค่ำกำร
ซือ้ ขำยหุ้นสำมัญทัง้ หมดของบริ ษัทฯ หำรด้ วยจำนวนหุ้น
สำมั ญ ของบริ ษั ท ฯ ที่ ท ำกำรซื อ้ ขำยทั ง้ หมดในตลำด
หลักทรัพย์ในระหว่ำงระยะเวลำ 7 วันทำกำรติดต่อกันก่อน
วันที่ใช้ ในกำรคำนวณ
A3
คือ จำนวนหุ้นสำมัญที่ได้ เรี ยกชำระเต็มมูลค่ำแล้ ว ณ วันก่อน
ปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำรจองซื อ้ หลักทรั พย์ ที่ออก
ใหม่ที่ให้ สิทธิที่จะแปลงสภำพเป็ นหุ้นสำมัญหรื อให้ สิทธิที่จะ
ซื อ้ หุ้นสำมัญ กรณี เสนอขำยให้ แ ก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม และ/หรื อ
ก่อนวันแรกของระยะเวลำกำรเสนอขำยหลักทรั พย์ ที่ออก
ใหม่ใดๆ ที่ให้ สิทธิที่จะแปลงสภำพเป็ นหุ้นสำมัญหรื อให้ สิทธิ
ที่จะซื ้อหุ้นสำมัญ ต่อประชำชนและนักลงทุนทัว่ ไปและ/หรื อ
บุคคลในวงจำกัด แล้ วแต่กรณี
B3
คื อ จ ำนวนหุ้น สำมัญ ที่ อ อกใหม่ เ พื่ อ รองรั บ กำรใช้ สิ ท ธิ ข อง
หลักทรั พย์ ใดๆ ซึ่งให้ สิทธิ ที่จะแปลงสภำพเป็ นหุ้นสำมัญ
หรื อให้ สิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสำมัญ ที่จะเสนอขำยให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น
เดิมและ/หรื อประชำชนและนักลงทุนทัว่ ไปและ/หรื อบุคคล
ในวงจำกัด แล้ วแต่กรณี
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B3X

คือ จำนวนเงินที่บริ ษัทฯ จะได้ รับภำยหลังจำกกำรหักค่ำใช้ จ่ำย
(ถ้ ำ มี ) จำกกำรออกหลัก ทรั พ ย์ ใ ดๆ ที่ ใ ห้ สิ ท ธิ ที่ จ ะแปลง
สภำพเป็ นหุ้นสำมัญหรื อให้ สิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสำมัญ ที่เสนอ
ขำยให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อเสนอขำยแก่ประชำชนและนัก
ลงทุนทัว่ ไปและ/หรื อบุคคลในวงจำกัด แล้ วแต่กรณี รวมกับ
เงินที่จะได้ รับจำกกำรใช้ สิทธิแปลงสภำพเป็ นหุ้นสำมัญหรื อ
ซื ้อหุ้นสำมัญ

จ) เมื่อบริ ษัทฯ จ่ำยเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่ำอัตรำร้ อยละ 90 ของกำไรสุทธิ หลังหักภำษี เงินได้ ของบริ ษัทฯ
สำหรับกำรดำเนินงำนในรอบระยะเวลำบัญชีใดๆ สำหรับงบกำรเงินเฉพำะของบริ ษัทฯ ตลอดอำยุใบสำคัญ
แสดงสิทธิ
กำรคำนวณอัตรำร้ อยละของเงินปั นผลที่จ่ำยให้ กับผู้ถือหุ้น ให้ คำนวณโดยนำเงินปั นผลที่จ่ำยออกจริ ง ใน
รอบระยะเวลำบัญชีในแต่ละปี ดงั กล่ำว รวมทังเงิ
้ นปั นผลระหว่ำงกำล หำรด้ วยกำไรสุทธิหลังหักภำษี เงินได้
ของผลกำรดำเนินงำนของรอบระยะเวลำบัญชีนนั ้ กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิและอัตรำกำรใช้ สิทธิ
จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ ผ้ ซู ื ้อหุ้นสำมัญไม่มีสิทธิในกำรรับเงินปั นผลนัน้ (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์
ประกำศขึ ้นเครื่ องหมำย XD)
1. รำคำกำรใช้ สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Price 1 = Price 0 x [MP - (D - R)]
[MP]
2. อัตรำกำรใช้ สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP]
[MP - (D - R)]
โดยที่ Price 1 คือ รำคำกำรใช้ สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
Price 0 คือ รำคำกำรใช้ สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
Ratio 1 คือ อัตรำกำรใช้ สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
Ratio 0 คือ อัตรำกำรใช้ สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
MP
คือ รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ หมำยถึง มูลค่ำกำรซื ้อขำย
หุ้น สำมัญ ทัง้ หมดของบริ ษั ทฯ หำรด้ ว ยจ ำนวนหุ้น สำมัญของ
บริ ษัทฯ ที่ทำกำรซือ้ ขำยทัง้ หมดในตลำดหลักทรัพย์ ในระหว่ำง
ระยะเวลำ 7 วันทำกำรติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ ในกำรคำนวณ
D
คือ เงินปั นผลต่อหุ้นที่จ่ำยจริงแก่ผ้ ถู ือหุ้น
R
คือ เงินปั นผลต่อหุ้นที่จ่ำยหำกนำกำไรสุทธิ หลังหักภำษี เงินได้ ใน
อัตรำร้ อยละ 90 มำคำนวณจำกจำนวนหุ้นทังหมดที
้
่มีสิทธิได้ รับ
เงินปั นผล
รำคำตลำดของหุ้น สำมัญ ของบริ ษั ท ฯ และฐำนของมูล ค่ ำ ที่ ต รำไว้ ซึ่ ง จะใช้ เ ปรี ย บเที ย บให้ ใ ช้ แ ละมี
ควำมหมำยเช่นเดียวกับ รำยละเอียดในข้ อ ค) ข้ ำงต้ น
วันที่ใช้ ในกำรคำนวณ หมำยถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้ รับสิทธิในเงินปั นผล
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

ฉ) ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ใดๆ อันทำให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ เสียสิทธิและผลประโยชน์ใดๆ อันพึงได้ โดยที่
เหตุกำรณ์ใดๆ นันไม่
้ ได้ กำหนดอยูใ่ นข้ อ ก) ถึง จ)
ให้ บริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทฯ อำจแต่งตังที
้ ่ปรึ กษำทำงกำรเงินของบริ ษัทฯ ขึ ้น เพื่อร่ วมกันพิจำรณำกำหนดกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิ และ/หรื อ อัตรำกำรใช้ สิทธิ ใหม่อย่ำงเป็ นธรรม และไม่ทำให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ได้ รับผลประโยชน์ด้อยไปจำกเดิม โดยให้ ถือว่ำผลกำรพิจำรณำนันเป็
้ นที่สดุ และให้ บริ ษัทฯ แจ้ ง
ให้ ก.ล.ต. ทรำบถึงรำยละเอียดดังกล่ำวด้ วยภำยใน 15 วัน และบริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ตลำดหลักทรัพย์ทรำบ
ทันที นับจำกวันที่เกิดเหตุกำรณ์ที่ต้องทำให้ ปรับสิทธิ
ในกำรปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะปรับสิทธิโดยกำรปรับรำคำและอัตรำกำรใช้ สิทธิ โดยไม่มีกำรปรับ
รำคำใช้ สิทธิควบคู่กบั กำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนกำรปรับอัตรำกำรใช้ สิทธิ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะจัดให้ มี
กำรออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมรองรับกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ สิทธิ เมื่อมีกำรดำเนินกำรปรับรำคำใช้ สิทธิและอัตรำกำร
ใช้ สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิตำมที่ระบุไว้ ในข้ อกำหนดสิทธิ
กำรคำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิ และอัตรำกำรใช้ สิทธิ ตำมข้ อ ก) ถึง ฉ) เป็ นอิสระต่อกัน และจะ
คำนวณกำรเปลี่ยนแปลงตำมลำดับเหตุกำรณ์ ต่ำงๆ ก่อนหลังเปรี ยบเทียบกับ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของ
บริ ษัทฯ” สำหรับกรณีที่เหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกิดขึ ้นพร้ อมกัน ให้ คำนวณกำรเปลี่ยนแปลงเรี ยงตำมลำดับดังนี ้ คือ ก)
จ) ข) ค) ง) และ ฉ) โดยในแต่ละลำดับครัง้ ที่คำนวณกำรเปลี่ยนแปลง ให้ คงสภำพของรำคำกำรใช้ สิทธิ เป็ น
ทศนิยม 3 ตำแหน่งและอัตรำกำรใช้ สิทธิเป็ นทศนิยม 5 ตำแหน่ง รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ ซึ่งจะใช้
เปรี ยบเทียบ ให้ ใช้ และมีควำมหมำยเช่นเดียวกับรำยละเอียดในข้ อ ค) ข้ ำงต้ น
กำรคำนวณเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิและอัตรำกำรใช้ สิทธิตำมข้ อ ก) ถึง ฉ) จะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงซึง่ ทำให้
รำคำกำรใช้ สิทธิใหม่สงู ขึ ้นและ/หรื ออัตรำกำรใช้ สิทธิลดลง เว้ นแต่กรณีกำรรวมหุ้น ในกรณีที่ห้ นุ สำมัญที่เกิดจำก
กำรใช้ สิทธิตำมจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิของกำรแสดงควำมจำนงกำรใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ (ทศนิยม 5 ตำแหน่ง
ของอัตรำกำรใช้ สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง) คำนวณออกมำเป็ นเศษของหุ้น ให้ ตดั เศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง และหำก
รำคำกำรใช้ สิทธิหลังกำรเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสำมัญ ในกำรแสดงควำมจำนง
กำรใช้ สิทธิในรอบนันค
้ ำนวณได้ เป็ นเศษของบำท ให้ ตดั เศษของบำททิ ้ง
ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิจนเป็ นผลทำให้ รำคำกำรใช้ สิทธิใหม่ที่คำนวณตำมสูตรมีรำคำต่ำ
กว่ำมูลค่ำที่ตรำไว้ ของหุ้นสำมัญ (Par Value) ของบริ ษัทฯ ให้ ใช้ มลู ค่ำที่ตรำไว้ ของหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ เป็ น
รำคำใช้ สิทธิ และยังใช้ อตั รำกำรใช้ สิทธิตำมที่กำหนดในข้ อ ก) ถึง จ) ต่อไป แล้ วแต่กรณี
สถำนภำพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่ำงวันที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ แสดงควำมจำนงใช้ สิทธิ และวัน
ก่อนที่กระทรวงพำณิ ชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ วอันเนื่องจำกกำรใช้ สิทธิ จะมีสถำนภำพและสิทธิ
เช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยงั ไม่ได้ แสดงควำมจำนงใช้ สิทธิ และสถำนภำพของใบสำคัญแสดงสิทธิ จะ
สิ ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพำณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ วอันเนื่องมำจำกกำรใช้ สิทธินนั ้
ในกรณีที่บริ ษัทฯ มีกำรปรับรำคำกำรใช้ สิทธิและ/หรื ออัตรำกำรใช้ สิทธิในช่วงที่บริ ษัทฯ ยังไม่ได้ ดำเนินกำรนำหุ้น
สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ไปจดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิ ท ธิ ที่ ไ ด้ ใ ช้ สิ ท ธิ แ ล้ ว จะได้ รั บ กำรปรั บ สิ ท ธิ ย้ อ นหลัง โดยบริ ษั ท ฯ จะออกหุ้น สำมัญ ใหม่เ พิ่ ม เติ ม ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ
ใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สดุ ตำมจำนวนที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้ รับหำกรำคำที่ได้ ปรับใหม่นนั ้
มีผลบังคับใช้ โดยหุ้นสำมัญส่วนที่เพิ่มใหม่ อำจได้ รับช้ ำกว่ำหุ้นสำมัญที่ได้ รับก่อนหน้ ำนี ้แต่ไม่เกิน 45 วันทำกำร
นับจำกวันที่มีกำรปรับสิทธิ
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3.8 กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิ แ ละ/หรื ออัต รำกำรใช้ สิท ธิ ต ำมเงื่ อนไขที่ ไ ด้ กำหนดไว้ ข้ ำงต้ น บริ ษั ทฯ จะ
ดำเนินกำรแจ้ งผลกำรเปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรำยละเอียดวิธีกำรคำนวณและเหตุผลที่ต้องมีกำรเปลี่ยนแปลง
ดังกล่ำวให้ ก.ล.ต. เพื่อแจ้ งรำคำกำรใช้ สิทธิและอัตรำกำรใช้ สิทธิที่กำหนดขึ ้นมำใหม่ รวมทังข้
้ อเท็จจริ งโดยย่อ
ของสำเหตุที่มีกำรปรับสิทธิ วิธีกำรคำนวณและวันที่ที่กำรปรับสิทธิดงั กล่ำวมีผลใช้ บงั คับ โดยจะแจ้ งภำยใน 15
วัน นับตังแต่
้ วนั ที่เกิดเหตุกำรณ์ และบริษัทฯ จะแจ้ งรำยละเอียดกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิและ/หรื ออัตรำ
กำรใช้ สิทธิผ่ำนสื่อกำรเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์ให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิทรำบทันที
4. สถำนะของหุ้นสำมัญใหมที่เกิดจำกกำรใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
สิทธิของหุ้นสำมัญที่ออกตำมกำรใช้ สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้ นี ้ จะมีสิทธิและสภำพเหมือนหุ้น
สำมัญเดิมของบริ ษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้ ำนี ้แล้ ว รวมทังสิ
้ ทธิในกำรรับเงินปั นผลหรื อประโยชน์อื่นใดที่ บริ ษัทฯ ให้ แก่
ผู้ถือหุ้นสำมัญ ทังนี
้ ้นับแต่วนั ที่นำยทะเบียนหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ ได้ จดแจ้ งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ นผู้ถือหุ้น
ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และกระทรวงพำณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ ว
5. รำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
5.1 มติอนุมตั ิกำรออกหุ้นสำมัญเพื่อรองรับกำรใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2560 ในวันที่ 19 มกรำคม 2560 มีมติอนุมตั ิกำรจัดสรรหุ้นสำมัญ
เพื่อรองรับกำรใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ เป็ นจำนวน 138,373,427
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ 1.00 บำท
5.2 รำคำกำรใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญ เท่ำกับ 3.00 บำทต่อหุ้น เว้ นแต่จะมีกำรปรับรำคำใช้ สิทธิ ซึ่ งเป็ นไปตำมเงื่อนไข
กำรปรับสิทธิ
5.3 ตลำดรองของหุ้นสำมัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทฯ จะนำหุ้นสำมัญที่ได้ จำกกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ภำยใน
30 วันนับจำกวันใช้ สิทธิแต่ละครัง้ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ห้ นุ สำมัญดังกล่ำวสำมำรถทำกำรซื อ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ได้
เช่นเดียวกับหุ้นสำมัญเดิมของบริษัทฯ
5.4 กำรดำเนินกำรหำกมีห้ นุ สำมัญที่เหลือจำกกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
หลังจำกใบสำคัญแสดงสิทธิ หมดอำยุลง และยังมีห้ ุนสำมัญที่เหลือจำกกำรใช้ สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
คณะกรรมกำรบริ ษั ท ฯ จะน ำเสนอต่อ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ พิจ ำรณำตำมที่ เ ห็น สมควร ทัง้ นี ใ้ ห้ เ ป็ น ไปตำม
กฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
5.5 กำรดำเนินกำรของบริษัทฯ หำกไม่สำมำรถหำตลำดรองให้ กบั หุ้นสำมัญของบริษัทฯ
เนื่ องจำกหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบี ยนในตลำดหลักทรั พย์ ดังนัน้ หุ้นสำมัญที่ ออกใหม่
เนื่องจำกกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ จะสำมำรถเข้ ำทำกำรซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ได้ ภำยหลังจำกที่
บริษัทฯ ดำเนินกำรจดทะเบียนหุ้นสำมัญใหม่ดงั กล่ำวต่อตลำดหลักทรัพย์
6. ข้ อจำกัดกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้ สิทธิ
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6.1 ข้ อจำกัดกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
ใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถโอนได้ โดยไม่มีข้อจำกัด โดยบริษัทฯ จะไม่มีกำรปิ ดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ
เพื่อพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้ นแต่ในกรณี ของกำรใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ ำย ซึ่งบริ ษัทฯ จะปิ ดสมุดทะเบียน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนวันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำย
6.2 ข้ อจำกัดกำรโอนหุ้นสำมัญ
ข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 11 ระบุว่ำหุ้นของบริ ษัทฯ สำมำรถโอนได้ โดยไม่มีข้อจำกัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่ำงด้ ำว
ในขณะใดขณะหนึ่งต้ องมีจำนวนรวมกันไม่เกินกว่ำร้ อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
กำรโอนหุ้นรำยใดที่จะทำให้ อตั รำส่วนกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ ำวของบริษัทฯ เกินอัตรำส่วนข้ ำงต้ น บริษัทฯ มีสิทธิ
ปฏิเสธกำรโอนหุ้นของบริษัทฯ ได้
7. กำรชดใช้ คำ่ เสียหำยกรณีที่บริษัทฯ ไม่สำมำรถจัดให้ มีห้ นุ สำมัญเพื่อรองรับกำรใช้ สิทธิ
บริ ษัทฯ จะชดใช้ ค่ำเสียหำยให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีที่บริ ษัทฯ ไม่สำมำรถจัดให้ มีห้ นุ สำมัญเพื่อรองรับกำร
ใช้ สิทธิตำมรำยละเอียดดังนี ้
7.1 บริ ษัทฯ จะชดใช้ ค่ำเสียหำยให้ เฉพำะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญสิทธิที่มำแจ้ งควำมจำนงใน
กำรใช้ สิทธิในวันใช้ สิทธิ ซึง่ บริ ษัทฯ ไม่สำมำรถจัดให้ มีห้ นุ สำมัญเพื่อรองรับกำรใช้ สิทธิได้ ในแต่ละครัง้ ซึง่ บริ ษัทฯ
ไม่สำมำรถจัดให้ มีห้ ุนสำมัญเพื่อรองรับกำรใช้ สิทธิ ได้ อย่ำงเพียงพอ ยกเว้ นกรณี ข้อจำกัดอันสืบเนื่องมำจำก
ข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อที่ 11 ว่ำด้ วยเรื่ องอัตรำส่วนกำรถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชำติไทย ที่จะทำให้ สดั ส่วนกำร
ถือหุ้นของคนที่มิใช่สญ
ั ชำติไทยมำกกว่ำร้ อยละ 49 (สี่สิบเก้ ำ) ของทุนชำระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท โดยบริ ษัทฯ
จะชำระให้ เป็ นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสัง่ จ่ำยเฉพำะ และจะจัดส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภำยใน 14 วันนับ
จำกวันใช้ สิทธิ
อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ หำกบริ ษัทฯ ได้ ทำกำรส่งเช็คซึ่งขีดคร่ อมสัง่ จ่ำยเฉพำะชื่อผู้ถือใบสำคัญสิทธิทำง
ไปรษณี ย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุในหนังสือแสดงควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ โดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่ำผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิได้ รับเงินค่ำเสียหำยคืนแล้ วโดยชอบและไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องค่ำเสียหำยใด ๆ อีกต่อไป
7.2 กำรค ำนวณค่ำ เสี ย หำยที่ บ ริ ษั ท ฯ จะชดใช้ ใ ห้ ผ้ ูถื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ตำมข้ อ 7.1 มี สูต รกำรค ำนวณดัง นี ้
ค่ำเสียหำยต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย = A x [MP - Price 1]
โดยที่ A คือ จ ำนวนหุ้ นสำมั ญ ที่ ไ ม่ ส ำมำรถจั ด ให้ มี แ ละ/หรื อ เพิ่ ม ขึ น้ ตำมอั ต รำกำรใช้ สิ ท ธิ ที่
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นต่อ 1 หน่วย
MP คือ รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ หมำยถึง มูลค่ำกำรซื ้อขำยหุ้นสำมัญทังหมดของ
้
บริ ษั ท ฯ หำรด้ ว ยจ ำนวนหุ้น สำมัญ ของบริ ษั ท ฯ ที่ ท ำกำรซื อ้ ขำยทัง้ หมดในตลำด
หลักทรัพย์ในระหว่ำงระยะเวลำ 7 วันทำกำรติดต่อกันก่อนวันใช้ สิทธิ
Price1 คือ รำคำกำรใช้ สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อรำคำกำรใช้ สิทธิ ที่เปลี่ยนแปลงแล้ ว
ตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ (หำกมีกำรปรับรำคำกำรใช้ สิทธิและ/หรื ออัตรำกำรใช้ สิทธิ)
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8. ข้ อจำกัดกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิของบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชำติไทย
8.1 บริษัทฯ จะไม่ออกหุ้นสำมัญให้ แก่ผ้ ใู ช้ สิทธิที่มิใช่สญ
ั ชำติไทยในกรณีที่กำรออกหุ้นดังกล่ำวทำให้ สดั ส่วนกำรถือ
หุ้นของคนที่ไม่ใช่สญ
ั ชำติไทยมีเกินกว่ำร้ อยละ 49 (สี่สิบเก้ ำ) ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ำยแล้ วทังหมดของ
้
บริษัทฯ ตำมที่ระบุในข้ อบังคับข้ อที่ 11 ของบริษัทฯ
8.2 หำกข้ อจำกัดในเรื่ องสัดส่วนกำรถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชำติไทยในบริษัทฯ ทำให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่
มิใช่สญ
ั ชำติไทยที่ได้ ดำเนินกำรใช้ สิทธิตำมวิธีกำรใช้ สิทธิ
ไม่สำมำรถใช้ สิทธิได้ ตำมจำนวนที่ระบุในใบแจ้ ง
ควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิทงหมดหรื
ั้
อแต่บำงส่วน บริษัทฯ จะคืนใบสำคัญแสดงสิทธิและเงินตำมรำคำใช้ สิทธิ
ของใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ไมสำมำรถใช้ สิทธิได้ โดยไม่มีดอกเบี ้ย ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ใช่
สัญชำติไทยดังกล่ำวทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 วัน นับจำกวันใช้ สิทธิในครัง้ นัน้ ๆ
8.3 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชำติไทยจะไม่ได้ รับกำรชดเชยไม่วำ่ ในรูปแบบใดจำกบริษัทฯ ในกรณีที่ไม่
สำมำรถใช้ สิทธิได้ โดยมีสำเหตุมำจำกข้ อจำกัดเรื่ องสัดส่วนกำรถือครองหุ้นของคนต่ำงด้ ำวตำมที่กำหนดไว้ ใน
ข้ อบังคับของบริษัทฯ ดังมีรำยละเอียดตำมข้ อ 8.1
9. ตลำดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขำย
บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้ นี ้เข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ภำยใน 30 วันนับจำกวันที่บริ ษัทฯ
ได้ ดำเนินกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ วเสร็จ
10. กำรออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิสญ
ู หำย ถูกขโมย ถูกทำลำย ฉีกขำด หรื อเลอะเลือน ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอำจขอ
ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ใหม่ได้ โดยนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ฉีกขำดหรื อเลอะเลือน นำมำยื่นให้ แก่นำยทะเบี ยน
ใบสำคัญแสดงสิทธิก่อนที่จะมีกำรออกใบแทนให้ ณ สำนักงำนของนำยทะเบีย น โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้ อง
รับผิดชอบสำหรับค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ และตำมที่นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิและบริษัทฯ จะได้ กำหนดไว้ ตำมสมควร
11. กำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ
11.1 กำรแก้ ไขเพิ่มเติมที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อที่ไม่ทำให้ สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ด้ อยลง
กำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกำหนดสิทธิในเรื่ องที่เห็นได้ วำ่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ ง
หรื อในส่วนซึง่ ไม่ทำให้ สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยลง หรื อให้ เป็ นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุนให้ มีผลใช้ บงั คับโดยไม่ต้องได้ รับควำมยินยอมจำกที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
11.2 กำรแก้ ไขเพิ่มเติมที่เป็ นสำระสำคัญ
กำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกำหนดสิทธินอกจำกกรณีตำมข้ อ 10.1 ต้ องได้ รับควำมยินยอมจำกบริ ษัท และที่ประชุม
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
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11.3 เงื่อนไขในกำรดำเนินกำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกำหนดสิทธิ
กำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงช้ อกำหนดสิทธิไม่วำ่ กรณีใดๆ จะต้ องไม่เป็ นกำรขยำยอำยุใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิหรื ออัตรำกำรใช้ สิทธิ ยกเว้ นกำรปรับสิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิที่ระบุไว้ ใน
ข้ อ 3 และต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงข้ อกำหนดตำม
ประกำศ ทจ. 34/2551 หรื อกฎเกณฑ์ใด ๆ ของสำนักงำน ก.ล.ต. หรื อของตลำดหลักทรัพย์ รวมทังที
้ ่จะมี
เพิ่มเติมภำยหลังที่บริษัทฯ ได้ จดั สรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้แล้ ว
11.4 กระบวนกำรหรื อขันตอนในกำรจะด
้
ำเนินกำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกำหนดสิทธิ
(ก) บริษัทฯ มีสิทธิเรี ยกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติใด ๆ โดยจัดประชุมตำมวิธีกำรที่กำหนดไว้
ในข้ อกำหนดสิทธิ ซึง่ มติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินี ้จะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ
กึง่ หนึง่ ของจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1
หน่วย มีสิทธิออกเสียง 1 เสียง ทังนี
้ ้ ประธำนกรรมกำร หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำร
บริษัทฯ จะเป็ นประธำนในที่ประชุม ซึง่ มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เรี ยกประชุม
และดำเนินกำรประชุม ให้ มีผลบังคับใช้ และผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทกุ รำย ไม่วำ่ จะได้ เข้ ำร่วม
ประชุมหรื อตอบรับหนังสือแทนกำรเรี ยกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อไม่ก็ตำม
(ข) ในกำรลงมติใด ๆ บริษัทฯ อำจขอควำมเห็นชอบจำกผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ นหนังสือแทนกำรเรี ยก
ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อลงมติใด ๆ ดังกล่ำว โดยต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึง่ ของ
จำนวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียง ทังนี
้ ้ มติดงั กล่ำวมีผลบังคับใช้ และ
ผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทกุ รำย ไม่วำ่ จะได้ ตอบรับหนังสือแทนกำรเรี ยกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิหรื อไม่ก็ตำม
11.5 กำรแจ้ งข้ อกำหนดสิทธิที่แก้ ไขเปลี่ยนแปลง
ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จะแจ้ งให้ ผ้ ูถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทรำบผ่ำนทำงระบบเผยแพร่ ข้อมูลของตลำด
หลักทรัพย์โดยทันทีหลังจำกที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงข้ อกำหนดสิทธิ และจะต้ องจัดส่งข้ อกำหนดสิทธิ
ที่แก้ ไขเปลี่ยนแปลงให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อได้ รับกำรร้ องขอภำยใน 15 วัน นับจำกวันที่มีกำรร้ องขอ
และจัดส่งนำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ และสำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน 15 วัน นับแต่วนั ที่มีกำรแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงข้ อกำหนดสิทธิ
12. กำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
12.1 ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิเรี ยกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ไม่ว่ำในเวลำใดๆ (อย่ำงไรก็ตำม กำร
เรี ยกประชุมจะต้ องไม่ใช่เพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกำหนดสิทธิ เรื่ องกำรขยำยอำยุใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำหรื ออัตรำกำรใช้ สิทธิ ยกเว้ นกำรปรับสิทธิตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 3.2
12.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สิทธิหรื อใช้ สิทธิไปแล้ วบำงส่วนรวมกันแล้ วไม่
น้ อยกว่ำร้ อยละ 25 ของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สิทธิ ณ ขณะนัน้ อำจร้ องขอให้ ผ้ อู อก
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ใบสำคัญแสดงสิทธิ เรี ยกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณี นีผ้ ้ ูออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้ องเรี ยก
ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็ว ซึง่ ต้ องไม่เกิน 30 วันนับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ใช้ สิทธิมีคำ
ขอเป็ นหนังสือให้ ผ้ อู อกใบสำคัญแสดงสิทธิเ รี ยกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อนับแต่วนั ที่เกิดกรณีใด
กรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
ก) หำกมีกำรเสนอขอแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกำหนดสิทธิในสำระสำคัญตำมที่กำหนดไว้ ในข้ อ 10.2 ข้ ำงต้ น
ข) หำกมีเหตุกำรณ์สำคัญซึง่ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซงึ่ ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สิทธิหรื อใช้ สิทธิไป
แล้ วบำงส่วนรวมกันแล้ วไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทังหมดของใบส
้
ำคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้
สิทธิหรื อใช้ สิทธิไปแล้ วบำงส่วน ณ ขณะนัน้ เห็นว่ำอำจกระทบต่อส่วนได้ เสียของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อ
ควำมสำมำรถของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิในกำรปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดสิทธิ
12.3 ในกำรเรี ยกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่ำจะเป็ นกำรเรี ยกประชุมเนื่องจำกผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่
ยังมิได้ ใช้ สิทธิหรื อใช้ สิทธิไปแล้ วบำงส่วนร้ องขอ หรื อคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ มีมติให้ เรี ยกประชุม ให้ บริ ษัทฯ
จัดทำหนังสือนัดประชุม ซึง่ ระบุ สถำนที่ วัน เวลำ ผู้ที่ขอให้ เรี ยกประชุมและเรื่ องที่จะพิจำรณำในที่ประชุม และ
จัดส่งให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่ละรำยตำมรำยชื่อและที่อยู่ที่ปรำกฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ในวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในกำรเข้ ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ก่อนวันประชุม
12.4 ในกำรประชุม ผู้ถื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ นัน้ ผู้ถื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ซึ่ง มี สิ ท ธิ เ ข้ ำ ประชุม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน จะมอบฉันทะให้ บุคคลอื่ นเข้ ำประชุมและออกเสียงแทนตนก็ไ ด้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิท ธิ
ดังกล่ำวจะต้ องจัดทำหนังสือมอบฉันทะตำมแบบที่นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ กำหนด และผู้รับมอบ
ฉันทะจะต้ องยื่นต้ นฉบับหนังสือมอบฉันทะต่อประธำนที่ประชุมหรื อผู้ที่ประธำนที่ประชุมมอบหมำย ก่อนผู้รับ
มอบฉันทะเข้ ำร่วมกำรประชุม
12.5 ในกำรออกเสียงลงคะแนน ให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ มีคะแนนเสียงเท่ำกับจำนวนหน่วยของใบสำคัญ แสดง
สิทธิ ที่ถืออยู่ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ หนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ผู้เป็ นประธำนในที่ประชุมไม่มีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนนนอกจำกสิทธิที่ตนมีอยูใ่ นฐำนะเป็ นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
12.6 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หมำยถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิ ที่ยงั มิได้ ใช้ สิทธิหรื อใช้ สิทธิไปแล้ วบำงส่วนในขณะนัน้ โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสำคัญสิทธิ คนใดที่มีส่วนได้
เสียในข้ อพิจำรณำอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจำรณำและลงมติ โดยห้ ำมมิให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิคนนัน้ ออก
เสียงลงคะแนนในข้ อพิจำรณำข้ อนัน้
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มีส่วนได้ เสีย ตำมข้ อนี ้ หมำยถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มีควำมขัดแย้ ง ทำง
ผลประโยชน์ในเรื่ องที่ที่ประชุมจะพิจำรณำลงมติ
12.7 ในกำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จัดขึน้ โดยบริ ษัทฯ ให้ ประธำนกรรมกำรบริ ษัทฯ หรื อบุคคลที่ได้ รับ
มอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรบริ ษัทฯ ทำหน้ ำที่เป็ นประธำนที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผ้ ู
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ นผู้จดั ประชุม ประธำนในที่ประชุมอำจจะมำจำกบุคคลที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิลง
มติเห็นชอบคัดเลือก นอกเหนื อไปจำกประธำนกรรมกำรบริ ษั ทฯ หรื อบุคคลที่ ประธำนกรรมกำรบริ ษัทฯ
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มอบหมำยโดยที่ทงสองกรณี
ั้
ประธำนที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกจำกสิทธิที่ตนมีอยู่ในฐำนะ
เป็ นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
12.8 องค์ประชุมในกำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้ องประกอบด้ วยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยงั มิได้ ใช้
สิทธิหรื อใช้ สิทธิไปแล้ วบำงส่วน และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะ มำประชุมโดยถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันได้ ไม่
น้ อยกว่ำร้ อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทัง้ หมดของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยังมิได้ ใช้ สิทธิ หรื อใช้ สิทธิ ไ ปแล้ ว
บำงส่วน เข้ ำร่วมประชุมจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมครัง้ ใด เมื่อล่วงเลยเวลำนัดไปแล้ ว 45 นำที ยังมีผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้ ำ
ร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุม ให้ ถือว่ำกำรประชุมเป็ นอันระงับไป หำกกำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธินนั ้ เป็ นกำรเรี ยกนัดโดยมติคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ ให้ นดั ประชุมใหม่ภำยในระยะเวลำภำยใน 30 วัน นับ
จำกวันกำหนดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครัง้ แรก และให้ บริษัทฯ ดำเนินกำรจัดส่งหนังสือประชุมไปยัง
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทกุ รำยตำมรำยละเอียดและวิธีกำรที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น ในกำรประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับ
ว่ำจะต้ องครบองค์ประชุม ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ นผู้ร้องขอให้ เรี ยกประชุม ในกรณีนี ้บริ ษัทฯ ไม่
จำเป็ นต้ องเรี ยกประชุมใหม่และให้ ถือว่ำไม่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกำหนดสิทธิ
12.9 มติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วย
ทังหมดของผู
้
้ ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้ สิทธิไปแล้ วบำงส่วน หรื อใช้ สิทธิไปแล้ วบำงส่วนทังหมด
้
ณ ขณะนัน้
ซึ่งถือโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และได้ ออกเสียงลงคะแนนใน
มตินนั ้
12.10 มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เรี ยกประชุมและดำเนินกำรประชุมโดยชอบมีผลบังคับใช้
และผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทกุ รำย ไม่ว่ำผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินนจะได้
ั้
เข้ ำร่วมประชุมด้ วยหรื อไม่ก็
ตำม
12.11 บริ ษัทฯ จะดำเนินกำรจัดทำและบันทึกรำยงำนกำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ แ ละเก็บรั กษำบันทึก
ดังกล่ำวไว้ ที่สำนักงำนใหญ่ของบริ ษัทฯ รำยงำนกำรประชุมที่ได้ ลงลำยมือชื่อโดยประธำนให้ ถือเป็ นหลักฐำน
อันสมบูรณ์ของกิจกำรทังหลำยที
้
่ได้ ประชุมกันนัน้ และให้ ถือว่ำกำรประชุมกิจกำรที่ประชุมและมติทงหลำยได้
ั้
กระทำโดยถูกต้ อง ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะจัดส่งรำยงำนกำรประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อได้ รับกำรร้ อง
ขอภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริษัทฯ ได้ รับกำรร้ องขอเป็ นหนังสือจำกผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
12.12 ในกำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริ ษัทฯ หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมำยจำกบริ ษัทฯ หรื อผู้เชี่ยวชำญอิสระ
(ถ้ ำมี) ของบริ ษัทฯ ที่มีควำมเกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่ที่ประชุมจะพิจำรณำ มีสิทธิที่จะเข้ ำร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิเพื่อแสดงควำมคิดเห็นหรื อให้ คำอธิบำยในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้
12.13 บริษัทฯ จะเป็ นผู้ออกค่ำใช้ จ่ำยตำมสมควรทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นในกำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทกุ ครัง้
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13. ผลบังคับของข้ อกำหนดสิทธิและกฎหมำยที่ใช้ บงั คับ
ข้ อกำหนดสิทธิ นี ้ จะมีผลใช้ บังคับตัง้ แต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ไปจนถึง (และรวม) วันใช้ สิทธิ ครั ง้ สุดท้ ำ ย
โดยข้ อกำหนดสิทธินี ้จะใช้ บงั คับและตีควำมตำมกฎหมำยไทย และหำกมีข้อควำมใดๆ ในข้ อกำหนดสิทธินี ้ขัดหรื อแย้ ง
กับกฎหมำย หรื อประกำศใดๆ ที่มีผลใช้ บงั คับตำมกฎหมำยกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ ใช้ ข้อควำมตำมกฎหมำยหรื อ
ประกำศดังกล่ำวบังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิแทนข้ อควำมของข้ อกำหนดสิทธิเฉพำะในส่วนที่ขดั หรื อแย้ งกันนัน้

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)

....................................................................
(นำยอภิสทิ ธิ์ รุจิเกียรติกำจร)
ประธำนกรรมกำร

....................................................................
(นำงสำวนีรชำ ปำนบุญห้ อม)
ประธำนกรรมกำรบริหำร
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