บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข่ องผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิทธิ
และผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ ะซื้ อหุน้ สามัญ
ของบริษทั โมโน เทคโนโลยี จํ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (MONO-W1)

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิทธิ
และผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญ
ของบริษทั โมโน เทคโนโลยี จํ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (MONO-W1)
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (MONO-W1) ออก
โดย บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตามมติท่ปี ระชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่
12 กันยายน 2557 ผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิจะได้ รับสิทธิตามที่ได้ กาํ หนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ โดยบริษัทฯ และผู้ถอื
ใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้ องผูกพันตามข้ อกําหนดสิทธิทุกประการ
และให้ ถอื ว่าผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิได้ รับทราบและ
เข้ าใจข้ อกําหนดต่างๆ
ในข้ อกําหนดสิทธิเป็ นอย่างดีแล้ ว ทั้งนี้ ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิจะจัดให้ มกี ารเก็บรักษา
สําเนาข้ อกําหนดสิทธิไว้ ณ สํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อให้ ผ้ ถู อื ใบสําคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสําเนาข้ อกําหนดสิทธิ
และสัญญาต่างๆ ได้ ในวันและเวลาทําการของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
คําจํ ากัดความ
คําและข้ อความต่างๆ ที่ใช้ อยู่ในข้ อกําหนดสิทธิ ให้ มคี วามหมายดังต่อไปนี้
ข้ อกําหนดสิทธิ

หมายถึง ข้ อกําหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้ นสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี
จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (MONO-W1)

ใบสําคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง ใบสํา คั ญ แสดงสิท ธิท่ีจ ะซื้ อหุ้ นสามั ญ ของบริ ษั ท โมโน เทคโนโลยี จํา กัด
(มหาชน) ครั้งที่ 1 (MONO-W1) ชนิดระบุช่ ือผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ ที่
ออกให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นสามัญเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อ
ปรากฏอยู่ในวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 21 สิงหาคม
2557 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นใน
วันที่ 22 สิงหาคม 2557 ในอัตราส่วน 14 หุ้นสามัญเดิมต่อ 15 หน่วย
MONO-W1

ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง เอกสารที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัดเพื่อใช้
แทนใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด
(มหาชน)

บริษัท

หมายถึง บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

ผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด
(มหาชน) และให้ รวมถึงผู้ถอื ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
วันทําการ

หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์เปิ ดทําการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ใช่วันเสาร์
หรื อ วั น อาทิต ย์ หรื อ วั น อื่น ใดที่ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทยประกาศให้ เ ป็ น
วันหยุดของธนาคารพาณิชย์

ประกาศ ทจ.34/2551

หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่องการขออนุญาต
และการอนุญาตให้ เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้น
ที่อ อกใหม่ เ พื่ อ รองรั บ ใบสํา คั ญ แสดงสิท ธิ ลงวั น ที่ 15 ธัน วาคม 2551
(รวมทั้งที่มกี ารแก้ ไขเพิ่มเติม)

สํานักงาน ก.ล.ต.

หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ หมายถึง วันที่ 17 ตุลาคม 2557
วันที่กาํ หนดการใช้ สทิ ธิ

หมายถึง วันที่ผ้ ถู อื ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อ
หุ้นของบริษัทได้ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.2.1

ระยะเวลาการแจ้ งความจํานง หมายถึง ระยะเวลาที่ผ้ ถู อื ใบสําคัญแสดงสิทธิซ่งึ ประสงค์จะใช้ สทิ ธิในการซื้อหุ้นของบริษัท
ในการใช้ สทิ ธิ
โดยจะต้ องแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิท่จี ะซื้อหุ้นของบริษัทตามที่ระบุไว้ ในข้ อ
1.2.3 ภายในช่ วง 5 (ห้ า) วันทําการก่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิในแต่ละครั้ง
ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ของทุกวันทําการของตัวแทนรับแจ้ งความ
จํานงในการใช้ สิทธิ สําหรับการใช้ สิทธิครั้งสุดท้ ายกําหนดให้ มีระยะเวลาการ
แจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิครั้งสุดท้ ายเท่ากับ 15 (สิบห้ า) วันทําการก่อนวัน
กําหนดการใช้ สทิ ธิครั้งสุดท้ าย
1. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จํานวน 1,500,002,627 หน่วย โดย
จัดสรรให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2557 ใน
อัตราส่วน 14 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 15 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิท่เี สนอขาย
ดังต่อไปนี้
1.1. ลักษณะสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุน้
ประเภทหลักทรัพย์ท่เี สนอขาย

:

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยีจํากัด
(มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ” หรือ “MONO-W1”)

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

ชนิดระบุช่ อื ผู้ถอื หุ้น และเปลี่ยนมือได้
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

วันที่ 17 ตุลาคม 2557

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

5 ปี นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ คือ
วันที่ 17 ตุลาคม 2557 โดยวันที่ครบกําหนดตรงกับวันที่ 17 ตุลาคม 2562
และวันใช้ สทิ ธิครั้งสุดท้ ายตรงกับวันที่ 17 ตุลาคม 2562) ทั้งนี้ ภายหลัง
การออกใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ

จํานวนที่ออกและเสนอขาย

:

1,500,002,627 หน่วย

จํานวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้
เพื่อรองรับ

:

ไม่เกิน 1,540,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.10 บาท) หรือคิดเป็ น
ไม่เกินร้ อยละ 50.00 ของหุ้นที่จาํ หน่ายได้ แล้ วทั้งหมดของบริษัทฯ จํานวน
3,080,000,000 หุ้น โดยหุ้นที่เรียกชําระแล้ ว ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2557
จํานวน 1,400,000,000 หุ้น และหุ้นปันผลที่จะออกให้ กบั ผู้ถอื หุ้นซึ่ง
ได้ รับการอนุมตั จิ ากที่ประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 1/2557 (“ที่ประชุม
ผู้ถอื หุ้นฯ”) จํานวน 1,680,000,000 หุ้น

วิธกี ารจัดสรร

:

ออกและจัดสรรให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้ น
(Right Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 14 หุ้น ต่อ 15 หน่วย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ ได้ กาํ หนดวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิรับใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (Record Date)
ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 และให้ รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา
225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(ตามที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น
ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ในการคํานวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่
จะได้ รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ทั้งนี้หากปรากฏว่ามีเศษ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิน้อยกว่า 1 หน่วย บริษัทฯ ก็จะทําการปั ดเศษขึ้น
เป็ น 1 หน่วย

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

:

0.00 บาท

อัตราการใช้ สทิ ธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ

:

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย มีสทิ ธิซ้ อื หุ้นสามัญได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น
(อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

ราคาการใช้ สทิ ธิซ้ อื หุ้นสามัญ

:

2.50 บาท (สองบาทห้ าสิบสตางค์) ต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นสามัญใหม่ (อาจ
เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ :

บริษัทฯ จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ในตลาด
หลักทรัพย์ท่หี ้ ุนสามัญของบริษัทฯ ทําการซื้อขายอยู่
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจาก :
การใช้ สทิ ธิ

บริษัทฯ จะนําหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิในแต่ละครั้งเข้ าจดทะเบียนเป็ น
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ท่หี ้ ุนสามัญของบริษัทฯ ทําการซื้อขายอยู่

ผลกระทบต่อผู้ถอื หุ้น

:

มีอยู่ 3 รูปแบบหลักคือ (1) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม
(Control Dilution); (2) ผลกระทบต่ อ ส่ว นแบ่ งกําไร (Earnings
Dilution); และ (3) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)
การที่ผ้ ถู อื หุ้นจะได้ รับผลกระทบอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กบั ว่าจะเข้ าข่ายกรณีใด

-

กรณีท่ี 1: ผู้ถือหุ้นใช้ สทิ ธิ MONO-W1 ที่ตนเองได้ มาเพื่อซื้อหุ้นสามัญ
และปรากฏว่า MONO-W1 ที่บริษัทฯ ออกทั้งหมดมีการใช้ สทิ ธิเพื่อซื้อ
หุ้นสามัญใหม่

-

กรณี ท่ี 2: ผู้ ถือ หุ้ นได้ มีก ารโอนหรื อ ขาย MONO-W1 ที่ไ ด้ ม าไปทั้ง
จํา นวน เป็ นเหตุใ ห้ บุ ค คลอื่นที่มิใ ช่ ผ้ ู ถือหุ้ น เดิม เป็ นผู้ ใ ช้ สิทธิน้ั น และ
ปรากฏว่ า MONO-W1 ที่บริษัทฯ ออกทั้งหมดมีการใช้ สิทธิเพื่อซื้อหุ้ น
สามัญใหม่

ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ถอื หุ้นมีดงั นี้
(1) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถอื หุ้นเดิม (Control Dilution)
-

ผู้ถอื หุ้นที่เข้ าข่ายเป็ นกรณีท่ี 1: Control Dilution เท่ากับศูนย์

-

ผู้ถอื หุ้นที่เข้ าข่ายเป็ นกรณีท่ี 2: จะได้ รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี้

สูตรการคํานวณ :
Control Dilution

=

QW / (QO + QDIV + QW)

โดยที่
=

จํานวนหุ้นที่ชาํ ระแล้ ว ณ ปัจจุบนั (วันประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 4/2557) คือ 1,400 ล้ านหุ้น

QDIV =

จํานวนหุ้นสามัญใหม่ซ่งึ เป็ นหุ้นปันผลจํานวน 1,680 ล้ านหุ้นซึ่งที่
ประชุมผู้ถือหุ้นฯ อนุมัติและต้ องจดทะเบียนเพิ่มทุนให้ แล้ วเสร็จ
ก่อนออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

QW

จํานวนหุ้นสามัญที่ออกไว้ เพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ

QO

=

ดังนั้น (ตัวเลขที่ใช้ ในการคํานวณด้ านล่างมีหน่วย : ล้ านหุ้น)
Control Dilution
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=

1,540 / (1,400 + 1,680 + ไม่เกิน 1,540)

=

ไม่เกินร้ อยละ 33.33

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
(2) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (Earnings Dilution)
ผู้ถอื หุ้นทั้งสองกรณีจะได้ รับผลกระทบดังนี้
สูตรการคํานวณ:
=

(EPSAFTERDIV – EPSN) / EPSAFTERDIV

EPSAFTERDIV

=

กําไรสุทธิจากงบการเงินรวม / QAFTERDIV

EPSN

=

กําไรสุทธิจากงบการเงินรวม / (QO + QDIV + QW)

Earnings Dilution
โดยที่

หมายเหตุ:
กําไรสุทธิจากงบการเงินรวมคํานวณจากกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมของ 4
ไตรมาสล่ าสุด (ที่เปิ ดเผยอยู่ก่อนการนําเสนอให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นฯ พิจารณา
อนุมตั กิ ารออกใบสําคัญแสดงสิทธิและวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง) ได้ แก่ ไตรมาสที่
3/2556 ไตรมาสที่ 4/2556 ไตรมาสที่ 1/2557 และ ไตรมาสที่ 2/2557
(ตัวเลขที่ใช้ ในการคํานวณด้ านล่างมีหน่วย : ล้ านบาท)
EPSAFTERDIV
EPSN

=

(104.31+ 64.12 +43.19+3.65)/(1,400 + 1,680)

=

0.0699 บาท/หุ้น

=

(104.31 + 64.12 +43.19+3.65)/(1,400 +
1,680 + ไม่เกิน 1,540)

=

ไม่ต่าํ กว่า 0.0466 บาท/หุ้น

ดังนั้น (ตัวเลขที่ใช้ ในการคํานวณด้ านล่างมีหน่วย: บาท/หุ้น)
Earnings Dilution

=

(0.0699 – 0.0466) / 0.0699

=

ไม่เกินกว่าร้ อยละ 33.33

อนึ่ง กําไรต่อหุ้นซึ่งคํานวณจากกําไรสุทธิในงบการเงินรวมของ 4 ไตรมาสล่าสุด
เมื่อคํานวณจากจํานวนหุ้นในปัจจุบนั ที่ 1,400 ล้ านหุ้นจะเท่ากับ 0.15 บาท/หุ้น
อย่างไรก็ตามในการคํานวณหา Earnings Dilution จากการออกใบสําคัญแสดง
สิทธิน้ัน จะไม่ ได้ เทียบ EPSN กับกําไรสุทธิต่อหุ้ นที่คิดจากฐานจํานวนหุ้ น
ในปั จ จุ บัน (ณ วั น ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 4/2557 ที่ไ ด้ มีม ติ
นําเสนอการออกใบสําคัญแสดงสิทธิและวาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องให้ แก่ท่ปี ระชุม
ผู้ถอื หุ้นฯ พิจารณาอนุมติ) “EPSO” เนื่องจากบริษัทฯ จะทําการออกหุ้นปันผล
และทําการจดทะเบียนเพิ่ ม ทุน สําหรับ การออกหุ้ น ปั นผลก่ อนออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ดังนั้น ผู้ถอื หุ้นทุกรายจะรับรู้ EPSAFTERDIV ที่เหมือนกัน (บริษัทฯ จะ
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
ไม่สามารถออกใบสําคัญแสดงสิทธิได้ หากไม่มีการจ่ ายหุ้นปั นผล) ดังนั้น ใน
การวิเคราะห์ Earnings Dilution ที่เกิดจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ จึงได้ ใช้
การเปรียบเทียบระหว่าง EPSAFTERDIV และ EPSN
(3) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)
ผู้ถอื หุ้นทั้งสองกรณีจะได้ รับผลกระทบดังนี้
สูตรการคํานวณ:
Price Dilution

=

(ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลัง
การเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
เนื่องจากบริษัทฯ จะทําการจัดสรรหุ้ นปั นผลให้ กับผู้ถือหุ้ นด้ วย ดัง นั้นราคา
ตลาดก่อนการเสนอขายจะเป็ นราคาที่สะท้ อนถึงการออกหุ้นปันผล
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย = [(PO x QO) + (PDIV + QDIV)] / (QO + QDIV)
โดยที่
=

ราคาตลาดซึ่งคํานวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของหุ้น
บริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังเป็ นระยะเวลา 15 วันทําการ
ก่อนวันประชุ มคณะกรรมการครั้งที่ 4/2557 ที่มีมติให้ จัดการ
ประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 1/2557 นี้ (ระยะเวลา 15 วัน คือ
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ถึง 5 สิงหาคม 2557)

PDIV =

ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนซึ่งในกรณีน้ ีเป็ นการออกหุ้นปั นผล PDIV
จึงเท่ากับ ศูนย์บาท

PO

ดังนั้น
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย = [(7.9920 บาท x 1,400 ล้ านหุ้น) +
(0 บาท x 1,680 ล้ านหุ้น)] /
(1,400 ล้ านหุ้น + 1,680 ล้ านหุ้น)
= 3.6327 บาท/หุ้น
ราคาตลาดหลังการเสนอขาย
ราคาตลาดหลังการเสนอขาย = [(PO x QO) + (PDIV x QDIV) + (PW x QW)]
/ (QO + QDIV + Qw)
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โดยที่
PW

=

ราคาใช้ สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิในอัตราหน่วยละ 2.50 บาท
ต่อหุ้น

ดังนั้น
ราคาตลาดหลังการเสนอขาย = [(7.9920 บาท x 1,400 ล้ านหุ้ น) +
(0 บาท x 1,680 ล้ านหุ้น) + (2.50 บาท
x 1,540 ล้ านหุ้น)] / (1,400 ล้ านหุ้น +
1,680 ล้ านหุ้น+ไม่เกินกว่า1,540 ล้ านหุ้น)
= ไม่ต่าํ กว่า 3.2552 บาท/หุ้น
(ตัวเลขที่ใช้ ในการคํานวณด้ านล่างมีหน่วย : บาท/หุ้น)
ดังนั้น
Price Dilution

=

(3.6327 – 3.2552) / 3.6327

=

ไม่เกินร้ อยละ 10.39

1.2. การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ
1.2.1. วันกําหนดการใช้ สทิ ธิ (Exercise Date)
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ในวันทําการสุดท้ ายของเดือน
มีน าคม, มิ ถุ น ายน, กัน ยายน และธัน วาคม ภายหลั ง จากวั น ที่อ อกใบสํา คั ญ แสดงสิท ธิ ทั้ง นี้
กําหนดการใช้ สทิ ธิครั้งแรกตรงกับวันทําการสุดท้ ายของเดือนธันวาคม 2557 ซึ่งจะตรงกับวันที่ 30
ธันวาคม 2557 และวันกําหนดการใช้ สทิ ธิครั้งสุดท้ ายคือวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมอี ายุครบ 5 ปี นับ
จากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 17 ตุลาคม 2562 (“วันกําหนดใช้ สิทธิครั้ง
สุดท้ าย”)
หากวันกําหนดการใช้ สทิ ธิครั้งใดไม่ตรงกับวันทําการ ให้ เลื่อนวันกําหนดการใช้ สทิ ธิครั้งนั้น เป็ นวัน
ทําการก่อนหน้ า
1.2.2. การใช้ สทิ ธิซ้ อื หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ในการใช้ สิทธิซ้ ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สิทธิซ้ ือหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีตนถืออยู่ท้งั หมดหรือบางส่วนก็ได้ สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
เหลือและไม่ได้ ใช้ สทิ ธิภายในวันกําหนดการใช้ สทิ ธิครั้งสุดท้ าย บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิไม่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว และให้ ถือว่าใบสําคัญแสดงสิทธิน้ันๆ สิ้น
สภาพลงโดยไม่มกี ารใช้ สทิ ธิ
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1.2.3. ระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ
- การแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิซ้ อื หุ้นสามัญในแต่ละครั้ง (ยกเว้ นการใช้ สทิ ธิครั้งสุดท้ าย)
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซ่ึงประสงค์จะใช้ สทิ ธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้ องแจ้ งความ
จํานงในการใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามวิธที ่รี ะบุไว้ ในข้ อ 1.2.8 ระหว่างเวลา 8.30 น.
ถึง 15.30 น. ของทุ ก วัน ทําการของตัว แทน ภายในระยะเวลา 5 (ห้ า) วัน ทํา การก่อ นวั น
กําหนดการใช้ สทิ ธิแต่ละครั้ง (ต่อไปนี้เรียกว่า “ระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ”)
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่มกี ารปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิก่อนการใช้ สทิ ธิแต่
ละครั้ง ยกเว้ นในกรณีการใช้ สทิ ธิครั้งสุดท้ าย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแจ้ งข่าวเตือนเกี่ยวกับการ
ใช้ สิ ท ธิ ระยะเวลายื่ น ความจํา นงในการใช้ สิท ธิ อัต ราการใช้ สิ ท ธิ ราคาการใช้ สิ ท ธิ และ
รายละเอีย ดอื่น ๆ ผ่ า นระบบเผยแพร่ ข้ อ มู ล ทางอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (SET
Portal) เพื่อแจ้ งให้ ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่ า 15 (สิบห้ า) วันทําการ
ก่อนระยะเวลายื่นความจํานงในการใช้ สทิ ธิแต่ละครั้ง
- การแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิซ้ อื หุ้นสามัญครั้งสุดท้ าย
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซ่ึงประสงค์จะใช้ สทิ ธิในการซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้ ายของบริษัท จะต้ อง
แจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิซ้ ือหุ้นสามัญของบริษัทตามวิธที ่รี ะบุไว้ ในข้ อ 1.2.8 ระหว่ างเวลา
8.30 น. ถึง 15.30 น. ของทุกวันทําการของตัวแทน ภายในระยะเวลา 15 (สิบห้ า) วันทําการ
ก่อนวันครบกําหนดการใช้ สิทธิครั้งสุดท้ าย (ต่อไปนี้เรียกว่า “ระยะเวลาการแจ้ งความจํานงใน
การใช้ สทิ ธิครั้งสุดท้ าย”)
ในกรณีการใช้ สิทธิครั้งสุดท้ าย บริษัทจะมีการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ
21 (ยี่สบิ เอ็ด) วัน ก่อนวันใช้ สทิ ธิครั้งสุดท้ ายและตลาดหลักทรัพย์จะทําการขึ้นเครื่องหมาย SP
(ห้ ามการซื้อขาย) ล่ วงหน้ า 3 (สาม) วันทําการก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญ
แสดงสิทธิ (ในกรณีท่วี ันปิ ดสมุดทะเบียนดังกล่าว ตรงกับวันหยุดทําการของตลาดหลักทรัพย์ให้
เลื่อนเป็ นวันทําการก่อนหน้ าวันกําหนดใช้ สทิ ธิครั้งสุดท้ ายดังกล่าว) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้ งข่าว
เตือนเกี่ยวกับการใช้ สิทธิซ้ ือหุ้นสามัญครั้งสุดท้ าย ระยะเวลายื่นความจํานงในการใช้ สทิ ธิ และ
รายละเอียดอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันทําการก่อนการปิ ดสมุดทะเบียนดังกล่าว นอกจากนี้
บริษัทจะส่งรายละเอียดระยะเวลาแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิครั้งสุดท้ าย อัตราการใช้ สิทธิ
ราคาการใช้ สิทธิ และรายละเอียดอื่นๆ (“หนัง สือแจ้ ง การใช้ สิทธิค รั้งสุดท้ าย”) ให้ แก่ ผ้ ูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่มี ีรายชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิ ดสมุด
ทะเบียนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้ วย
ผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิรายใดที่มีช่ ือ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ แต่
ได้ แจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิซ้ ือหุ้ นสามัญ และได้ ใช้ สิทธิซ้ ือหุ้ นสามัญแล้ วก่อนที่จะได้ รับ
หนังสือแจ้ งการใช้ สทิ ธิครั้งสุดท้ ายจากบริษัทฯ หรือได้ ใช้ สทิ ธิซ้ อื หุ้นสามัญในวันทําการวันสุดท้ าย
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ของเดือ นกัน ยายน 2562 แล้ ว จนไม่ เ หลือ ใบสําคัญ แสดงสิท ธิท่ีจ ะสามารถใช้ สิทธิได้ จะไม่
สามารถใช้ สทิ ธิตามหนังสือแจ้ งการใช้ สทิ ธิครั้งสุดท้ ายได้ อกี
1.2.4. ผู้ทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิ
- ผู้ทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิกรณีท่วั ไป
สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิจะตกแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็ นเจ้ าของใบสําคัญแสดง
สิทธิจาํ นวนดังกล่าวอยู่ในสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิในขณะนั้นๆ หรือในวันแรกของการ
ปิ ดสมุดทะเบียนในกรณีท่มี กี ารปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิเว้ นแต่จะได้ มกี าร
โอนใบสําคัญแสดงสิทธิซ่งึ สามารถใช้ ยันกับผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ตามข้ อ 4 เกิดขึ้นแล้ วใน
วั น ปิ ดสมุ ด ทะเบีย นที่เ กี่ย วข้ อ งข้ า งต้ น ซึ่ ง สิท ธิใ นใบสํา คัญ แสดงสิท ธิจ ะตกได้ แ ก่ ผ้ ู รั บ โอน
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
- ผู้ทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิกรณีท่ศี ูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิแทน
สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิจะตกแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิได้ รับ
แจ้ ง เป็ นหนั ง สือจากศู น ย์ รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์ ว่ าเป็ นผู้ ท รงสิท ธิใ นใบสํา คัญ แสดงสิท ธิจํา นวน
ดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิไว้ ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ในขณะนั้นๆ หรือในวันแรกของการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิในกรณีท่ีมี
การโอนปิ ดสมุดทะเบียน
1.2.5. การไม่สามารถยกเลิกการแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ
เมื่อผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิได้ แจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิซ้ อื หุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิแล้ ว
ผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิดงั กล่าวได้ อกี ต่อไป
1.2.6. นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”)
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-229-2800
โทรสาร : 0-2654-5642 0-2654- 5645
Website : www.tsd.co.th
นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งใน
สมุ ด ทะเบีย นผู้ ถือ ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิจ ะต้ อ งประกอบด้ ว ยชื่ อ เต็ม สัญ ชาติ และที่อ ยู่ ข องผู้ ถื อ
ใบสําคัญแสดงสิทธิและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะกําหนด ในกรณี
ข้ อมูลไม่ตรงกัน บริษัทจะถือว่าสมุดทะเบียนผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นข้ อมูลที่ถูกต้ อง
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ผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิมหี น้ าที่ในการแจ้ งการเปลี่ยนแปลงหรือข้ อผิดพลาดในรายละเอียดในการลง
บัน ทึก ในสมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อ ใบสํา คั ญ แสดงสิท ธิ และนายทะเบี ย นของใบสํา คั ญ แสดงสิท ธิจ ะ
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ ไขข้ อผิดพลาดดังกล่าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยจะส่งจดหมายลงทะเบียน
แจ้ ง ให้ แก่ ผ้ ู ถื อ ใบสํา คั ญ แสดงสิท ธิท ราบถึง การเปลี่ ย นแปลงดัง กล่ า วล่ ว งหน้ า ไม่ น้ อ ยกว่ า 30
(สามสิบ) วัน โดยแจ้ ง ผ่ านระบบเผยแพร่ ข้อ มูล ทางอิเ ล็กทรอนิกส์ของตลาดหลั กทรั พย์ (SET
Portal) และแจ้ งให้ สาํ นักงาน ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันเช่นกัน
1.2.7. ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิและสถานที่ตดิ ต่อในการใช้ สทิ ธิ
บริษัทฯ ได้ แต่งตั้งให้ “บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)” ทําหน้ าที่เป็ นตัวแทนของ
บริษัทฯ ในการรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิและรับชําระเงินค่ าจองซื้อหุ้ นสามัญเพิ่มทุนตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิในการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถติดต่ อ
ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิตามรายละเอียด ดังนี้
บริษัท หลักทรัพย์ 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 ริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิและสถานที่ในการ
ใช้ สทิ ธิ บริษัทฯ จะแจ้ งรายละเอียดให้ กบั ผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal) ไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้ า) วันทําการก่อนระยะเวลา
การแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิในแต่ละครั้ง ยกเว้ นในกรณีใช้ สทิ ธิครั้งสุดท้ าย ซึ่งบริษัทจะทําการ
แจ้ งเตือนเกี่ยวกับการใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นสามัญครั้งล่าสุด รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องรวมถึงหากมีการ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ในการใช้ สทิ ธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์
(Set Portal) และส่งรายละเอียดดังกล่ าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ตามรายละเอียดที่ระบุในข้ อ
1.2.3 ระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ ในหัวข้ อการแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้น
สามัญครั้งสุดท้ าย)
1.2.8. วิธกี ารใช้ สทิ ธิ
ผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิซ้ อื หุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ท่ี ตัวแทน
รับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.mono.co.th) และ
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แจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ท่ตี ัวแทนรับแจ้ งความจํานงตามรายละเอียดที่ระบุ
ไว้ ในข้ อ 1.2.7 โดยจะต้ องแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิตามระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้
สิทธิตามที่ระบุในข้ อ 1.2.3 ข้ างต้ น
ในกรณีท่ใี บสําคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
ต้ องการใช้ สทิ ธิต้องแจ้ งความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้
ออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
ก) ในกรณีท่ผี ้ ูถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิมบี ญ
ั ชีซ้ อื ขายหลักทรัพย์ของตนอยู่โดยใบสําคัญแสดงสิทธิอยู่ใน
บัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่ต้องการใช้ สิทธิต้องแจ้ งความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือ
เพื่อให้ ออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์
ที่เป็ นนายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดําเนินการ
แจ้ งกับศูนย์รั บฝากหลักทรั พย์เพื่ อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิจากบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดําเนินการออกใบ
แทนใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิซ้ อื หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ข) ในกรณีท่ผี ้ ถู อื ใบสําคัญแสดงสิทธิไม่มบี ญ
ั ชีซ้ ือขายหลักทรัพย์ โดยใบสําคัญแสดงสิทธิอยู่กบั ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ใน “บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์” ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ตี ้ องการใช้ สทิ ธิ
ต้ องแจ้ งความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ ออกใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอถอน
ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิจ าก “บัญ ชี บ ริ ษั ท ผู้ อ อกหลั ก ทรั พ ย์ ” โดยศู น ย์ รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์ จ ะ
ดําเนินการออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัท
ผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิ (ทั้งที่ถอื เป็ นใบสําคัญแสดงสิทธิและในระบบไร้ ใบหลักทรัพย์ (Scripless))
ที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้ องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ
โดยดําเนินการและยื่นเอกสารแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิภายในระยะเวลาแจ้ งความจํานงในการใช้
สิทธิ ดังนี้
ก) ยื่นใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิซ้ ือหุ้ นสามัญ เพิ่ มทุนที่ได้ กรอกข้ อความถูกต้ อง ชัดเจนและ
ครบถ้ วนทุกรายการ พร้ อมลงนามโดยผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ตวั แทนรับแจ้ งความจํานงใน
การใช้ สทิ ธิตามสถานที่ตดิ ต่อข้ างต้ น ในช่วงระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ
ข) นําส่งใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํานวนที่ระบุในใบแจ้ งความจํานง
การใช้ สทิ ธิซ้ อื หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ตวั แทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ
ค) ชําระเงินตามจํานวนที่ระบุในใบแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิซ้ อื หุ้นสามัญให้ แก่ตวั แทนรับแจ้ งความ
จํานงในการใช้ สทิ ธิ โดยผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ปี ระสงค์จะใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นจะต้ องชําระเป็ น เช็ค
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บได้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 (สอง) วัน
- 11 -

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
ทําการนับจากวันที่แจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิในแต่ละครั้ง โดยขีดคร่อมเฉพาะ หรือ ชําระโดย
วิธกี ารอื่นใดตามแต่ท่บี ริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิจะเป็ นผู้กาํ หนด
และแจ้ งให้ ทราบต่อไป
ทั้งนี้ การใช้ สิทธิซ้ ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่ าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้ งความ
จํานงในการใช้ สทิ ธิเรียกเก็บเงินจํานวนดังกล่าวได้ แล้ วเท่านั้น หากบริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้ งความ
จํานงในการใช้ สทิ ธิไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ที่ไม่ได้ เกิดจากความผิดของบริษัทฯ
หรือตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ จะถือว่าผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการ
ใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้นๆ โดยบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้
สิทธิจะจัดส่ งใบสําคัญ แสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสํา คัญ แสดงสิทธิพร้ อ มเช็ค แคชเชีย ร์เช็ค หรื อ
ดร๊าฟท์ท่ีเรี ยกเก็บเงิน ไม่ ได้ คืนให้ แก่ผ้ ู ถือใบสําคัญ แสดงสิทธิภ ายใน 14 (สิบ สี่) วั นนับจากวั น
กําหนดการใช้ สทิ ธิในครั้งนั้นๆ ทั้งนี้ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิซ้ ือ
หุ้นเพิ่มทุนได้ ใหม่ในวันกําหนดการใช้ สทิ ธิในครั้งต่อๆไป เว้ นแต่การใช้ สิทธิครั้งนั้นจะเป็ นการใช้
สิทธิครั้งสุดท้ าย บริษัทฯ จะถือว่ าใบสําคัญแสดงสิทธิน้ันๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่ มีการใช้ สิทธิ ซึ่ง
บริ ษั ท ฯ และตัว แทนรั บ แจ้ ง ความจํา นงในการใช้ สิท ธิจ ะไม่ รั บ ผิด ชอบต่ อ ดอกเบี้ ย และ/หรื อ
ค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่าในกรณีใดๆ
ง) หลักฐานประกอบการจองซื้อ
1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

: สํา เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน หรื อ สํา เนาบั ต ร
ข้ าราชการ / สําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่
หมดอายุ พร้ อมสําเนาทะเบียนบ้ าน (ในกรณีท่ีมีการ
เปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทําให้ ช่ ือ / ชื่อสกุลไม่ ตรงกับ
ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ให้ แนบเอกสารที่ อ อกโดย
หน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้ ง
เปลี่ ย นชื่ อ / ชื่ อ สกุ ล เป็ นต้ น ) พร้ อ มลงลายมือ ชื่ อ
รับรองสําเนาถูกต้ อง

2) บุคคลธรรมดาที่มใิ ช่สญ
ั ชาติไทย : สําเนาใบต่างด้ าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ
พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง
3) นิตบิ ุคคลสัญชาติไทย

: 3.1) สําเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้
ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกําหนดการใช้ สทิ ธิในครั้ง
นั้นๆ พร้ อ มลงลายมือชื่อรับ รองสําเนาถูกต้ อ ง
โดยผู้ มี อ ํา นาจลงนามของนิ ติ บุ ค คลนั้ น และ
ประทับตราสําคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ ามี) และ
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3.2) สําเนาเอกสารตามข้ อ 1) หรือ 2) (แล้ วแต่กรณี)
ของผู้ มีอ าํ นาจลงนามที่ไ ด้ ล งลายมือชื่ อรั บรอง
สําเนาถูกต้ องในเอกสารตามข้ อ 3.1)

4) นิตบิ ุคคลที่มใิ ช่สญ
ั ชาติไทย

: 4.1) สําเนาหนัง สือสําคัญการจัดตั้ง นิติบุคคล และ/
หรื อ หนั ง สื อ รั บ รองของนิ ติ บุ ค คล พร้ อมลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอาํ นาจลง
นามของนิตบิ ุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของ
นิตบิ ุคคล (ถ้ ามี) และ
4.2) สําเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอาํ นาจลงนามที่ได้
ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาเอกสารตามข้ อ 4.1)
ที่ ยั ง ไม่ ห มดอายุ พร้ อมลงลายมื อ ชื่ อ รั บ รอง
สําเนาถูกต้ อง
เอกสารตามข้ อ 4.1) และ4.2) ซึ่งผู้มีอาํ นาจลง
นามลงลายมื อ ชื่ อ รั บ รองสํา เนาถู ก ต้ องแล้ ว
จะต้ องได้ รับ การรั บ รองลายมือชื่ อ โดย Notary
Public และมี อ ายุ ไ ม่ เ กิน 6 เดื อ นก่ อ นวั น
กําหนดการใช้ สทิ ธิในครั้งนั้นๆ

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิตามที่กล่าวข้ างต้ น บริษัท
และ/หรือตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิขอสงวนสิทธิท่จี ะถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่
ประสงค์ท่จี ะใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้นๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทและ/หรือตัวแทนรับ
แจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิสามารถใช้ ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิใช้ สทิ ธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ตามความเหมาะสม
จ) ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ จะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ หรือภาษีอ่ นื ใด (ถ้ ามี) ตาม
บทบัญญัตแิ ห่งประมวลรัษฎากรหรือข้ อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้ บงั คับในการใช้ สทิ ธิซ้ อื หุ้น
สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึง ค่าธรรมเนียมธนาคาร ที่เกี่ยวข้ องกับการทําธุรกรรม
ทางการเงินของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิในการชําระซื้อหุ้น เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน การ
ออกเช็ค ดราฟท์ ตัว๋ แลกเงินธนาคาร และอื่นๆ
1.2.9. จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ขี อใช้ สทิ ธิซ้ อื หุ้นสามัญ จะต้ อง
เป็ นจํานวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการใช้ สทิ ธิเท่ากับใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดง
สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ เว้ นแต่กรณีมกี ารปรับอัตราการใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิท่รี ะบุ
ไว้ ในข้ อ 5
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1.2.10. จํานวนหุ้นสามัญที่ออกให้ เมื่อมีการใช้ สิทธิจะคํานวณโดยการนําจํานวนเงินในการใช้ สิทธิ ซึ่งผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ชาํ ระตามที่กล่าวข้ างต้ น หารด้ วยราคาการใช้
สิทธิในขณะที่มกี ารใช้ สทิ ธิน้ัน โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเป็ นจํานวนเต็ม ไม่เกินจํานวนหน่วยของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิคูณด้ วยอัตราการใช้ สทิ ธิ
หากมีการปรับราคาการใช้ สทิ ธิและ/หรืออัตราการใช้ สทิ ธิแล้ วทําให้ มีเศษเหลืออยู่จากการคํานวณ
ดังกล่าว บริษัทจะไม่นาํ เศษดังกล่าวมาคิดคํานวณและจะชําระเงินที่เหลือจากการใช้ สทิ ธิดังกล่าวเป็ น
เช็คระบุช่ อื ขีดคร่อมเฉพาะคืนให้ แก่ผ้ ูถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิโดยทาง
ไปรษณีย์ล งทะเบียนภายใน 14 (สิบ สี่) วัน นับ จากวัน กํา หนดการใช้ สิทธิใ นแต่ ล ะครั้ งโดยไม่ มี
ดอกเบี้ยไม่ว่ากรณีใดๆ
1.2.11. หากตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิได้ รับหลักฐานใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิ หรือจํานวนเงินที่บริษัทฯ ได้ รับชําระไม่ครบตามจํานวนที่ระบุไว้ ในใบแจ้ งความจํานงใน
การใช้ สทิ ธิซ้ อื หุ้นสามัญ หรือบริษัทฯ ตรวจสอบได้ ว่าข้ อความที่ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิซ้ ือหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้ วนหรือไม่
ถูกต้ อง หรือ ติด อากรแสตมป์ (ถ้ ามี) ไม่ ครบถ้ วนถู กต้ อ งตามบทบัญ ญัติแ ห่ งประมวลรัษฎากร
ข้ อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้ องทําการ
แก้ ไขให้ ถูกต้ องภายในระยะเวลาการแจ้ งความจํานงใช้ สทิ ธิในแต่ละครั้ง หากผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ทาํ การแก้ ไขให้ ถูกต้ องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่า
การแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ และบริษัทจะจัดส่งเงินที่
ได้ รับและใบสําคัญแสดงสิทธิคืนให้ แก่ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวัน
กําหนดการใช้ สทิ ธิในแต่ละครั้ง โดยไม่มดี อกเบี้ยให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
ในกรณีท่ผี ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิชาํ ระจํานวนเงินในการใช้ สิทธิไม่
ครบถ้ วน บริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนรับ แจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิสามารถใช้ ดุล พิ นิจในการ
พิจารณาดําเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้ตามเห็นสมควร
1) ถือว่าการแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิน้นั สิ้นสภาพลง โดยไม่มกี ารใช้ สทิ ธิ หรือ
2) ถือว่าจํานวนหุ้นสามัญที่จองซื้อมีจาํ นวนเท่ากับจํานวนที่จะได้ รับตามจํานวนเงินในการใช้ สทิ ธิ ซึ่ง
บริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิได้ รับชําระไว้ จริงตามราคาการใช้ สิทธิใน
ขณะนั้น หรือ
3) ให้ ผ้ ู ถือ ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิห รื อ ใบแทนใบสํา คัญ แสดงสิท ธิชํา ระเงิ น เพิ่ ม เติม ตามจํา นวนที่
ประสงค์จะใช้ สิทธิให้ ครบถ้ วนภายในระยะเวลาแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิในครั้ง นั้น หาก
บริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิไม่ได้ รับเงินครบถ้ วนตามจํานวนในการใช้
สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่ าว บริษัทฯ จะถือว่าการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิในครั้งนั้นสิ้น
สภาพลง โดยไม่มกี ารใช้ สทิ ธิ
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ในกรณีตาม 1) และ 3) บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิจะส่งเงินที่ได้ รับ
ไว้ และใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิซ่ึงบริษัทฯ ถือว่าไม่มีการใช้ สทิ ธิดังกล่าว
คืนให้ แก่ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันกําหนดการใช้ สทิ ธิ โดยไม่มดี อกเบี้ย
ในกรณีตาม 2) บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิจะส่งมอบใบสําคัญแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือในกรณีท่บี ริษัทฯ ถือว่ามีการใช้ สิทธิเพียงบางส่วน
คืนให้ แก่ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
ภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันกําหนดการใช้ สทิ ธิ โดยไม่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ดี ใบสําคัญแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ยี ังไม่มกี ารใช้ สทิ ธิดงั กล่าวยังมีผลใช้ ต่อไปจนถึงวันกําหนดการ
ใช้ สทิ ธิครั้งสุดท้ าย
1.2.12. ในกรณีท่ผี ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ น
จํานวนมากกว่าจํานวนที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิ บริษัทจะส่งใบสําคัญแสดงสิทธิใบใหม่โดยมีจาํ นวนของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิลดลงให้ แก่ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่ าว หากใบสําคัญแสดงสิทธิน้ันอยู่ใน
ระบบใบหุ้น โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันกําหนดการใช้ สทิ ธิน้ันๆ
และจะทําการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิใบเก่า
1.2.13. เมื่อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้ สิทธิซ้ ือหุ้นสามัญ ได้
ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิซ้ อื หุ้นสามัญตามที่ระบุในข้ อ 1.2.8 อย่างครบถ้ วน
กล่าวคือ ได้ ส่งมอบทั้งใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ แบบแสดงความจํานงการ
ใช้ สิทธิซ้ ือหุ้นสามัญ และชําระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้ องและครบถ้ วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้ สทิ ธิได้ เว้ นแต่จะได้ รับความ
ยินยอมเป็ นหนังสือจากบริษัทฯ
1.2.14. เมื่อพ้ นกําหนดวันใช้ สทิ ธิครั้งสุดท้ ายแล้ ว แต่ผ้ ถู อื ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ยังมิได้ ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของการใช้ สทิ ธิท่กี าํ หนดไว้ ตามที่ระบุในข้ อ 1.2.8 อย่างครบถ้ วนให้ ถือว่า
ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิน้ันๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ และผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะใช้ สทิ ธิไม่ได้ อกี เมื่อพ้ นกําหนดการใช้ สทิ ธิครั้ง
สุดท้ าย
บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้ วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจํานวนหุ้น
สามัญที่ออกใหม่ สําหรับการใช้ สทิ ธิในแต่ละครั้งและดําเนินการขออนุญาตนําหุ้นสามัญดังกล่าวเข้ า
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ท่หี ้ ุนสามัญของบริษัทฯ ทําการซื้อขายอยู่ตามที่ระบุในข้ อ 10 และข้ อ 14
ตามลําดับ ในกรณีท่หี ้ ุนสามัญที่สาํ รองไว้ เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะดําเนินการ
ชดใช้ ค่ าเสียหายที่เกิดขึ้น ให้ แก่ผ้ ู ถือ ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไ ม่ สามารถใช้ สิทธิไ ด้ ต ามข้ อ 6 โดยมี
ข้ อยกเว้ นกล่าวคือ บริษัทจะไม่ชดใช้ ค่าเสียหายให้ แก่ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ไี ม่สามารถใช้ สทิ ธิได้
ถึงแม้ ว่าจะมีห้ ุนสามัญเพียงพอ ในกรณีท่ีผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สญ
ั ชาติ
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ไทยหรือนิตบิ ุคคลที่มใิ ช่สญ
ั ชาติไทยที่ไม่สามารถใช้ สทิ ธิได้ เพราะถูกจํากัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น
ที่ระบุในข้ อบังคับบริษัทฯ
1.2.15. สําหรับผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิท่เี ป็ นบุคคลที่มใิ ช่สญ
ั ชาติไทย ทั้งกรณีบุคคลธรรมดาและนิตบิ ุคคล
(ก) ผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิท่เี ป็ นบุคคลที่มใิ ช่สญ
ั ชาติไทย ตามข้ อบังคับของบริษัทฯ จะสามารถใช้
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้ นรองรับของบริษัทไม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนภายใต้
เงื่อนไขว่า เมื่อได้ ใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในวันใช้ สทิ ธิในครั้งนั้นๆ แล้ วต้ องไม่ทาํ ให้ การ
ถือหุ้นของบริษัทโดยบุคคลที่มใิ ช่สญ
ั ชาติไทยทั้งหมดขัดต่อข้ อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้ องในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มใิ ช่สญ
ั ชาติไทย ซึ่ง ณ วันออกใบสําคัญแสดง
สิทธิอยู่ท่รี ้ อยละ 49 (สี่สบิ เก้ า) ของจํานวนหุ้นที่จาํ หน่ายได้ แล้ วทั้งหมดของบริษัทฯ
(ข) อย่างไรก็ดี หากข้ อจํากัดการถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยตาม (ก) ข้ างต้ นมีผลทําให้ ผ้ ู
ถือ ใบสํา คัญแสดงสิท ธิท่ีเ ป็ นบุ ค คลที่มิใ ช่ สัญ ชาติไ ทย ซึ่ ง ได้ ใ ช้ สิท ธิตามวิธีก ารดัง กล่ า วมา
ครบถ้ วนไม่สามารถใช้ สทิ ธิได้ เต็มจํานวนที่ระบุในหนังสือแสดงความจํานงในการใช้ สทิ ธิ บริษัท
จะอนุ ญ าตให้ ด ําเนินการใช้ สิทธิได้ เพี ยงส่ วนที่ไ ม่ ขัด ต่ อ ข้ อ จํากัดการถือหุ้ นข้ างต้ น ภายใต้
หลักการผู้แสดงความจํานงก่อนจะสามารถใช้ สทิ ธิได้ ก่อน (First Come, First Served) และ
บริษัทฯ และหรือตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิจะคืนใบสําคัญแสดงสิทธิและเงินส่วน
ที่ไม่ได้ ใช้ สิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ยให้ แก่ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเป็ นบุคคลที่มิใช่ สัญชาติไทย
ดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 (สิบสี่) วันนับแต่วันใช้ สทิ ธิในครั้งนั้นๆ
หากในวันใช้ สทิ ธิครั้งสุดท้ าย ผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิท่เี ป็ นบุคคลที่มใิ ช่สญ
ั ชาติไทยไม่สามารถ
ใช้ สทิ ธิ เนื่องจากข้ อจํากัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยให้
ถือว่ าใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่ าวหมดอายุลง โดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเป็ นบุคคลที่มิใช่
สัญชาติไทยดังกล่าวไม่มีสทิ ธิเรียกร้ องค่าเสียหายหรือค่าชดใช้ ใดๆ จากบริษัทฯ และบริษัทฯ
จะไม่ มีก ารชํา ระค่ า เสีย หายหรื อ ค่ า ชดเชยใดๆ ให้ แ ก่ ผ้ ู ถือ ใบใบสํา คัญ แสดงสิท ธิจ ากการ
ดังกล่าวทั้งสิ้น
1.2.16. การแก้ ไขขั้นตอนการใช้ สทิ ธิ
ในกรณีท่ตี ลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องได้ ออก
ประกาศ ระเบียบ หรือวิธปี ฏิบัติการใดๆ ที่มีผลทําให้ บริษัทต้ องแก้ ไขรายละเอียดขั้นตอนในการใช้
สิทธิ ให้ บริษัทสามารถทําการแก้ ไขขั้นตอนการใช้ สิทธิให้ สอดคล้ องกับประกาศ ระเบียบ หรือวิธี
ปฏิบตั ดิ งั กล่าวได้ และต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู อื ใบสําคัญแสดงสิทธิ นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์และสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้ า
2. การประชุมผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิ
การเรียกและ/หรือ การประชุมผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิให้ เป็ นไปตามวิธกี ารดังต่อไปนี้
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2.1. บริษัทฯ มีสิทธิเรียกประชุ มผู้ถือ ใบสําคัญแสดงสิทธิไ ด้ ไม่ ว่าในเวลาใดๆ แต่ บริษัท ต้ องเรียกประชุ มผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเร็ว ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่เกิด
เหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
1) หากมีการเสนอขอแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกําหนดสิทธิในสาระสําคัญไม่ว่าโดยบริษัทฯ หรือผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิตามที่กาํ หนดไว้ ในข้ อ 3 ทั้งนี้ บริษัท และ/หรือ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่มีสทิ ธิท่จี ะเสนอให้
แก้ ไขข้ อกําหนดสิทธิในเรื่องอัตราการใช้ สทิ ธิ ราคาการใช้ สทิ ธิ และอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ
2) หากมีเหตุการณ์ ซึ่งบริษัทเห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้ เสียของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอย่างเป็ นนัยสําคัญ
หรือความสามารถของบริษัทฯ ในการปฏิบตั หิ น้ าที่ตามข้ อกําหนดสิทธิ
ในกรณีท่บี ริษัทฯ ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ดาํ เนินการจัดการประชุมภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่
เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวใน 1) หรือ 2) ข้ างต้ น ผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ถี ือใบสําคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 25 (ยี่สบิ ห้ า) ของจํานวนหน่วยทั้งหมดของใบสําคัญแสดงสิทธิอาจร้ องขอให้ ดาํ เนินการจัดประชุม
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ โดยระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรียกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสือดังกล่ าว และ
บริษัทจะต้ องจัดประชุมผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ได้ รับการร้ อง
ขอจากผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวนั้น
ในกรณีท่มี กี ารจัดประชุมผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะดําเนินการปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อกําหนดสิทธิของ
ผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็ นระยะเวลาไม่
เกิน 21 (ยี่ สิ บ เอ็ด ) วั น ก่ อ นวั น ประชุ ม ผู้ ถื อ ใบสํา คั ญ แสดงสิท ธิ ทั้ ง นี้ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ จ ะทํา การขึ้ น
เครื่องหมาย SP (ห้ ามการซื้อขาย) ล่วงหน้ า 3 (สาม) วันทําการก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนดังกล่าว (ในกรณีท่ี
วันปิ ดสมุดทะเบียนดังกล่าวตรงกับวันหยุดทําการของตลาดหลักทรัพย์ให้ เลื่อนเป็ นวันทําการถัดไป)
2.2. ในการเรียกประชุมผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็ นการประชุมเนื่องจากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ยี ังมิได้
ใช้ สิทธิหรือใช้ สิทธิไปแล้ วบางส่วนร้ องขอ หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เรียกประชุม ให้ บริษัทฯ จัดทํา
หนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ผู้ท่ขี อให้ เรียกประชุม และเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุมและจัดส่ง
ให้ ผ้ ูถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ยี ังมิได้ ใช้ สทิ ธิหรือใช้ สทิ ธิไปแล้ วบางส่วนแต่ละราย ตามรายชื่อและที่อยู่ท่ปี รากฏ
ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และแจ้ งผ่านทางระบบเผยแพร่ ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาด
หลักทรัพย์ (SET Portal) เพื่อกําหนดสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนการประชุมใน
แต่ละครั้ง
2.3. ในการประชุมผู้ถอื หุ้นใบสําคัญแสดงสิทธิ ผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ยี ังมิได้ ใช้ สทิ ธิหรือใช้ สทิ ธิไปแล้ วบางส่วน
ซึ่งมีสทิ ธิเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็
ได้ โดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้ องจัดทําหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทกําหนดและให้ ย่ ืน
หนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ท่ปี ระธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม
ผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิท่มี ีสทิ ธิออกเสียงในที่ประชุม ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ยี ังไม่ได้ ใช้ สทิ ธิหรือใช้ สทิ ธิไปแล้ วบางส่วนของบริษัท ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อ
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กําหนดสิทธิของผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมดังกล่าว โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่มสี ่วนได้ เสียซึ่งจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในข้ อพิจารณาข้ อนั้น
ผู้ถือ ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิท่ีมีส่ วนได้ เสีย ตามข้ อนี้ หมายถึง ผู้ ถือใบสําคัญ แสดงสิท ธิท่ีมีค วามขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ในเรื่องที่ประชุมพิจารณาลงมติ
2.4. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ ผ้ ถู อื ใบสําคัญแสดงสิทธิมคี ะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ถี อื
อยู่โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมี 1 เสียง
2.5. ในการประชุ มผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจัดขึ้นโดยบริษัท ให้ ประธานกรรมการบริษัท หรือ บุคคลที่ได้ รั บ
มอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทําหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม ในกรณีท่ปี ระธานกรรมการบริษัท
หรือบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการไม่เข้ าร่วม ให้ ผ้ ถู อื ใบสําคัญแสดงสิทธิท่เี ข้ าร่วมการประชุม
ลงมติเห็นชอบคัดเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มาเข้ าร่วมประชุมทําหน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุม โดยที่ท้งั สอง
กรณี ประธานที่ประชุมไม่มสี ทิ ธิออกเสียงชี้ขาด
2.6. องค์ประชุมในการประชุ มผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้ องประกอบด้ วยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ
ผู้รับมอบฉันทะ มาประชุมรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของจํานวนหน่วยทั้งหมดของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ยี ัง
ไม่ได้ ใช้ สทิ ธิ ณ ขณะนั้น จึงจะครบองค์ประชุม
หากปรากฏว่าการประชุมครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ ว 60 (หกสิบ) นาที แต่มีผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเข้ า
ร่วมประชุมยังไม่ครบองค์ประชุม ให้ ถอื ว่าการประชุมในครั้งนั้นไม่ครบองค์ประชุม
ในกรณีท่ไี ม่ครบเป็ นองค์ประชุม หากการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิน้ันเป็ นการเรียกโดยบริษัทฯ ให้ นัด
ประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกินกว่า 14 (สิบสี่) วันนับจากวันกําหนดประชุม
ผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก และให้ บริษัทดําเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถอื ใบสําคัญแสดง
สิทธิทุกรายและตลาดหลักทรัพย์ ตามรายละเอียดและวิธกี ารที่ระบุไว้ ข้างต้ น ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับ
ว่าจะต้ องครบองค์ประชุม กล่าวคือ มีผ้ ถู อื ใบสําคัญแสดงสิทธิมาประชุม ก็ถอื ว่าครบเป็ นองค์ประชุม
อย่างไรก็ตามหากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นผู้ร้องขอให้ เรียกประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีไม่
ครบองค์ประชุมในวันกําหนดวันประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก ให้ ถือว่าการประชุมเป็ นอันระงับ
ไป โดยจะไม่มกี ารเรียกประชุมใหม่อกี
2.7. มติท่ปี ระชุ มผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ ากึ่งหนึ่ง ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิซ่งึ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2.8. มติใดๆ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ลงมติไปแล้ วนั้น ให้ ถือว่ามีผลผูกพันผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทุกรายไม่ว่าผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิน้นั จะได้ เข้ าประชุมด้ วยหรือไม่กต็ าม
2.9. ภายหลั ง จากบริ ษั ท ดํา เนิ น การจั ด ประชุ ม ผู้ ถือใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ บริษั ท ฯ จะแจ้ ง มติข องที่ป ระชุ ม ผู้ ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิให้ ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาด
หลักทรัพย์ (SET Portal) โดยเร็ว
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2.10. บริษัทฯ จะดําเนินการจัดทําและบันทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวไว้ ท่สี าํ นักงานใหญ่ของ
บริษัท รายงานการประชุมที่ได้ ลงลายมือชื่อโดยประธานที่ประชุมให้ ถือเป็ นหลักฐานอันสมบูรณ์ ของกิจการ
ทั้งหลายที่ได้ ประชุ มกันนั้น และจัดส่งรายงานการประชุม ดังกล่ าวให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์ และสํานักงาน
ก.ล.ต.ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันประชุมผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิ
2.11. ในการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ หรือผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมายจากบริษัทฯ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ และที่
ปรึกษาอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้ มอบหมายให้ เข้ าร่ วมประชุม มีสิทธิท่ีจะเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้ คาํ อธิบายในที่ประชุมผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิได้
2.12. บริษัทฯ จะเป็ นผู้ชาํ ระค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการจัดประชุมผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิท้งั หมด
2.13. บริษัทฯ จะแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดสิทธิตามมติท่ีประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธินับแต่วันที่ประชุมเพื่อลง
มติ และบริษัทฯ จะแจ้ งการแก้ ไขเพิ่มเติม ข้ อกําหนดสิทธิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ สาํ นักงาน ก.ล.ต. ตลาด
หลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิทราบภายใน 15 (สิบห้ า) วันนับตั้งแต่วันที่มีการแก้ ไข
เพิ่ ม เติ ม นั้ น ทั้ง นี้ บริ ษั ท ฯ จะแจ้ ง ให้ ผู้ ถื อ ใบสํา คั ญ แสดงสิท ธิท ราบผ่ า นทางระบบเผยแพร่ ข้ อ มู ล ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal) ในวันเดียวกันกับที่บริษัทฯ แจ้ งสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาด
หลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิและปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ ในข้ อ 3
2.14. กรณีท่ไี ม่สามารถจัดประชุมได้ ทนั ภายในอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ ถือว่าการดําเนินการประชุมสิ้นสุดลง
และไม่ได้ มกี ารจัดประชุมในครั้งนั้น
3. การแก้ไขเพิม่ เติมสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ
3.1. การแก้ ไขในส่วนที่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ ง หรือที่ต้องดําเนินการให้ เป็ นไปตาม
กฎหมาย หรือกรณีการปรับสิทธิตามข้ อกําหนดสิทธิน้ ี
การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกําหนดสิทธิในเรื่องที่เห็นได้ ว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยชัด
แจ้ ง หรือในส่วนซึ่งไม่ทาํ ให้ สทิ ธิของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิด้อยลง หรือเพื่อให้ เป็ นไปตามบทบัญญัติหรือ
หลักเกณฑ์ท่ีกาํ หนดในกฎหมายว่ าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง กฏ
ระเบียบ หรือข้ อบังคับ หรือคําสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือ ประกาศหรือข้ อบัง คับของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่
เกี่ยวข้ อง หรือกรณีการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5 ให้ บริษัทกระทําได้ โดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมจาก
ที่ประชุมผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่แก้ ไขข้ อกําหนดสิทธิในเรื่องอัตราการใช้ สทิ ธิ ราคาการใช้ สทิ ธิ และอายุของใบสําคัญแสดง
สิทธิ ยกเว้ นการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5
3.2. การแก้ ไขเพิ่มเติมในกรณีอ่นื
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การแก้ ไขเพิ่ มเติมข้ อกําหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้ อ 3.1 ต้ องได้ รับความยินยอมของบริษัทฯ และที่
ประชุมผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิ
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่กาํ หนดในข้ อ 3.2 จะต้ องได้ รับความยินยอม
จากที่ประชุมผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิด้วยคะแนนเสียง ตามที่ระบุในข้ อ 2.7
เงื่อนไขในการดําเนินการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดสิทธิ
การแก้ ไ ขเพิ่ มเติม ข้ อ กําหนดสิท ธิไ ม่ ว่ า ในกรณี ใด จะต้ องไม่ ขัดหรือ แย้ ง กับ ข้ อ กํา หนดตามประกาศ ทจ.
34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ของสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งที่จะเพิ่มเติมภายหลัง เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผัน
ทั้งนี้บริษัทฯ จะดําเนินการแจ้ งให้ สาํ นักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทราบถึงการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดสิทธิและจะจัดส่งข้ อกําหนดสิทธิท่มี ีการแก้ ไขเพิ่มเติมดังกล่าวภายใน 15 (สิบ
ห้ า) วันนับจากวันที่มกี ารแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดสิทธิตาม ข้ อ 3.1 และ 3.2 (แล้ วแต่กรณี)
บริษัทฯ จะแจ้ งให้ ผ้ ถู อื ใบสําคัญแสดงสิทธิทราบถึงการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดสิทธิดังกล่าวตาม ข้ อ 3.1 และ 3.2
ผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal) ในวันเดียวกันกับที่บริษัทฯ แจ้ ง
สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ และจะจัดส่งข้ อกําหนดสิทธิท่แี ก้ ไข
เพิ่มเติมให้ แก่ผ้ ถู อื ใบสําคัญแสดงสิทธิเมื่อได้ รับการร้ องขอภายใน 15 (สิบห้ า) วันนับจากวันที่ได้ รับการร้ องขอเป็ น
หนังสือจากผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิ และจะจัดให้ มกี ารเก็บรักษาสําเนาข้ อกําหนดสิทธิท่ีแก้ ไขเพิ่มเติม ณ สํานักงาน
ใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อให้ ผ้ ถู อื ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถขอตรวจสอบสําเนาข้ อกําหนดสิทธิท่แี ก้ ไขเพิ่มเติมได้ ในวัน
และเวลาทําการของสถานที่ดงั กล่าว
4. การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ
4.1. การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิท่มี ไิ ด้ ฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
4.1.1 การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิระหว่ างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เมื่อผู้
โอนใบสําคัญแสดงสิทธิซ่ึงเป็ นผู้ท่สี มุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิระบุช่ ือเป็ นเจ้ าของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ จํานวนที่จะทําการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้ ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่อง
ครบถ้ วนจากผู้ท่ปี รากฏชื่อดังกล่าว (แล้ วแต่กรณี) ได้ ส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ รู ับโอนโดยลง
ลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนไว้ ด้วย
4.1.1.1 ผลการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิระหว่ างผู้รับโอนกับบริษัท การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิจะใช้
ยันกับบริษัทได้ กต็ ่ อเมื่อนายทะเบียนได้ รั บคําขอลงทะเบียนการโอนใบสําคัญแสดงสิท ธิ
พร้ อมทั้งใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีผ้ ูรับโอนใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ลงลายมือชื่อเป็ นผู้รับโอนใน
ด้ านหลังของใบสําคัญแสดงสิทธิน้นั ครบถ้ วนแล้ ว
4.1.1.2 ผลของการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิระหว่ างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนใบสําคัญ
แสดงสิทธิจะใช้ ยันกับบุคคลภายนอกได้ กต็ ่อเมื่อนายทะเบียนได้ ลงทะเบียนการโอนใบสําคัญ
แสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิเรียบร้ อยแล้ ว
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4.1.2 การขอลงทะเบียนการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ จะต้ องกระทํา ณ สํานักงานใหญ่ของนายทะเบียนในวัน
และเวลาทําการของนายทะเบียน และจะต้ องทําตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนกําหนดโดยผู้ขอ
ลงทะเบียนจะต้ องส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิท่ลี งลายมือชื่อครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้ น พร้ อมทั้ง
หลักฐานอื่นๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้ องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบสําคัญแสดง
สิท ธิใ นสมุ ด ทะเบีย นผู้ ถือ ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ อย่ า งไรก็ดี นายทะเบียนมีสิท ธิป ฏิเ สธไม่ รั บ คํา ขอ
ลงทะเบียนการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ หากนายทะเบียนเห็นว่าการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิน้ันไม่ชอบ
ด้ วยกฎหมาย
4.2. สําหรับ การโอนใบสําคัญแสดงสิท ธิท่ีฝากไว้ กับ ศูน ย์รั บฝากหลัก ทรั พย์ ให้ เป็ นไปตามข้ อบัง คับ ของตลาด
หลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
5. เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ
การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรืออัตราการใช้ สิทธิจะไม่สามารถทําได้ เว้ นแต่จะเป็ นการปรับสิทธิ เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ให้ ด้อยไปกว่าเดิม โดยบริษัทจะดําเนินการปรับราคาการใช้
สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิซ้ ือหุ้ น สามัญตลอดอายุ ของใบสําคัญแสดงสิท ธิ เมื่อ เกิดเหตุการณ์ใ ดเหตุก ารณ์หนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
5.1. เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็ นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยก
หุ้นของบริษัทฯ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่ได้ มี
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
(1) ราคาการใช้ สทิ ธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Price 1 = Price 0 x (Par 1)
Par 0
(2) อัตราการใช้ สทิ ธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Ratio 1 = Ratio 0 x (Par 0)
Par 1
โดยที่
Price 1 คือ ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0 คือ ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1 คือ อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0 คือ อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Par 1
คือ มูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง
Par 0
คือ มูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง
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5.2. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลใน
วงจํากัด โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่าํ กว่าร้ อยละ 90 (เก้ าสิบ) ของ “ราคาตลาดของหุ้น
สามัญบริษัท” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิจะมีผลบังคับทันทีต้งั แต่วันแรกที่ผ้ ูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ได้ รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ข้ นึ เครื่องหมาย
XR) สําหรับกรณีท่เี ป็ นการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู อื หุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้น
สามัญที่ออกใหม่ให้ แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด แล้ วแต่กรณี
“ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คํานวณได้ จากจํานวนเงินทั้งหมดที่บริษัทจะได้ รับจากการเสนอ
ขายหุ้นสามัญ หักด้ วยค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหลักทรัพย์ท่ีออกนั้น (ถ้ ามี) หารด้ วยจํานวนหุ้น
สามัญที่ออกใหม่ท้งั หมด
อนึ่งในกรณีท่ีเมื่อมีการเสนอขายหุ้ นสามัญที่ออกใหม่พร้ อมกันมากกว่ า 1 ราคาการเสนอขายในเงื่อนไขที่
จะต้ องจองซื้อหุ้นดังกล่าวด้ วยกัน ให้ นาํ ราคาทุกราคาและจํานวนหุ้นที่ออกใหม่ท้งั หมดมาคํานวณเป็ นราคา
เฉลี่ยต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีท่ีการเสนอขายพร้ อมกันดังกล่ าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ต้องจองซื้อ
ด้ วยกัน ให้ นาํ จํานวนหุ้นและราคาเสนอขายที่ต่าํ กว่าร้ อยละ 90 (เก้ าสิบ) ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของ
บริษัท” มาคํานวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น
“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ได้ กาํ หนดไว้ เท่ากับ ราคาเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของหุ้นสามัญบริษัทที่มกี าร
ซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ 15 (สิบห้ า) วันทําการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ ในการคํานวณ ซึ่งราคาตลาด
เฉลี่ยถ่วงนํา้ หนัก เท่ากับ มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหารด้ วยจํานวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มี
การซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์
“วันที่ใช้ ในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผ้ ูซ้ ือหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่
(วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ข้ ึนเครื่องหมาย XR) สําหรับกรณีท่เี ป็ นการเสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม (Right
Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้ นสามัญที่ออกใหม่ สาํ หรับกรณีท่ีเป็ นการเสนอขายให้ แ ก่
ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีท่เี ป็ นการเสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจํากัด แล้ วแต่กรณี ในกรณีท่ไี ม่สามารถ
หา “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะ
ดําเนินการกําหนดราคายุตธิ รรมเพื่อใช้ ในการคํานวณแทน
“ราคายุตธิ รรม” หมายถึง ราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่สาํ นักงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ
(1) ราคาการใช้ สทิ ธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX]
[MP x (A + B)]
(2) อัตราการใช้ สทิ ธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP x (A + B)]
[(A x MP) + BX]
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โดยที่
Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
A

B
BX

ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
จํานวนหุ้นสามัญที่ได้ เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
เพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ก่อนวันแรกของ
การเสนอขายหุ้ นสามัญที่ออกใหม่ แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขาย
ให้ แก่บุคคลในวงจํากัด แล้ วแต่กรณี
คือ จํานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายแก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม และ/หรือ แก่ประชาชน
ทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจํากัด
คือ จํานวนเงินที่จะได้ รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์น้ัน
(ถ้ ามี) ทั้งจากการเสนอขายให้ แก่ผ้ ูถอื หุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป
และ/หรือ เสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจํากัด

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

5.3. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้ แก่ผ้ ถู อื หุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/
หรือ บุคคลในวงจํากัดโดยที่หลักทรัพย์น้ันมีสทิ ธิท่จี ะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญได้ หรือ ให้ สทิ ธิใน
การจองซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญ โดยที่ราคาเฉลี่ยต่อหุ้น
ของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่ าว ตํ่ากว่ าร้ อยละ 90 (เก้ าสิบ) ของ “ราคาตลาดของหุ้ น
สามัญของบริษัทฯ”
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ และอัตราการใช้ สิทธิจะมีผลบังคับทันทีต้ัง แต่วันแรกที่ผ้ ูถือหุ้ นสามัญจะ
ไม่ได้ รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสทิ ธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ หรือให้ สทิ ธิ
ในการจองซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ข้ ึนเครื่องหมาย XR) สําหรับกรณีท่ีเป็ นการเสนอขาย
ให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสทิ ธิท่จี ะ
แปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญได้ หรือให้ สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้ กับประชาชน
ทั่วไป และ/หรือ กรณีท่เี ป็ นการเสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจํากัด แล้ วแต่กรณี
“ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” คํานวณได้ จากจํานวนเงินที่บริษัทจะได้ รับจากการขาย
หลักทรัพย์ ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุ้ นสามัญ หรือ ให้ สิทธิในการจองซื้อหุ้ นสามัญ หั กด้ ว ย
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์น้นั (ถ้ ามี) รวมกับเงินที่จะได้ รับจากการใช้ สทิ ธิซ้ อื หุ้นสามัญนั้น หาร
ด้ วยจํานวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิน้นั
“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้ อ 5.2 ข้ างต้ น
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“วันที่ใช้ ในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผ้ ซู ้ อื หุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ ที่ออกใหม่
ใดๆ ที่ให้ สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ หรือให้ สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สําหรับกรณีท่ีเป็ นการเสนอขาย
หลักทรัพย์ดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ท่อี อก
ใหม่ใดๆ ที่ให้ สทิ ธิแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ หรือให้ สทิ ธิในการซื้อหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ
กรณีท่เี ป็ นการเสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจํากัด แล้ วแต่กรณี
(1) ราคาการใช้ สทิ ธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX]
[MP x (A + B)]
(2) อัตราการใช้ สทิ ธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP x (A+B)]
[(A x MP) + BX]
โดยที่
Price 1 คือ ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0 คือ ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1 คือ อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0 คือ อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP
คือ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
A
คือ จํานวนหุ้นสามัญที่ได้ เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
เพื่ อการจองซื้อหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุ้ น
สามัญได้ หรือให้ สทิ ธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ก่อนวัน
แรกของการเสนอขายหลั ก ทรั พ ย์ ท่ี อ อกใหม่ ท่ี มี สิ ท ธิ ท่ี จ ะแปลงสภาพ หรื อ
เปลี่ยนเป็ นหุ้ นสามัญได้ หรือให้ สิทธิในการจองซื้อหุ้ นสามัญ กรณีเสนอขายต่ อ
ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจํากัด แล้ วแต่กรณี
B
คือ จํานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิของหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสทิ ธิท่จี ะ
แปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญได้ หรือให้ สทิ ธิในการจองซื้อหุ้นสามัญตามที่
เสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้ นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่ อประชาชนทั่วไป และ/หรือ
เสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจํากัด
BX
คือ จํานวนเงินที่จะได้ รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์ใดๆ
ที่ให้ สทิ ธิท่จี ะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญได้ หรือให้ สทิ ธิในการจองซื้อหุ้น
สามัญ สําหรับการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู อื หุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป
และ/หรือเสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจํากัด รวมกับเงินที่จะได้ รับจากการใช้ สิทธิ
แปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญได้ หรือให้ สทิ ธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ
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5.4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็ นหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู อื หุ้นของบริษัท การเปลี่ยนแปลงราคา
การใช้ สทิ ธิ และอัตราการใช้ สทิ ธิจะมีผลบังคับทันทีต้งั แต่วันแรกที่ผ้ ซู ้ อื หุ้นสามัญจะไม่มสี ทิ ธิรับหุ้นปั นผล (วัน
แรกที่ตลาดหลักทรัพย์ข้ นึ เครื่องหมาย XD)
(1) ราคาการใช้ สทิ ธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Price 1 = Price 0 x A
(A + B)
(2) อัตราการใช้ สทิ ธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Ratio 1 = Ratio 0 x (A + B)
A
โดยที่
Price 1 คือ ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0 คือ ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1 คือ อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0 คือ อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
A
คือ จํานวนหุ้นสามัญที่ได้ เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล
B
คือ จํานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล
5.5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้ อยละ 80 (แปดสิบ) ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้ และเกินกว่าอัตราร้ อยละ 80 (แปดสิบ) ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม
ของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สิทธิจะมีผลบังคับทันทีต้ังแต่วันแรกที่ผ้ ูซ้ ือหุ้น
สามัญจะไม่มสี ทิ ธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ข้ นึ เครื่องหมาย XD)
ทั้งนี้ อัตราร้ อยละของเงินปั นผลที่จ่ายให้ กับผู้ ถือหุ้ น คํานวณโดยนําเงินปั น ผลที่จ่ ายออกจริง จากผลการ
ดําเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หารด้ วยกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษี
เงินได้ ของผลการดําเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกัน กรณีท่เี ทียบกับกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ หรือหารด้ วยกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงิน
ได้ กรณีท่เี ทียบกับงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ โดยที่เงินปั นผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าวให้
รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบัญชีดงั กล่าวด้ วย
วัน ที่ใ ช้ ใ นการคํา นวณ หมายถึง วั น แรก ที่ผ้ ู ซ้ ื อหุ้ น สามัญ จะไม่ ไ ด้ รั บ สิท ธิใ นเงิ น ปั นผล (วั น แรกที่ต ลาด
หลักทรัพย์ข้ นึ เครื่องหมาย XD)
(1) ราคาการใช้ สทิ ธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Price 1 = Price 0 x [MP – (D – R)]
MP
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(2) อัตราการใช้ สทิ ธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Ratio 1 =
Ratio 0 x MP
[MP – (D – R)]
โดยที่
Price 1 คือ ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0 คือ ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1 คือ อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0 คือ อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP
คือ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
D
คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผ้ ถู อื หุ้น
R
คือ เงินปั นผลต่อหุ้นที่จ่าย หากนํากําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ
หลังหักภาษีเงินได้ ในอัตราร้ อยละ 80 (แปดสิบ) หารด้ วยจํานวนหุ้นทั้งหมดที่มี
สิทธิได้ รับเงินปันผล หรือ หากนํากําไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลักหัก
ภาษีเงินได้ ในอัตราร้ อยละ 80 (แปดสิบ) หารด้ วยจํานวนหุ้นทั้งหมดที่มีสทิ ธิได้ รับ
เงินปันผล แล้ วแต่การคํานวณใดจะสูงกว่า
5.6. ในกรณีท่มี ีเหตุการณ์ใดๆ อันทําให้ ผลตอบแทนใดๆ ที่ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดง
สิทธิจะได้ รับเมื่อมีการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้ กาํ หนดอยู่
ในข้ อ 5.1 ถึงข้ อ 5.5 ดังกล่าวข้ างต้ น ให้ บริษัทพิจารณาเพื่อกําหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สทิ ธิ และ/
หรือ อัตราการใช้ สทิ ธิ (หรือปรับจํานวนหน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้ สทิ ธิ) ใหม่อย่างเป็ นธรรม
โดยไม่ทาํ ให้ สทิ ธิของผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ ถอื ว่าผลการพิจารณานั้นเป็ นที่ส้ นิ สุด และ
ให้ บริษัทแจ้ ง ให้ สาํ นักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลั กทรัพย์ และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ ทราบถึง
รายละเอีย ดดั ง กล่ า ว ด้ ว ยภายในระยะเวลา 15 (สิ บ ห้ า) วั น นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่มี เ หตุ ใ ห้ ต้ อ งดํา เนิ น การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ สทิ ธิดงั กล่าว
5.7. การคํานวณเปลี่ยนราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิตามข้ อ 5.1 ถึงข้ อ 5.6 เป็ นอิสระต่อกันและจะคํานวณ
การเปลี่ยนแปลงตามลําดับเหตุการณ์ก่อนหลังของการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
สําหรับในกรณีท่มี เี หตุการณ์ต่างๆ จะเกิดขึ้นพร้ อมกันให้ คาํ นวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลําดับดังนี้ คือ ข้ อ 5.1
ข้ อ 5.5 ข้ อ 5.4 ข้ อ 5.2 ข้ อ 5.3 และข้ อ 5.6 โดยในแต่ละลําดับครั้งที่มีการคํานวณการเปลี่ยนแปลงให้ คง
สภาพของราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิเป็ นทศนิยม 3 (สาม) ตําแหน่ง
5.8. การคํานวณการเปลี่ยนแปลงการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิตามข้ อ 5.1 ถึงข้ อ 5.6 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งทําให้ ราคาการใช้ สิทธิใหม่สูงขึ้นและอัตราการใช้ สิทธิลดลง เว้ นแต่กรณีการรวมหุ้ น สําหรับการคํานวณ
จํานวนเงินจากการใช้ สิทธิ จะคํานวณจากราคาการใช้ สิทธิใหม่ หลังจากเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 (สาม)
ตําแหน่ ง) คูณกับจํานวนหุ้นสามัญ (จํานวนหุ้ นสามัญคํานวณได้ จาก อัตราการใช้ สิทธิใหม่ คูณกับจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่แี สดงความจํานงการใช้ สทิ ธิ เมื่อคํานวณได้ จาํ นวนหุ้นออกมาเป็ นเศษหุ้นให้ ตัดเศษของ
หุ้นนั้นทิ้ง) ในกรณีจาํ นวนเงินที่คาํ นวณได้ จากการใช้ สทิ ธิมเี ศษของบาทให้ ตดั เศษของบาททิ้ง
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ทั้งนี้ ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิจนเป็ นผลทําให้ ราคาการใช้ สิทธิใหม่ท่ีคาํ นวณตามสูตรมี
ราคาตํ่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่จี ะปรับราคา
การใช้ สทิ ธิใหม่เพียงเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญเท่านั้น สําหรับอัตราการใช้ สทิ ธิใหม่ให้ ใช้ อตั ราการใช้
สิทธิท่คี าํ นวณได้ ตามข้ อ 5.1 ถึงข้ อ 5.6 เช่นเดิม
5.9. บริษัทฯ อาจทําการปรับราคาการใช้ สทิ ธิควบคู่กบั การออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการ
ใช้ สทิ ธิกไ็ ด้ ทั้งนี้ หากบริษัทต้ องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริษัทฯ ต้ องยื่นมติท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ ออก
หุ้นรองรับการปรับสิทธิน้ ีอย่างเพียงพอต่อสํานักงานก.ล.ต ก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริษัทได้ รับอนุญาต
ให้ เสนอขายหุ้นรองรับ
5.10. การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิตามข้ อ 5.1 ถึงข้ อ 5.6 และ/หรือ การออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้ สทิ ธิตามข้ อ 5.9 บริษัทจะดําเนินการแจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ปรับสิทธิโดยบอกถึงเหตุผลที่ต้องมีการปรับสิทธิ รายละเอียดวิธกี ารคํานวณราคาการใช้ สทิ ธิใหม่ อัตราการ
ใช้ สทิ ธิใหม่ วันที่การปรับสิทธิมผี ลบังคับ และจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่อี อกทดแทนการปรับอัตราการใช้
สิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในวันทําการถัดจากวันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal) และแจ้ งต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
ภายใน 15 (สิบห้ า) วันนับแต่วันที่การปรับสิทธิมผี ลบังคับใช้
6. การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีที่บริษทั ฯ ไม่สามารถจัดให้มหี นุ้ เพือ่ รองรับการใช้สิทธิ
บริษัทฯ จะชดใช้ ค่าเสียหายให้ แก่ผ้ ูถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดดังนี้
6.1. บริษัทฯ จะชดใช้ ค่าเสียหายให้ เฉพาะผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิท่มี าแจ้ งความจํานงที่จะใช้ สทิ ธิในวันกําหนดการ
ใช้ สิทธิแต่ละครั้ง ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้ มีห้ ุนสามัญเพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้
อย่างเพียงพอ ยกเว้ น กรณีตามที่ระบุได้ ในข้ อจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้
สิทธิตามข้ อ 15
6.2. การชดใช้ ค่าเสียหายตามข้ อ 6.1 บริษัทฯ จะดําเนินการชดใช้ ให้ ภายใน 30 (สามสิบ) วันทําการ นับจากวันที่
กําหนดการใช้ สทิ ธิในครั้งนั้น ทั้งนี้ตามวิธกี ารและเงื่อนไขที่กาํ หนดโดยบริษัทฯ
อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใดๆ หากบริษัทฯ ได้ ทาํ การส่งเช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋ แลกเงินธนาคาร หรือคําสั่งจ่ายเงินของ
ธนาคาร ซึ่งขีดคร่ อมสั่งจ่ ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสําคัญสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ท่ีระบุในหนังสือ
แสดงความจํานงในการใช้ สิทธิโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ รับเงินค่าเสียหายคืนแล้ ว
โดยชอบและไม่มสี ทิ ธิเรียกร้ องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆอีกต่อไป
6.3. การคํานวณค่าเสียหายที่บริษัทฯ จะชดใช้ ให้ ผ้ ถู อื ใบสําคัญแสดงสิทธิตามข้ อ 6.1 มีสตู รการคํานวณ ดังนี้
ค่าเสียหายต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย เท่ากับ B x [MP – EP]
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โดยที่
B

คือ จํา นวนหุ้ น สามั ญ ที่ไ ม่ ส ามารถจั ด ให้ มี และ/หรื อ เพิ่ ม ขึ้ นได้ ตามอัต ราการใช้ สิท ธิท่ี
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย

MP

คือ ราคาเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในวันกําหนดการใช้ สทิ ธิในแต่ละรอบ ซึ่ง
ผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิมาแสดงความจํานงการใช้ สทิ ธิ
(ราคาเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ คํานวณจาก มูลค่าซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท
ฯ หารด้ วย จํานวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ท่หี ้ ุนสามัญของบริษัท
ฯ ทําการซื้อขายอยู่)
ในกรณีท่ไี ม่สามารถหา “ราคาเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในวันกําหนดการใช้ สทิ ธิ”
ตามที่กล่าวข้ างต้ นเนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในวันใช้ สิทธิ ก็ให้ ใช้ ราคาเฉลี่ยถ่วง
นํา้ หนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในวันที่ห้ ุนสามัญของบริษัทฯ มีการซื้อขายถัดไปจากวัน
กําหนดการใช้ สทิ ธิในแต่ละรอบ โดยใช้ หลักการคํานวณแบบเดียวกัน
EP

คือ ราคาการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือราคาการใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิหาก
มีการปรับราคาการใช้ สทิ ธิ

6.4. การชดใช้ ค่าเสียหายตามข้ อนี้ให้ ถอื เป็ นสิ้นสุด
6.5. ในกรณีท่ผี ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่มี ิใช่สัญชาติไทย (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ไม่สามารถใช้ สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิได้ เนื่องจากข้ อจํากัดในเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มใิ ช่สญ
ั ชาติไทย ซึ่งข้ อบังคับ
ของบริษัทกําหนดไว้ ว่า “หุ้นของบริษัทฯ ย่ อมโอนกันได้ อย่ างเสรีโดยไม่มีข้อจํากัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้ าวในขณะใด
ขณะหนึ่งต้ องมีจาํ นวนรวมกันไม่เกินกว่าร้ อยละสี่สบิ เก้ า (49) ของจํานวนหุ้นที่จาํ หน่ายได้ แล้ วทั้งหมดของบริษัทฯ การโอน
หุ้นรายใดที่จะทําให้ อตั ราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้ าวของบริษัทฯ เกินอัตราส่วนข้ างต้ น บริษัทฯ มีสทิ ธิปฏิเสธการโอนหุ้น
บริษัทฯ รายนั้นได้ ” ในกรณีเช่นนี้ บริษัทฯ จะไม่ชดเชยค่าเสียหาย หรือดําเนินการอื่นใดให้ แก่ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซ่ึงเป็ น
บุคคลที่มิใช่ สัญชาติไทย และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซ่ึงเป็ นบุคคลที่มิใช่ สัญชาติไทยไม่มีสิทธิเรียกร้ องค่าเสียหาย หรือ
เรียกร้ องให้ บริษัทฯ ชดใช้ ใดๆ ทั้งสิ้น
7. การดําเนินการกรณีที่มีเศษของหุน้
ในกรณีท่มี กี ารเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้ สทิ ธิตามเกณฑ์การปรับอัตราการใช้ สทิ ธิตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ
และมีเศษของจํานวนหุ้นสามัญที่จะได้ รับจากการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิให้ ตดั เศษของหุ้นนั้นทิ้ง
8. มติที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ อนุมตั ิการออกหุน้ เพือ่ รองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2557 ซึ่งได้ ประชุมเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 1,540,000,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิ MONO-W1
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9. รายละเอียดเกี่ยวกับหุน้ สามัญที่ออกใหม่เพือ่ รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญที่ออกใหม่ ครั้งที่ 1
(“MONO-W1”)
จํานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้ ไม่เกิน 1,540,000,000 หุ้น
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ
0.10 บาท
ราคาการใช้ สทิ ธิห้ ุนละ

2.50 บาทต่ อ หุ้ น เว้ นแต่ ก รณี มี ก าร
ปรับราคาการใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไข
การปรับสิทธิ

10. สถานะและสิทธิของหุน้ สามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้ วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ ตามจํานวนหุ้นสามัญที่
ออกใหม่สาํ หรับการใช้ สทิ ธิในแต่ละครั้งโดยเร็ว ทั้งนี้ภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้ รับชําระค่าหุ้น
ตามจํานวนที่มีการใช้ สทิ ธิแต่ละครั้ง และบริษัทฯ จะดําเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ไี ด้ ใช้ สทิ ธิน้ัน
เข้ าเป็ นผู้ถอื หุ้นสามัญของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถอื หุ้นตามจํานวนหุ้นสามัญที่คาํ นวณได้ จากการใช้ สทิ ธิในครั้งนั้น
หุ้นสามัญใหม่ท่อี อกเนื่องจากการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ ที่ได้ ออกไปก่อนหน้ าแล้ วทุกประการ นับตั้งแต่วันที่มีการจดแจ้ งชื่อของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือผู้รับ
สิทธิแทนเป็ นผู้ถอื หุ้นของบริษัทฯ และจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้ วเนื่องจากการออกหุ้นสามัญใหม่จากการใช้ สทิ ธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิกบั กระทรวงพาณิชย์แล้ ว
11. สถานภาพของผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงความจํ านงใช้สิทธิ
สถานะของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีอยู่ระหว่ างวันที่ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงความจํานงใช้ สิทธิ และวันก่อนที่
กระทรวงพาณิชย์ จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนการชําระแล้ ว อันเนื่องมาจากการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจะมี
สถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ยี ังไม่ได้ แสดงความจํานงใช้ สทิ ธิ และสถานภาพจะสิ้นสุดลงใน
วันที่กระทรวงพาณิชย์ได้ รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้ ว อันเนื่องมาจากการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิข้างต้ น
แล้ ว ในกรณีท่บี ริษัทฯ มีการปรับราคาการใช้ สทิ ธิ และ/หรือ อัตราการใช้ สทิ ธิในช่วงที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ นาํ หุ้นสามัญ
ที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ไี ด้ ทาํ การ
ใช้ สทิ ธิแล้ วจะได้ รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทฯ จะดําเนินการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญ
แสดงสิทธิโดยเร็วที่สดุ ตามจํานวนที่ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้ รับหากราคาที่ปรับใหม่น้ันมีผลบังคับใช้
โดยหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มใหม่อาจได้ รับช้ ากว่าหุ้นสามัญที่ได้ รับก่อนหน้ านี้แล้ ว แต่ไม่เกิน 45 (สี่สบิ ห้ า) วันนับจาก
วันที่มกี ารปรับสิทธิ
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12. ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย
บริษัทฯ จะดําเนินการยื่นคําขออนุ ญาตให้ ตลาดหลักทรัพย์พิจารณารับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษั ทฯ เป็ นหลัก ทรั พย์ จดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพ ย์ท่ีห้ ุ น สามัญของบริ ษัท ฯ ทําการซื้อ ขายอยู่ ภายใน 30
(สามสิบ) วันนับตั้งแต่วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
13. การดําเนินการหากมีหนุ้ ที่จดั สรรไว้คงเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย
หากมีห้ ุนสามัญที่เหลือจากการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งสุดท้ าย คณะกรรมการหรือ คณะกรรมการ
บริหาร จะเสนอผ่านที่ประชุมผู้ถอื หุ้น เพื่อพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ต่อไป ทั้งนี้ ให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนด เงื่อนไข และวิธกี ารที่เกี่ยวข้ องกับ พ.ร.บ บริษัทมหาชน ประกาศของตลาด
หลักทรัพย์ และสํานักงาน ก.ล.ต.
14. ตลาดรองของหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุน้ สามัญของบริษทั
บริษัทฯ จะดําเนินการขออนุญาตนําหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ ือหุ้นสามัญเข้ าซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ท่หี ้ ุนสามัญของบริษัททําการซื้อขายอยู่ ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันครบกําหนดใช้ สทิ ธิซ่ึงผู้
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ ือหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง
15. ข้อจํ ากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ ข้อจํ ากัดการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ และข้อจํ ากัดการโอนหุน้
15.1. ข้ อจํากัดในการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ และข้ อจํากัดการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัทฯ ไม่มขี ้ อจํากัดในการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตามบริษัทมีข้อจํากัดการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ หากการใช้ สิทธิดังกล่ าวจะทําให้ บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ท่ีบริษัทฯ จะพึงได้ รับตาม
กฎหมาย และมีข้อจํากัดอันสืบเนื่องมาจากข้ อบังคับของบริษัทว่าด้ วยเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่
มิใช่สญ
ั ชาติไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้
15.1.1. บริษัทฯ จะไม่ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่เี ป็ นบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย
ซึ่งได้ ดาํ เนินการใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิตามข้ อ 1.2.8 หากการใช้ สทิ ธิ
ดังกล่าวจะทําให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยมีจาํ นวนเกินกว่าร้ อยละ 49 ของ
จํานวนหุ้นที่จาํ หน่ายได้ แล้ วทั้งหมดของบริษัทฯ ตามที่ระบุในข้ อบังคับของบริษัทฯ
15.1.2. หากข้ อจํากัดตามข้ อ 15.1.1 ข้ างต้ นมีผลทําให้ ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่เี ป็ นบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติ
ไทย (บุคคลธรรมดาและ / หรือนิตบิ ุคคล) ที่ได้ ดาํ เนินการใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการแจ้ งความจํานง
การใช้ สทิ ธิตามข้ อ 1.2.8 ไม่สามารถใช้ สทิ ธิได้ ตามจํานวนที่ระบุในใบแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิซ้ อื
หุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการส่งเงินที่เหลือในส่วนที่ไม่
สามารถใช้ สทิ ธิได้ คนื ให้ แก่ผ้ ูถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิท่เี ป็ นบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยดังกล่าวโดยไม่มี
ดอกเบี้ยภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันกําหนดการใช้ สทิ ธิในครั้งนั้น ๆ ทั้งนี้ ตามวิธกี ารและ
เงื่อนไขที่กาํ หนดโดยบริษัทฯ
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15.1.3. ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเป็ นบุคคลที่มิใช่ สัญชาติไทยจะไม่ได้ รับการชดเชยหรือชดใช้ ไม่ว่าใน
รูปแบบใดจากบริษัทฯ และตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ ในกรณีท่ไี ม่สามารถใช้ สทิ ธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้ อจํากัดเรื่องอัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่
สัญชาติไทยตามข้ อ 15.1.1 ข้ างต้ น
15.2. ข้ อจํากัดในการโอนหุ้น
หุ้นของบริษัทฯ โอนได้ อย่างเสรีโดยไม่มขี ้ อจํากัด เว้ นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็ นเหตุให้ มบี ุคคลที่มใิ ช่สญ
ั ชาติไทย
ถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ เกินกว่าร้ อยละ 49 ของจํานวนหุ้นที่จาํ หน่ายได้ แล้ วทั้งหมดของบริษัท การโอนหุ้นราย
ใดที่จะทําให้ อตั ราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยในบริษัทฯ เกินอัตราส่วนข้ างต้ น บริษัทฯ มี
สิทธิท่จี ะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นรายนั้นได้
16. การจอง การจํ าหน่าย และการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
16.1. วิธกี ารเสนอขายหลักทรัพย์
การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ไม่ผ่านผู้จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย เนื่องจากเป็ นการ
เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู อื หุ้นเดิมโดยไม่คดิ มูลค่า
16.2. วิธกี ารจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
ออกให้ แก่ผ้ ถู อื หุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 14
หุ้นเดิม (ตามปรากฏในทะเบียน ณ 22 สิงหาคม 2557) ต่อ 15 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ ได้
กําหนดวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้ นที่มีสิทธิรับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (Record
Date) ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 และให้ รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนและพัก
การโอนหุ้นใน วันที่ 22 สิงหาคม 2557 ในการคํานวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้ รับการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว ทั้งนี้หากปรากฏว่ามีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิน้อยกว่า 1 หน่วย บริษัทฯ ก็จะ
ทําการปัดเศษขึ้นเป็ น 1 หน่วย
16.3. วันและวิธกี ารจองและการชําระเงินค่าจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ
เนื่องจากใบสําคัญแสดงสิทธิออกให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า ดังนั้น จึงไม่มีวันจอง วิธีการจองและ
การชําระเงินค่าจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ
16.4. ผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์
- ไม่มี –
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17. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์ใบสําคัญแสดงสิทธิ และการส่งมอบหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดง
สิทธิ
17.1. การส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัทฯ จะดําเนินการส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถอื หุ้น ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2557 โดยบริษัทฯ จะดําเนินการออกและส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิ
ตามรายละเอียดและขั้นตอน ดังต่อไปนี้
17.1.1. กรณีผ้ ถู อื หุ้นเดิมไม่มบี ญ
ั ชีซ้ อื ขายหลักทรัพย์กบั บริษัทหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด จะส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํานวนที่
ได้ รับจัดสรรให้ แก่ผ้ ูท่ไี ด้ รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยู่ท่รี ะบุในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นภายใน 15 (สิบห้ า) วันทําการนับแต่วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีน้ ี ผู้ท่ี
ได้ รั บ การจั ด สรรจะไม่ ส ามารถขายใบสํา คั ญ แสดงสิท ธิท่ีไ ด้ รั บ การจั ด สรรในครั้ ง นี้ ในตลาด
หลักทรัพย์ท่หี ้ ุนสามัญของบริษัทฯ ทําการซื้อขายอยู่ได้ จนกว่าจะได้ รับใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอาจ
ได้ รับภายหลังจากที่ใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ท่หี ้ ุนสามัญของ
บริษัทฯ ทําการซื้อขายอยู่
17.1.2. กรณีผ้ ถู อื หุ้นเดิมมีบญ
ั ชีซ้ ือขายหลักทรัพย์กบั บริษัทหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิฝากไว้ กบั “บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึก
ยอดบัญชีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีบริษัทหลักทรัพย์น้ันฝากหลักทรัพย์อยู่ ในขณะเดียวกัน
บริษัทหลักทรัพย์น้ันก็จะบันทึกยอดบัญชีจาํ นวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีผ้ ูท่ไี ด้ รับจัดสรรฝากไว้ และ
ออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรภายใน 7 (เจ็ด) วันทําการ นับจากวันออก
ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ ในกรณีน้ ี ผู้ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรจะสามารถขายใบสํา คัญ แสดงสิท ธิใ นตลาด
หลักทรัพย์ท่หี ้ ุนสามัญของบริษัทฯ ทําการซื้อขายอยู่ได้ ทนั ทีท่ตี ลาดหลักทรัพย์อนุมัติให้ ใบสําคัญ
แสดงสิทธิของบริษัททําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ท่หี ้ ุนสามัญของบริษัททําการซื้อขายอยู่
ทั้งนี้ ชื่อของผู้ถอื หุ้นที่ได้ รับการจัดสรรจะต้ องตรงกับชื่อเจ้ าของบัญชีซ้ ือขายหลักทรัพย์ท่ผี ้ ูท่ไี ด้ รับ
การจัดสรรประสงค์ท่จี ะฝากใบสําคัญแสดงสิทธิไว้ มิฉะนั้นแล้ ว บริษัทขอสงวนสิทธิท่จี ะดําเนินการ
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ทู ่ไี ด้ รับการจัดสรรตามข้ อ 17.1.1 แทน
17.1.3. กรณีผ้ ถู อื หุ้นเดิมมีบญ
ั ชีซ้ อื ขายหลักทรัพย์กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิฝากไว้ กบั ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิตาม
จํา นวนที่ได้ รั บ การจัด สรรไว้ ในบัญ ชี ข องบริ ษั ท ผู้ อ อกหลั ก ทรั พย์ ส มาชิ ก เลขที่ 600 และออก
หลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ ูท่ีได้ รับการจัดสรรภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดง
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สิทธิ เมื่อผู้ถือหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิต้องการขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้น
ดังกล่ าวจะต้ องถอนใบสําคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชี 600 ดังกล่ าว โดยต้ องติดต่อผ่านบริษัท
หลักทรัพย์ท่วั ไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดําเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/
หรือ บริษัทหลักทรัพย์น้ันๆ กําหนด ดังนั้นในกรณีน้ ี ผู้ถือหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรจะสามารถขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ท่หี ้ ุนสามัญของบริษัทฯ ทําการซื้อขายอยู่ได้ ทันทีท่ีตลาด
หลักทรัพย์อนุ ญาตให้ ใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ทําการซื้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ท่หี ้ ุน
สามั ญ ของบริ ษั ท ฯ ทํา การซื้ อขายอยู่ แ ละผู้ ถื อ หุ้ นที่ไ ด้ รั บ การจั ด สรรใบสํา คั ญ แสดงสิ ท ธิไ ด้
ดําเนินการถอนใบสําคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ ว
17.2. การส่งมอบหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในการใช้ สทิ ธิซ้ อื หุ้นสามัญของบริษัทตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ใี ช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นสามัญ
สามารถเลือกให้ บริษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
17.2.1. ในกรณีท่ผี ้ ถู อื ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ไี ด้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ โดยให้
ออกใบหุ้นในนามของผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจํานวน
ที่ใช้ สทิ ธิแก่ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยู่ท่รี ะบุไว้ ในสมุด
ทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 (สิบห้ า) วันทําการนับจากวันครบกําหนดการใช้ สทิ ธิแต่
ละครั้ง ในกรณีน้ ีผ้ ูถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะใช้ สทิ ธิซ้ อื หุ้นสามัญจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่เกิด
จากการใช้ สทิ ธิในตลาดหลักทรัพย์ท่หี ้ ุนสามัญของบริษัททําการซื้อขายอยู่ได้ จนกว่าจะได้ รับใบหุ้น
ซึ่งอาจจะได้ รับภายหลังจากที่ห้ ุนสามัญที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิได้ รับอนุญาตให้ เข้ าทําการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ท่หี ้ ุนสามัญของบริษัทฯ ทําการซื้อขายอยู่
17.2.2. ในกรณีท่ีผ้ ู ถือ ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิท่ีไ ด้ รั บ การจั ด สรรหุ้ น ไม่ ป ระสงค์จ ะขอรับ ใบหุ้ น สามัญ แต่
ประสงค์จะใช้ บริการศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิประสงค์ท่จี ะฝากหุ้นสามัญ
ที่เกิดจากการใช้ สิทธิไว้ ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซ่ึงผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซ้ ือขาย
หลักทรัพย์อยู่ ในกรณีน้ ศี ูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดําเนินการนําหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิฝาก
ไว้ กับ “บริ ษั ท ศู น ย์ รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จํา กัด เพื่ อ ผู้ ฝ าก” และศู น ย์ รั บ ฝาก
หลั ก ทรั พ ย์ จ ะบัน ทึก ยอดบั ญ ชี จํา นวนหุ้ นสามัญ ที่บ ริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ น้ั น ฝากหุ้ น สามัญ อยู่ ใน
ขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์น้ัน ก็จะบันทึกยอดบัญชีจาํ นวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์น้ัน
ฝากหุ้นสามัญอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์น้นั ก็จะบันทึกยอดบัญชีจาํ นวนหุ้นสามัญที่ผ้ ูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ไี ด้ รับการจัดสรรหุ้นฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ ูจองซื้อที่ได้ รับ
การจัดสรรภายใน 7 (เจ็ด) วันทําการ นับจากวันครบกําหนดการใช้ สทิ ธิในแต่ละครั้ง ในกรณีน้ ีผ้ ู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ไี ด้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญจะสามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิใน
ตลาดหลักทรัพย์ท่หี ้ ุนสามัญของบริษัทฯ ทําการซื้อขายอยู่ได้ ทันทีท่ตี ลาดหลักทรัพย์อนุ ญาตให้ ห้ ุน
สามัญที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิทาํ การซื้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ท่หี ้ ุนสามัญของบริษัททําการซื้อขายอยู่
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
ในกรณีท่ีผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ใี ช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นสามัญเลือกให้ บริษัทดําเนินการตามข้ อ 17.2.2
ชื่ อ ของผู้ ถื อ ใบสํา คั ญ แสดงสิท ธิท่ีไ ด้ รั บ การจั ด สรรหุ้ น จะต้ อ งตรงกับ ชื่ อ เจ้ า ของบั ญ ชี ซ้ ื อขาย
หลักทรัพย์ท่ีผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิประสงค์ท่ีจะฝากหุ้ นสามัญไว้ ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่ าว
มิฉะนั้นแล้ ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการออกใบหุ้นแก่ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีได้ รับ
การจัดสรรหุ้นตามข้ อ 17.2.1 แทน
17.2.3. ในกรณีท่ผี ้ ูถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ไี ด้ รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้
บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิประสงค์ท่จี ะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจาก
การใช้ สทิ ธิไว้ ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีน้ ี บริษัทฯ จะดําเนินการ
นําหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะ
บันทึกยอดบัญชีจาํ นวนหุ้นสามัญตามจํานวนที่ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ รับการจัดสรรไว้ ในบัญชี
ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ ถู อื ใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ไี ด้ รับการจัดสรรหุ้นภายใน 7 (เจ็ด) วันทําการ นับจากวันครบกําหนดการใช้ สทิ ธิในแต่ละ
ครั้ง เมื่อผู้ท่ไี ด้ รับการจัดสรรหุ้นต้ องการขายหุ้น ผู้ท่ไี ด้ รับการจัดสรรจะต้ องถอนหุ้นออกจากบัญชี
600 ดั ง กล่ า ว โดยต้ อ งติ ด ต่ อ ผ่ า นบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ท่ัว ไป ซึ่ ง อาจจะมี ค่ า ธรรมเนี ย มในการ
ดําเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์น้นั ๆ กําหนด ดังนั้นในกรณีน้ ี
ผู้ท่ีได้ รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ ทันทีท่ีตลาด
หลักทรัพย์อนุญาตให้ ห้ ุนของบริษัทฯ ทําการซื้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ท่ไี ด้ รับจัดสรรหุ้น
ได้ ดาํ เนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ ว
18. ผลบังคับข้อกําหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บงั คับ
ข้ อกําหนดสิทธิฉบับนี้จะมีผลใช้ บงั คับในวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันกําหนดการใช้ สทิ ธิครั้งสุดท้ าย โดย
ข้ อกําหนดสิทธิน้ ีจะใช้ บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้ อกําหนดสิทธิน้ ีขัดแย้ งกับ
กฎหมายหรือประกาศใดๆ ที่มีผลใช้ บังคับตามกฎหมายกับใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ ใช้ ข้อความตามกฎหมายหรือ
ประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสําคัญแสดงสิทธิแทนข้ อความของข้ อกําหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขดั แย้ งกันนั้น
ผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํ ากัด (มหาชน)

(นายซัง โด ลี)
กรรมการ

(นายนวมินทร์ ประสพเนตร)
กรรมการ
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Checklist warrant-RO
สําหรับการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุน้ (“warrant”) และหุน้ ที่ออกใหม่เพือ่ รองรับ warrant
(“หุน้ รองรับ”) ต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้

1

บริษทั ที่ออกหลักทรัพย์ (“บริษทั ”) บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํ ากัด (มหาชน)
 เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“บจ.”)
 เป็ นบริษัทมหาชนจํากัดที่มหี น้ าที่ตามมาตรา 56 (ที่ไม่ใช่ บจ.)
รายละเอียดของ warrant
- ชื่อ warrant (ถ้ ามี)

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด
(มหาชน) ครั้งที่ 1 (MONO-W1)
- เสนอขายให้ แก่
ผู้ถอื หุ้นของบริษัทที่มรี ายชื่อ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2557
- วันที่เสนอขาย warrant 17 ตุลาคม 2557
- วันสิ้นสุดอายุ warrant
17 ตุลาคม 2562
- จํานวน warrant ที่เสนอขาย ไม่เกิน1,540,000,000 หน่วย (มีการจัดสรรจริง 1,500,002,627 หน่วย)
- วันใช้ สทิ ธิครั้งสุดท้ าย
17 ตุลาคม 2562
- ราคาที่เสนอขาย
0.00 บาทต่อหน่วย
- จํานวนหุ้นรองรับ
ไม่เกิน 1,540,000,000 หุ้น
- อัตราการใช้ สทิ ธิ
1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ
- ราคาใช้ สทิ ธิ
2.50 บาท ต่อ 1 หุ้น
Checklist

ครบถ้วน
ตามเกณฑ์1

เอกสาร
อ้างอิง
(ข้อ/หน้า)

ใช่

เอกสารแนบ 1

0

1. ลักษณะของ warrant
1.1 สัดส่วนจํานวนหุ้นรองรับต่อจํานวนหุ้นที่จาํ หน่ายได้ แล้ วทั้งหมดของบริษัท 2 เท่ากับ
 ≤ 50%
1

1
2

ให้ ระบุ N/A หากเกณฑ์ในข้ อใดไม่สามารถ apply กับกรณีของบริษัทได้
วิธกี ารคํานวณสัดส่วนจํานวนหุ้นรองรับ :
((จํานวนหุ้นรองรับ warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้) + (จํานวนหุ้นรองรับ CD หรือ warrant ที่เสนอขาย
ในครั้งอื่น* ซึ่งไม่รวมหุ้นที่จัดไว้ รองรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant))
(จํานวนหุ้นที่จาํ หน่ายได้ แล้ วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งรวมจํานวนหุ้นที่จะออกใหม่อ่นื
ที่บริษัท จะเสนอขายควบคู่กบั warrant ในครั้งนี้)

* เฉพาะจํานวนหุ้นรองรับที่ outstanding อนึ่ง หากในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติออก warrant ในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ ออกหุ้น
เพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสิทธิในหลักทรัพย์แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งอื่น หรือผู้ถือหุ้นมีมติในวาระอื่นใดที่อาจทําให้ จาํ นวนหุ้นรองรับ outstanding ที่จะต้ อง
นํามาคํานวณเพิ่มขึ้น เช่น การจ่ายเงินปันผลเกินกว่าที่กาํ หนด ซึ่งเป็ นผลให้ ต้องมีการปรับสิทธิในหลักทรัพย์แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งอื่น เป็ นต้ น บริษัทต้ องนํา
หุ้นรองรับที่อาจเพิ่มขึ้นดังกล่าวมารวมคํานวณด้ วย

ทั้งนี้ CD = หุ้นกู้แปลงสภาพ
ESOP = การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการหรือพนักงานตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนเกี่ยวกับการเสนอขาย
หลักทรัพย์ท่อี อกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน

2
Checklist
 > 50% เฉพาะเป็ นการออก warrant ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ ที่ได้ รับ
ผ่ อ น ผั น จ า ก สํ า นั ก ง า น ก่ อ น ก า ร เ ส น อ ข า ย ต า ม ห นั ง สื อ ที่ ___ล ง วั น ที่ _____
(1) บริษัทอยู่ในภาวะที่มคี วามจําเป็ นต้ องได้ รับความช่วยเหลือทางการเงิน
(2) เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้ างหนี้ของบริษัท
(3) กรณีท่มี เี หตุจาํ เป็ นและสมควร และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและ
ผู้ถอื หุ้นโดยรวม
1.2 มีอายุแน่นอน ซึ่ง ≤ 10 ปี นับแต่วันที่ออก warrant (วันที่ 29 ตุลาคม 2557)

1.3 กําหนดราคา และอัตราการใช้ สทิ ธิไว้ อย่างแน่นอน

เอกสาร
อ้างอิง
(ข้อ/หน้า)

-

-

ใช่

ข้ อกําหนดสิทธิ
หน้ า 2 ข้ อ 1.1
ลักษณะของ
ใบสําคัญแสดง
สิทธิท่จี ะซื้อหุ้น
ข้ อกําหนดสิทธิ
หน้ า 2 ข้ อ 1.1
ลักษณะของ
ใบสําคัญแสดง
สิทธิท่จี ะซื้อหุ้น
ข้ อกําหนดสิทธิ
หน้ า 8 ข้ อ
1.2.3
ระยะเวลาแจ้ ง
ความจํานงใช้
สิทธิ์
ข้ อกําหนดสิทธิ
หน้ า 8 ข้ อ
1.2.3
ระยะเวลาแจ้ ง
ความจํานงใช้
สิทธิ์

ใช่

1.4 มีระยะเวลาให้ แสดงความจํานงในการใช้ สทิ ธิครั้งสุดท้ าย ≥ 15 วันก่อนวันใช้ สทิ ธิ 3

ใช่

1.5 กําหนดให้ มกี ารใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นรองรับให้ แล้ วเสร็จภายในอายุ warrant

ใช่

2

2. หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้ แสดงข้ อมูลอย่างน้ อย ดังนี้
2.1 ข้ อมูลเบื้องต้ นเกี่ยวกับ warrant เช่น
- ราคาหรืออัตราที่คาดว่าจะเป็ นราคาหรืออัตราการใช้ สทิ ธิ
ระยะเวลาการใช้ สทิ ธิ
- วันสิ้นสุดของการใช้ สทิ ธิ
- เหตุให้ ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ
- อื่น ๆ (ถ้ ามี) ระบุ ________

3

ครบถ้วน
ตามเกณฑ์

ไม่รวมวันใช้ สทิ ธิ

ใช่

สิ่งที่แนบมาด้ วย
2 ของ หนังสือ
เชิญประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2557
หน้ า 21-22

3
ครบถ้วน
ตามเกณฑ์

เอกสาร
อ้างอิง
(ข้อ/หน้า)

2.2 ผลกระทบต่อผู้ถอื หุ้น (dilution effect) หากมีการใช้ สทิ ธิครบถ้ วน โดยได้ ระบุ
(1) price dilution 4
(2) earning per share dilution 5 หรือ control dilution6

ใช่

2.3 วิธกี ารจัดสรรwarrant

ใช่

สิ่งที่แนบมาด้ วย
2 ของ หนังสือ
เชิญประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2557
หน้ า 23-27
สิ่งที่แนบมาด้ วย
2 ของ หนังสือ
เชิญประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2557
หน้ า 21

Checklist

2.4 ข้ อมูลอื่นๆ (ถ้ ามี) ระบุ _________________________________
3. มติที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ และอายุมติ
3.1 บริษัทได้ รับมติท่ปี ระชุมผู้ถอื หุ้น ให้ ออกหุ้นรองรับอย่างเพียงพอ

3.2 บริษัทได้ เสนอขาย warrant แล้ วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่ท่ปี ระชุมผู้ถอื หุ้นมีมติ
(ผู้ถอื หุ้นอนุมตั เิ มื่อวันที่ 12 กันยายน 2557)
4. ข้อกําหนดสิทธิของ warrant มีรายการอย่างน้ อย ดังนี้
4.1 รายละเอียดของ warrant โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) อายุของ warrant ระบุ 5 ปี
(2) ราคาเสนอขาย warrant และราคาใช้ สทิ ธิซ้ อื หุ้น
(3) อัตราการใช้ สทิ ธิ
(4) วิธกี ารใช้ สทิ ธิของ warrant เช่น ใช้ สทิ ธิได้ ทุกวันสุดท้ ายของแต่ละไตรมาส
(5) รายละเอียดสําคัญอื่น (ถ้ ามี) ระบุ____________

4

5

6

Price dilution

ใช่

ใช่

ใช่

= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
โดยราคาตลาดหลังเสนอขาย = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จํานวนหุ้น paid-up) + (ราคาใช้ สทิ ธิ x จํานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้)
จํานวนหุ้น paid-up + จํานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้
Earnings per share dilution = Earning per share ก่อนเสนอขาย - Earning per share หลังเสนอขาย
Earning per share ก่อนเสนอขาย
โดย Earning per share ก่อนเสนอขาย = กําไรสุทธิ / จํานวนหุ้น paid-up
Earnings per share หลังเสนอขาย = กําไรสุทธิ / (จํานวนหุ้น paid-up + จํานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้)
Control dilution
=
จํานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้
จํานวนหุ้น paid-up + จํานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้

มติท่ปี ระชุมผู้
วิสามัญถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2557
หน้ า 3
มติท่ปี ระชุมผู้
วิสามัญถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2557
หน้ า 2
ข้ อกําหนดสิทธิ
หน้ า 3
หน้ า 3
หน้ า 3
หน้ า 7

4
ครบถ้วน
ตามเกณฑ์

เอกสาร
อ้างอิง
(ข้อ/หน้า)

4.2 เหตุ เงื่อนไข และกระบวนการในการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดตาม warrant

ใช่

4.3 ค่าเสียหายที่ผ้ ถู อื warrant จะได้ รับในกรณีท่บี ริษัทไม่สามารถจัดให้ มหี ้ ุนรองรับได้
ซึ่งต้ องไม่ต่าํ กว่าส่วนต่างระหว่างราคาตลาดของหุ้นของบริษัทกับราคาใช้ สทิ ธิ

ใช่

ข้ อกําหนดสิทธิ
หน้ า 19-20
ข้ อ 3 การแก้ ไข
เพิ่มเติมสิทธิ
และเงื่อนไขของ
ใบสําคัญแสดง
สิทธิ
ข้ อกําหนดสิทธิ
หน้ า 27-28 ข้ อ
6 การชดใช้
ค่าเสียหาย
กรณีท่บี ริษัทไม่
สามารถจัดให้ มี
หุ้นเพื่อรองรับ
การใช้ สทิ ธิ

Checklist

4.4 มาตรการคุ้มครองผู้ถอื warrant ซึ่งมีข้อกําหนดดังนี้
(1) กรณีมขี ้ อกําหนดให้ บริษัทสามารถเรียกให้ ผ้ ถู อื warrant ใช้ สทิ ธิก่อนกําหนด
บริษัทรับรองว่า ข้ อกําหนดดังกล่าว
(ก) มีความเป็ นธรรม ชัดเจน และเหตุแห่งการเรียกให้ ใช้ สทิ ธิก่อนกําหนด
ดังกล่าวต้ องอ้ างอิงเหตุการณ์หรือการกระทําที่ไม่อยู่ในอํานาจควบคุมของบุคคลใด ๆ
(ข) กําหนดให้ บริษัท ต้ องเรียกให้ มกี ารใช้ สทิ ธิเมื่อมีเหตุการณ์ท่กี าํ หนดไว้
(ค) มีมาตรการที่เพียงพอซึ่งทําให้ ผ้ ถู อื warrant ในทอดต่อ ๆ ไปทราบถึง
ข้ อกําหนดดังกล่าว
(2) กําหนดเหตุและเงื่อนไขในการปรับสิทธิในกรณีดงั ต่อไปนี้พร้ อมกับระบุวิธกี าร
คํานวณ
(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง par value หุ้นของบริษัท อันเป็ นผลมาจากการ
รวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
(ข) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต่าํ กว่าราคาตลาด 7
(ค) เมื่อบริษัทเสนอขาย CD หรือ warrant ในราคาที่ต่าํ กว่าราคาตลาด7
(ง) เมื่อบริษัทจ่ ายเงินปั นผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็ นหุ้ นที่ออกใหม่ให้ แก่
ผู้ถอื หุ้น
(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็ นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนด
สิทธิ
(ฉ) เมื่อมีกรณีอ่นื ใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทาํ ให้ ผลประโยชน์
ตอบแทนใด ๆ ที่ผ้ ถู อื warrant จะได้ รับเมื่อมีการใช้ สทิ ธิด้อยไปกว่าเดิม
กรณีการปรับสิทธิตามข้ อ (ข) และ (ค) บริษัทได้ ระบุสว่ นลดจากราคาตลาด
พร้ อมกับวิธกี ารคํานวณราคาเสนอขายและราคาตลาดในข้ อกําหนดสิทธิแล้ ว
ทั้งนี้ หากบริษัทจะไม่ดาํ เนินการปรับสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตาม (ก)-(ฉ)
บริษัทได้ รับผ่อนผันจากสํานักงานก่อนการเสนอขายแล้ ว ตามหนังสือที่____ ลงวันที่ ______

-

ใช่

ข้ อกําหนดสิทธิ

6

7

คือ การเสนอขายหลักทรัพย์โดยมีราคาเสนอขายตํ่ากว่าราคาตลาดเกิน 10% โดยมีวิธกี ารคํานวณราคาเสนอขายและราคาตลาดตามหมายเหตุ 1

หน้ า 21
หน้ า 22
หน้ า 23
หน้ า 25
หน้ า 25
หน้ า 26

5
Checklist

ครบถ้วน
ตามเกณฑ์

เอกสาร
อ้างอิง
(ข้อ/หน้า)

ใช่

ข้ อกําหนดสิทธิ
หน้ า 27 ข้ อ 5
เงื่อนไขการปรับ
สิทธิและ
ใบสําคัญแสดง
สิทธิ

ใช่

ข้ อกําหนดสิทธิ
หน้ า 19 ข้ อ 3
การแก้ ไข
เพิ่มเติมสิทธิ
และเงื่อนไขของ
ใบสําคัญแสดง
สิทธิ

5. การดําเนินการภายหลังการเสนอขาย warrant
5.1 บริษัทระบุไว้ ในการเสนอขาย warrant ว่า จะปรับสิทธิโดยวิธใี ดวิธหี นึ่งดังนี้
(1) ปรับราคาและอัตราการใช้ สทิ ธิ หรือ
(2) ปรับราคาใช้ สทิ ธิ ควบคู่กบั การออก warrant ใหม่ทดแทนการปรับอัตราการ
ใช้ สทิ ธิ
ทั้งนี้ หากบริษัทต้ องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริษัทต้ องยื่นมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นที่
อนุมตั ใิ ห้ ออกหุ้นรองรับการปรับสิทธิน้นั อย่างเพียงพอต่อสํานักงานก่อนการปรับสิทธิ จึงจะ
ถือว่าบริษัทได้ รับอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นรองรับ
5.2 บริษัทระบุไว้ ในการเสนอขาย warrant ว่ าจะไม่ขยายอายุ warrant และไม่แก้ ไข
เปลี่ย นแปลงราคาและอัต ราการใช้ สิทธิ เว้ นแต่ จ ะเป็ นการปรั บสิทธิต ามที่กาํ หนดในข้ อ
4.4 (2)

บริษัทขอเรียนว่า บริษัทรับทราบและเข้ าใจเงื่อนไขที่ต้องปฏิบตั ติ ามที่ประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนเกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขาย warrant และหุ้นรองรับทุกประการ ทั้งนี้ ในการ
แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดตาม warrant ภายหลังการเสนอขาย
บริษัทจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ และจะไม่ดาํ เนินการให้ ขดั หรือแย้ งกับข้ อกําหนด
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนดังกล่าว โดยบริษัทจะแจ้ งการแก้ ไขเพิ่มเติมนั้นเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ให้ สาํ นักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มกี ารแก้ ไขเพิ่มเติม และขอรับรองว่าข้ อมูลที่ระบุไว้ ในรายการ
ข้ างต้ นและเอกสารที่แนบมาพร้ อม checklist นี้ถูกต้ องและตรงต่อความจริงทุกประการ

ลงชื่อ __________________________
(นายนวมินทร์ ประสพเนตร)

ลงชื่อ __________________________
(นายซัง โด ลี)

ในฐานะกรรมการผู้มอี าํ นาจลงนามผูกพันบริษัท พร้ อมประทับตราบริษัท (ถ้ ามี)

6
หมายเหตุ 1
การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาตํา่ หมายถึง การเสนอขายหลักทรัพย์ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
1. การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาตํ่า หมายถึง การเสนอขายหุ้น โดยกําหนดราคาเสนอขายตาม 1
ให้ มสี ่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10%
2. การเสนอขาย warrant ในราคาตํ่า หมายถึง การเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ โดยกําหนดราคา
เสนอขายตาม 1 ให้ มสี ่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10%
3. การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (“CD”) ในราคาตํ่า หมายถึง การเสนอขาย CD โดยกําหนดราคา
เสนอขายตาม 1 ให้ มสี ่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10%
1. การคํานวณราคาเสนอขาย
1.1 กรณีเสนอขายหุ้น ให้ ใช้ ราคาเสนอขายต่อผู้ลงทุน
1.2 กรณีเสนอขาย warrant ให้ ใช้ ราคาเสนอขาย warrant บวกราคาใช้ สทิ ธิท่จี ะซื้อหุ้น
1.3 กรณีเสนอขายหุ้นควบคู่ไปกับใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้น ให้ คาํ นวณดังนี้
((Ps) (Qs)) + ((Pw)(Qw)) + ((Ep)( Qx))
Qs + Qx
ทั้งนี้ โดยที่
Ps = ราคาเสนอขายหุ้น
Qs = จํานวนหุ้นที่เสนอขายควบคู่ไปกับ warrant
Pw = ราคาเสนอขาย warrant
Qw = จํานวน warrant ที่เสนอขายควบคู่ไปกับหุ้น
Ep = ราคาใช้ สทิ ธิท่จี ะซื้อหุ้นตาม warrant
Qx = จํานวนหุ้นที่จะได้ รับจากการใช้ สทิ ธิท่จี ะซื้อหุ้นตาม Qw
1.4 กรณีเสนอขาย CD ให้ ใช้ ราคาเสนอขาย CD หารด้ วยอัตราแปลงสภาพ
2. การคํานวณราคาตลาด ให้ ใช้ ราคาหนึ่งราคาใดดังต่อไปนี้
2.1 ราคาตลาดถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนักของหุ้นย้ อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทําการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15
วันทําการติดต่อกัน ก่อนวันกําหนดราคาเสนอขาย
(1) ราคาที่นาํ มาถัวเฉลี่ยสามารถใช้ ราคาปิ ดหรือราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวันก็ได้
(2) วันกําหนดราคาเสนอขาย ให้ เป็ นวันใดวันหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) วันที่คณะกรรมการมีมติให้ เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้ บริษัทเสนอ
ขาย warrant และหุ้นรองรับในราคาตํ่า
(ข) วันที่ท่ปี ระชุมผู้ถอื หุ้นมีมติอนุมตั ใิ ห้ บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาตํ่า
(ค) วันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน
(ง) วันที่ผ้ ูลงทุนมีสทิ ธิซ้ ือหุ้นตาม warrant
ทั้งนี้ หากไม่ใช้ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของหุ้นตลาดตามข้ อ 2.1 ให้ ระบุความเหมาะสมและ
เหตุผลของการไม่เลือกใช้ ราคาตลาดดังกล่าวให้ ชัดเจนด้ วย
2.2 ราคาที่กาํ หนดโดยผ่านการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับความต้ องการซื้อและความต้ องการขายหุ้นที่
ออกใหม่ของบริษัท เช่น การสํารวจความต้ องการซื้อหลักทรัพย์ (book building) เป็ นต้ น
2.3 ราคายุตธิ รรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สาํ นักงานให้ ความเห็นชอบ
ทั้งนี้ ให้ เปิ ดเผยสมมติฐานสําคัญที่ใช้ ประกอบการคํานวณราคาตลาดให้ เพียงพอและชัดเจนด้ วย

เอกสารที่ตอ้ งจัดส่งพร้อมกับ checklist การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุน้ (“warrant”)
และหุน้ ที่ออกใหม่เพือ่ รองรับwarrant (“หุน้ รองรับ”) ต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้
เอกสารที่ตอ้ งจัดส่งพร้อมกับ checklist

มี/ไม่มี

1. รายงานผลการเสนอขาย warrant และหุ้นรองรับ
2. หนังสือนัดประชุมผู้ถอื หุ้นที่ขออนุมตั ใิ ห้ ออกและเสนอขาย warrant และ
หุ้นรองรับ
3. มติท่ปี ระชุมผู้ถอื หุ้นที่อนุมตั ใิ ห้ ออกและเสนอขาย warrant
และหุ้นรองรับ
4. ข้ อกําหนดสิทธิ warrant
5. รายละเอียดการคํานวณจํานวนหุ้นรองรับ
6. รายละเอียดการคํานวณ dilution effect
7. หนังสือสํานักงานแจ้ งการผ่อนผันการออก warrant ในสัดส่วน
ที่มากกว่า 50% (ถ้ ามี)
8. หนังสือสํานักงานแจ้ งการผ่อนผันให้ บริษัทไม่ต้องดําเนินการ
ปรับสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ประกาศกําหนด (ถ้ ามี)

มี
มี

หมายเหตุ

มี
มี
มี
มี
ไม่มี
ไม่มี

หมายเหตุ
(1)เอกสารข้ างต้ นต้ องให้ กรรมการผู้มอี าํ นาจลงนามผูกพันบริษัทเป็ นผู้ลงนามรับรองความถูกต้ องของเอกสาร
ทุกหน้ า พร้ อมประทับตราบริษัท (ถ้ ามี)
(2)การรายงานผลการเสนอขาย warrant และหุ้ นรองรั บ ให้ รายงานผลการขายภายใน 15 วั น นั บ แต่
วันปิ ดการเสนอขาย (มาตรา 64 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์ และประกาศว่าด้ วยการยกเว้ นการยื่นแบบ filing)
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เอกสารแนบ 1
วิธกี ารคํานวณสัดส่วนจํานวนหุ้นรองรับ :
((จํานวนหุ้นรองรับ warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้) + (จํานวนหุ้นรองรับ CD หรือ warrant ที่เสนอขาย
ในครั้งอื่น* ซึ่งไม่รวมหุ้นที่จัดไว้ รองรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant))
(จํานวนหุ้นที่จาํ หน่ายได้ แล้ วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งรวมจํานวนหุ้นที่จะออกใหม่อ่นื
ที่บริษัท จะเสนอขายควบคู่กบั warrant ในครั้งนี้)
* เฉพาะจํานวนหุ้นรองรับที่ outstanding อนึ่ง หากในการประชุมผู้ถอื หุ้นเพื่อมีมติออก warrant ในครั้งนี้ ผู้ถอื หุ้นมี
มติอนุมตั ใิ ห้ ออกหุ้นเพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสิทธิในหลักทรัพย์แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งอื่น หรือผู้ถอื หุ้นมีมติในวาระ
อื่นใดที่อาจทําให้ จาํ นวนหุ้นรองรับ outstanding ที่จะต้ องนํามาคํานวณเพิ่มขึ้น เช่น การจ่ายเงินปันผลเกินกว่าที่กาํ หนด ซึ่งเป็ น
ผลให้ ต้องมีการปรับสิทธิในหลักทรัพย์แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งอื่น เป็ นต้ น บริษัทต้ องนําหุ้นรองรับที่อาจเพิ่มขึ้น
ดังกล่าวมารวมคํานวณด้ วย
ทั้งนี้ CD = หุ้นกู้แปลงสภาพ
ESOP = การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการหรือพนักงานตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนเกี่ยวกับ
การเสนอขายหลักทรัพย์ท่อี อกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่เี สนอขายในครั้งนี้
อัตราการใช้ สทิ ธิ
จํานวนหุ้นใหม่ท่ที ่ปี ระชุมผู้ถอื หุ้นของบริษัทออกเพื่อ
รองรับการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ
จํานวนหุ้นชําระแล้ วของบริษัท ณ วันที่ประชุมผู้ถอื หุ้น
อนุมตั ิ MONO-W1
สัดส่วนจํานวนหุ้นรองรับ

=
=
=

1,540,000,000 หน่วย
1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ
1,540,000,000 หุ้น

=

3,080,000,000 หุ้น

=
=

1,540,000,000 /3,080,000,000
50 %

