หนังสือแจ้ งการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของ

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ ย่ ี จากัด (มหาชน)
QTC Energy Public Company Limited

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัทจำนวนไม่เกิน 67,500,000 หน่วย
เสนอขำยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นในอัตรำส่วน 4 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่ำ
โดยกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทที่ปรำกฎ ณ วันที่ 9 พฤษภำคม 2560 ให้ มีสทิ ธิได้ รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
(Record Date) และรวบรวมรำยชื่อผู้ถือหุ้นตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทังที
้ ่มีกำรแก้ ไขเพิม่ เติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักกำรโอนหุ้นในวันที่ 11 พฤษภำคม 2560

ที่ QTC. CS 022 /2560
19 พฤษภำคม 2560
เรื่ อง นำส่งเอกสำรเกี่ยวกับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัท คิวทีซี เอนเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)
เรี ยน ท่ำนผู้ถือหุ้น
บริ ษัท คิวทีซี เอนเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)
สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 1. หนังสือแจ้ งกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัท คิวทีซี เอนเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)
2. ข้ อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ตำมที่บริ ษัท คิวทีซี เอนเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”) ได้ มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2560 เมื่อวันที่
17 มีนำคม 2560 ซึง่ ได้ มีมติอนุมตั ิกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัท (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ”)
จ ำนวนไม่ เ กิ น 67,500,000 หน่ ว ย เพื่ อ เสนอขำยให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นเดิ ม ของบริ ษั ท ตำมสัด ส่ ว นกำรถื อ หุ้ น ในอั ต รำส่ ว น
4 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่ำ และกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทที่ปรำกฎ ณ วันที่ 9 พฤษภำคม 2560
ให้ มีสิทธิ ได้ รับกำรจัดสรรในสำคัญแสดงสิทธิ ดงั กล่ำ ว (Record Date) และวันรวบรวมรำยชื่ อผู้ถือหุ้นตำมมำตรำ 225 ของ
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักกำรโอน
หุ้นในวันที่ 11 พฤษภำคม 2560 แล้ วนัน้
บริ ษัทจึงขอนำส่งหนังสือแจ้ งกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และข้ อกำหนดสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อให้ ทำ่ นได้ พิจำรณำ
ข้ อมูลรำยละเอียดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิตอ่ ไป
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยพูลพิพฒ
ั น์ ตันธนสิน)
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร

หนังสือแจ้ งการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของ
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ ย่ ี จากัด (มหาชน)
ส่ วนที่ 1 รายละเอียดของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญ
ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

: บริ ษัท คิวทีซี เอนเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”)

ชื่อใบสาคัญแสดงสิทธิ

: ใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้น สำมัญ ของบริ ษั ท คิ ว ที ซี เอนเนอร์ ยี่ จ ำกัด
(มหำชน) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรื อ “QTC-W1”)

จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ

: ไม่เกิน 67,500,000 หน่วย

จานวนหุ้นรองรับการใช้ สิทธิ

: ไม่เกิน 67,500,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท คิดเป็ นจำนวนร้ อยละ
20.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทภำยหลังกำรเพิ่มทุน
ชำระแล้ วของหุ้นที่ออกเพื่อรองรับกำรใช้ สทิ ธิในครัง้ นี ้

ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ

: ระบุชื่อผู้ถือหุ้น และเปลีย่ นมือได้

อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ

: ไม่เกิ น 1 ปี นับจำกวันที่ออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับ
วันที่ 26 พฤษภำคม 2560

วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

: วันที่ 26 พฤษภำคม 2560

วันที่ครบอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 25 พฤษภำคม 2561
ราคาเสนอขายใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ : 0.00 บำท (ศูนย์บำท)
ต่ อหน่ วย
ราคาการใช้ สิทธิ
: 10.00 บำท ต่อ 1 หุ้น เว้ นแต่กรณีมีกำรปรับรำคำกำรใช้ สิทธิตำมเงื่อนไขกำร
ปรับสิทธิตำมที่ระบุในข้ อกำหนดสิทธิ
อัตราการใช้ สิทธิ

: ใบสำคัญ แสดงสิท ธิ 1 หน่ว ย มี สิทธิ ซื อ้ หุ้นสำมัญได้ 1 หุ้น (เว้ น แต่มี ก ำร
เปลีย่ นแปลงภำยหลังตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิตำมที่ระบุในข้ อกำหนดสิทธิ)

ระยะเวลาการใช้ สิทธิ

: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สำมำรถใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ ทุกวันทำ
กำรสุดท้ ำยของแต่ละไตรมำส (มีนำคม มิถนุ ำยน กันยำยน ธันวำคม) ตลอด
อำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันใช้ สิทธิ”) โดยวันใช้ สิทธิ ครัง้ แรกจะตรงกับ
วันทำกำรสุดท้ ำยของเดือนมิถนุ ำยน 2560 และวันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ำยจะตรงกับ
วันครบอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย”)

ส่วนที่ 1 – หน้ ำที่ 1

ทังนี
้ ้ หำกวันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ำยตรงกับวันหยุดทำกำรของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ให้ ใช้ สทิ ธิในวันทำกำรสุดท้ ำยก่อนหน้ ำวันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ำย
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เหลือจำกกำรใช้ สิทธิ หรื อไม่ได้ ใช้ สิทธิ ในวันใช้ สิทธิ ใดๆ
สำมำรถสะสมเพื่อนำไปใช้ สิทธิได้ ในวันใช้ สิทธิ ครัง้ ต่อไป ตลอดอำยุใบสำคัญ
แสดงสิทธิ แต่หำกครบกำหนดอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ ว ใบสำคัญแสดง
สิทธิใดๆ ที่ไม่ถกู ใช้ สทิ ธิจะถูกยกเลิกและสิ ้นผลไป
ระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้ องแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิ ภำยในระยะเวลำ
ใช้ สิทธิ
5 วันทำกำร ก่อนวันใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ ยกเว้ นกำรแสดงควำมจำนงในกำรใช้
สิทธิครัง้ สุดท้ ำยให้ แสดงควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิไม่น้อยกว่ำ 15 วันก่อนวันใช้
สิทธิครัง้ สุดท้ ำย
ตั วแทนรั บแจ้ งความจ านงในการใช้ : กรณีที่บริ ษัทได้ แต่งตังตั
้ วแทนรับแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิ ให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญ
สิ ท ธิ และสถานที่ ที่ ติ ดต่ อในการ
แสดงสิทธิ ที่ต้อ งกำรใช้ สิทธิ แจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิท ธิ ซื อ้ หุ้น สำมัญ ได้ ที่
ใช้ สิทธิ
ตัวแทนรับแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิ โดยบริ ษัทจะแจ้ งกำรแต่งตังตั
้ วแทนรับ
แจ้ งควำมจ ำนงในกำรใช้ สิ ท ธิ แ ละสถำนที่ ติ ด ต่ อ ในกำรใช้ สิ ท ธิ ผ่ ำ นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การไม่ สามารถยกเลิกการแจ้ งความ : เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ รับแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสำมัญ
จานงในการใช้ สิทธิ
ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สำมำรถยกเลิกกำร
แจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิดงั กล่วำได้ อีกต่อไป
ก าหนดวั น ปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นพั ก การ
โอนหุ้ น หรื อ วั น ก าหนดรายชื่ อ เพื่ อ
สิท ธิ ใ นการจองหรื อ ได้ รับใบส าคั ญ
แสดงสิทธิ

กำรออกใบส ำคัญแสดงสิ ทธิ ในครั ง้ นี ้ มิ ได้ ด ำเนิ นกำรผ่ำนผู้จัดจ ำหน่ำยและ
รับประกันกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ เนื่องจำกเป็ นกำรจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ของบริ ษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่ำ
โดยจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทที่มีรำยชื่อปรำกฎเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ใน
วันที่ 9 พฤษภำคม 2560 (Record Date) และวันรวบรวมรำยชื่อผู้ถือหุ้นตำม
มำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทัง้ ที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักกำรโอนหุ้นใน
วันที่ 11 พฤษภำคม 2560

วิธีการจัดสรร

: จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น ในอัตรำส่วน 4 หุ้น
เดิม ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ตำมรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัทที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หุ้น โดยกำหนดให้ วนั ที่ 9 พฤษภำคม 2560 เป็ นวันกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่จะ

ส่วนที่ 1 – หน้ ำที่ 2

มีสิทธิ ได้ รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และกำหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อ
รวบรวมรำยชื่อผู้ถือหุ้นตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ เป็ นวันที่ 11 พฤษภำคม 2560
ทังนี
้ ้ ภำยหลังกำรคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้ รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในกรณีที่มีเศษให้ ปัดทิ ้งทังจ
้ ำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เหลือจำกกำรจัดสรร
ทังหมด
้
บริ ษัทจะทำกำรยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิสว่ นที่เหลือจำนวนดังกล่ำว
ก าหนดวั น จองซื อ้ และวิ ธี ก ารช าระ : เนื่องจำกกำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้เป็ นกำรจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
เงินค่ าจองซือ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ของบริ ษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น โดยไม่คิด มูลค่ำ จึงไม่มีกำรกำหนดวันและ
วิธีกำรจองและกำรชำระเงินค่ำจองซื ้อใบสำคัญแสดงสิทธิ
เหตุ ใ นการต้ องออกหุ้ นใหม่ เพื่ อ : เมื่อมีกำรดำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้ สิทธิ และอัตรำกำรใช้ สิทธิตำมเงื่อนไขใน
รองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้ สิทธิ
กำรปรับสิทธิตำมที่กำหนดไว้ ในข้ อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดง
สิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสำมัญ ซึ่งเป็ นเหตุตำมที่กำหนดไว้ ในประกำศคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่ อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้ เสนอ
ขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรั บ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
การปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ

: บริ ษัทจะต้ องดำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้ สิทธิ และ/หรื ออัตรำกำรใช้ สิทธิ เมื่อ
เกิดเหตุกำรณ์หนึง่ ดังต่อไปนี ้
(1) เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ ของหุ้นสำมัญของบริ ษัทอันเป็ นผล
มำจำกกำรรวมหุ้นหรื อแบ่งแยกหุ้น
(2) เมื่อบริ ษัทได้ เสนอขำยหุ้นสำมัญให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม และ/หรื อ ประชำชน
ทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคลในวงจำกัดในรำคำต่อหุ้นของหุ้นสุทธิต่อหุ้นของ
หุ้นสำมัญที่ออกใหม่ซึ่งต่ำกว่ำร้ อยละ 90 ของรำคำตลำดของหุ้นสำมัญ
ของบริ ษัท
(3) เมื่อบริ ษัทเสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ
ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นนให้
ั ้ สทิ ธิที่
จะแปลงสภำพ/เปลีย่ นเป็ นหุ้นสำมัญหรื อให้ สทิ ธิในกำรซื ้อหุ้นสำมัญ(เช่น
หุ้นกู้แปลงสภำพ หรื อ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญ) โดยที่รำคำ
สุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงั กล่ำวต่ำกว่ำร้ อย
ละ 90 ของรำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริ ษัท
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(4) เมื่อบริ ษัทจ่ำยเงิ นปั นผลทังหมดหรื
้
อบำงส่วนเป็ นหุ้นสำมัญ ที่ออกใหม่
ให้ แก่ ผู้ถือหุ้นสำมัญของบริ ษัท
(5) เมื่อบริ ษัทจ่ำยเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่ำร้ อยละ 90 ของกำไรสุทธิตำมงบ
กำรเงิ น เฉพำะของบริ ษั ท หลัง หัก ภำษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล ส ำหรั บ กำร
ดำเนินงำนในรอบระยะเวลำบัญชีใดๆ ในระหว่ำงอำยุของใบสำคัญแสดง
สิทธิ
(6) ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ใดๆอันทำให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ เสียสิทธิและ
ผลประโยชน์ อันพึงได้ โดยที่ เหตุก ำรณ์ ใ ดๆนัน้ ไม่ได้ ก ำหนดอยู่ในข้ อ
(1) – (5) บริ ษัทจะพิจำรณำเพื่อกำหนดกำรเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้ สทิ ธิ
และ/หรื อ อัตรำกำรใช้ สิทธิ ใหม่ (หรื อปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดง
สิทธิ QTC-W1 แทนอัตรำกำรใช้ สิทธิ) อย่ำงเป็ นธรรม โดยไม่ทำให้ สิทธิ
ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ QTC-W1 ด้ อยกว่ำเดิม
ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิทธิ

: ตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิด : ตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
จากการใช้ สิทธิ
นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ : บริ ษัท ศูนย์ รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรื อผู้ที่ได้ รับแต่งตัง้ โดย
ชอบให้ ทำหน้ ำที่เป็ นนำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิแทน
ผลกระทบต่ อผู้ถอื หุ้น

1)

ผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control Dilution)

2)

ในกรณีที่มีกำรใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญรองรับตำมใบสำคัญแสดงสิทธิจนครบ
ทัง้ จ ำนวนแต่ ผ้ ูใช้ สิทธิ มิ ใช่ ผ้ ูถื อหุ้นเดิ มของบริ ษั ทจะเกิ ดผลกระทบต่ อ
สัดส่วนกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมโดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสดั ส่วนกำรถือหุ้น
ลดลงประมำณร้ อยละ 20.00 เมื่อเทียบกับสัดส่วนกำรถือหุ้นก่อนกำรออก
และเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ
ผลกระทบต่อด้ ำนรำคำ (Price Dilution)
ภำยหลังกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้นสำมัญของบริ ษัท
จะได้ รับผลกระทบด้ ำนรำคำ (Price Dilution) ประมำณร้ อยละ 7.95
(หมำยเหตุ: รำคำหุ้นสำมัญของบริ ษัทก่อนกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญ
และใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ น ำมำใช้ ในกำรค ำนวณผลกระทบด้ ำนรำคำ
ได้ แก่ รำคำถัวเฉลี่ย 7 วันทำกำรก่อนวันประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ณ
วันที่ 17 มีนำคม 2560ซึง่ มีรำคำเท่ำกับ 16.60 บำทต่อหุ้น)
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3)

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per Share Dilution)

ไม่สำมำรถคำนวณได้ เนื่องจำกบริ ษัทมีผลกำรดำเนินงำนติดลบ
รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรั บใช้ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิควรศึกษำข้ อมูลเกี่ยวกับข้ อกำหนดสิทธิของใบสำคัญ
ประกอ บกา รตั ดสิ น ใจ ลงทุ นใน
แสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญซึง่ แสดงอยูใ่ นส่วนที่ 2 ของเอกสำรฉบับนี ้ด้ วย
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
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ส่ วนที่ 2 ข้ อกาหนดสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญ

ข้ อกาหนดว่ าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของ
ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิและผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของ
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ ย่ ี จากัด (มหาชน)(QTC – W1)
ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้ นสำมัญ ของบริ ษั ท คิ ว ที ซี เอนเนอร์ ยี่ จ ำกั ด (มหำชน) ( “ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ”หรื อ
“QTC – W1”) ออกโดยบริ ษัท คิวทีซี เอนเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”) ตำมมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2560
ผู้ ถื อ ใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ จ ะได้ รั บ สิ ท ธิ ต ำมที่ ไ ด้ ก ำหนดไว้ ในข้ อก ำหนดสิ ท ธิ นี ้ โดยผู้ ออกใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ แ ละ
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้ องผูกพันตำมข้ อกำหนดสิทธินี ้ทุกประกำร และให้ ถือว่ำผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ รับทรำบและ
เข้ ำใจข้ อกำหนดต่ำงๆ ในข้ อกำหนดสิทธินี ้เป็ นอย่ำงดีทุกประกำรแล้ ว ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะจัดให้ มีกำรเก็บรักษำข้ อกำหนดสิทธินี ้ไว้ ณ
สำนักงำนใหญ่ของบริ ษัท เพื่อให้ ผ้ ูถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ขอตรวจสอบสำเนำข้ อกำหนดสิทธิ ได้ ในวันและเวลำทำกำรของ
สถำนที่ดงั กล่ำว
คาจากัดความ
คำและข้ อควำมต่ำงๆ ทีใ่ ช้ อยูใ่ นข้ อกำหนดสิทธิให้ มีควำมหมำยดังต่อไปนี ้
“ข้ อกาหนดสิทธิ”

หมำยถึง

ข้ อกำหนดว่ำด้ วยสิทธิ และหน้ ำที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัท คิวทีซี เอนเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)(รวมถึงที่มี
กำรแก้ ไขเพิ่มเติม (ถ้ ำมี))

“ใบสาคัญแสดงสิทธิ” หรื อ
“QTC-W1”

หมำยถึง

ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัท คิวทีซี เอนเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)
ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ ที่เสนอขำยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตำม
สัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering)

“ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ”

หมำยถึง

ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกโดยบริ ษั ท ศูนย์ รับฝำกหลักทรั พย์ (ประเทศไทย)
จำกัด เพื่อใช้ แทนใบสำคัญแสดงสิทธิ

“บริษัท” หรื อ“ผู้ออกใบสาคัญ
แสดงสิทธิ”

หมำยถึง

บริ ษัท คิวทีซี เอนเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)

“ผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิ”

หมำยถึง

ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ ของบริ ษัท
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“วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ” หมำยถึง

วันที่ 26 พฤษภำคม 2560

“วันใช้ สทิ ธิ”

หมำยถึง

วันที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัทได้ ตำมที่ระบุไว้
ในข้ อ 2.1

“ระยะเวลาแจ้ งความจานงใน
การใช้ สิทธิ”

หมำยถึง

ระยะเวลำที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งประสงค์ จะใช้ สิทธิ ในกำรซื ้อหุ้นสำมัญของ
บริ ษัทสำมำรถแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ตำมที่ระบุไว้ ใน
ข้ อ 2.3

“วันใช้ สทิ ธิครัง้ แรก”

หมำยถึง

วันที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ สำมำรถใช้ สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิได้ เป็ นครัง้ แรก
ซึง่ ตรงกับวันทำกำรสุดท้ ำยของเดือนมิถนุ ำยน 2560

“วันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย”

หมำยถึง

ตรงกับวันที่ 25 พฤษภำคม 2561 ซึง่ เป็ นวันเดียวกับวันที่ครบอำยุของใบสำคัญแสดง
สิทธิ ทังนี
้ ้ หำกวันดังกล่ำวตรงกับวันหยุดทำกำรของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ให้ ใช้ สทิ ธิในวันทำกำรสุดท้ ำยก่อนหน้ ำวันครบอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดย
สำมำรถแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้ สิท ธิ ซื อ้ หุ้น สำมัญ ครั ง้ สุด ท้ ำ ยได้ ภำยในช่ ว ง
ระยะเวลำ 15 วันก่อนวันครบอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

“วันทาการ”

หมำยถึง

วันที่ธนำคำรพำณิชย์เปิ ดทำกำรตำมปกติในกรุงเทพมหำนคร ซึง่ ไม่ใช่วนั เสำร์ หรื อวัน
อำทิตย์ หรื อวันอื่นใดที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยประกำศให้ เป็ นวันหยุดของธนำคำร
พำณิชย์

“สานักงาน ก.ล.ต.”

หมำยถึง

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

“ตลาดหลักทรัพย์ ”

หมำยถึง

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (แล้ วแต่กรณี)

“นายทะเบียนใบสาคัญแสดง
สิทธิ”

หมำยถึง

บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

“ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ ”

หมำยถึง

บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

“บุคคลที่มิใช่ สัญชาติไทย”

หมำยถึง

บุคคลธรรมดำและนิติบคุ คลที่มิใช่สญ
ั ชำติไทย
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“คนต่ างด้ าว”

หมำยถึง

คนต่ำงด้ ำวตำมกฎหมำยว่ำด้ วยกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ ำว

“ผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ มี ิใช่ หมำยถึง
สัญชาติไทย”

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึง่ เป็ นบุคคลธรรมดำและนิติบคุ คลที่มิใช่สญ
ั ชำติไทย

“ข้ อจากัดหุ้นต่ างด้ าว”

หมำยถึง

สัด ส่ว นที่ ผ้ ูลงทุน ต่ำงประเทศ (ประกอบด้ ว ยบุคคลธรรมดำและนิติ บุค คลที่ มิ ใ ช่
สัญชำติไทย) สำมำรถถือครองหุ้น และมีชื่อปรำกฏบนหน้ ำทะเบียนได้ โดยกำหนด
เป็ นร้ อยละของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนทังหมดของบริ
้
ษัท

“ประกาศ ทจ. 34/2551”

หมำยถึง

ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่ อง กำรขออนุญำตและกำร
อนุญำตให้ เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อ
รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวำคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่มีกำรแก้ ไข
เพิ่มเติม)

“สมุดทะเบียนผู้ถอื ใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ”

หมำยถึง

สมุดทะเบียนหรื อแหล่งข้ อมูลทำงทะเบียนซึ่งบันทึกรำยละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญ
แสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยว่ำด้ วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และประกำศของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์หรื อประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ หรื อประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่เกี่ยวข้ อง

“สิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิ”

หมำยถึง

สิ ท ธิ ทัง้ ปวงในใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ภำยใต้ ข้ อก ำหนดสิ ท ธิ นี ้ และ/หรื อ ภำยใต้
กฎหมำยที่เ กี่ ยวข้ อ ง (ถ้ ำ มี) อัน รวมถึ ง (แต่ไม่จำกัดเฉพำะ) สิทธิ ในกำรเข้ ำร่ ว ม
ประชุมและสิทธิในกำรลงคะแนนเสียงในกำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธ

1.

รายละเอียดของหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย
1.1. ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัท คิวทีซี เอนเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)
1.2. ที่อยูข่ องผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
2/2 ซอยกรุงเทพกรี ฑำ 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพกรี ฑำ แขวงหัวหมำกเขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240
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1.3. ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อ QTC – W1 ที่เสนอขำยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights
Offering)
1.4. ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัท ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลีย่ นมือได้
1.5. วิธีกำรเสนอขำยและจัดสรร
บริ ษัทจะดำเนินกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทตำมสัดส่วนกำรถื อหุ้น (Rights
Offering) ซึง่ บริ ษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในอัตรำส่วน 4 หุ้นสำมัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
โดยเศษทศนิยมจำกกำรคำนวณให้ ปัดทิ ้งซึ่งเป็ นกำรเสนอขำยโดยไม่คิดมูลค่ำ โดยบริ ษัทได้ กำหนดวันที่ 9
พฤษภำคม2560 เป็ นวันกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสทิ ธิได้ รับกำรจัดสรรและเสนอขำยใบสำคัญ
แสดงสิทธิ และให้ รวบรวมรำยชื่อผู้ถือหุ้นตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 พฤษภำคม2560
1.6. จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ
ไม่เกิน 67,500,000หน่วย
1.7. จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
ไม่เกิน 67,500,000หุ้น (มูลค่ำทีต่ รำไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บำท) หรื อคิดเป็ นจำนวนร้ อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทภำยหลังเพิ่มทุนชำระแล้ ว
กำรคำนวณสัดส่วนของหุ้นรองรับกำรใช้ สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ

จำนวน(หุ้น)

1. จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

67,500,000

2. ทุนจดทะเบียนทีช่ ำระแล้ ว

270,000,000

3. ทุนจดทะเบียนทีช่ ำระแล้ วทังหมด
้
(1+2)

337,500,000

จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ วทังหมด
้
=
1.8. รำคำเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ
0.00 บำทต่อหน่วย
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=

67,500,000
337,500,000
ร้ อยละ 20.00

1.9. อัตรำกำรใช้ สทิ ธิ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญได้ 1 หุ้น (เว้ นแต่จะมีกำรเปลีย่ นแปลงในภำยหลังตำมเงื่อนไข
กำรปรับสิทธิ)
1.10. รำคำใช้ สทิ ธิ
10.00 บำทต่อ 1 หุ้น (เว้ นแต่กรณีมีกำรปรับรำคำใช้ สทิ ธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ)
1.11. วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ตรงกับวันที่ 26 พฤษภำคม 2560 ซึ่งเป็ นวันเดียวกับวันที่บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสำมัญเดิมของบริ ษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น
1.12. วันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ำย
ตรงกั บ วัน ที่ 25 พฤษภำคม 2561ซึ่ ง เป็ นวั น เดี ย วกั บ วั น ที่ ค รบอำยุ ข องใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ทัง้ นี ้ หำก
วันดังกล่ำวตรงกับวันหยุดทำกำรของตลำดหลักทรัพย์ ให้ ใช้ สิทธิในวันทำกำรสุดท้ ำยก่อนหน้ ำวันครบอำยุของ
ใบสำคัญ แสดงสิท ธิ โดยสำมำรถแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้ สิท ธิ ซื อ้ หุ้น สำมัญ ครั ง้ สุด ท้ ำ ยได้ ภำยในช่ ว ง
ระยะเวลำ 15 วันก่อนวันครบอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 2.3
1.13. อำยุใบสำคัญแสดงสิทธิ
ไม่เกิน 1 ปี นับจำกวันที่ออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ (นับแต่วนั ที่ออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ
จนถึงวันครบอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ ตังแต่
้ วนั ที่ 26 พฤษภำคม 2560 จนถึง วันที่ 25 พฤษภำคม 2561)
ทังนี
้ ้ ภำยหลังกำรออก QTC-W1 บริ ษัทจะไม่ขยำยอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวอีก
1.14. ตลำดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขำยในครัง้ นี ้เข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
1.15. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
ก.

หุ้นสำมัญใหม่ที่เกิดจำกกำรใช้ สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิ และได้ รับผลประโยชน์อนั พึงได้
เสมือนหุ้นสำมัญเดิมที่ออกและเรี ยกชำระเต็มมูลค่ำของบริ ษัททุกประกำร

ข.

ผลกระทบที่อำจเกิดขึ ้นกับผู้ถือหุ้น สำมำรถแบ่งได้ เป็ น 3 ประเภท ดังนี ้
1)

ผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control Dilution)
ในกรณีที่มีกำรใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญรองรับตำมใบสำคัญแสดงสิทธิจนครบทังจ
้ ำนวนแต่ผ้ ใู ช้ สิทธิ
มิใช่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทจะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมโดยผู้ถือหุ้นเดิม
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จะมีสดั ส่วนกำรถือหุ้นลดลงประมำณร้ อยละ 20.00 เมื่อเทียบกับสัดส่วนกำรถือหุ้นก่อนกำรออก
และเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ
2)

ผลกระทบต่อด้ ำนรำคำ (Price Dilution)
ภำยหลังกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้นสำมัญของบริ ษัทจะได้ รับผลกระทบด้ ำน
รำคำ (Price Dilution) ประมำณร้ อยละ 7.95
(หมำยเหตุ: รำคำหุ้นสำมัญของบริ ษัทก่อนกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญและใบสำคัญแสดง
สิทธิ ที่นำมำใช้ ในกำรคำนวณผลกระทบด้ ำนรำคำ ได้ แก่ รำคำถัวเฉลี่ย 7 วันทำกำรก่อนวัน
ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ณ วันที่ 17 มีนำคม 2560ซึง่ มีรำคำเท่ำกับ 16.60 บำทต่อหุ้น)

3)

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per Share Dilution)
ไม่สำมำรถคำนวณได้ เนื่องจำกบริ ษัทมีผลกำรดำเนินงำนติดลบ

2.

การใช้ สิทธิและเงื่อนไขการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
2.1. วันใช้ สทิ ธิ
2.1.1. วันใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ (ยกเว้ นวันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ำย)
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ ทุกวันทำกำรสุดท้ ำยของแต่ละไตร
มำสของปี ปฏิทิน ได้ แก่ วันทำกำรสุดท้ ำยของเดือนมีนำคม มิถนุ ำยน กันยำยน และธันวำคม ตลอดอำยุ
ใบสำคัญแสดงสิทธิทงนี
ั ้ ้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถเริ่ มใช้ สทิ ธิครัง้ แรกได้ ในวันทำกำรสุดท้ ำยของ
เดือนมิถนุ ำยน 2560 ซึง่ ตรงกับวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2560
2.1.2. วันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ำย
วันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ำย ซึง่ เป็ นวันสุดท้ ำยที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสำมำรถใช้ สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดง
สิทธิ ได้ นนั ้ คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอำยุครบ 1 ปี ดังนัน้ วันใช้ สิทธิ ครั ง้ สุดท้ ำยจะตรงกับวันที่
25 พฤษภำคม 2561 หำกวันดังกล่ำวตรงกับวันหยุดทำกำรของตลำดหลักทรัพย์ ให้ ใช้ สิทธิในวันทำกำร
สุดท้ ำยก่อนหน้ ำวันครบอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะไม่มีกำรปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้ นเป็ นกรณีกำรใช้ สิทธิครัง้
สุดท้ ำยซึ่งบริ ษัทจะปิ ดสมุดทะเบียน 21 วัน ก่อนวันใช้ สิทธิ ครั ง้ สุดท้ ำย และตลำดหลักทรั พย์ จะขึน้
เครื่ องหมำย SP (ห้ ำมกำรซื ้อขำย) ล่วงหน้ ำ 3 วันทำกำรก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน หรื อเป็ นกำรปิ ดสมุด
ทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในกำรเข้ ำร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตำม
ข้ อ 13
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2.2. กำรใช้ สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในกำรใช้ สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สำมำรถใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัทตำมสิทธิ
ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่ทงจ
ั ้ ำนวน หรื อเพียงบำงส่วนก็ ได้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้ ใช้
สิทธิภำยในวันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ำย บริ ษัทจะถือว่ำผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดง
สิทธิในส่วนดังกล่ำวและให้ ถือว่ำใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนดังกล่ำว สิ ้นสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้ สทิ ธิ
2.3. กำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิ
2.3.1. กำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ (ยกเว้ นกำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ำย)
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิในกำรซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัทจะต้ องแจ้ งควำมจำนงในกำร
ใช้ สิทธิ ตำมขันตอนและวิ
้
ธีกำรที่ระบุในข้ อ 3 ภำยในระยะเวลำแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ ซึ่งได้ แก่
ช่วงเวลำ 9.00 – 15.00 น. ของระยะเวลำ 5 วันก่อนวันใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้
บริ ษัทจะแจ้ งข่ำวเกี่ยวกับกำรใช้ สทิ ธิ ระยะเวลำแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิ และอัตรำกำรใช้ สทิ ธิอย่ำง
น้ อย 5 วันทำกำรก่อนวันแรกของระยะเวลำแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ แต่ละครัง้ ในระบบเผยแพร่
ข้ อมูลของตลำดหลักทรัพย์
2.3.2. กำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ำย
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิในกำรซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัทจะต้ องแจ้ งควำมจำนงในกำร
ใช้ สิทธิ ตำมขันตอนและวิ
้
ธีกำรที่ระบุในข้ อ 3 ภำยในระยะเวลำแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ ซึ่งได้ แก่
เวลำ 9.00 – 15.00 น. ของระยะเวลำ 15 วันก่อนวันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำย (“ระยะเวลำแจ้ งควำมจำนงใน
กำรใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ำย”)
บริ ษัทจะแจ้ งข่ำวเกี่ยวกับกำรใช้ สทิ ธิ ระยะเวลำแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ และอัตรำกำรใช้ สิทธิโดย
ส่งจดหมำยลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตำมรำยชื่อที่ปรำกฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนครัง้ สุดท้ ำย
บริษัทจะไม่ รับการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิทางไปรษณีย์
2.4. นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2009-9000
โทรสำร: 0-2009-9991
E-mail: SETContactCenter@set.or.th
Website: http://www.set.co.th/tsd
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นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะรั บผิดชอบต่อกำรปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุด
ทะเบียนจะต้ องประกอบด้ วย ชื่อเต็ม สัญชำติและที่อยูข่ องผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และรำยละเอียดอื่นๆ ที่ศนู ย์
รับฝำกหลักทรัพย์จะกำหนด ในกรณีที่ข้อมูลไม่ตรงกัน จะถือว่ำข้ อมูลในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
เป็ นข้ อมูลที่ถกู ต้ อง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้ ำที่ในกำรแจ้ งกำรเปลีย่ นแปลงหรื อข้ อผิดพลำดในรำยละเอียด
ในกำรลงบันทึกสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยตรง และนำย
ทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะเปลีย่ นแปลงหรื อแก้ ไขข้ อผิดพลำดดังกล่ำว
นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ มีหน้ ำที่จะต้ องออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่
ฝำกไว้ กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์และจะต้ องลงชื่อศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เป็ นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทนใน
สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินนั ้ และนำยทะเบียนจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อออกใบรับเพื่อใช้ แทน
ใบสำคัญแสดงสิทธิตำมแบบที่นำยทะเบียนกำหนดให้ แก่ศนู ย์รับฝำกหลักทรัพย์
นำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้ ำที่ตำมสัญญำแต่งตังนำยทะเบี
้
ยนที่จะต้ องจัดทำและเก็บรักษำสมุด
ทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไว้ จนกว่ำใบสำคัญแสดงสิทธิทงหมดจะมี
ั้
กำรใช้ สิทธิซื ้อหุ้นรองรับของบริ ษัท
หรื อจนกว่ำครบกำหนดอำยุใบสำคัญแสดงสิทธิ (แล้ วแต่กรณี)
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้ ำที่ในกำรแจ้ งกำรเปลี่ยนแปลง หรื อข้ อผิดพลำดในรำยละเอียดในกำรลงบันทึก
สมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิและนำยทะเบียนจะเปลีย่ นแปลงหรื อแก้ ไขข้ อผิดพลำดดังกล่ำว
บริ ษัทขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 30 วันโดยแจ้ งผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์
2.5. สถำนที่ที่ติดต่อในกำรใช้ สทิ ธิ
บริ ษัท คิวทีซี เอนเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)
นักลงทุนสัมพันธ์
ที่อยู:่
2/2 ซอยกรุงเทพกรี ฑำ 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพกรี ฑำ
แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เบอร์ โทรศัพท์:
0-2379-9089-92 ต่อ 241
เบอร์ โทรสำร:
0-2379-3099
E-mail address:
pakanat.t@qtc-energy.co.th , ir@qtc-energy.com
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2.6. ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ
2.6.1. ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีทวั่ ไป
สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกแก่บคุ คลหรื อนิติบคุ คลที่ปรำกฏชื่อเป็ นเจ้ ำของใบสำคัญแสดงสิทธิใน
จำนวนที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในขณะนันๆ
้ หรื อในวันแรกของกำรปิ ดสมุด
ทะเบียน (กรณีที่มีกำรปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ)
2.6.2. ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีที่ศนู ย์รับฝำกหลักทรัพย์เป็ นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแทน
สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกแก่บคุ คลหรื อนิติบคุ คลที่นำยทะเบียนได้ รับแจ้ งเป็ นหนังสือจำกศูนย์รับ
ฝำกหลักทรั พย์ ว่ำเป็ นผู้ทรงสิทธิ ในใบสำคัญแสดงสิทธิ ในจำนวนที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ไว้ ในชื่ อของศูนย์รับฝำกหลักทรั พย์ ในขณะนัน้ ๆ หรื อในวันแรกของกำรปิ ดสมุด
ทะเบียน (กรณีที่มีกำรปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ)
3.

วิธีการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถขอรับใบแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ ซื อ้ หุ้นสำมัญได้ ที่สำนักงำนใหญ่ของบริ ษัทใน
ระหว่ำ งระยะเวลำแจ้ งควำมจ ำนงในกำรใช้ สิท ธิ แ ต่ ล ะครั ง้ หรื อ ดำวน์ โ หลดจำกเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท (www.qtcenergy.com) และดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
3.1. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้ สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัทต้ องปฏิบตั ิให้
ถูกต้ องตำมข้ อบังคับ หรื อกฎหมำยต่ำงๆ ที่ใช้ บงั คับเกี่ยวกับกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิพร้ อมทังช
้ ำระเงิน
ค่ำหุ้นสำมัญและส่งเอกสำรดังต่อไปนี ้ให้ แก่บริ ษัท ตำมสถำนที่ติดต่อตำมข้ อ 2.5 ในระหว่ำงระยะเวลำกำรแจ้ ง
ควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 2.3
3.1.1. ใบแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้ องกรอกใบแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิให้
ถูกต้ อง ครบถ้ วนและชัดเจน พร้ อมลงลำยมือชื่อ หำกผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ นนิติบคุ คล จะต้ องลงนำม
โดยกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คลนัน้ พร้ อมประทับตรำนิติบคุ คล (ถ้ ำมี)
3.1.2. เอกสำรแสดงตน: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้ องส่งมอบเอกสำรแสดงตนในแต่ละกรณีดงั นี ้
-

บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย: สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรื อสำเนำทะเบียนบ้ ำนที่มีเลขที่
บัตรประจำตัวประชำชน 13 หลัก หรื อสำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นที่มีเลขที่บตั รประจำตัว
ประชำชน 13 หลัก (ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนชื่อ และ/หรื อ ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ ชื่อ และ/หรื อ ชื่อสกุล
ไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ แนบสำเนำเอกสำรที่ออกโดย
หน่วยงำนรำชกำร เช่น ใบแจ้ งเปลี่ยนชื่อ และ/หรื อ ชื่อสกุ ล ด้ วย) พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำ
ถูกต้ อง (กรณีผ้ จู องซื ้อยังไม่บรรลุนิติภำวะ จะต้ องแนบหนังสือยินยอมของ บิดำหรื อมำรดำหรื อ
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ผู้ปกครอง (แล้ วแต่กรณี) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของบุคคลดังกล่ำว และสำเนำทะเบียน
บ้ ำนของผู้จองซื ้อพร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง)
-

บุคคลธรรมดำที่มิใช่สญ
ั ชำติไทย: สำเนำใบต่ำงด้ ำวหรื อสำเนำหนังสือเดินทำงที่ยงั ไม่หมดอำยุ
พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง

-

นิติบคุ คลสัญชำติไทย: สำเนำหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ที่ออกไม่เกิน 12 เดือน
ก่อนระยะเวลำแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ พร้ อมลงนำมรับ รองสำเนำถูกต้ องโดย
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ ำมี) และ
แนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำหนังสือเดินทำง (แล้ วแต่กรณี)
ของกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คลดังกล่ำว พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง

-

นิติบคุ คลที่มิใช่สญ
ั ชำติไทย: สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตังนิ
้ ติบคุ คล หนังสือบริ คณห์สนธิ และ/
หรื อหนังสือรับรองของนิติบคุ คล ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนระยะเวลำแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้
สิทธิในแต่ละครัง้ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องโดยกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมของนิตบิ คุ คล
นัน้ และประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ ำมี) และแนบสำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำหนังสือ
เดินทำง (แล้ วแต่กรณี ) ของกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลดังกล่ำว พร้ อมลงนำม
รับรองสำเนำถูกต้ อง ทัง้ นี ้ เอกสำรทัง้ หมดต้ องได้ รับกำรลงลำยมือชื่ อโดยเจ้ ำหน้ ำที่ Notary
Public และรั บรองโดยสถำนทูตไทย หรื อสถำนกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำรได้ จัดทำหรื อ
รับรองควำมถูกต้ องและมีอำยุไม่เกิน 12 เดือน ก่อนระยะเวลำแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิใน
แต่ละครัง้

3.1.3. ใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้ องส่งมอบใบสำคัญแสดง
สิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิให้ แก่บริ ษัท ตำมจำนวนที่ระบุอยูใ่ นใบแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิ
-

ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิมีใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในควำมครอบครอง (Scrip) สำมำรถ
ติดต่อขอแสดงควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิได้ ทนั ที

-

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยูใ่ นระบบไร้ ใบหลักทรัพ ย์ (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่
ต้ องกำรใช้ สิทธิ ต้องแจ้ งควำมจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อ
เพื่อให้ ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตำมที่ศนู ย์รับฝำกหลักทรัพย์กำหนด โดยดำเนินกำรดังนี ้
▪

ในกรณีที่ผ้ ถู ื อใบสำคัญแสดงสิทธิ มีบัญชี ซื ้อขำยหลักทรัพย์ของตนเอง โดยมีใบสำคัญ
แสดงสิทธิฝำกอยูใ่ นบัญชีบริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝำกผู้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องกำรใช้ สิทธิต้องแจ้ งควำมจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอ
ถอนใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อเพื่อให้ ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตำมที่ตลำดหลักทรัพย์
กำหนด โดยยื่นต่อบริ ษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้ ำที่เป็ นนำยหน้ ำซื ้อขำยหลักทรัพย์ (Broker)
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-

▪

ของตน และบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่ำวจะดำเนินกำรแจ้ งกับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เพื่อขอ
ถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ จำกบัญชี “บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เพื่อผู้ฝำก” โดยศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะดำเนินกำรออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อ
ใช้ เป็ นหลักฐำนประกอบกำรใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญ

▪

ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีบญ
ั ชีซื ้อขำยหลักทรัพย์ของตนเองโดยมีใบสำคัญ
แสดงสิท ธิฝำกอยู่กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ใ นบัญ ชีบริ ษัทผู้ออกหลัก ทรัพ ย์ สมำชิ ก
เลขที่ 600ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องกำรใช้ สิทธิต้องแจ้ งควำมจำนงและกรอกแบบ
คำขอเพื่อ ขอถอนใบสำคัญ แสดงสิท ธิเ พื่อให้ อ อกใบแทนใบสำคัญ แสดงสิท ธิต ำมที่
ตลำดหลักทรัพย์ กำหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดง
สิทธิจำกบัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 โดยศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะ
ดำเนินกำรออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้ เป็ นหลักฐำนประกอบกำรใช้ สิทธิซื ้อ
หุ้นสำมัญ

ส ำหรับ กำรใช้ สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้น สำมัญ ครั ง้ สุด ท้ ำ ย ในกรณี ที่ ใ บส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ อ ยู่ใ นระบบไร้
ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิให้ กบั ผู้ถือ
ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ต ำมรำยชื่ อ ที่ บ ริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ แ ต่ ล ะแห่ ง แจ้ งรำยชื่ อ ต่ อ ศูน ย์ รั บ ฝำก
หลักทรัพย์ว่ำเป็ นผู้ทรงสิทธิ ในใบสำคัญแสดงสิทธิโดยศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะจัดส่งใบแทน
ใบสำคัญแสดงสิทธิไปยังบริ ษัทหลักทรัพย์ที่แจ้ งชื่อนันๆ
้ เพื่อ ให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธินำไปใช้
เป็ นหลักฐำนประกอบกำรใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญครัง้ สุดท้ ำยต่อไป

3.1.4. กำรชำระเงินค่ำหุ้นสำมัญ
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องชำระเงินค่ำหุ้นสำมัญตำมจำนวนในกำรใช้ สิทธิตำมที่ระบุในใบแจ้ งควำม
จำนงในกำรใช้ สทิ ธิโดยดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
-

ชำระเงินค่ำ หุ้นสำมัญครัง้ เดียวเต็มจำนวนตำมจำนวนในกำรใช้ สิทธิ ที่ระบุไว้ ในใบแจ้ งควำม
จำนงกำรใช้ สิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้
สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญจะต้ องชำระเป็ นเช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อที่เรี ยกว่ำ "เช็คธนำคำร") หรื อดรำฟต์ ที่
สำมำรถเรี ยกเก็บเงินได้ จำกสำนักหักบัญชีในกรุ งเทพมหำนครภำยใน 1 วันทำกำร นับจำกวันที่
แจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิแต่ละครัง้ โดยขีดคร่อมสัง่ จ่ำย “บัญชีจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน บมจ. คิวที
ซี เอนเนอร์ ยี่” เลขที่บญ
ั ชี 000-6-14350-4 ของธนำคำรกรุ งไทย สำนักนำนำ พร้ อมทังเขี
้ ยนชื่อ
นำมสกุล ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้ำนหลัง
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-

ทังนี
้ ้ กำรใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญดังกล่ำวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริ ษัท เรี ยกเก็บเงินจำนวนดังกล่ำวได้
แล้ วเท่ำนัน้ หำกบริ ษัทไม่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินได้ ไม่ว่ำในกรณีใดๆ ที่มิได้ เกิดจำกควำมผิดของ
บริ ษัทบริ ษัทจะถือว่ำผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญในครัง้
นันๆ
้ โดยบริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิมำรับใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญ
แสดงสิทธิพร้ อมกับเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดรำฟต์ ที่เรี ยกเก็บเงินไม่ได้ คืนด้ วยตนเอง ภำยใน 14
วันนับจำกวันครบกำหนดกำรใช้ สิทธิ ในแต่ละครัง้ โดยจะไม่มีกำรคำนวณดอกเบี ้ยให้ ไม่ว่ำใน
กรณีใดๆ ทังนี
้ ้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถแจ้ งควำมจำนงกำรใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญได้ ในวัน
ใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสำมัญครัง้ ถัดไป เว้ นแต่กำรใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสำมัญครัง้ นันจะเป็
้
นกำรใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้น
สำมัญครัง้ สุดท้ ำย ให้ ถือว่ำใบสำคัญแสดงสิทธินนๆ
ั ้ สิ ้นสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้ สทิ ธิ บริ ษัทจะไม่
รับผิดชอบต่อดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่ำเสียหำยอื่นใดไม่วำ่ ในกรณีใดๆ

-

ผู้ถื อ ใบสำคัญ แสดงสิท ธิ จ ะต้ อ งเป็ นผู้รั บ ผิ ด ชอบค่ำ อำกรแสตมป์ และ/หรื อ ภำษี ที่ เ กิ ด ขึ น้
อัน เนื่ อ งจำกกำรใช้ สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้น สำมัญ ตำมใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ต ลอดจนจะต้ อ งปฏิ บัติ ต ำม
ข้ อบังคับหรื อกฎหมำยต่ำงๆ ที่ใช้ บงั คับในกำรใช้ สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.2. หำกบริ ษัทได้ รับใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ครบตำมจำนวนที่ระบุในใบแจ้ งควำม
จำนงในกำรใช้ สทิ ธิ หรื อบริ ษัทตรวจสอบได้ วำ่ ข้ อควำมที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกบนใบแจ้ งควำมจำนงใน
กำรใช้ สทิ ธิไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ อง หรื อมิได้ ปิดอำกรแสตมป์ครบถ้ วนถูกต้ องตำมข้ อบังคับหรื อกฎหมำยต่ำงๆ
ที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้ องทำกำรแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภำยในระยะเวลำแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้
สิทธิแต่ละครัง้ มิฉะนัน้ บริ ษัทจะถือว่ำผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสำมัญใน
ครัง้ นัน้ และบริ ษัทจะจัดส่งเงินที่ได้ รับและใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ คืนให้ แก่ผ้ ถู ือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิโดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน ภำยใน 14 วันนับจำกวันใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ โดยไม่มีดอกเบี ้ย
ไม่วำ่ ในกรณีใดๆ
3.3. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้ องใช้ สทิ ธิในกำรซื ้อหุ้นสำมัญในแต่ละครัง้ ไม่ต่ำกว่ำ 100 หุ้น โดยจำนวนหน่วยของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสำมัญจะต้ องเป็ นจำนวนเต็มเท่ำนัน้ ยกเว้ น กรณีที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดง
สิทธิมีสทิ ธิหรื อเหลือสิทธิในกำรซื ้อหุ้นสำมัญต่ำกว่ำ 100 หุ้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้ สิทธิในกำรซื ้อ
หุ้นสำมัญต่ำกว่ำ 100 หุ้นได้ โดยจะต้ องใช้ สิทธิเท่ำที่มีทงหมดหรื
ั้
อที่เหลืออยู่ทงหมดในครั
ั้
ง้ เดียว กรณีเป็ นกำร
ใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ ำย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญในจำนวนเท่ำใดก็ได้ แต่ไม่เกินกว่ำจำนวน
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่และสำมำรถใช้ สิทธิได้ โดยอัตรำกำรใช้ สิทธิเท่ำกับ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
ต่อ 1 หุ้นสำมัญ เว้ นแต่จะมีกำรปรับสิทธิตำมข้ อ 4.
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3.4. ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิชำระจำนวนเงินค่ำหุ้น และ/หรื อ ภำษี ไม่ครบถ้ วนหรื อมีกำรชำระเงิน
เกินจำนวนในกำรใช้ สทิ ธิ บริ ษัทมีสทิ ธิที่จะดำเนินกำรประกำรใดประกำรหนึง่ ดังต่อไปนี ้ตำมที่บริ ษัทเห็นสมควร
(ก)

ถือว่ำกำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิครัง้ นันสิ
้ ้นสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้ สทิ ธิ หรื อ

(ข)

ถือว่ำจำนวนหุ้น สำมัญที่จ องซื ้อมีจำนวนเท่ำกับ (1) จำนวนหุ้นสำมัญที่พึงจะได้ รับตำมสิทธิ หรื อ
(2) จำนวนหุ้นสำมัญที่พึงจะได้ รับตำมจำนวนเงินในกำรใช้ สิทธิ ซึ่งบริ ษัทได้ รับชำระไว้ จริ งตำมรำคำ
ใช้ สิทธิ และอัตรำกำรใช้ สิทธิ ในขณะนัน้ (แล้ วแต่จำนวนใดจะน้ อยกว่ำ) หรื อ

(ค)

ให้ ผ้ ูถื อ ใบสำคัญ แสดงสิทธิ ช ำระเงิ น เพิ่ ม เติ ม ตำมจ ำนวนที่ ป ระสงค์ จ ะใช้ สิท ธิ ใ ห้ ค รบถ้ ว น ภำยใน
ระยะเวลำแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิครัง้ นัน้ หำกบริ ษัทไม่ได้ รับเงินครบตำมจำนวนกำรใช้ สิทธิ และ/
หรื อ ภำษี ที่เกี่ ยวข้ องภำยในระยะเวลำดังกล่ำว บริ ษัทจะถื อว่ำผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ แสดงเจตนำ
ยกเลิกกำรใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญในครัง้ นัน้ ทังนี
้ ้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถแจ้ งควำมจำนงกำรใช้
สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญได้ ในวันใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญครัง้ ถัดไป เว้ นแต่กำรใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญครัง้ นันจะเป็
้
น
กำรใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญครัง้ สุดท้ ำย

ในกรณี ที่เกิ ดเหตุกำรณ์ ตำมข้ อ (ก) หรื อ (ค) เฉพำะกรณี ที่ผ้ ใู ช้ สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่มำชำระเงิ น
เพิ่มเติมภำยในระยะเวลำแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิครัง้ นันบริ
้ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิมำรับเช็ค
แคชเชียร์ เช็ค หรื อดรำฟท์ ที่บริ ษัทได้ รับไว้ และใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิคืนด้ วยตนเอง
ภำยใน 14 วัน นับจำกวันใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ โดยไม่มีดอกเบี ้ย
สำหรับกรณีตำมข้ อ (ข) บริ ษัท จะแจ้ งจำนวนกำรใช้ สทิ ธิในกรณีที่บริ ษัท ถือว่ำมีกำรใช้ สทิ ธิเพียงบำงส่วนแก่ผ้ ใู ช้
สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 30 วัน นับจำกวันถัดจำกวันใช้ สิทธิในแต่ละครัง้
อย่ำงไรก็ตำม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่มีกำรใช้ สทิ ธิจะยังมีผลใช้ ได้ ตอ่ ไปจนถึงวันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ำย
ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระจำนวนเงินค่ำหุ้น และ/หรื อ ภำษี เกินจำนวนในกำรใช้ สทิ ธิ บริ ษัทจะถือว่ำ
มีกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญจำนวนเท่ำกับจำนวนหุ้นสำมัญที่พงึ จะได้ รับตำมสิทธิเท่ำนัน้ และบริ ษัท จะคืนเงินส่วนที่
เกินจำนวนในกำรใช้ สทิ ธิที่บริ ษัทได้ รับไว้ ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 วัน นับจำกวันถัดจำกวันใช้ สทิ ธิใน
แต่ละครัง้ โดยบริ ษัทจะคืนเงินโดยไม่มีดอกเบี ้ยเป็ นเช็คขีดคร่ อมสัง่ จ่ำยในนำมของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่
ชำระเงินไว้ เกิน
ทัง้ นี ้ หำกได้ มี กำรส่งมอบคื น เงิ น จ ำนวนที่เ กิ นจำกกำรใช้ สิท ธิ ดัง กล่ำ วให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ ใบสำคัญ แสดงสิทธิ ท ำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในใบแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่ำผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น คื น แล้ ว โดยชอบ และผู้ถื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ไม่ มี สิท ธิ เ รี ย กร้ องดอกเบี ย้ และ/หรื อ
ค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
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3.5. ในกำรใช้ สทิ ธิแต่ละครัง้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้ องใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญเป็ นจำนวนเต็มเท่ำนัน้ โดยมีอตั รำ
กำรใช้ สทิ ธิเท่ำกับ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ตอ่ 1 หุ้นสำมัญ เว้ นแต่จะมีกำรปรับอัตรำกำรใช้ สทิ ธิตำมเงื่อนไข
กำรปรับสิทธิที่ระบุไว้ ในข้ อ 4
3.6. จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกให้ เมือ่ มีกำรใช้ สทิ ธิจะคำนวณโดยกำรนำจำนวนเงินในกำรใช้ สทิ ธิซงึ่ ผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิ ได้ ชำระตำมที่กล่ำวมำข้ ำงต้ น หำรด้ วยรำคำใช้ สิทธิ โดยบริ ษัท จะออกหุ้นสำมัญเป็ นจำนวนเต็มไม่เกิน
จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิคณ
ู ด้ วยอัตรำกำรใช้ สิทธิ หำกมีกำรปรับรำคำใช้ สิทธิ และ/หรื อ อัตรำกำร
ใช้ สทิ ธิ แล้ วทำให้ มีเศษหุ้นเหลืออยูจ่ ำกกำรคำนวณดังกล่ำว บริ ษัท จะไม่นำเศษหุ้นดังกล่ำวมำคิดคำนวณ และ
จะช ำระเงิ น ที่ เหลือ จำกกำรใช้ สิท ธิ ดัง กล่ำ วโดยไม่มี ด อกเบี ย้ ให้ แ ก่ผ้ ูถื อใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ทำงไปรษณี ย์
ลงทะเบียนภำยใน 14 วัน นับจำกวันใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ ทังนี
้ ้ ตำมวิธีกำรและเงื่อนไขที่บริ ษัทกำหนด
ทังนี
้ ้ หำกได้ มีกำรส่งมอบคืนเงินที่เหลือจำกกำรใช้ สิทธิ ดงั กล่ำวให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทำงไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ โดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่ำผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิได้ รับเงินคืนแล้ วโดยชอบ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่ำเสียหำยใดๆ
อีกต่อไป
3.7. เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญได้ ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขในกำรแจ้ งควำมจำนงในกำร
ใช้ สิทธิ อย่ำงครบถ้ วนถูกต้ องตำมที่กำหนดไว้ ในข้ อ 2.3 กล่ำวคือ ได้ ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิ พร้ อมเอกสำรแสดงตน และชำระเงินค่ำหุ้นสำมัญและภำษี
ถูกต้ องและครบถ้ วนสมบูรณ์แล้ ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สำมำรถเพิกถอนกำรใช้ สิทธิได้ เว้ นแต่จะได้ รับ
ควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกบริ ษัท
3.8. เมื่อพ้ นระยะเวลำแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ ำย แต่ผ้ ถู ื อใบสำคัญแสดงสิทธิ ยังไม่ได้ ใช้ สิทธิ ตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อยังมิได้ ปฏิบตั ิตำมวิธีกำรใช้ สทิ ธิที่กำหนดไว้ อย่ำงครบถ้ วน ให้ ถือว่ำใบสำคัญแสดงสิทธิ
นันๆ
้ สิ ้นสภำพลงโดยไม่มีกำรใช้ สทิ ธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัทไม่ได้ อีก
3.9. ภำยหลังจำกวันใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ บริ ษัทจะแจ้ งรำยชื่อผู้ถือหุ้นสำมัญใหม่ที่ เกิดจำกกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ต่อศูนย์ รับฝำกหลักทรัพย์ในฐำนะนำยทะเบียนของบริ ษัท และบริ ษัทจะนำรำยชื่อดังกล่ำวไปจด
ทะเบียนพร้ อมกับยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ วของบริ ษัทต่อกระทรวงพำณิชย์ ตำมจำนวนหุ้น
สำมัญที่จะออกใหม่ภำยใน 14 วัน นับแต่วนั ใช้ สทิ ธิรวมทังด
้ ำเนินกำรขอจดทะเบียนหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้
สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิกบั ตลำดหลักทรัพย์ภำยใน 30 วันนับจำกวันใช้ สทิ ธิแต่ละครัง้
ทังนี
้ ้ ในช่วงระหว่ำงวันที่ผ้ ูถือใบสำคัญแสดงสิทธิ แสดงควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ ของบริ ษัท ถึงวันก่อนวันที่
รำยชื่อของผู้ใช้ สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิจะปรำกฏในสมุดทะเบียนรำยชื่อผู้ถือหุ้นสำมัญของบริ ษัท บริ ษัทจะ
ถือว่ำสิทธิของผู้ใช้ สทิ ธิรำยดังกล่ำวมีสถำนะเช่นเดียวกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่ได้ แสดงควำมจำนงใน
กำรใช้ สทิ ธิ
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3.10. ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ สง่ มอบใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็ นจำนวนมำกกว่ำจำนวนที่ประสงค์จะใช้ สิทธิ
บริ ษัทจะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่ โดยมีจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ดงั กล่ำว โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน14 วันนับจำกวันใช้ สิทธิ นนๆ
ั ้ และจะยกเลิกใบสำคัญ
แสดงสิทธิใบเก่ำ
3.11. ในกรณีที่ห้ นุ สำมัญที่สำรองไว้ เพื่อรองรับกำรใช้ สทิ ธิมีไม่เพียงพอ บริ ษัทจะดำเนินกำรชดใช้ ค่ำเสียหำยที่เกิดขึ ้น
ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ไม่สำมำรถใช้ สิทธิ ได้ อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทจะไม่ชดใช้ ค่ำเสียหำยให้ แก่ผ้ ถู ื อ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สำมำรถใช้ สทิ ธิได้ เนื่องจำกผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินนเป็
ั ้ นบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชำติไทยที่
ไม่สำมำรถใช้ สทิ ธิเพรำะถูกจำกัดสิทธิตำมข้ อจำกัดหุ้นต่ำงด้ ำวที่ระบุในข้ อบังคับของบริ ษัท
3.12. เงื่อนไขอื่นเกี่ยวกับกำรใช้ สทิ ธิ
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สำมำรถใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัทได้ โดยไม่มีข้อจำกัด เว้ นแต่กำรใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นนัน้
เป็ นเหตุให้ มีคนต่ำงด้ ำวถือหุ้นอยูใ่ นบริ ษัทจำนวนมำกกว่ำอัตรำส่วนที่กำหนดในข้ อบังคับของบริ ษัท คือ ร้ อยละ
49 ของทุนชำระแล้ วของบริ ษัท กำรใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรำยใดที่จะทำให้ อตั รำส่วนกำรถือ
หุ้นของบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชำติไทยของบริ ษัทเกินอัตรำส่วนข้ ำงต้ น บริ ษัทมีสทิ ธิปฏิเสธกำรใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญของ
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรำยนันได้
้ โดยบริ ษัทจะไม่ชดใช้ ค่ำเสียหำยใดๆ ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็ น
บุคคลที่มิใช่สญ
ั ชำติไทย (ทังบุ
้ คคลธรรมดำและนิติบคุ คล) ซึ่งไม่สำมำรถใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมั ญของบริ ษัทได้ อัน
เนื่องมำจำกข้ อจำกัดหุ้นต่ำงด้ ำวของบริ ษัทดังที่กล่ำวมำแล้ ว
ทังนี
้ ้ บริ ษัทขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท ในหมวดที่เกี่ยวกับกำรโอนหุ้นภำยหลัง
กำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิ นี ้ โดยให้ ถือว่ำกำรแก้ ไขข้ อบังคับมีผลบังคับต่อเงื่อนไขเกี่ ยวกับกำรใช้ สิทธิ ตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธินี ้ นับแต่วนั ที่ได้ รับจดทะเบียนจำกกระทรวงพำณิชย์เป็ นต้ นไป
4.

เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ
4.1. บริ ษั ท จะด ำเนิ น กำรปรั บ รำคำใช้ สิ ท ธิ แ ละอัต รำกำรใช้ สิ ท ธิ โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ รั ก ษำผลประโยชน์
ผลตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไ ม่ให้ ด้อยไปกว่ำเดิม เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ ใดเหตุกำรณ์หนึ่งดังต่อไปนี ้
ก่อนวันครบกำหนดอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
(1)

เมื่ อ มี ก ำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ ที่ต รำไว้ ข องหุ้นสำมัญ ของบริ ษัท อัน เป็ นผลมำจำกกำรรวมหรื อ กำร
แบ่งแยกหุ้น
กำรเปลีย่ นแปลงรำคำใช้ สทิ ธิและอัตรำกำรใช้ สิทธิจะมีผลบัง คับทันทีนบั ตังแต่
้ วนั ที่ได้ มีกำรจดทะเบียน
เปลีย่ นแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ ของหุ้นสำมัญของบริ ษัทกับกระทรวงพำณิชย์
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(ก)

รำคำใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Par 1
Price 1  Price 0  
Par 0 

(ข)

อัตรำกำรใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Par 0 
Ratio 1  Ratio 0  
Par 1

โดยที่

(2)

Price1
Price0
Ratio1
Ratio0
Par1
Par0

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

รำคำใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
รำคำใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
มูลค่ำที่ตรำไว้ ของหุ้นสำมัญหลังกำรเปลีย่ นแปลง
มูลค่ำที่ตรำไว้ ของหุ้นสำมัญก่อนกำรเปลีย่ นแปลง

เมื่อบริ ษัทเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคลใน
วงจำกัด โดยรำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ต่ำกว่ ำร้ อยละ 90 ของรำคำตลำดของหุ้นสำมัญ
ของบริ ษัท
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำใช้ สิทธิ และอัตรำกำรใช้ สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสำมัญจะ
ไม่ได้ รับสิทธิในกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ประกำศขึ ้นเครื่ องหมำย XR)
สำหรับกรณีที่เป็ นกำรเสนอขำยให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรื อ วันแรกของกำรเสนอขำยหุ้น
สำมัญที่ออกใหม่แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ วันที่มีกำรตกลงซื ้อขำยหุ้นสำมัญที่เสนอขำยแก่บคุ คลใน
วงจำกัด แล้ วแต่กรณี
“รำคำสุทธิ ต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ ” คำนวณได้ จำกจำนวนเงินทัง้ สิ ้นที่ บริ ษัท จะได้ รับจำกกำร
เสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ หักด้ วยค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดจำกกำรออกหลักทรัพย์นนั ้ (ถ้ ำมี) หำรด้ วยจำนวน
หุ้นสำมัญที่ออกใหม่ทงหมด
ั้
“รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัท” หมำยถึง มูลค่ำกำรซื ้อขำยหุ้นสำมัญทังหมดของบริ
้
ษัท หำรด้ วย
จำนวนหุ้นสำมัญของบริ ษัทที่มีกำรซื ้อขำยทังหมดในตลำดหลั
้
กทรัพย์ ในระหว่ำง 15 วันทำกำร (วันที่เปิ ด
ทำกำรซื ้อขำยของตลำดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ ในกำรคำนวณ ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำรำคำ
ตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัท เนื่องจำกหุ้นสำมัญของบริ ษัท ไม่มีกำรซื ้อขำยในช่วงเวลำดังกล่ำว บริ ษัท
จะกำหนดรำคำยุติธรรมเพื่อใช้ ในกำรคำนวณแทน
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“วันที่ใช้ ในกำรคำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้ รับสิทธิในกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญ สำหรับ
กรณีที่เป็ นกำรเสนอขำยให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรื อ วันแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ
สำหรับกรณีที่เป็ นกำรเสนอขำยต่อประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ วันที่มีกำรตกลงซื ้อขำยหุ้นสำมัญ สำหรับ
กรณีเสนอขำยแก่บคุ คลในวงจำกัด แล้ วแต่กรณี
อนึ่ง ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่พร้ อมกันมำกกว่ำ 1 รำคำเสนอขำย ภำยใต้ เงื่อนไขที่
ต้ องจองซื ้อด้ วยกัน ให้ ใช้ รำคำเสนอขำยทุกรำคำมำคำนวณรำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ แต่
ในกรณีที่กำรเสนอขำยดังกล่ำวไม่อยูภ่ ำยใต้ เงื่อนไขที่ต้องจองซื ้อด้ วยกัน ให้ นำเฉพำะรำคำเสนอขำยที่ต่ำ
กว่ำร้ อยละ 90 ของรำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัท มำคำนวณกำรเปลีย่ นแปลงเท่ำนัน้
(ก)

รำคำใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
 A1 MP   B1X 
Price 1  Price 0  
MP   A1  B1 

(ข)

อัตรำกำรใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
MP   A1  B1 
Ratio 1  Ratio 0  
 A1 MP   B1X 

โดยที่

Price1
Price0
Ratio1
Ratio0
MP

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

A1

คือ

B1

คือ

รำคำใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
รำคำใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
“รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัท ” ตำมรำยละเอียดที่
กำหนดในข้ อ 4.1 (2)
จำนวนหุ้นสำมัญที่ได้ เรี ยกชำระเต็มมูลค่ำแล้ ว ณ วันก่อนวัน
ปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิ ในกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญที่
ออกใหม่ สำหรับกรณีเสนอขำยหุ้นสำมัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
และ/หรื อ วันก่อนวันแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออก
ใหม่แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ วันก่อนวันที่มีกำรตกลงซื ้อ
ขำยหุ้นสำมัญที่เสนอขำยแก่บคุ คลในวงจำกัด
จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ ทัง้ ที่เสนอขำยแก่ผ้ ถู ื อ หุ้นเดิม
และ/หรื อ เสนอขำยต่อประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ เสนอขำย
แก่บคุ คลในวงจำกัด
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B1X

(3)

คือ

จำนวนเงินที่ได้ รับหักด้ วยค่ำใช้ จ่ำย (ถ้ ำมี) จำกกำรออกหุ้น
สำมัญที่ออกใหม่ ทัง้ กำรเสนอขำยให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นเดิม และ/
หรื อ เสนอขำยต่อประชำชนทั่วไป และ/หรื อ เสนอขำยแก่
บุคคลในวงจำกัด

เมื่อบริ ษัทเสนอขำยหลักทรั พย์ ออกใหม่ใดๆ ให้ กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรื อ ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ
บุคคลในวงจำกัด โดยหลักทรัพย์นนให้
ั ้ สทิ ธิที่จะแปลงสภำพ/เปลีย่ นเป็ นหุ้นสำมัญ หรื อให้ สทิ ธิในกำรซื ้อ
หุ้นสำมัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภำพ หรื อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญ โดยรำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้น
สำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงั กล่ำวต่ำกว่ำร้ อยละ 90 ของรำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัท
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำใช้ สิทธิ และอัตรำกำรใช้ สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสำมัญจะ
ไม่ได้ รับสิทธิ ในกำรจองซื ้อหลักทรัพย์ ที่ออกใหม่ใดๆ ข้ ำงต้ น ที่ให้ สิทธิ ที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้น
สำมัญ หรื อให้ สิทธิ ในกำรซื ้อหุ้นสำมัญ (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ประกำศขึ ้นเครื่ องหมำย XR) สำหรับ
กรณีที่เป็ นกำรเสนอขำยให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (RightsIssue) และ/หรื อ วันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่
ออกใหม่ใดๆ ข้ ำงต้ นที่ให้ สิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสำมัญ หรื อให้ สิทธิในกำรซื ้อหุ้นสำมัญแก่
ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ วันที่มีกำรตกลงซื ้อขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ข้ ำงต้ นที่ให้ สิทธิที่จะแปลง
สภำพ/เปลีย่ นเป็ นหุ้นสำมัญ หรื อให้ สทิ ธิในกำรซื ้อหุ้นสำมัญ ที่เสนอขำยแก่บคุ คลในวงจำกัด แล้ วแต่กรณี
“รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ ” คำนวณได้ จำกจำนวนเงินที่บริ ษัท จะได้ รับ
จำกกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ให้ สิทธิแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสำมัญ หรื อให้ สิทธิในกำรซื ้อหุ้นสำมัญ
หักด้ วยค่ำใช้ จ่ำยที่เกิ ดจำกกำรออกหลักทรั พย์ นนั ้ (ถ้ ำมี) รวมกับเงิ นที่จะได้ รับจำกกำรแปลงสภำพ/
เปลี่ยนเป็ นหุ้นสำมัญ หรื อให้ สิทธิในกำรซื ้อหุ้นสำมัญ หำรด้ วยจำนวนหุ้นสำมัญที่ต้องออกใหม่ทงหมด
ั้
เพื่อรองรับกำรใช้ สทิ ธินนั ้
“รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัท” หมำยถึง มูลค่ำกำรซื ้อขำยหุ้นสำมัญทังหมดของบริ
้
ษัท หำรด้ วย
จำนวนหุ้นสำมัญของบริ ษัท ที่มีกำรซื ้อขำยทังหมดในตลำดหลั
้
กทรัพย์ ในระหว่ำง 15 วันทำกำร (วันที่เปิ ด
ทำกำรซื ้อขำยของตลำดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ ในกำรคำนวณ ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำรำคำ
ตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัท เนื่องจำกหุ้นสำมัญของบริ ษัท ไม่มีกำรซือ้ ขำยในช่วงเวลำดังกล่ำว บริ ษัท
จะกำหนดรำคำยุติธรรมเพื่อใช้ ในกำรคำนวณแทน

ส่วนที่ 2 – หน้ ำที่ 18

“วันที่ใช้ ในกำรคำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้ รับสิทธิในกำรจองซื ้อหลักทรัพย์ที่ให้ สิทธิ
แปลงสภำพ/เปลีย่ นเป็ นหุ้นสำมัญ หรื อให้ สิทธิในกำรซื ้อหุ้นสำมัญ สำหรับกรณีที่เป็ นกำรเสนอขำยให้ กบั ผู้
ถื อหุ้นเดิม (RightsIssue) และ/หรื อ วันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรั พย์ ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้ สิทธิ แปลง
สภำพ/เปลีย่ นเป็ นหุ้นสำมัญ หรื อให้ สิทธิในกำรซื ้อหุ้นสำมัญ สำหรับกรณีที่เป็ นกำรเสนอขำยต่อประชำชน
ทัว่ ไป และ/หรื อ วันที่มีกำรตกลงซื ้อขำยหลักทรัพย์ที่ให้ สิทธิแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสำมัญ หรื อให้ สิทธิ
ในกำรซื ้อหุ้นสำมัญ สำหรับกรณีเสนอขำยแก่บคุ คลในวงจำกัด แล้ วแต่กรณี
(ก)

รำคำใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
 A2  MP   B2X 
Price 1  Price 0  
MP   A2  B2  

(ข)

อัตรำกำรใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
MP   A2  B2  
Ratio 1  Ratio 0  
 A2  MP   B2X 

โดยที่ Price1
Price0
Ratio1
Ratio0
MP
A2

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

รำคำใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
รำคำใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
“รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัท” ตำมรำยละเอียดที่กำหนดในข้ อ 4.1 (3)
จำนวนหุ้นสำมัญที่ได้ เรี ยกชำระเต็มมูลค่ำแล้ ว ณ วันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้
ถือหุ้นเพื่อสิทธิ ในกำรจองซือ้ หลักทรั พย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้ สิทธิ ในกำรแปลง
สภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสำมัญ หรื อให้ สิทธิในกำรซื ้อหุ้นสำมัญ สำหรับกรณีเสนอ
ขำยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม วันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้
สิทธิ แปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสำมัญ หรื อให้ สิทธิ ในกำรซื ้อหุ้นสำมัญ สำหรับ
กรณีที่เป็ นกำรเสนอขำยต่อประชำชนทั่วไป และ/หรื อ วันที่มีกำรตกลงซือ้ ขำย
หลักทรัพย์ที่ให้ สิทธิ แปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสำมัญ หรื อให้ สิทธิในกำรซื ้อหุ้น
สำมัญ สำหรับกรณีเสนอขำยแก่บคุ คลในวงจำกัด แล้ วแต่กรณี
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B2

B2X

(4)

คือ จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้ สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้ สิทธิ
แปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสำมัญ หรื อให้ สิทธิ ในกำรซื ้อหุ้นสำมัญ ตำมที่เสนอ
ขำยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ เสนอขำยให้ แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ เสนอ
ขำยให้ แก่บคุ ลในวงจำกัด
คือ จำนวนเงินที่ได้ รับหักด้ วยค่ำใช้ จ่ำย (ถ้ ำมี) จำกกำรออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้ สทิ ธิ
แปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสำมัญ หรื อให้ สิทธิ ในกำรซื ้อหุ้นสำมัญ ที่เสนอขำย
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ เสนอขำยให้ แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ เสนอขำย
ให้ แ ก่ บุค คลในวงจ ำกัด รวมกับ เงิ น ที่ จ ะได้ รั บ จำกกำรใช้ สิท ธิ แ ปลงสภำพ/
เปลีย่ นเป็ นหุ้นสำมัญ หรื อใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญ

เมื่อบริ ษัทจ่ำยเงินปั นผลทังหมดหรื
้
อบำงส่วนเป็ นหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสำมัญของบริ ษัท
กำรเปลีย่ นแปลงรำคำใช้ สทิ ธิและอัตรำกำรใช้ สทิ ธิจะมีผลบังคับทันทีนบั ตังแต่
้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสำมัญไม่
มีสทิ ธิรับหุ้นปั นผล (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ประกำศขึ ้นเครื่ องหมำย XD สำหรับหุ้นสำมัญ)
(ก)

รำคำใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Price 1  Price 0 

(ข)

 A3 
 A3  B3 

อัตรำกำรใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
 A3  B3
Ratio 1  Ratio 0  
 A3 

โดยที่

Price1
Price0
Ratio1
Ratio0
A3

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

B3

คือ

รำคำใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
รำคำใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
จำนวนหุ้นสำมัญที่ได้ เรี ยกชำระเต็มมูลค่ำแล้ ว ณ วันก่อน
วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสำมัญ เพื่อสิทธิในกำรรับหุ้นปั น
ผล
จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นปั นผล
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(5)

เมื่อบริ ษัทจ่ำยเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่ำอัตรำร้ อยละ90 ของกำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริ ษัทหลัง
หักภำษี เงินได้ นิติบคุ คล สำหรับกำรดำเนินงำนในรอบระยะเวลำบัญชีใดๆ ระหว่ำงอำยุของใบสำคัญแสดง
สิทธิ
กำรเปลีย่ นแปลงรำคำใช้ สทิ ธิและอัตรำกำรใช้ สทิ ธิจะมีผลบังคับทันทีนบั ตังแต่
้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสำมัญไม่
มีสทิ ธิรับเงินปั นผล (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ประกำศขึ ้นเครื่ องหมำย XD สำหรับหุ้นสำมัญ)
กำรคำนวณอัตรำร้ อยละของเงินปั นผลที่จ่ำยให้ กบั ผู้ถือหุ้น ให้ คำนวณโดยนำเงินปั นผลที่จ่ำยจริ งในรอบ
ระยะเวลำบัญชีในแต่ละปี ดังกล่ำว หำรด้ วยกำไรสุทธิหลังหักภำษี เงินได้ ของผลกำรดำเนิ นงำนของรอบ
ระยะเวลำบัญชีนนั ้
“รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัท” หมำยถึง มูลค่ำกำรซื ้อขำยหุ้นสำมัญทังหมดของบริ
้
ษัท หำรด้ วย
จำนวนหุ้นสำมัญของบริ ษัท ที่มีกำรซื ้อขำยทังหมดในตลำดหลั
้
กทรัพย์ ในระหว่ำง 15 วันทำกำร (วันที่เปิ ด
ทำกำรซื ้อขำยของตลำดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อ นวันที่ใช้ ในกำรคำนวณ ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำรำคำ
ตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัท เนื่องจำกหุ้นสำมัญของบริ ษัท ไม่มีกำรซื ้อขำยในช่วงเวลำดังกล่ำว บริ ษัท
จะกำหนดรำคำยุติธรรมเพื่อใช้ ในกำรคำนวณแทน
“วัน ที่ ใ ช้ ในกำรค ำนวณ” หมำยถึ ง วัน แรกที่ ผ้ ูซื อ้ หุ้น สำมัญ ไม่ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น ปั น ผล (วัน แรกที่ ต ลำด
หลักทรัพย์ประกำศขึ ้นเครื่ องหมำย XD สำหรับหุ้นสำมัญ)
(ก)

รำคำใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
MP  D  R  
Price 1  Price 0  
MP

(ข)

อัตรำกำรใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Ratio 1  Ratio 0 

โดยที่

MP
MP  D  R  

Price1
Price0
Ratio1
Ratio0
MP

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

D
R

คือ
คือ

รำคำใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
รำคำใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
อัตรำกำรใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
“รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัท ” ตำมรำยละเอียดที่
กำหนดในข้ อ 4.1 (5)
เงินปั นผลต่อหุ้นที่จ่ำยจริงแก่ผ้ ถู ือหุ้น
เงินปั นผลต่อหุ้นที่จะต้ องจ่ำย ในกรณีที่บริ ษัทจ่ำยเงินปั นผล
ในอัตรำร้ อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษี เงินได้ ของบริ ษัท
โดยนำกำไรสุทธิ หลังหักภำษี เงินได้ คูณด้ วยอัตรำร้ อยละ 90
แล้ วหำรด้ วยจำนวนหุ้นทังหมดที
้
่มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผล
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(6)

ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ ใดๆ อันทำให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ เสียสิทธิ และผลประโยชน์อนั พึงได้ โดยที่
เหตุกำรณ์ใดๆ นันไม่
้ ได้ กำหนดอยูใ่ นข้ อ (1) ถึง (5)
บริ ษัทจะพิจำรณำกำหนดกำรเปลี่ยนแปลงรำคำใช้ สิทธิ และ/หรื อ อัตรำกำรใช้ สิทธิใหม่อย่ำงเป็ นธรรม
โดยไม่ทำให้ สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปจำกเดิม โดยให้ ถือว่ำผลกำรพิจำรณำนันเป็
้ นที่สดุ
โดยบริ ษัทจะแจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิ และ/หรื อ กำรเปลี่ยนแปลงอัตรำใช้ สิทธิ ต่อตลำด
หลักทรัพย์ สำนักงำน ก.ล.ต. และนำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิทนั ที หรื อ ก่อนวันที่รำคำกำรใช้
สิทธิ และ/หรื อ อัตรำใช้ สทิ ธิที่มีกำรเปลีย่ นแปลงนันจะมี
้ ผลใช้ บงั คับ
นอกจำกนี ้ บริ ษัทจะดำเนินกำรแจ้ งผลกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิทรำบ ผ่ำน
ระบบเผยแพร่ ข้ อ มูลของตลำดหลัก ทรั พ ย์ โดยไม่ ชัก ช้ ำ ในวัน เดี ย วกัน กับ วัน ที่ บ ริ ษั ท แจ้ ง ต่อ ตลำด
หลักทรัพย์ สำนักงำน ก.ล.ต. และนำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็ นไปตำมข้ อบังคับตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีกำร เกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศ และ
ปฏิบตั ิกำรใดๆ ของบริ ษัทจดทะเบียน

4.2. กำรคำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำใช้ สิทธิและอัตรำกำรใช้ สิทธิตำมข้ อ 4.1 (1) ถึง (6) เป็ นอิสระต่อกัน และจะ
คำนวณกำรเปลีย่ นแปลงตำมลำดับเหตุกำรณ์ก่อนหลังเปรี ยบเทียบกับรำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัท ใน
กรณีที่เหตุกำรณ์ตำ่ งๆ เกิดขึ ้นพร้ อมกัน ให้ คำนวณกำรเปลี่ยนแปลงเรี ยงตำมลำดับดังนี ้ คือ (1) (5) (4) (2) (3)
และ (6) โดยในแต่ละลำดับครัง้ ที่คำนวณกำรเปลีย่ นแปลง ให้ คงสภำพของรำคำใช้ สิทธิเป็ นทศนิยม 2 ตำแหน่ง
และอัตรำกำรใช้ สทิ ธิเป็ นทศนิยม 4 ตำแหน่ง
4.3. กำรคำนวณกำรเปลีย่ นแปลงรำคำใช้ สิทธิและอัตรำกำรใช้ สิทธิตำมข้ อ 4.1 (1) ถึง (6) จะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง
ซึง่ ทำให้ รำคำใช้ สทิ ธิใหม่เพิ่มขึ ้น และ/หรื อ อัตรำกำรใช้ สทิ ธิลดลง เว้ นแต่กรณีกำรรวมหุ้น
ในกรณีที่ห้ นุ สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้ สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิในแต่ละครัง้ (ทศนิยม 4 ตำแหน่งของอัตรำกำร
ใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง) คำนวณได้ ออกมำเป็ นเศษหุ้น ให้ ตดั เศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง และหำกรำคำใช้ สิทธิ
หลังกำรเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสำมัญในกำรแสดงควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิใน
รอบนัน้ คำนวณได้ เป็ นเศษของบำท ให้ ตดั เศษของบำททิ ้ง
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำใช้ สิทธิ จนทำให้ รำคำใช้ สิทธิ ใหม่มีรำคำต่ำกว่ำมูลค่ำที่ตรำไว้ ของหุ้น
สำมัญของบริ ษัท ให้ ใช้ มลู ค่ำที่ตรำไว้ ของหุ้นสำมัญของบริ ษัท เป็ นรำคำใช้ สิทธิใหม่ ส่วนอัตรำกำรใช้ สิทธิใหม่ให้
ใช้ อตั รำกำรใช้ สทิ ธิที่คำนวณได้ ตำมข้ อ 4.1 (1) ถึง (6) เช่นเดิม
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4.4. ในกรณีที่มีกำรเปลีย่ นแปลงรำคำใช้ สิทธิและอัตรำกำรใช้ สิทธิตำมข้ อ 4.1 (1) ถึง (6) หรื อข้ อกำหนดสิทธิ บริ ษัทจะ
ดำเนินกำรดังนี ้
1)

2)

5.

บริ ษัทจะดำเนินกำรแจ้ งผลกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิทรำบ ผ่ำนระบบ
เผยแพร่ ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์ (SET Portal) ในทันที หรื อก่อนวันที่รำคำใช้ สิทธิ หรื ออัตรำกำร
ใช้ สิทธิมีผลบังคับใช้
บริ ษัทจะดำเนินกำรแจ้ งผลกำรเปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรำยละเอียดวิธีกำรคำนวณ และเหตุผลที่
ต้ องมีกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวแก่ สำนักงำน ก.ล.ต. เพื่อแจ้ งรำคำใช้ สิทธิ อัตรำกำรใช้ สิทธิ หรื อ
ข้ อกำหนดสิทธิ ที่กำหนดขึน้ มำใหม่ รวมทัง้ ข้ อเท็จจริ งโดยย่อของสำเหตุที่มีกำรปรั บสิทธิ วิธีกำร
คำนวณ และวันที่ที่กำรปรับสิทธิดงั กล่ำวมีผลใช้ บงั คับ ภำยใน 15 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่มีเหตุให้ ต้อง
ดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงรำคำใช้ สิทธิและอัตรำกำรใช้ สิทธิ หรื อเปลี่ยนแปลงข้ อกำหนดสิทธินนั ้

สถานภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่อยู่ระหว่ างวันที่ผ้ ถู อื ใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงความจานงในการใช้ สิทธิ
5.1. สถำนภำพของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่อยู่ระหว่ำงวันที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงควำมจำนงใช้ สิทธิ และวัน
ก่อนที่กระทรวงพำณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ วอันเนื่องจำกกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิจะมี
สถำนภำพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยงั ไม่ได้ แสดงควำมจำนงใช้ สิทธิ และสถำนภำพนั น้ จะ
สิ ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพำณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ วอันเนื่องมำจำกกำรใช้ สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดง
สิทธิดงั ที่กล่ำวมำแล้ ว
5.2. ในกรณีที่บริ ษัทมีกำรปรับรำคำใช้ สทิ ธิและ/หรื ออัตรำกำรใช้ สิทธิในช่วงที่บริ ษัทยังไม่ได้ ดำเนินกำรนำหุ้นสำมัญ
ที่เกิดจำกกำรใช้ สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ไปจดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์ บริ ษัทจะดำเนินกำรปรับสิทธิ
ย้ อนหลังให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ ใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสำมัญแล้ ว โดยบริ ษัทจะออกหุ้นสำมัญใหม่เพิ่มเติม
ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเร็ วที่สดุ ตำมจำนวนที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ สมควรจะได้ รับหำกรำคำใช้
สิทธิ ที่ได้ ปรับใหม่นนมี
ั ้ ผลบังคับใช้ โดยหุ้นสำมัญส่วนที่เพิ่มใหม่อำจได้ รับช้ ำกว่ำหุ้นสำมัญที่ได้ รับก่อนหน้ ำนี ้
โดยในกรณีระบบใบหุ้น จะได้ รับภำยใน 15 วันทำกำรนับจำกวันที่มีกำรปรับสิทธิ และในกรณีระบบไร้ ใบหุ้น จะ
ได้ รับภำยใน 7 วันทำกำรนับจำกวันที่มีกำรปรับสิทธิ

6.

สิทธิของหุ้นสามัญใหม่ ท่ เี กิดจากการใช้ สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ
หุ้นสำมัญใหม่ที่เกิดจำกกำรใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสถำนะเท่ำเทียมกับหุ้นสำมัญเดิมที่ออกและ
เรี ยกชำระเต็มมูลค่ำของบริ ษัททุกประกำร รวมทังสิ
้ ทธิในกำรรับเงินปั นผลหรื อผลประโยชน์อื่นใดที่บริ ษัทให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
สำมัญ ทังนี
้ ้ นับแต่วนั ที่กระทรวงพำณิชย์ได้ รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ วของบริ ษัทและนำยทะเบียนหุ้นสำมัญของ
บริ ษัทได้ จดแจ้ งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสำมัญของบริ ษัทเรี ยบร้ อยแล้ ว
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7.

มติอนุมัตกิ ารออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2560 มีมติอนุมตั ิกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเป็ นจำนวน
ไม่เกิน 67,500,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บำท เพื่อรองรับกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิโดยมีรำคำใช้
สิทธิห้ นุ ละ 10.00บำท ทังนี
้ ้ จำนวนหุ้นสำมัญที่จดั สรรเพื่อรองรับกำรใช้ สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธินนั ้ คิดเป็ นสัดส่วน
ไม่เกินร้ อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท ตำมรำยละเอียดกำรคำนวณในข้ อ 1.7

8.

รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ
8.1. ลักษณะสำคัญของหุ้น
จำนวนหุ้นสำมัญเพื่อรองรับกำรใช้ สทิ ธิ

: 67,500,000 หุ้น

สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่รองรั บกำรใช้ สิทธิ เมื่อเทียบ : ร้ อยละ 20.00
กับจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทซึ่ง
รวมหุ้นสำมัญจำนวนไม่เกิน 67,500,000 หุ้น ที่เสนอ
ขำยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นในครัง้ นี ้
มูลค่ำที่ตรำไว้ ตอ่ หุ้น

: 1.00 บำทต่อหุ้น

รำคำใช้ สทิ ธิ

: 10.00 บำทต่อหุ้น
(เว้ นแต่กรณี มีกำรปรั บรำคำใช้ สิทธิ ตำม
เงื่อนไขกำรปรับสิทธิ)

8.2. ตลำดรองของหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้ สทิ ธิ
บริ ษัทจะนำหุ้นสำมัญที่ได้ จำกกำรใช้ สิทธิเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภำยใน 30 วันนับจำก
วันใช้ สิทธิ แต่ละครัง้ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ห้ นุ สำมัญดังกล่ำวสำมำรถทำกำรซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้
เช่นเดียวกับหุ้นสำมัญเดิมของบริ ษัท
8.3. กำรดำเนินกำรหำกมีห้ นุ สำมัญทีเ่ หลือจำกกำรใช้ สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
หลังจำกใบสำคัญแสดงสิทธิ หมดอำยุลง และยังมีห้ นุ สำมัญที่เหลือจำกกำรออกเพื่อรองรับกำรใช้ สิทธิ ตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ คณะกรรมกำรบริ ษัท จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำตำมที่เห็นสมควรต่อไป
ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
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9.

การส่ งมอบหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิ
ในกำรใช้ สิท ธิ ซือ้ หุ้นสำมัญ ของบริ ษั ทตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ นนั ้ ผู้ถือ ใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ที่ใ ช้ สิท ธิ ซือ้ หุ้นสำมัญ
สำมำรถเลือกให้ บริ ษัทดำเนินกำรในกรณี หนึ่งกรณี ใด ซึ่งจะต้ องระบุให้ ชัดเจนในใบแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ
ดังต่อไปนี ้
9.1

ในกรณีท่ ีผ้ ูถือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ ีใช้ สิทธิซือ้ หุ้นสามัญประสงค์ จะขอรั บใบหุ้นโดยให้ ออกใบหุ้นใน
นามของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ จะดำเนินกำรจัดส่งใบหุ้นตำมจำนวนหุ้นที่ผ้ ถู ื อ
ใบสำคัญแสดงสิทธิใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญ ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมชื่อและที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในใบแจ้ งควำมจำนง
ในกำรใช้ สิทธิ ภำยใน 15 วัน ทำกำร นับแต่วันใช้ สิทธิ ในแต่ละครั ง้ ในกรณี นีผ้ ้ ูถือใบสำคัญแสดงสิท ธิ จะไม่
สำมำรถขำยหุ้นสำมัญที่ได้ จำกกำรใช้ สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ จนกว่ำจะ
ได้ รับใบหุ้น ซึง่ อำจจะได้ รับภำยหลังจำกที่ห้ นุ สำมัญของบริ ษัทได้ เริ่ มทำกำรซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ
ไอ

9.2

ในกรณีท่ ผี ้ ถู อื ใบสาคัญแสดงสิทธิประสงค์ ท่ จี ะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่
600 ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสำมัญของบริ ษัท ที่ผ้ ถู ื อใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์
จะฝำกไว้ ในบัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ภำยใน 7 วันทำกำร นับแต่วนั ใช้ สิทธิในแต่ละครัง้
ทังนี
้ ้ เมื่อต้ องกำรขำยหุ้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรำยดังกล่ำวจะต้ องดำเนินกำรถอนหุ้นจำกบัญชีบริ ษัทผู้ออก
หลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 โดยสำมำรถติดต่อผ่ำนบริ ษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอำจมีค่ำธรรมเนียมในกำร
ดำเนินกำรตำมที่ศนู ย์รับฝำกหลักทรัพย์ และ/หรื อ บริ ษัทหลักทรัพย์นนๆ
ั ้ กำหนด ดังนันในกรณี
้
นี ้ผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิจะสำมำรถขำยหุ้นสำมัญที่ได้ จำกกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิในตลำดหลักทรัพ ย์เอ็ม เอ ไอ
ได้ ทั น ที ที่ ต ลำดหลัก ทรั พ ย์ อ นุ ญ ำตให้ หุ้ นสำมั ญ ของบริ ษั ท เริ่ ม ท ำกำรซื อ้ ขำยได้ ในตลำดหลัก ทรั พ ย์
เอ็ม เอ ไอ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รำยนัน้ ได้ ดำเนินกำรถอนหุ้นออกจำกบัญชี บริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์
สมำชิกเลขที่ 600 เสร็ จสิ ้นแล้ ว

9.3

ในกรณีท่ ผี ้ ถู อื ใบสาคัญแสดงสิทธิประสงค์ ท่ จี ะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดง
สิทธิ ไว้ ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซ่ งึ ผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ อยู่ บริ ษัทจะ
ดำเนินกำรให้ ศนู ย์รับฝำกหลักทรัพย์ดำเนินกำรออกใบหุ้นสำมัญตำมจำนวนที่ได้ รับจำกกำรใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญ
ในชื่อของ “บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝำก” และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึก
ยอดบัญชี จำนวนหุ้นของบริ ษัท ที่บริ ษัทหลักทรั พย์ นนั ้ ฝำกหุ้นอยู่ในขณะเดียวกัน บริ ษัทหลักทรัพย์ นนก็
ั ้ จะ
บันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นของบริ ษัท ตำมที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิฝำกไว้ และออกหลักฐำนกำรฝำกให้ แก่ผ้ ู
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ ใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นภำยใน 7 วันทำกำร นับแต่วันใช้ สิทธิ ในแต่ละครั ง้ ในกรณี นี ้ ผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ จะสำมำรถขำยหุ้นสำมัญที่ได้ จำกกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ในตลำดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ ได้ ทนั ทีที่ตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้ ห้ นุ สำมัญของบริ ษัทเริ่ มทำกำรซื ้อขำยได้ ในตลำดหลักทรัพย์
เอ็ ม เอ ไอ ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ ผ้ ูถื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ เ ลื อ กให้ บ ริ ษั ท ด ำเนิ น กำรตำมข้ อ 9.3 ชื่ อ ของผู้ ถื อ
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ใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้ องตรงกับชื่อเจ้ ำของบัญชีซื ้อขำยหลักทรัพย์ที่ผ้ ูถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝำก
หุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่ำว มิฉะนันแล้
้ ว บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินกำร ออกใบหุ้นให้ แก่ผ้ ู
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตำมข้ อ 9.1 แทน
ทังนี
้ ้ หำกผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึง่ ในใบแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิ บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่
จะออกใบหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิตำมข้ อ 9.1 แทน
10.

การชดใช้ ค่าเสียหายกรณีท่ บี ริษัทไม่ สามารถจัดให้ มหี ้ ุนสามัญเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิ
10.1. การชดใช้ ค่าเสียหาย
ในกรณีที่บริ ษัทไม่สำมำรถจัดให้ มีห้ นุ สำมัญเพื่อรองรับกำรใช้ สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ครบถ้ วน บริ ษัทจะ
ชดใช้ คำ่ เสียหำยให้ เฉพำะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มำแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิในวันใช้ สิทธิ ซึ่งได้ ปฏิบตั ิ
ถูกต้ องครบถ้ วนตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ และบริ ษัทไม่สำมำรถจัดให้ มีห้ ุนสำมัญเพื่อรองรั บกำรใช้ สิทธิ ตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิได้ อย่ำงเพียงพอ ยกเว้ นกรณีตำมที่ระบุไว้ ในข้ อจำกัดกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ข้ อจำกัด
กำรใช้ สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิและข้ อจำกัดกำรโอนหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้ สทิ ธิ ตำมข้ อ 11
10.2. การชาระค่ าเสียหาย
กำรชดใช้ คำ่ เสียหำยตำมข้ อ 10.1 นัน้ บริ ษัท จะชำระเป็ นเช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ำยเฉพำะ และจะจัดส่งทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิตำมที่อยูท่ ี่ได้ ระบุไว้ ในใบแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิภำยใน
เวลำ 14 วัน นับจำกวันใช้ สทิ ธิแต่ละครัง้ โดยไม่มีดอกเบี ้ย อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกได้ มีกำรส่งเช็คคืน
เงินค่ำเสียหำยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยูท่ ี่ระบุในใบแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือ
ว่ำผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิ ได้ รั บคืนเงิ นค่ำเสียหำยแล้ วโดยชอบ และผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ จะไม่มีสิท ธิ
เรี ยกร้ องดอกเบี ้ยหรื อค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
10.3. การคานวณค่ าเสียหาย
กำรคำนวณค่ำเสียหำยที่บริ ษัท จะชดใช้ ให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิตำมข้ อ 10.1 ข้ ำงต้ น มีสตู รกำรคำนวณดังนี ้
ค่ำเสียหำยต่อ1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ = B x [MP-Price]
โดยที่

B

คือ

จำนวนหุ้นสำมัญที่ไม่สำมำรถจัดให้ มี และ/หรื อ เพิ่มขึ ้นได้ ตำมอัตรำกำร
ใช้ สทิ ธิที่เปลีย่ นแปลงเพิ่มขึ ้นต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
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MP

คือ

Price

คือ

“รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัท ” ซึ่งหมำยถึง มูลค่ำกำรซือ้ ขำยหุ้น
สำมัญทังหมดของบริ
้
ษัท หำรด้ วยจำนวนหุ้นสำมัญของบริ ษัท ที่มีกำรซื ้อ
ขำยทังหมดในตลำดหลั
้
กทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในระหว่ำง 15 วันทำกำร (วันที่
เปิ ดท ำกำรซื อ้ ขำยของตลำดหลัก ทรั พย์ ) ติ ดต่ อกันก่ อนวันที่ ใช้ ในกำร
ค ำนวณ ในกรณี ที่ ไม่ สำมำรถหำรำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษั ท
เนื่องจำกหุ้นสำมัญของบริ ษัท ไม่มีกำรซื ้อขำยในช่วงเวลำดังกล่ำว บริ ษัท
จะกำหนดรำคำยุติธรรมเพื่อใช้ ในกำรคำนวณแทน
รำคำใช้ สิท ธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งกำหนดไว้ ที่ 10.00 บำทต่อหุ้น
หรื อรำคำใช้ สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ เปลีย่ นแปลงตำมเงื่อนไขกำร
ปรับสิทธิแล้ ว

อนึ่ง ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มิใช่สญ
ั ชำติไทยที่ใช้ สิทธิ จองซื ้อหุ้นสำมัญ แต่ไม่สำมำรถจองซื ้อได้
เนื่องมำจำกอัตรำส่วนกำรถือหุ้นของบุคคลที่มใิ ช่สญ
ั ชำติไทยในขณะนันเกิ
้ นกว่ำจำนวนที่ระบุไว้ ในข้ อบังคับของ
บริ ษัท ในกรณีเช่นนี ้ บริ ษัท จะไม่ชดใช้ ค่ำเสียหำย หรื อดำเนินกำรอื่นใดให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มิใช่
สัญชำติไทยดังกล่ำว และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชำติไทยไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องค่ำเสียหำย หรื อเรี ยกร้ อง
ให้ บริ ษัทชดใช้ ใดๆ ทังสิ
้ ้น อย่ำงไรก็ดี ใบสำคัญแสดงสิทธิยงั มีผลใช้ ตอ่ ไปจนถึงวันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ำย หำก ณ วัน
ครบกำหนดใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ ำยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มิใช่สญ
ั ชำติไทยยังไม่สำมำรถใช้ สิทธิ ได้ เนื่องจำก
อัตรำส่วนกำรถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชำติไทยในขณะนันเกิ
้ นกว่ำจำนวนที่ระบุไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท ให้
ถือว่ำใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวหมดอำยุลง โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชำติไทยดังกล่ำว ไม่มีสิทธิ
เรี ยกร้ องค่ำเสียหำยใดๆ ต่อบริ ษัท และบริ ษัทจะไม่ดำเนินกำรชดใช้ คำ่ เสียหำยที่เกิดขึ ้นทังสิ
้ ้น
11.

ข้ อจากัดการโอนใบสาคั ญแสดงสิทธิข้อจากัดการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิและข้ อจากัดการโอนหุ้น
สามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิ
11.1. ข้ อจำกัดกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ สำมำรถโอนได้ โดยไม่มีข้อจำกัด โดยบริ ษัทจะไม่มีกำรปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อพักกำรโอนสิทธิ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้ นเป็ นกรณีกำรใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ำย ซึ่งบริ ษัทจะปิ ดสมุดทะเบียน 21 วันก่อนวันใช้ สิทธิ
ครัง้ สุดท้ ำย และตลำดหลักทรัพย์จะขึ ้นเครื่ องหมำย SP (ห้ ำมกำรซื ้อขำย) ล่วงหน้ ำ 3 วันทำกำรก่อนวันปิ ดสมุด
ทะเบียน หรื อเป็ นกำรปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในกำรเข้ ำร่ วมประชุมผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิตำมข้ อ 13.
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11.2. ข้ อจำกัดกำรใช้ สทิ ธิอนั เนื่องมำจำกข้ อจำกัดหุ้นต่ำงด้ ำว
11.2.1.บริ ษัทจะไม่ออกหุ้นสำมัญให้ แก่ผ้ ใู ช้ สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มิใช่สญ
ั ชำติไทย หำกกำรออกหุ้น
สำมัญดังกล่ำวจะทำให้ สดั ส่วนกำรถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชำติไทยของบริ ษัทเกินกว่ำข้ อจำกัดหุ้น
ต่ำงด้ ำวตำมที่ระบุในข้ อ 10 ของข้ อบังคับของบริ ษัทในขณะนัน้
11.2.2.หำกข้ อจำกัดกำรใช้ สทิ ธิตำมข้ อ 11.2.1. ข้ ำงต้ น มีผลทำให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชำติไทยที่
ได้ ดำเนินกำรใช้ สิทธิตำมวิธีกำรใช้ สิทธิในข้ อ 3 ไม่สำมำรถใช้ สิทธิได้ ตำมจำนวนที่ระบุในใบแจ้ งควำม
จำนงในกำรใช้ สทิ ธิไม่วำ่ ทังหมดหรื
้
อบำงส่วน บริ ษัทจะอนุญำตให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้ สิทธิซื ้อหุ้น
สำมัญของบริ ษัทได้ เพียงส่วนที่ไม่ขดั ต่อข้ อจำกัดข้ ำงต้ น โดยบริ ษัทจะคืนใบสำคัญแสดงสิทธิและเงินที่
เหลือตำมรำคำใช้ สทิ ธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ไม่สำมำรถใช้ สทิ ธิได้ โดยไม่มีดอกเบี ้ย ให้ แก่ผ้ ถู ือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชำติไทยดังกล่ำวทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 14 วันนับจำกวันใช้ สิทธิ
ในครัง้ นันๆ
้
11.2.3.บริ ษัทจะอนุญำตให้ มีกำรดำเนินกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิใน
ส่วนที่ยงั ไม่ได้ รับกำรใช้ สิทธิ ตำมข้ อ 11.2.2. บำงส่วนหรื อทังหมดในวั
้
นใช้ สิทธิ ครัง้ ถัดไปโดยไม่ขดั ต่อ
ข้ อจำกัด อย่ำงไรก็ดี หำกมีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่รอกำรใช้ สิทธิ ณ วันใช้ สิทธิดงั กล่ำวมำกกว่ำ
จำนวนหุ้นสำมัญที่อนุญำตให้ ซื ้อได้ โดยไม่ขดั ต่อข้ อจำกัดกำรใช้ สิทธิเรื่ องข้ อจำกัดหุ้ นต่ำงด้ ำว บริ ษัทจะ
ดำเนินกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชำติไทย ตำมลำดับ
กำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิที่ครบถ้ วนสมบูรณ์ตำมที่กำหนดในกำรใช้ สทิ ธิในครัง้ นันๆ
้
11.2.4.ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชำติไทยใช้ สิทธิซื ้อหุ้น สำมัญของบริ ษัท แต่ไม่สำมำรถซื ้อได้
เนื่องจำกอัตรำส่วนกำรถือครองหุ้นของบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชำติไทยในขณะนันเกิ
้ นกว่ำจำนวนที่ระบุไว้ ใน
ข้ อจำกัดหุ้นต่ำงด้ ำวตำมข้ อบังคับของบริ ษัท ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มิใช่สญ
ั ชำติไทยดังกล่ำวไม่มี
สิทธิเรี ยกร้ องค่ำเสียหำยใดๆ ต่อบริ ษัท และบริ ษัทจะไม่ดำเนินกำรชดใช้ คำ่ เสียหำยที่เกิดขึ ้นใดๆ ทังสิ
้ ้น
หำกผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญในระยะเวลำแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำย
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ดงั กล่ำวไม่สำมำรถใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัท ได้ เนื่องจำกข้ อจำกัด
เกี่ยวกับกำรถือครองหุ้นของบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชำติไทย ให้ ถือว่ำใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวหมดอำยุลง
โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชำติไทยดังกล่ำวไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องค่ำเสียหำยใดๆ ต่อบริ ษัท และ
บริ ษัทจะไม่ดำเนินกำรชดใช้ คำ่ เสียหำยที่เกิดขึ ้นใดๆ ทังสิ
้ ้น
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11.3. ข้ อจำกัดกำรโอนหุ้นสำมัญ
ข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 10 ในปั จจุบนั ระบุไว้ ว่ำหุ้นของบริ ษัทโอนได้ โดยไม่มีข้อจำกัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่ำง
ด้ ำวในขณะใดขณะหนึง่ ต้ องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้ อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ ทงหมด
ั้
ของทุนชำระ
แล้ วของบริ ษัท กำรโอนหุ้นของบริ ษัทรำยใดที่ จะทำให้ อัต รำส่ว นกำรถื อหุ้น ของคนต่ำงด้ ำวของบริ ษัทเกิ น
อัตรำส่วนข้ ำงต้ น บริ ษัทมีสทิ ธิปฏิเสธกำรรับจดทะเบียนกำรโอนหุ้นของบริ ษัทรำยนันได้
้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท ในหมวดที่เกี่ยวกับกำรโอนหุ้นภำยหลัง
กำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิ นี ้ โดยให้ ถือว่ำกำรแก้ ไขข้ อบังคับมีผลบังคับต่อเงื่อนไขกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญ
แสดงสิทธินี ้ นับแต่วนั ที่ได้ รับจดทะเบียนจำกกระทรวงพำณิชย์เป็ นต้ นไป
12.

ที่มาของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย
ไม่มีกำรกำหนดรำคำเสนอขำยของใบสำคัญแสดงสิทธิ เนื่องจำกเป็ นกำรออกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่ำ

13.

การประชุมผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิ
13.1. กำรเรี ยกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
13.1.1. บริ ษัทมีสทิ ธิเรี ยกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ไม่ว่ำในเวลำใดๆอย่ำงไรก็ตำมกำรเรี ยกประชุมจะต้ อง
ไม่ใช่เพื่อแก้ ไขข้ อกำหนดสิทธิในเรื่ องกำรขยำยอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตรำกำรใช้ สิทธิ หรื อรำคำใช้
สิทธิ เว้ นแต่จะมีกำรปรับอัตรำกำรใช้ สทิ ธิ และ/หรื อ รำคำใช้ สทิ ธิ ตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิในข้ อ 4
13.1.2.บริ ษัทต้ องเรี ยกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหำกมีเหตุกำรณ์สำคัญที่อำจกระทบต่อส่วนได้ เสียของผู้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่ำงเป็ นนัยสำคัญ หรื อต่ อควำมสำมำรถของบริ ษัทในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำม
ข้ อกำหนดสิทธิ รวมทัง้ มีสิทธิ เ รี ยกประชุมผู้ถื อใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ ไม่ว่ำในเวลำใดๆ เพื่อ แก้ ไข
เพิ่มเติมข้ อกำหนดสิทธิ
13.1.3.ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่น้อยกว่ำ 25 รำย ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมกันแล้ วไม่น้อยกว่ำ
ร้ อยละ 20 ของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยงั มิได้ ใช้ สิทธิ ณ ขณะนันอำจร่
้
วมกันเข้ ำชื่อทำ
หนังสือขอให้ บริ ษัทดำเนินกำรเรี ยกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ โดยบริ ษัทจะต้ องเรี ยกประชุมผู้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภำยใน 30 วันนับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวมีคำขอเป็ นหนังสือให้
บริ ษัท เรี ยกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อนับแต่วนั ที่เกิดกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
ก.

หำกมี ก ำรเสนอขอแก้ ไขเพิ่ มเติ มข้ อ กำหนดสิท ธิ ในสำระสำคัญตำมที่ กำหนดไว้ ใ นข้ อ 14.2
อย่ำงไรก็ดี บริ ษัท และ/หรื อ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอให้ แก้ ไขข้ อกำหนดสิทธิ
ในเรื่ องกำรขยำยอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิอตั รำกำรใช้ สิทธิ หรื อรำคำใช้ สิทธิ เว้ นแต่จะมีกำร
ปรับอัตรำกำรใช้ สทิ ธิ และ/หรื อ รำคำใช้ สทิ ธิ ตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิในข้ อ 4
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ข.

หำกมีเหตุกำรณ์ สำคัญซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 25 รำย ซึ่งถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิ รวมกันแล้ วไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 20 ของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยงั มิได้
ใช้ สิ ท ธิ ณ ขณะนัน้ เห็ น ว่ ำ อำจกระทบต่ อ ส่ ว นได้ เสี ย ของผู้ ถื อ ใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ห รื อ
ควำมสำมำรถของบริ ษัท ในกำรปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน
ดังกล่ำวได้ ทำเป็ นหนังสือถึงบริ ษัทขอให้ เรี ยกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในกรณี ที่บริ ษัท ไม่เรี ยกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตำมวรรคก่อน ให้ ผ้ ูถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนไม่น้อยกว่ำ 25 รำย ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมกันแล้ วไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 20 ของจำนวน
หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยงั มิได้ ใช้ สิทธิ ณ ขณะนันด
้ ำเนินกำรเรี ยกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิได้
13.1.4.บริ ษัทหรื อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งประสงค์ จะเรี ยกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ แล้ วแต่กรณี
จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิทรำบโดยผ่ำนระบบกำรเผยแพร่ ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์ พร้ อมทัง้
จะดำเนินกำรให้ นำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิจดั ส่งหนังสือเรี ยกประชุมทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน
ถึงบริ ษัท (ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็ นผู้เรี ยกประชุม) และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทุกรำย
ตำมรำยชื่อและที่อยู่ที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่น้อยกว่ำ 7 วัน (ไม่นบั วันที่สง่
หนังสือเรี ยกประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม โดยหนังสือเรี ยกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิจะต้ องระบุ วัน เวลำ สถำนที่สำหรับกำรประชุม วำระกำรประชุมและผู้ที่ขอให้ เรี ยกประชุม
13.1.5.ในกรณีที่มีกำรจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริ ษัทจะทำกำรปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของ
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกำรเข้ ำร่ ว มประชุม และออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมดัง กล่ำ วเป็ น
ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 21 วันก่อนกำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละครัง้ และตลำดหลักทรัพย์ จะ
ขึ ้นเครื่ องหมำย SP (ห้ ำมกำรซื ้อขำย) ล่วงหน้ ำ 3 วันทำกำรก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน
13.2. ผู้มีสทิ ธิเข้ ำร่วมประชุม
ผู้มีสทิ ธิเข้ ำร่วมในกำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละครัง้ จะประกอบด้ วยบุคคลต่ำงๆ ดังต่อไปนี ้
13.2.1.บริ ษัทในฐำนะผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
13.2.2.ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สทิ ธิหรื อใช้ สทิ ธิไปแล้ วบำงส่วนและมี รำยชื่อปรำกฏในสมุดทะเบียน
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อกำหนดสิทธิในกำรเข้ ำร่ วม
ประชุมทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงผู้ถือใบสำคัญสิทธิ รำยใดที่มีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์หรื อมีส่วนได้ เสียใน
ข้ อพิจำรณำอันใดซึ่งที่ประชุมที่จะพิจำรณำและลงมติ ห้ ำมมิให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ รำยนันออก
้
เสียงลงคะแนนในข้ อพิจำรณำดังกล่ำว
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13.2.3.ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมีสิทธิเข้ ำร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอำจแต่งตังให้
้ ผ้ ถู ือใบสำคัญ
แสดงสิทธิรำยอื่นหรื อบุคคลใดๆ ("ผู้รับมอบฉันทะ") เข้ ำร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้
โดยจัดทำหนังสือมอบฉันทะตำมแบบที่นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนด ทังนี
้ ้ ผู้รับมอบฉันทะ
จะต้ องจัดส่งต้ นฉบับหนังสือมอบฉันทะต่อประธำนที่ประชุมหรื อบุคคลที่ประธำนที่ประชุมมอบหมำย
ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ ำประชุม
13.2.4.ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ที่ปรึกษำกฎหมำย หรื อบุคคลซึ่งมี สว่ นเกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่ที่ประชุมจะพิจำรณำซึ่ง
ได้ รับกำรร้ องขอจำกบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ซึ่งเป็ นผู้เรี ยกหรื อร้ องขอให้ เรี ยกประชุม)
ให้ เข้ ำร่วมประชุมเพื่อทำกำรชี ้แจงและแสดงควำมเห็นต่อที่ประชุม
13.2.5.บุคคลใดๆ ที่ประธำนในที่ประชุมอนุญำตให้ เข้ ำร่วมประชุมในฐำนะผู้สงั เกตกำรณ์
13.3. องค์ประชุม
13.3.1.องค์ประชุมในกำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้ องประกอบด้ วยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/
หรื อ ผู้รับมอบฉันทะที่มำประชุมไม่น้อยกว่ำ 25 รำย และถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมกันได้ ไม่น้อยกว่ำ
ร้ อยละ 20 ของจำนวนหน่วยทัง้ หมดของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งยังไม่ได้ ใช้ สิทธิ จึงจะครบเป็ นองค์
ประชุม
13.3.2.หำกปรำกฏว่ำ เมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้ ว 45 นำที ยังมีผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรื อผู้รับมอบฉันทะ
เข้ ำร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุม ให้ ถือว่ำกำรประชุมเป็ นอันระงับไป และให้ ดำเนินกำรดังนี ้
-

ในกรณีที่กำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินนั ้ เป็ นกำรเรี ยกนัดโดยมติคณะกรรมกำรบริ ษัท
ให้ นดั ประชุมใหม่ภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน แต่ไม่เกิน 14 วันนับจำกวันกำหนดประชุม
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในครั ง้ แรก และให้ บริ ษัท ดำเนินกำรจัดส่งหนังสือประชุมไปยังผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิทกุ รำยตำมรำยละเอียดและวิธีกำรที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น โดยในกรณีนี ้ บริ ษัท จะ
ไม่ปิดสมุดทะเบียนใหม่ และให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิเข้ ำประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิที่ได้ ยกเลิกไป เพรำะกำรขำดองค์ประชุม เป็ นผู้ที่มีสทิ ธิเข้ ำประชุมที่จดั ใหม่นี ้ ในกำรประชุม
ครัง้ หลังนี ้จะต้ องมีผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรื อผู้รับมอบฉันทะซึง่ มำประชุมไม่น้อยกว่ำ 25
รำย จึงถือว่ำครบเป็ นองค์ประชุม

-

ในกรณีที่กำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ นนั ้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็ นผู้ร้องขอให้ เรี ยก
ประชุม หรื อในกรณีที่กำรประชุมซึ่งขำดองค์ประชุมนี ้เป็ นกำรประชุมที่ได้ เรี ยกประชุมเนื่องจำก
กำรประชุมในครัง้ ก่อนขำดองค์ประชุม จะไม่มีกำรเรี ยกประชุมใหม่
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13.4. ประธำนที่ประชุม
13.4.1.ในกรณีที่กำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินนจั
ั ้ ดขึ ้นโดยบริ ษัท ให้ ประธำนกรรมกำรบริ ษัท หรื อบุคคล
ที่ได้ รับมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรบริ ษัท ทำหน้ ำที่เป็ นประธำนที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
13.4.2.กรณีที่บริ ษัท เป็ นผู้เรี ยกประชุม แต่ประธำนกรรมกำรบริ ษัท ผู้ที่ได้ รับมอบหมำย (แล้ วแต่กรณี) ไม่อยู่
หรื อไม่สำมำรถเป็ นประธำนที่ประชุมได้ หรื อเมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้ วถึง 45 นำที ให้ ที่ประชุมเลือกผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทำหน้ ำที่เป็ นประธำนที่ประชุม
ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ นผู้ร้องขอให้ จดั ประชุม ประธำนในที่ประชุมอำจจะมำจำกบุคคลที่ผ้ ู
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือก นอกเหนือไปจำกประธำนกรรมกำรบริ ษัท หรื อบุคคลที่
ประธำนกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำย
13.5. กำรเลือ่ นประชุม
13.5.1.ในกำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่วำ่ ครัง้ ใด หำกปรำกฏว่ำเมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้ วถึง 45 นำที ยัง
มีผ้ ูถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้ ำร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ ประชุม ประธำนในที่ประชุมจะต้ องสัง่ เลิก
ประชุม โดย
(ก)

ในกรณีที่บริ ษัท เป็ นผู้เรี ยกประชุม ให้ ประธำนในที่ประชุมเลื่อนกำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิ ไปประชุมในวัน เวลำ และสถำนที่ ซึ่งประธำนกำหนดโดยวันนัดประชุมใหม่จะต้ องอยู่
ภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน แต่ไม่เกิ น 14 วัน นับจำกวันนัดประชุมเดิม ทัง้ นี ้ เว้ นแต่
บริ ษัท และที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกลงกันให้ ไม่มีกำรเรี ยกประชุมใหม่ นอกจำกนี ้
เรื่ องที่พิจำรณำและลงมติในที่ประชุมครัง้ ใหม่จะต้ องเป็ นเรื่ องเดิมที่อำจพิจำรณำได้ โดยชอบใน
กำรประชุมครัง้ ก่อนเท่ำนัน้

(ข)

ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ นผู้ร้องขอให้ เรี ยกประชุมจะไม่มีกำรเรี ยกประชุมใหม่ตำมที่
กำหนดไว้ ใน (ก)

(ค)

ในกรณีที่กำรประชุมซึง่ ขำดองค์ประชุมนี ้เป็ นกำรประชุมที่ได้ เรี ยกประชุมเนื่องจำกกำรประชุมใน
ครัง้ ก่อนขำดองค์ประชุม จะไม่มีกำรเรี ยกประชุมใหม่ตำมที่กำหนดไว้ ใน (ก)
13.5.2. นำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้ องจัดส่งหนังสือเรี ยกประชุมสำหรับกำรประชุมครัง้ ใหม่ที่จะจัดขึ ้น
เนื่องจำกกำรประชุมครัง้ ก่อนขำดองค์ประชุมให้ แก่บริ ษัท และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตำมรำยชื่อและที่อยู่
ซึ่งได้ เคยจัดส่งหนังสือเรี ยกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้ ในครัง้ ที่ขำดองค์ประชุมนันทุ
้ กรำยภำยใน
ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 วันก่อนวันนัดประชุมครัง้ ใหม่ (ไม่นบั วันที่สง่ หนังสือเรี ยกประชุมและวันนัดประชุม)
โดยหนังสือเรี ยกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้ องระบุวนั เวลำ สถำนที่สำหรับกำรประชุม วำระกำร
ประชุม และองค์ประชุมที่ต้องกำรสำหรับกำรประชุมครัง้ ใหม่
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13.6. กำรออกเสียงลงคะแนนและมติที่ประชุม
13.6.1.ในกำรออกเสียงลงคะแนน ให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ำกับจำนวนหน่วยของใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่ถืออยู่ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิหนึง่ หน่วยมีหนึง่ เสียง
13.6.2. มติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วย
ทัง้ หมดของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งถื อโดยผู้ถื อใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมำประชุมและมี สิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน ถ้ ำมีคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขำด
13.6.3.มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เรี ยกประชุม และดำเนินกำรประชุมโดยชอบมีผล
บังคับใช้ และผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทุกรำย ไม่ว่ำผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ นนั ้ จะได้ เข้ ำร่ ว ม
ประชุมด้ วยหรื อไม่ก็ตำม
13.6.4.ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรำยใดที่มีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ หรื อมีสว่ นได้ เสียในข้ อพิจำรณำอันใด
ซึ่งที่ประชุมที่จะพิจำรณำและลงมติห้ำมมิให้ ผ้ ถู ื อใบสำคัญแสดงสิทธิ รำยนั น้ ออกเสียงลงคะแนนใน
ข้ อพิจำรณำดังกล่ำวจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนันๆ
้
13.7. รำยงำนกำรประชุม
13.7.1.กรณี ที่บริ ษัท เป็ นผู้เรี ยกประชุม ให้ บริ ษัทจัดทำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยให้
ประธำนที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครัง้ นันๆ
้ เป็ นผู้ลงนำมรับรองรำยงำนกำรประชุม และจัดส่ง
สำเนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวให้ แก่ตลำดหลักทรัพย์ และสำนักงำน ก.ล.ต. ภำยในระยะเวลำไม่เกิน
14 วัน นับจำกวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทัง้ จัดให้ มีสำเนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว
เพื่อให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตรวจสอบได้ ณ สำนักงำนใหญ่ของบริ ษัท ในวันและเวลำทำกำรของ
บริ ษัท
13.7.2.กรณีที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ นผู้เรี ยกประชุม ให้ ประธำนที่ประชุมเลือกบุคคลใดก็ได้ ทำหน้ ำที่เป็ น
เลขำนุกำรที่ประชุม และให้ เลขำนุกำรที่ได้ รับเลือกจำกที่ประชุมดังกล่ำวจัดทำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิให้ ประธำนในที่ประชุมครัง้ นัน้ ลงนำมรับรองภำยใน 30 วัน นับจำกวันประชุม และ
จัดส่งสำเนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวให้ แก่ตลำดหลักทรัพย์ และสำนักงำน ก.ล.ต. รวมทังจั
้ ดให้ มี
สำเนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวเพื่อให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิตรวจสอบได้ ณ สำนักงำนใหญ่ของ
บริ ษัท ในวันและเวลำทำกำรของบริ ษัท
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13.8. กำรแก้ ไขข้ อกำหนดสิทธิตำมมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทจะแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกำหนดสิทธิตำมมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินบั ตังแต่
้ วนั ที่ที่ประชุมได้ ลงมติ
และบริ ษัทจะแจ้ งกำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกำหนดสิทธิเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้ สำนักงำน ก.ล.ต. ตลำดหลักทรัพย์
และนำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทรำบภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติมนัน้ ทังนี
้ ้ บริ ษัท
จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิทรำบผ่ำนทำงระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์ ในวันเดียวกันกับวันที่
บริ ษัท แจ้ งสำนักงำน ก.ล.ต. ตลำดหลักทรัพย์ และนำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิและปฏิบตั ิตำมเงื่อนไข
ที่กำหนดไว้ ในข้ อ 4
13.9. อื่นๆ
13.9.1.กรณีที่ไม่สำมำรถจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ทนั ภำยในอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิให้ ถือว่ำ
กำรดำเนินกำรประชุมสิ ้นสุดลง และไม่ได้ มีกำรจัดประชุมในครัง้ นันขึ
้ ้น
13.9.2.บริ ษัทจะเป็ นผู้ออกค่ำใช้ จ่ำยในกำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
14.

การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดสิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
14.1 กำรแก้ ไขในส่วนที่มใิ ช่สำระสำคัญ หรื อส่วนที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยชัดแจ้ ง หรื อที่ต้อง
ดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย
กำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกำหนดสิทธิในเรื่ องที่จะกระทบต่อสิทธิที่มิใช่สำระสำคัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น
กำรแก้ ไขขันตอนกำรใช้
้
สิทธิ หรื อเรื่ องที่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจ้ ง หรื อในส่วนซึ่งไม่
ทำให้ สิทธิ ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ด้อยลง หรื อเพื่อให้ เป็ นไปตำมบทบัญญัติ หรื อหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
กฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมำยอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง กฎระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อคำสัง่
ที่มีผลบังคับทัว่ ไป หรื อประกำศ หรื อข้ อบังคับของสำนักงำน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ อง ให้ บริ ษัทกระทำได้ โดยไม่ต้อง
ได้ รับควำมยินยอมจำกที่ประชุม ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภำยหลังจำกที่ได้ แจ้ งให้ สำนักงำน ก.ล.ต. ทรำบแล้ ว
ทังนี
้ ้ กำรแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อกำหนดสิทธิจะต้ องไม่เป็ นกำรขยำยอำยุใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อรำคำใช้ สิทธิและ
อัตรำกำรใช้ สทิ ธิ เว้ นแต่จะเป็ นกำรปรับสิทธิตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในข้ อ 4
14.2 กำรแก้ ไขเพิม่ เติมในกรณีอื่น
กำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกำหนดสิทธินอกจำกกรณีข้อ 14.1 ต้ องได้ รับควำมยินยอมจำกบริ ษัท และมติที่ประชุมผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิและได้ แจ้ งให้ สำนักงำน ก.ล.ต. ทรำบแล้ ว
กำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกำหนดสิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิทธิตำมที่กำหนดในข้ อ 14.2 ยกเว้ นกำรปรับสิทธิตำมที่
ระบุไว้ ในข้ อ 4 จะต้ องได้ รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำกึ่ง
หนึง่ ของจำนวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซงึ่ เข้ ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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14.3 กำรแจ้ งกำรแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อกำหนดสิทธิ
บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิทรำบผ่ำนระบบกำรเผยแพร่ ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์ โดยทันที ณ
วันที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกำหนดสิทธิ และจะจัดส่งข้ อกำหนดสิทธิ ที่แก้ ไขเพิ่มเติมให้ แก่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดง
สิทธิเมื่อได้ รับกำรร้ องขอภำยใน 15 วันนับจำกวันที่มีกำรร้ องขอเป็ นหนังสือจำกผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยผู้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถแจ้ งควำมประสงค์ที่จะขอรับข้ อกำหนดสิทธิที่แก้ ไขเพิ่มเติมต่อบริ ษัทตำมที่อยู่ที่
ปรำกฏในข้ อ 2.5 พร้ อมกันนี ้บริ ษัทจะจัดส่งข้ อกำหนดสิทธิที่แก้ ไขเพิ่มเติมให้ สำนักงำน ก.ล.ต. ตลำดหลักทรัพย์
และนำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกำหนดสิทธิ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะจัดเก็บสำเนำข้ อกำหนดสิทธิที่แก้ ไขเพิ่มเติม ณ สำนักงำนใหญ่ของบริ ษัท และสำนักงำนของนำย
ทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้ ผ้ ูถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ขอตรวจสอบสำเนำข้ อกำหนดสิทธิ ที่แ ก้ ไข
เพิ่มเติมได้ ในวันและเวลำทำกำรของบริ ษัท และสำนักงำนของนำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ
14.4 เงื่อนไขในกำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกำหนดสิทธิ
กำรแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อกำหนดสิทธิไม่วำ่ กรณีใดๆ ต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ รวมทังข้
้ อกำหนดตำมประกำศ ทจ. 34/2551 หรื อกฎเกณฑ์อื่นใดของสำนักงำน ก.ล.ต. รวมทังที
้ ่จะ
มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติมภำยหลัง และกฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้ อง เว้ นแต่จะได้ รับกำรผ่อนผัน
15.

ผลบังคับของข้ อกาหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้ บังคับ
ข้ อกำหนดสิทธิ นี ้จะมีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ไปจนถึง (และรวม) วันใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ ำย โดย
ข้ อกำหนดสิทธินี ้จะใช้ บงั คับและตีควำมตำมกฎหมำยไทย และหำกมีข้อควำมใดๆ ในข้ อกำหนดสิทธินี ้ขัดหรื อแย้ งกับ
กฎหมำย หรื อประกำศใดๆ ที่มีผลใช้ บงั คับตำมกฎหมำยกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ ใช้ ข้อควำมตำมกฎหมำยหรื อ
ประกำศดังกล่ำวบังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิ แทนข้ อควำมของข้ อกำหนดสิทธิเฉพำะในส่วนที่ขดั หรื อแย้ งกันนัน้

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ ย่ ี จากัด (มหาชน)

(นำยพูลพิพฒ
ั น์ ตันธนสิน)
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร
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