สรุปข้อสนเทศ
ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสําคัญใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญ ของ
บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํ ากัด มหาชน ครั้งที่ 1 (MONO-W1)
วันที่เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 (เริ่มซื้อขายวันที่ 4
พฤศจิกายน 2557)

ประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน

ใบสํา คั ญ แสดงสิ ท ธิ ท่ี จ ะซื้ อหุ้ นสามั ญ ของบริ ษั ท โมโน
เทคโนโลยี จํ า กั ด (มหาชน) ครั้ ง ที่ 1 (MONO-W1)
(“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”)

ตลาดรอง

ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

จํ านวนใบสําคัญแสดงสิทธิ

1,500,002,627 หน่วย

จํ านวนหุน้ ที่รองรับการใช้สิทธิ

1,500,002,627 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.10 บาท)

ผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิทธิ

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสทิ ธิในการซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท โดยราคาการใช้
สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่ าวเป็ น
การจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู อื หุ้นเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 14 หุ้น
เดิมต่อ 15 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งผู้ท่มี ีสทิ ธิได้ รับการ
จัดสรรต้ องมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น
ในวัน Record Date ซึ่งตรงกับวันที่ 21 สิงหาคม 2557 และ
วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถอื หุ้น ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2557

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ

ระบุช่ อื ผู้ถอื และเปลี่ยนมือได้

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ

5 ปี นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (วันที่ออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิ คือ วันที่ 17 ตุลาคม 2557 โดยวันที่ครบกําหนด
ตรงกับวันที่ 17 ตุลาคม 2562 และวันใช้ สทิ ธิครั้งสุดท้ ายตรง
กับวันที่ 17 ตุลาคม 2562) ทั้งนี้ ภายหลังการออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ

ราคาเสนอขายต่อหน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ

หน่วยละ 0.00 บาท

การกระจายการถือใบสําคัญแสดงสิทธิ

ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2557

1. ผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิท่เี ป็ น
1.1. กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึง
ผู้ท่เี กี่ยวข้ องและบุคคลที่มคี วามสัมพันธ์
1.2. ผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิ > 5% โดย
นับรวมผู้ท่เี กี่ยวข้ องด้ วย
1.3. ผู้มอี าํ นาจควบคุม
2. ผู้ ถื อ ใบสํา คั ญ แสดงสิ ท ธิ ร ายย่ อ ยที่ ถื อ ไม่ ต่ ํ า
กว่า 1 หน่วยการซื้อขาย
3. ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีถือตํ่ากว่ า 1 หน่ วย
การซื้อขาย
รวมผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิท้งั สิ้น
ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิรายใหญ่
ชื่อ
1. นายพิชญ์ โพธารามิก
2. กลุ่มจุฬางกูร
2.1 นายทวีฉัตร จุฬางกูร
2.2 นายณัฐพล จุฬางกูร
3. นาย โสรัชย์ อัศวะประภา
4. นายนวมินทร์ ประสพเนตร
5. กลุ่ม LEE
5.1 MR. SANG DO LEE
5.2 MR. SANG HO LEE
6. กลุ่มเหลืองสวัสดิ์
6.1 นายศิริ เหลืองสวัสดิ์
6.2 นางสาวอัจฉรา เหลืองสวัสดิ์
6.3 นายฟิ ล์ม เหลืองสวัสดิ์
7. กลุ่มบูลกุล
7.1 นายชาญ บูลกุล
7.2 นางวิชชดา บูลกุล
7.3 นายวริศ บูลกุล
8. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์
9. กลุ่มโชติธนาพร
9.1 นางสาวยุพาพร โชติธนาพร
9.2 นางสาวไอลดา โชติธนาพร
10. QUAM SECURITIES CO., LTD
รวม

จํานวนราย

จํานวนหน่วย

% ของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จดทะเบียนในครั้งนี้

19

1,161,349,840

77.42

5,049

338,651,814

22.58

98

973

0.00

5,166

1,500,002,627

100.00

ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2557
จํานวน
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
1,077,990,965
56,504,894
56,456,679
48,215
34,821,430
10,714,286
9,642,859
9,107,144
535,715
8,260,717
4,285,716
2,153,572
1,821,429
7,551,430
7,197,750
353,572
108
5,812,500
5,425,609
5,420,787
4,822
5,357,143
1,222,081,833

ร้ อยละของใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ยี ่ นื จดทะเบียนในครั้งนี้
71.87
3.77
3.76
0.01
2.32
0.71
0.64
0.61
0.03
0.55
0.29
0.14
0.12
0.50
0.48
0.02
0.00
0.39
0.36
0.36
0.00
0.36
81.47

นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

ผูร้ บั ชําระเงินค่าจองซื้ อหุน้ สามัญตามสิทธิ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิ

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

การใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
1.

วันกําหนดการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ในวันทําการสุดท้ ายของเดือนมีนาคม
มิถุนายน กันยายนและธันวาคม ภายหลังจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ กําหนดการใช้ สทิ ธิครั้งแรกตรง
กับวันทําการสุดท้ ายของเดือนธันวาคม 2557 ซึ่งจะตรงกับวันที่ 30 ธันวาคม 2557 และวันกําหนดการใช้ สทิ ธิ
ครั้ ง สุด ท้ า ยคือ วั น ที่ใ บสํา คัญ แสดงสิท ธิมีอ ายุ ค รบ 5 ปี นั บ จากวั น ที่อ อกใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ ซึ่ ง จะตรงกับ
วันที่ 17 ตุลาคม 2562 (“วันกําหนดใช้ สทิ ธิครั้งสุดท้ าย”) หากวันกําหนดการใช้ สทิ ธิครั้งใดไม่ตรงกับวันทําการ
ให้ เลื่อนวันกําหนดการใช้ สทิ ธิครั้งนั้น เป็ นวันทําการก่อนหน้ า
2.

ระยะเวลาการแจ้งความจํ านงในการใช้สิทธิ
การแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซ่ึงประสงค์จะใช้ สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้ องแจ้ งความจํานงใน
การใช้ สิทธิซ้ ือ หุ้ นสามัญของบริษัทระหว่ างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ของทุก วันทําการของบริษัท ภายใน
ระยะเวลา 5 (ห้ า) วันทําการก่อนวันกําหนดการใช้ สทิ ธิแต่ละครั้ง (ต่อไปนี้เรียกว่า “ระยะเวลาการแจ้ งความจํานง
ในการใช้ สทิ ธิ”)
ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ มีการปิ ดสมุดทะเบียนเพื่ อพั กการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิก่อนการใช้ สิทธิแต่ ละครั้ง
ยกเว้ นในกรณีการใช้ สิทธิครั้งสุดท้ าย อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแจ้ งข่าวเตือนเกี่ยวกับการใช้ สทิ ธิ ระยะเวลายื่น
ความจํานงในการใช้ สทิ ธิ อัตราการใช้ สทิ ธิ ราคาการใช้ สทิ ธิ และรายละเอียดอื่นๆ ผ่านระบบเผยแพร่ ข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal) เพื่อแจ้ งให้ ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า
15 (สิบห้ า) วันทําการก่อนระยะเวลายื่นความจํานงในการใช้ สทิ ธิแต่ละครั้ง
การแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นสามัญครั้งสุดท้ าย
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซ่ึงประสงค์จะใช้ สทิ ธิในการซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้ ายของบริษัท จะต้ องแจ้ งความ
จํานงในการใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นสามัญของบริษัท ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ของทุกวันทําการบริษัท ภายใน
ระยะเวลา 15 (สิบห้ า) วันทําการก่อนวันครบกําหนดการใช้ สทิ ธิครั้งสุดท้ าย (ต่อไปนี้เรียกว่า “ระยะเวลาการแจ้ ง
ความจํานงในการใช้ สทิ ธิครั้งสุดท้ าย”)
ในกรณี ก ารใช้ สิท ธิค รั้ ง สุด ท้ า ย บริ ษั ท จะมี ก ารปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นพั ก การโอนใบสํา คั ญ แสดงสิท ธิ
21 (ยี่สบิ เอ็ด) วัน ก่อนวันใช้ สทิ ธิครั้งสุดท้ ายและตลาดหลักทรัพย์จะทําการขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ ามการซื้อขาย)
ล่ วงหน้ า 3 (สาม) วันทําการก่อนวัน ปิ ดสมุดทะเบียนพั ก การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีท่ีวันปิ ดสมุ ด
ทะเบียนดังกล่าว ตรงกับวันหยุดทําการของตลาดหลักทรัพย์ให้ เลื่อนเป็ นวันทําการก่อนหน้ าวันกําหนดใช้ สทิ ธิครั้ง
สุด ท้ า ยดัง กล่ าว) ทั้ง นี้ บริ ษั ท จะแจ้ ง ข่ าวเตือ นเกี่ย วกับ การใช้ สิทธิซ้ ื อหุ้ น สามัญ ครั้ ง สุด ท้ า ย ระยะเวลายื่ น
ความจํานงในการใช้ สทิ ธิ และรายละเอียดอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันทําการก่อนการปิ ดสมุดทะเบียนดังกล่าว
นอกจากนี้ บริษัทจะส่งรายละเอียดระยะเวลาแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิครั้งสุดท้ าย อัตราการใช้ สทิ ธิ ราคาการ

ใช้ สทิ ธิ และรายละเอียดอื่นๆ (“หนังสือแจ้ งการใช้ สทิ ธิครั้งสุดท้ าย”) ให้ แก่ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีมีรายชื่อ
ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้ วย
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิรายใดที่มีช่ ือ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ แต่ได้ แจ้ ง
ความจํานงในการใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นสามัญ และได้ ใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นสามัญแล้ วก่อนที่จะได้ รับหนังสือแจ้ งการใช้ สทิ ธิครั้ง
สุดท้ ายจากบริษัท หรือได้ ใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นสามัญในวันทําการวันสุดท้ ายของเดือนกันยายน 2562 แล้ วจนไม่เหลือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะสามารถใช้ สทิ ธิได้ จะไม่สามารถใช้ สทิ ธิตามหนังสือแจ้ งการใช้ สทิ ธิครั้งสุดท้ ายได้ อกี
วิธีการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
1.

สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
ฝ่ ายปฏิบตั กิ าร
ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์
191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2618-1140, 1142, 1143 และ 1147
โทรสาร : 0-2618-1120

ทั้งนี้ ในกรณีท่บี ริษัทมีการเปลี่ยนแปลงตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิและสถานที่ในการใช้ สทิ ธิ
บริษัทจะแจ้ งรายละเอียดให้ กับผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal) ไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้ า) วันทําการก่อนระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้
สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้ นในกรณีใช้ สทิ ธิครั้งสุดท้ าย ซึ่งบริษัทจะทําการแจ้ งเตือนเกี่ยวกับการใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นสามัญ
ครั้งล่ าสุด รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องรวมถึงหากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการใช้ สิทธิผ่านระบบเผยแพร่
ข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ (Set Portal) และส่งรายละเอียดดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
2.

ขั้นตอนการใช้สิทธิ
2.1. ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับ ใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิท ธิซ้ ื อหุ้ นสามัญเพิ่ ม ทุน ได้ ท่ี
ตั ว แทนรั บแจ้ งความจํ า น งในกา รใช้ สิ ท ธิ หรื อ ด าวน์ โ หล ดจากเ ว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
(www.mono.co.th) และแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ท่ตี ัวแทนรับแจ้ งความ
จํานงตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ 1 โดยจะต้ องแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิตามระยะเวลาการ
แจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิตามที่ระบุข้างต้ น
ในกรณีท่ใี บสําคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
ต้ องการใช้ สิท ธิต้อ งแจ้ งความจํา นงและกรอกแบบคําขอเพื่ อขอถอนใบสํา คัญแสดงสิทธิ หรื อ
เพื่อให้ ออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
ก)

ในกรณีท่ีผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซ้ ือขายหลักทรัพย์ของตนอยู่ โดยใบสําคัญแสดง
สิทธิอยู่ในบัญชี “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํ ากัด เพือ่ ผูฝ้ าก” ผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีต้องการใช้ สทิ ธิต้องแจ้ งความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่อขอถอน
ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่ อให้ ออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์
กําหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ท่เี ป็ นนายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน
และบริษัทหลักทรั พย์ดังกล่ าวจะดําเนินการแจ้ งกับ ศูนย์รับฝากหลัก ทรัพย์เพื่ อขอถอน
ใบสําคัญแสดงสิทธิจากบัญชี
“บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดําเนินการออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อ
ใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิซ้ อื หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ข)

ในกรณีท่ผี ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซ้ ือขายหลักทรัพย์ โดยใบสําคัญแสดงสิทธิอยู่
กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ใน “บัญชีบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์” ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
ต้ องการใช้ สิทธิต้องแจ้ งความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่ อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิ
หรือเพื่ อให้ ออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด โดยยื่นต่ อ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิจาก “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์”
โดยศู น ย์ รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์ จ ะดํา เนิ น การออกใบแทนใบสํา คัญ แสดงสิท ธิเ พื่ อ ใช้ เ ป็ น
หลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิซ้ อื หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิ (ทั้งที่ถอื เป็ นใบสําคัญแสดงสิทธิและในระบบไร้ ใบหลักทรัพย์ (Scripless)
ที่ประสงค์จะใช้ สิทธิซ้ ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้ องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้ งความจํานงในการใช้
สิทธิ โดยดําเนินการและยื่นเอกสารแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิภายในระยะเวลาแจ้ งความจํานง
ในการใช้ สทิ ธิ ดังนี้
ก)

ยื่นใบแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิซ้ อื หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้ กรอกข้ อความถูกต้ อง ชัดเจนและ
ครบถ้ วนทุกรายการ พร้ อมลงนามโดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ตัวแทนรับแจ้ งความ
จํานงในการใช้ สทิ ธิตามสถานที่ตดิ ต่อข้ างต้ น ในช่วงระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้
สิทธิ

ข)

นําส่งใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํานวนที่ระบุในใบแจ้ งความ
จํานงการใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ตวั แทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ

ค)

ชําระเงินตามจํานวนที่ระบุในใบแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิซ้ อื หุ้นสามัญให้ แก่ตวั แทนรับแจ้ ง
ความจํานงในการใช้ สิทธิ โดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้ สิทธิซ้ ือหุ้นจะต้ อง
ชําระเป็ น เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บได้ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ภายใน 2 (สอง) วันทําการนับจากวันที่แจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิในแต่ละครั้ง โดยขีด
คร่ อมเฉพาะ หรือ ชําระโดยวิธีการอื่นใด ตามแต่ท่ีบริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้ งความ
จํานงในการใช้ สทิ ธิจะเป็ นผู้กาํ หนดและแจ้ งให้ ทราบต่อไป
ทั้งนี้ การใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่ าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทหรือตัวแทนรับแจ้ ง
ความจํานงในการใช้ สทิ ธิเรียกเก็บเงินจํานวนดังกล่าวได้ แล้ วเท่านั้น หากบริษัทหรือตัวแทน
รับแจ้ งความ จํานงในการใช้ สทิ ธิไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ที่ไม่ได้ เกิด
จากความผิดของบริษัทหรือ ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ จะถือว่าผู้ถอื ใบสําคัญ
แสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้ สิทธิซ้ อื หุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้นๆ โดยบริษัทและ/
หรื อ ตัว แทนรับ แจ้ ง ความจํา นงในการใช้ สิท ธิจ ะจั ด ส่ ง ใบสําคัญ แสดงสิทธิห รื อ ใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิพร้ อมเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ท่เี รียก เก็บเงินไม่ได้ คนื ให้ แก่ผ้ ูถอื
ใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันกําหนดการใช้ สทิ ธิใน ครั้งนั้นๆ ทั้งนี้
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิท ธิสามารถแจ้ ง ความจํานงการใช้ สิทธิซ้ ือหุ้ นเพิ่ มทุนได้ ใหม่ ในวั น
กําหนดการใช้ สทิ ธิในครั้งต่อๆไป เว้ นแต่การใช้ สทิ ธิครั้งนั้นจะเป็ นการใช้ สิทธิครั้งสุดท้ าย
บริษัทจะถือว่ าใบสําคัญแสดงสิทธิน้ันๆ สิ้น สภาพลงโดยไม่ มีการใช้ สิทธิ ซึ่งบริษัทและ
ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหาย
อื่นใดไม่ว่าในกรณีใดๆ

ง)

หลักฐานประกอบการจองซื้อ
1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

: สําเนาบัตรประจําตัว ประชาชนหรือ สําเนาบัต ร
ข้ าราชการ / สําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยัง
ไม่หมดอายุ พร้ อมสําเนาทะเบียนบ้ าน (ในกรณี
ที่มกี ารเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทําให้ ช่ ือ / ชื่อสกุล
ไม่ตรงกับใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ แนบเอกสารที่
ออกโดยหน่ วยงานราชการ เช่ น ทะเบียนสมรส
ใบหย่ า ใบแจ้ ง เปลี่ ย นชื่ อ / ชื่ อ สกุ ล เป็ นต้ น )
พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง

2) บุคคลธรรมดาที่มใิ ช่สญ
ั ชาติไทย : สํา เนาใบต่ า งด้ า วหรื อ หนั ง สือ เดิ น ทางที่ยั ง ไม่
หมดอายุพร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง
3) นิตบิ ุคคลสัญชาติไทย

: 3.1) สํา เนาหนั ง สือ รั บ รองที่ก ระทรวงพาณิช ย์
ออกให้ ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกําหนดการ
ใช้ สิท ธิใ นครั้ ง นั้ น ๆ พร้ อ มลงลายมื อ ชื่ อ
รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอาํ นาจลงนาม
ของนิ ติบุ คคลนั้ น และประทับตราสํา คัญ
ของนิตบิ ุคคล (ถ้ ามี) และ
3.2) สําเนาเอกสารตามข้ อ 1) หรือ 2) (แล้ วแต่
กรณี) ของผู้มีอาํ นาจลงนามที่ได้ ลงลายมือ
ชื่อรับรองสําเนาถูกต้ องในเอกสารตามข้ อ
3.1)

4) นิตบิ ุคคลที่มใิ ช่สญ
ั ชาติไทย

: 4.1) สํา เนาหนั ง สือ สํา คัญ การจั ด ตั้ ง นิ ติบุ ค คล
และ/หรื อ หนั ง สือ รั บ รองของนิ ติ บุ ค คล
พร้ อ มลงลายมือ ชื่ อ รั บ รองสํา เนาถู ก ต้ อ ง
โดยผู้ มี อ ํา นาจลงนามของนิ ติ บุ ค คลนั้ น
และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ า
มี) และ
4.2) สําเนาหนังสือเดินทางของผู้มอี าํ นาจลงนาม
ที่ได้ ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาเอกสารตาม
ข้ อ 4.1) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้ อมลงลายมือ
ชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง
เอกสารตามข้ อ 4.1) และ4.2) ซึ่ ง ผู้ มี
อํา นาจลงนามลงลายมือ ชื่ อรั บ รองสํา เนา
ถูกต้ องแล้ ว จะต้ องได้ รับการรับรองลายมือ
ชื่อโดย Notary Public และมีอายุไม่เกิน
6 เดื อ น ก่ อ นวั น กํา หนดการใช้ สิ ท ธิใ น
ครั้งนั้นๆ

ทั้งนี้
หากผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิตามที่กล่าว
ข้ างต้ น บริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิขอสงวนสิทธิท่จี ะถือว่า
ผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์ท่จี ะใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้นๆ อย่างไร
ก็ตาม บริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิสามารถใช้ ดุลยพินิจในการ
พิจารณาให้ ผ้ ถู อื ใบสําคัญแสดงสิทธิใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ตามความเหมาะสม
จ)

ผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิ จะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรือภาษีอ่นื ใด (ถ้ ามี)
ตามบทบัญญัตแิ ห่งประมวลรัษฎากรหรือข้ อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้ บงั คับในการใช้
สิทธิซ้ อื หุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงค่าธรรมเนียมธนาคาร ที่เกี่ยวข้ องกับการ
ทําธุรกรรมทางการเงินของผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิในการชําระซื้อหุ้น เช่น ค่าธรรมเนียม
การโอนเงิน การออกเช็ค ดราฟท์ ตัว๋ แลกเงินธนาคาร และอื่นๆ

2.2. จํานวนหน่ วยของใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีขอใช้ สิทธิซ้ ือหุ้ นสามัญ
จะต้ อ งเป็ น จํานวนเต็มเท่ า นั้ น โดยอัต ราการใช้ สิท ธิเ ท่า กับ ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิห รือ ใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วยต่อ 1 หุ้นสามัญ เว้ นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้ สิทธิตามเงื่อนไข
การปรับสิทธิ
2.3. จํานวนหุ้นสามัญที่ออกให้ เมื่อมีการใช้ สทิ ธิจะคํานวณโดยการนําจํานวนเงินในการใช้ สทิ ธิ ซึ่งผู้ถอื
ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ชาํ ระตามที่กล่าวข้ างต้ น หารด้ วยราคาการใช้
สิทธิในขณะที่มกี ารใช้ สทิ ธิน้นั โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญเป็ นจํานวนเต็ม ไม่เกินจํานวนหน่วยของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิคูณด้ วยอัตราการใช้ สทิ ธิ
หากมีการปรับราคาการใช้ สทิ ธิและ/หรืออัตราการใช้ สทิ ธิแล้ วทําให้ มเี ศษเหลืออยู่
จากการ
คํานวณดังกล่าว บริษัทจะไม่นาํ เศษดังกล่าวมาคิดคํานวณและจะชําระเงินที่เหลือจากการใช้ สทิ ธิ
ดังกล่าวเป็ นเช็คระบุช่ อื ขีดคร่อม เฉพาะคืนให้ แก่ผ้ ถู อื ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันกําหนดการใช้ สทิ ธิในแต่
ละครั้งโดยไม่มดี อกเบี้ยไม่ว่ากรณีใดๆ
2.4. หากตัว แทนรั บ แจ้ ง ความจํา นงในการใช้ สิท ธิไ ด้ รั บ หลั ก ฐานใบสํา คัญ แสดงสิท ธิห รื อ ใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือจํานวนเงินที่บริษัทได้ รับชําระไม่ครบตามจํานวนที่ระบุไว้ ในใบแจ้ งความ
จํานงในการใช้ สทิ ธิซ้ อื หุ้นสามัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ ว่าข้ อความที่ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือ
ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้ วน
หรือไม่ ถู กต้ อง หรือติดอากรแสตมป์ (ถ้ า มี) ไม่ ครบถ้ วนถูกต้ องตามบทบัญญัติแห่ ง ประมวล
รัษฎากรข้ อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
จะต้ องทําการแก้ ไขให้ ถูกต้ องภายในระยะเวลาการแจ้ งความจํานงใช้ สทิ ธิในแต่ละครั้ง หากผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ ทาํ การแก้ ไขให้ ถูกต้ องภายในระยะเวลา
ดังกล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ
และบริษัทจะจัดส่งเงินที่ได้ รับและใบสําคัญแสดงสิทธิคืนให้ แก่ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 14
(สิบสี่) วันนับจากวันกําหนดการใช้ สทิ ธิในแต่ละครั้ง โดยไม่มดี อกเบี้ยให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
ในกรณีท่ีผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิชาํ ระจํานวนเงินในการใช้ สิทธิ
ไม่ครบถ้ วน บริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิสามารถใช้ ดุลพินิจในการ
พิจารณาดําเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้ตามเห็นสมควร

1)

ถือว่าการแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิน้นั สิ้นสภาพลง โดยไม่มกี ารใช้ สทิ ธิ หรือ

2)

ถือว่ าจํานวนหุ้นสามัญที่จองซื้อมีจาํ นวนเท่ากับจํานวนที่จะได้ รับตามจํานวนเงินในการใช้
สิทธิ ซึ่งบริษัทหรือตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิได้ รับชําระไว้ จริงตามราคาการใช้
สิทธิในขณะนั้น หรือ

3)

ให้ ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิชาํ ระเงินเพิ่มเติมตามจํานวน
ที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิให้ ครบถ้ วน ภายในระยะเวลาแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิในครั้งนั้น
หากบริษัทหรือตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิไม่ได้ รับเงินครบถ้ วนตามจํานวนใน
การใช้ สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิใน
ครั้งนั้นสิ้นสภาพลง โดยไม่มกี ารใช้ สทิ ธิ

ในกรณีตาม 1) และ 3) บริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิจะส่งเงินที่ได้ รับ
ไว้ และใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิซ่ึงบริษัทถือว่าไม่มีการใช้ สิทธิดังกล่ าว
คืนให้ แก่ผ้ ถู อื ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันกําหนดการใช้ สทิ ธิ โดยไม่มดี อกเบี้ย
ในกรณีตาม 2) บริษัทและ/หรือตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิจะส่งมอบใบสําคัญแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือในกรณีท่ีบริษัทถือว่ามีการใช้ สทิ ธิเพียงบางส่วน
คืนให้ แก่ผ้ ถู อื ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
ภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันกําหนดการใช้ สทิ ธิ โดยไม่มดี อกเบี้ย อย่างไรก็ดี ใบสําคัญแสดง
สิท ธิห รื อ ใบแทนใบสํา คั ญ แสดงสิท ธิท่ียั ง ไม่ มี ก ารใช้ สิท ธิ ดั ง กล่ า วยั ง มี ผ ลใช้ ต่ อ ไปจนถึ ง วั น
กําหนดการใช้ สทิ ธิครั้งสุดท้ าย
2.5. ในกรณีท่ผี ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ น
จํานวนมากกว่าจํานวนที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิ บริษัทจะส่งใบสําคัญแสดงสิทธิใบใหม่โดยมีจาํ นวนของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิลดลงให้ แก่ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากใบสําคัญแสดงสิทธิน้ันอยู่ใน
ระบบใบหุ้น โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันกําหนดการใช้ สทิ ธิน้ันๆ
และจะทําการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิใบเก่า
2.6. เมื่อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ปี ระสงค์จะใช้ สิทธิซ้ ือหุ้นสามัญ ได้
ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นสามัญตามที่ระบุในข้ อ 2.1 อย่างครบถ้ วน
กล่าวคือ ได้ ส่งมอบทั้งใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ แบบแสดงความจํานง
การใช้ สิท ธิซ้ ือ หุ้ น สามัญ และชําระเงิ นค่ า จองซื้อ หุ้ นสามัญ ถูก ต้ องและครบถ้ ว นสมบูร ณ์ ผู้ ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้ สทิ ธิได้ เว้ นแต่จะ
ได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากบริษัท
2.7. เมื่อพ้ นกําหนดวันใช้ สิทธิครั้งสุดท้ ายแล้ ว แต่ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดง
สิทธิยังมิได้ ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้ สทิ ธิท่กี าํ หนดไว้ ตามที่ระบุในข้ อ 2.1 อย่ างครบถ้ วนให้
ถือว่ าใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิน้ันๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สิทธิ
และ ผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะใช้ สทิ ธิไม่ได้ อกี เมื่อพ้ นกําหนดการ
ใช้ สทิ ธิครั้งสุดท้ าย

2.8. บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้ วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจํานวนหุ้น
สามัญที่ออกใหม่ สําหรับการใช้ สทิ ธิในแต่ละครั้งและดําเนินการขออนุญาตนําหุ้นสามัญดังกล่าวเข้ า
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ท่หี ้ ุนสามัญของบริษัททําการซื้อขายอยู่ ในกรณีท่หี ้ ุนสามัญที่สาํ รองไว้
เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิไม่เพียงพอ บริษัทจะดําเนินการชดใช้ ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้ แก่ผ้ ถู อื ใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีไม่ สามารถใช้ สิทธิโดยมีข้อยกเว้ นกล่ าวคือ บริษัทจะไม่ชดใช้ ค่าเสียหายให้ แก่ผ้ ูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ไี ม่สามารถใช้ สทิ ธิได้ ถึงแม้ ว่าจะมีห้ ุนสามัญเพียงพอ ในกรณีท่ผี ้ ูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิเป็ นบุคคลธรรมดาที่มใิ ช่สญ
ั ชาติไทยหรือนิตบิ ุคคลที่มใิ ช่สญ
ั ชาติไทยที่ไม่สามารถใช้ สทิ ธิ
ได้ เพราะถูกจํากัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ระบุในข้ อบังคับบริษัท
2.9. สําหรับผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิท่เี ป็ นบุคคลที่มใิ ช่สญ
ั ชาติไทย ทั้งกรณีบุคคลธรรมดาและนิตบิ ุคคล
(ก) ผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิท่เี ป็ นบุคคลที่มใิ ช่สญ
ั ชาติไทย ตามข้ อบังคับของบริษัทจะสามารถ
ใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นรองรับของบริษัทไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วน
ภายใต้ เงื่อนไขว่า เมื่อได้ ใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในวันใช้ สทิ ธิในครั้งนั้นๆ แล้ วต้ อง
ไม่ทาํ ให้ การถือหุ้นของบริษัทโดยบุคคลที่มใิ ช่สญ
ั ชาติไทยทั้งหมดขัดต่อข้ อบังคับของบริษัท
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้ องในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มใิ ช่สญ
ั ชาติไทย ซึ่ง ณ วัน
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอยู่ท่รี ้ อยละ 49 (สี่สบิ เก้ า) ของจํานวนหุ้นที่จาํ หน่ายได้ แล้ ว
ทั้งหมดของบริษัท
(ข)

อย่างไรก็ดี หากข้ อจํากัดการถือหุ้นของบุคคลที่มใิ ช่สญ
ั ชาติไทยตาม (ก) ข้ างต้ นมีผลทําให้
ผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิท่เี ป็ นบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย ซึ่งได้ ใช้ สทิ ธิตามวิธกี ารดังกล่าวมา
ครบถ้ วนไม่สามารถใช้ สทิ ธิได้ เต็มจํานวนที่ระบุในหนังสือแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิ
บริษัทจะอนุญาตให้ ดาํ เนินการใช้ สทิ ธิได้ เพียงส่วน ที่ไม่ขัดต่อข้ อจํากัดการถือหุ้นข้ างต้ น
ภายใต้ หลักการผู้แสดงความจํานงก่อนจะสามารถใช้ สิทธิได้ ก่อน (First Come, First
Served) และบริษัทและหรือตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิจะคืนใบสําคัญแสดง
สิทธิและเงินส่วนที่ไม่ได้ ใช้ สทิ ธิโดยไม่มดี อกเบี้ยให้ แก่ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่เี ป็ นบุคคล
ที่มใิ ช่สญ
ั ชาติไทยดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับแต่
วันใช้ สทิ ธิในครั้งนั้นๆ

หากในวันใช้ สิทธิครั้งสุดท้ าย ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเป็ นบุคคลที่มิใช่ สัญชาติไทยไม่สามารถ
ใช้ สทิ ธิ เนื่องจากข้ อจํากัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยให้ ถือ
ว่าใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวหมดอายุลง โดยผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิท่เี ป็ นบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติ
ไทยดังกล่าวไม่มสี ทิ ธิเรียกร้ องค่าเสียหายหรือค่าชดใช้ ใดๆ จากบริษัท และบริษัทจะไม่มีการชําระ
ค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดๆ ให้ แก่ผ้ ถู อื ใบใบสําคัญแสดงสิทธิจากการดังกล่าวทั้งสิ้น
การเปลีย่ นแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ
การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรืออัตราการใช้ สทิ ธิจะไม่สามารถทําได้ เว้ นแต่จะเป็ นการปรับสิทธิ เพื่อ
รักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิ ไม่ให้ ด้อยไปกว่าเดิม โดยบริษัทจะดําเนินการปรับราคา
การใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์
หนึ่งดังต่อไปนี้

1.

เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็ นผลมาจากการรวมหุ้ นหรือ
แบ่ งแยกหุ้ น ของบริ ษัท ซึ่ ง การเปลี่ ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิแ ละอัต ราการใช้ สิท ธิจ ะมีผ ลบังคับทัน ที
นับตั้งแต่วนั ที่ได้ มกี ารเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริษัท

2.

เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้ กบั ผู้ถอื หุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลใน
วงจํากัด โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่าํ กว่าร้ อยละ 90 (เก้ าสิบ) ของ “ราคาตลาดของ
หุ้นสามัญบริษัท” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สทิ ธิจะมีผลบังคับทันทีต้ังแต่
วั น แรกที่ผ้ ู ถื อ ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิไ ม่ ไ ด้ รั บ สิท ธิใ นการจองซื้ อหุ้ น สามัญ ที่อ อกใหม่ (วั น แรกที่ต ลาด
หลักทรัพย์ข้ นึ เครื่องหมาย XR) สําหรับกรณีท่เี ป็ นการเสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/
หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้ นสามัญที่ออกใหม่ ให้ แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด
แล้ วแต่กรณี
“ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คํานวณได้ จากจํานวนเงินทั้งหมดที่บริษัทจะได้ รับจากการ
เสนอขายหุ้นสามัญ หั กด้ วยค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหลักทรัพย์ท่อี อกนั้น (ถ้ ามี) หารด้ วย
จํานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ท้งั หมด
อนึ่งในกรณีท่เี มื่อมีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้ อมกันมากกว่ า 1 ราคาการเสนอขายในเงื่อนไข
ที่จะต้ องจองซื้อหุ้นดังกล่าวด้ วยกัน ให้ นาํ ราคาทุกราคาและจํานวนหุ้นที่ออกใหม่ท้งั หมดมาคํานวณเป็ น
ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีท่กี ารเสนอขายพร้ อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ต้อง
จองซื้อด้ วยกัน ให้ นาํ จํานวนหุ้นและราคาเสนอขายที่ต่าํ กว่าร้ อยละ 90 (เก้ าสิบ) ของ “ราคาตลาดของหุ้น
สามัญของบริษัท” มาคํานวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น
“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ได้ กาํ หนดไว้ เท่ากับ ราคาเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของหุ้นสามัญบริษัทที่มี
การซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ 15 (สิบห้ า) วันทําการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ ในการคํานวณ ซึ่งราคา
ตลาดเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนัก เท่ากับ มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหารด้ วยจํานวนหุ้นสามัญของ
บริษัทที่มกี ารซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์
“วันที่ใช้ ในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผ้ ูซ้ ือหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออก
ใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ข้ นึ เครื่องหมาย XR) สําหรับกรณีท่เี ป็ นการเสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม
(Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่สาํ หรับกรณีท่เี ป็ นการเสนอขาย
ให้ แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีท่เี ป็ นการเสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจํากัด แล้ วแต่กรณี ในกรณีท่ี
ไม่ สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้ นสามัญของบริ ษัท” เนื่องจากหุ้ นสามัญไม่ มีการซื้อขายในช่ วงเวลา
ดังกล่าว บริษัทจะดําเนินการกําหนดราคายุตธิ รรมเพื่อใช้ ในการคํานวณแทน
“ราคายุตธิ รรม” หมายถึง ราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่สาํ นักงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ

3.

เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ ใดๆ ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป
และ/หรือ บุคคลในวงจํากัดโดยที่หลักทรัพย์น้ันมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญได้ หรือ
ให้ สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ เช่ น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญ โดยที่
ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้ นสามัญที่จะออกใหม่เพื่ อรองรับสิทธิดังกล่ าว ตํ่ากว่ าร้ อยละ 90 (เก้ าสิบ) ของ
“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สทิ ธิ และอัตราการใช้ สทิ ธิจะมีผลบังคับทันทีต้ังแต่วันแรกที่ผ้ ูถือหุ้นสามัญจะ
ไม่ได้ รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสทิ ธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรือให้

สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ข้ นึ เครื่องหมาย XW) สําหรับกรณีท่เี ป็ นการเสนอ
ขายให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มี
สิทธิท่จี ะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญได้ หรือให้ สทิ ธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้ กบั
ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีท่เี ป็ นการเสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจํากัด แล้ วแต่กรณี
“ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” คํานวณได้ จากจํานวนเงินที่บริษัทจะได้ รับจากการ
ขายหลักทรัพย์ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรือให้ สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญหัก
ด้ วยค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์น้นั (ถ้ ามี) รวมกับเงินที่จะได้ รับจากการใช้ สทิ ธิซ้ อื หุ้นสามัญ
นั้น หารด้ วยจํานวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิน้นั
“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้ อ 2 ข้ างต้ น
“วันที่ใช้ ในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผ้ ซู ้ อื หุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ ที่ออก
ใหม่ใดๆ ที่ให้ สทิ ธิแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ หรือให้ สทิ ธิในการซื้อหุ้นสามัญ สําหรับกรณีท่เี ป็ นการเสนอ
ขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวให้ แก่ผ้ ถู อื หุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ท่ี
ออกใหม่ใดๆ ที่ให้ สทิ ธิแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ หรือให้ สทิ ธิในการซื้อหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป และ/
หรือ กรณีท่เี ป็ นการเสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจํากัด แล้ วแต่กรณี
4.

เมื่อบริษัทจ่ ายเงินปั นผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็ นหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริษัท การเปลี่ ยนแปลง
ราคาการใช้ สทิ ธิ และอัตราการใช้ สิทธิจะมีผลบังคับทันทีต้งั แต่วันแรกที่ผ้ ูซ้ ือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้น
ปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ข้ นึ เครื่องหมาย XD)

5.

เมื่อบริษัทจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้ อยละ 80 (แปดสิบ) ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้ และเกินกว่าอัตราร้ อยละ 80 (แปดสิบ) ของกําไรสุทธิตามงบการเงิน
รวมของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้ สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิจะมีผลบังคับทันทีต้งั แต่วันแรก
ที่ผ้ ูซ้ ือหุ้นสามัญจะไม่มสี ทิ ธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ข้ นึ เครื่องหมาย XD)
ทั้งนี้ อัตราร้ อยละของเงินปั นผลที่จ่ายให้ กับผู้ถือหุ้น คํานวณโดยนําเงินปั นผลที่จ่ายออกจริงจากผลการ
ดําเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หารด้ วยกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหัก
ภาษี เ งิ น ได้ ข องผลการดํา เนิ น งานของรอบระยะเวลาบัญ ชี ปี เดี ย วกัน กรณีท่ีเ ทีย บกับ กํา ไรสุท ธิต าม
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้ หรือหารด้ วยกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมของ
บริษัทหลังหักภาษีเงินได้ กรณีท่เี ทียบกับงบการเงินรวมของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้ โดยที่เงินปั นผลที่
จ่ายออกจริงดังกล่าวให้ รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบัญชีดงั กล่าวด้ วย
วันที่ใช้ ในการคํานวณ หมายถึง วันแรก ที่ผ้ ูซ้ ือหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิในเงินปั นผล (วันแรกที่ตลาด
หลักทรัพย์ข้ นึ เครื่องหมาย XD)

6.

ในกรณีท่มี เี หตุการณ์ใดๆ อันทําให้ ผลตอบแทนใดๆ ที่ผ้ ถู อื ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดง
สิทธิจะได้ รับเมื่อ มีการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่ าเดิม โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ ไ ด้
กําหนดอยู่ในข้ อ 1 ถึงข้ อ 5 ดังกล่ าวข้ างต้ น ให้ บริษัทพิจารณาเพื่อกําหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้
สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้ สทิ ธิ (หรือปรับจํานวนหน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้ สทิ ธิ) ใหม่
อย่างเป็ นธรรม โดยไม่ทาํ ให้ สทิ ธิของผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ ถือว่าผลการพิจารณา
นั้นเป็ นที่ส้ นิ สุด และให้ บริษัทแจ้ งให้ สาํ นักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสําคัญ

แสดงสิทธิ ทราบถึงรายละเอียดดังกล่ าว ด้ วยภายในระยะเวลา 15 (สิบห้ า) วัน นับตั้งแต่วันที่มีเหตุให้
ต้ องดําเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้ สทิ ธิดงั กล่าว
7.

การคํานวณเปลี่ยนราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิตามข้ อ 1 ถึงข้ อ 6 เป็ นอิสระต่อกันและจะคํานวณ
การเปลี่ยนแปลงตามลําดับเหตุการณ์ก่อนหลังของการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
สําหรับในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ต่างๆ จะเกิดขึ้นพร้ อมกันให้ คาํ นวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลําดับดังนี้ คือ
ข้ อ 1 ข้ อ 5 ข้ อ 4 ข้ อ 2 ข้ อ 3 และข้ อ 6 โดยในแต่ละลําดับครั้งที่มีการคํานวณการเปลี่ยนแปลงให้ คง
สภาพของราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิเป็ นทศนิยม 3 (สาม) ตําแหน่ง

8.

การคํานวณการเปลี่ยนแปลงการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิตามข้ อ 1 ถึงข้ อ 6 จะไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงซึ่ง
ทําให้ ราคาการใช้ สิทธิใหม่สูงขึ้นและอัตราการใช้ สิทธิลดลง เว้ นแต่กรณีการรวมหุ้น สําหรับการคํานวณ
จํานวนเงินจากการใช้ สทิ ธิ จะคํานวณจากราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังจากเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 (สาม)
ตําแหน่ง) คูณกับจํานวนหุ้นสามัญ (จํานวนหุ้นสามัญคํานวณได้ จาก อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่ คูณกับจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่แี สดงความจํานงการใช้ สทิ ธิ เมื่อคํานวณได้ จาํ นวนหุ้นออกมาเป็ นเศษหุ้นให้ ตัดเศษ
ของหุ้นนั้นทิ้ง) ในกรณีจาํ นวนเงินที่คาํ นวณได้ จากการใช้ สทิ ธิมเี ศษของบาทให้ ตดั เศษของบาททิ้ง
ทั้งนี้ ในกรณีท่มี กี ารเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สทิ ธิ จนเป็ นผลทําให้ ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่ท่คี าํ นวณตามสูตร
มีราคาตํ่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของบริษัทนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิท่จี ะปรับราคา
การใช้ สทิ ธิใหม่เพียงเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญเท่านั้น สําหรับอัตราการใช้ สทิ ธิใหม่ให้ ใช้ อตั รา
การใช้ สทิ ธิท่คี าํ นวณได้ ตามข้ อ 1 ถึงข้ อ 6 เช่นเดิม

9.

บริษัทอาจทําการปรับราคาการใช้ สทิ ธิควบคู่กบั การออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการ
ใช้ สิทธิกไ็ ด้ ทั้งนี้ หากบริษัทต้ องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริษัทต้ องยื่นมติท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้
ออกหุ้นรองรับการปรับสิทธิน้ ีอย่ างเพียงพอต่อสํานักงานก.ล.ต ก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่ าบริษัท
ได้ รับอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นรองรับ

10. การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิตามข้ อ 1 ถึงข้ อ 6 และ/หรือ การออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้ สิทธิตามข้ อ 9 บริษัทจะดําเนินการแจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับ
การปรับสิทธิโดยบอกถึงเหตุผลที่ต้องมีการปรับสิทธิ รายละเอียดวิธีการคํานวณราคาการใช้ สิทธิใหม่
อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่ วันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับ และจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่อี อกทดแทนการปรับ
อัตราการใช้ สิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในวันทําการถัดจากวันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับผ่านทางระบบ
เผยแพร่ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal) และแจ้ งต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 15 (สิบห้ า) วันนับแต่วันที่การปรับสิทธิมผี ลบังคับใช้
วิธีการออกและการส่งมอบหลักทรัพย์
การส่งมอบหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในการใช้ สิทธิซ้ ือหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีใช้ สิทธิซ้ ือหุ้ น
สามัญสามารถเลือกให้ บริษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
1.

ในกรณีท่ผี ้ ถู อื ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ไี ด้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ โดยให้ ออกใบ
หุ้นในนามของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจํานวนที่ใช้ สทิ ธิแก่ผ้ ู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยู่ ท่ีระบุไว้ ในสมุดทะเบียนใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ภายใน 15 (สิบห้ า) วันทําการนับจากวันครบกําหนดการใช้ สิทธิแต่ ละครั้ง ในกรณีน้ ีผ้ ูถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะใช้ สิทธิซ้ ือหุ้ นสามัญจะไม่ สามารถขายหุ้ นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิในตลาด
หลักทรัพย์ท่หี ้ ุนสามัญของบริษัททําการซื้อขายอยู่ได้ จนกว่ าจะได้ รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้ รับภายหลังจากที่
หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิได้ รับอนุญาตให้ เข้ าทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ท่หี ้ ุนสามัญของบริษัท
ทําการซื้อขายอยู่
2.

ในกรณีท่ผี ้ ูถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ไี ด้ รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ แต่ประสงค์จะใช้
บริการศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิประสงค์ท่จี ะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิ
ไว้ ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซ่ึงผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซ้ ือขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีน้ ีศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์จะดําเนินการนําหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิฝากไว้ กบั “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจาํ นวนหุ้นสามัญที่บริษัท
หลักทรัพย์น้ันฝากหุ้นสามัญอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์น้ัน ก็จะบันทึกยอดบัญชีจาํ นวนหุ้น
สามัญที่บริษัทหลักทรัพย์น้ันฝากหุ้นสามัญอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์น้ันก็จะบันทึกยอดบัญชี
จํานวนหุ้นสามัญที่ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ไี ด้ รับการจัดสรรหุ้นฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ ู
จองซื้อที่ได้ รับการจัดสรรภายใน 7 (เจ็ด) วันทําการ นับจากวันครบกําหนดการใช้ สิทธิในแต่ละครั้ง ใน
กรณีน้ ผี ้ ถู อื ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ไี ด้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญจะสามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิใน
ตลาดหลักทรัพย์ท่หี ้ ุนสามัญของบริษัททําการซื้อขายอยู่ได้ ทนั ที่ท่ตี ลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ ห้ ุนสามัญที่เกิด
จากการใช้ สทิ ธิทาํ การซื้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ท่หี ้ ุนสามัญของบริษัททําการซื้อขายอยู่
ในกรณีท่ผี ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีใช้ สิทธิซ้ ือหุ้นสามัญเลือกให้ บริษัทดําเนินการตามข้ อ 2 ชื่อของผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ไี ด้ รับการจัดสรรหุ้นจะต้ องตรงกับชื่อเจ้ าของบัญชีซ้ ือขายหลักทรัพย์ท่ผี ้ ูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิประสงค์ท่จี ะฝากหุ้นสามัญไว้ ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ ว บริษัท ขอสงวนสิทธิท่จี ะ
ดําเนินการออกใบหุ้นแก่ผ้ ถู อื ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ไี ด้ รับการจัดสรรหุ้นตามข้ อ 1 แทน

3.

ในกรณีท่ผี ้ ูถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ไี ด้ รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้ บริการ
ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิประสงค์ท่จี ะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิไว้
ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีน้ ี บริษัทจะดําเนินการนําหุ้นสามัญที่เกิดจาก
การใช้ สิทธิฝากไว้ กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้ น
สามัญตามจํานวนที่ผ้ ถู อื ใบสําคัญแสดงสิทธิได้ รับการจัดสรรไว้ ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิก
เลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ ถู อื ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ไี ด้ รับการจัดสรรหุ้นภายใน 7 (เจ็ด)
วันทําการ นับจากวันครบกําหนดการใช้ สทิ ธิในแต่ละครั้ง เมื่อผู้ท่ไี ด้ รับการจัดสรรหุ้นต้ องการขายหุ้น ผู้ท่ี
ได้ รับการจัดสรรจะต้ องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้ องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ท่วั ไป ซึ่ง
อาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดําเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์น้ันๆ
กําหนด ดังนั้นในกรณีน้ ี ผู้ท่ไี ด้ รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์
ได้ ทันทีท่ีตลาดหลักทรัพย์อนุ ญาตให้ ห้ ุนของบริษัททําการซื้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ท่ีได้ รับ
จัดสรรหุ้นได้ ดาํ เนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ ว

ในกรณีที่บริษทั ไม่สามารถจัดให้มีหนุ้ สามัญเพือ่ รองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัทจะชดใช้ ค่าเสียหายให้ แก่ผ้ ูถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดดังนี้
1.

บริ ษั ท จะชดใช้ ค่ า เสีย หายให้ เฉพาะผู้ ถื อ ใบสํา คั ญ แสดงสิท ธิท่ีม าแจ้ ง ความจํา นงที่จ ะใช้ สิท ธิใ นวั น
กําหนดการใช้ สิทธิแต่ละครั้ง ซึ่งบริษัทไม่สามารถจัดให้ มีห้ ุนสามัญเพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิได้ อย่างเพียงพอ ยกเว้ น กรณีตามที่ระบุได้ ในข้ อจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญ
ที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิตามข้ อ 15

2.

การชดใช้ ค่าเสียหายตามข้ อ 1 บริษัท จะดําเนินการชดใช้ ให้ ภายใน 30 (สามสิบ) วันทําการ นับจากวันที่
กําหนดการใช้ สทิ ธิในครั้งนั้น ทั้งนี้ตามวิธกี ารและเงื่อนไขที่กาํ หนดโดยบริษัท
อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใดๆ หากบริษัทได้ ทาํ การส่งเช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋ แลกเงินธนาคาร หรือคําสั่งจ่ายเงินของ
ธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะชื่อผู้ถอื ใบสําคัญสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ท่รี ะบุในหนังสือ
แสดงความจํานงในการใช้ สิทธิโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่ าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ รับเงินค่าเสียหายคืน
แล้ วโดยชอบและไม่มสี ทิ ธิเรียกร้ องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆอีกต่อไป

3.

การคํานวณค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ ให้ ผ้ ูถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิตามข้ อ 1 มีสตู รการคํานวณ ดังนี้
ค่าเสียหายต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย เท่ากับ B x [MP – EP]
โดยที่
B

คือ

จํานวนหุ้ นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้ มี และ/หรือ เพิ่มขึ้นได้ ตามอัตราการใช้ สิทธิท่ี
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย

MP

คือ

ราคาเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของหุ้นสามัญของบริษัทในวันกําหนดการใช้ สทิ ธิในแต่ละรอบ
ซึ่งผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิมาแสดงความจํานงการใช้
สิทธิ
(ราคาเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของหุ้นสามัญของบริษัท คํานวณจาก มูลค่าซื้อขายหุ้นสามัญ
ทั้งหมดของบริษัท หารด้ วย จํานวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาด
หลักทรัพย์ท่หี ้ ุนสามัญของบริษัททําการซื้อขายอยู่)
ในกรณี ท่ีไ ม่ ส ามารถหา “ราคาเฉลี่ ย ถ่ ว งนํ้า หนั ก ของหุ้ นสามั ญ ของบริ ษั ท ในวั น
กําหนดการใช้ สทิ ธิ” ตามที่กล่าวข้ างต้ นเนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในวันใช้ สทิ ธิ
ก็ให้ ใช้ ราคาเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของหุ้นสามัญของบริษัทในวันที่ห้ ุนสามัญของบริษัทมีการ
ซื้อ ขายถัด ไปจากวั น กํา หนดการใช้ สิท ธิใ นแต่ ล ะรอบ โดยใช้ ห ลั กการคํา นวณแบบ
เดียวกัน

EP

คือ

ราคาการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือราคาการใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
หากมีการปรับราคาการใช้ สทิ ธิ

4.

การชดใช้ ค่าเสียหายตามข้ อนี้ให้ ถอื เป็ นสิ้นสุด

5.

ในกรณีท่ผี ้ ถู อื ใบสําคัญแสดงสิทธิท่มี ิใช่สญ
ั ชาติไทย (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ไม่สามารถใช้ สทิ ธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ เนื่องจากข้ อจํากัดในเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย ซึ่ง
ข้ อบังคับของบริษัทกําหนดไว้ ว่า “หุ้นของบริษัทย่อมโอนกันได้ อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจํากัด และหุ้นที่ถือโดย
คนต่างด้ าวในขณะใดขณะหนึ่งต้ องมีจาํ นวนรวมกันไม่เกินกว่ าร้ อยละสี่สิบเก้ า (49) ของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ ายได้ แล้ วทั้งหมดของบริษัท การโอนหุ้นรายใดที่จะทําให้ อตั ราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้ าวของ
บริษัทเกินอัตราส่วนข้ างต้ น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นบริษัทรายนั้นได้ ” ในกรณีเช่นนี้ บริษัทจะไม่
ชดเชยค่าเสียหาย หรือดําเนินการอื่นใดให้ แก่ผ้ ถู อื ใบสําคัญแสดงสิทธิซ่งึ เป็ นบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย และ
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซ่ึงเป็ นบุคคลที่มิใช่ สัญชาติไทยไม่มีสิทธิเรียกร้ องค่าเสียหาย หรือเรียกร้ องให้
บริษัทชดใช้ ใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อจํ ากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ข้ อจํากัดในการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ และข้ อจํากัดการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัทไม่มขี ้ อจํากัดในการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตามบริษัทมีข้อจํากัดการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ หากการใช้ สทิ ธิดงั กล่าวจะทําให้ บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ท่บี ริษัทจะพึงได้ รับตามกฎหมาย และ
มีข้อจํากัดอันสืบเนื่องมาจากข้ อบังคับของบริษัทว่าด้ วยเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย โดย
มีรายละเอียดดังนี้
1.

บริษัทจะไม่ ออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเป็ นบุคคลที่มิใช่ สัญชาติไทย ซึ่งได้
ดําเนินการใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิ หากการใช้ สทิ ธิดงั กล่าวจะทําให้ สดั ส่วนการ
ถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยมีจาํ นวนเกินกว่าร้ อยละ 49 ของจํานวนหุ้นที่จาํ หน่ายได้ แล้ วทั้งหมด
ของบริษัทตามที่ระบุในข้ อบังคับของบริษัท

2.

หากข้ อจํากัดตามข้ อ 1 ข้ างต้ นมีผลทําให้ ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่เี ป็ นบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย (บุคคล
ธรรมดาและ / หรือนิติบุคคล) ที่ได้ ดาํ เนินการใช้ สิทธิตามเงื่อนไขการแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิ ไม่
สามารถใช้ สทิ ธิได้ ตามจํานวนที่ระบุในใบแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน บริษัทขอสงวนสิทธิในการส่งเงินที่เหลือในส่วนที่ไม่สามารถใช้ สิทธิได้ คืนให้ แก่ผ้ ูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีเป็ นบุคคลที่มิใช่ สัญชาติไทยดัง กล่ าวโดยไม่ มีดอกเบี้ยภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวัน
กําหนดการใช้ สทิ ธิในครั้งนั้น ๆ ทั้งนี้ ตามวิธกี ารและเงื่อนไขที่กาํ หนดโดยบริษัท

3.

ผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิท่เี ป็ นบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยจะไม่ได้ รับการชดเชยหรือชดใช้ ไม่ว่าในรูปแบบใด
จากบริษัทและตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ ในกรณีท่ไี ม่สามารถใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้ อจํากัดเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มใิ ช่สญ
ั ชาติไทยตามข้ อ 1 ข้ างต้ น

ข้ อจํากัดในการโอนหุ้น
หุ้นของบริษัทโอนได้ อย่างเสรีโดยไม่มขี ้ อจํากัด เว้ นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็ นเหตุให้ มบี ุคคลที่มใิ ช่สญ
ั ชาติไทย
ถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้ อยละ 49 ของจํานวนหุ้นที่จาํ หน่ายได้ แล้ วทั้งหมดของบริษัท การโอนหุ้นรายใดที่จะทํา
ให้ อตั ราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยในบริษัทเกินอัตราส่วนข้ างต้ น บริษัทมีสทิ ธิท่จี ะปฏิเสธไม่รับ
จดทะเบียนการโอนหุ้นรายนั้นได้
ระยะเวลาห้ามจํ าหน่ายหุน้ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

อื่น ๆ ที่สําคัญ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จัดทําโดย

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

