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สวนที่    4

ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
ใบสํ าคัญแสดงสิทธิ

และหุนรองรับใบสํ าคัญแสดงสิทธิ



รางหนังสือชี้ชวน

บริษัท  บรุคเคอร  กรุป  จํ ากัด (มหาชน) 77

สวนท่ี 4      ขอมูลเก่ียวกับการเสนอขายใบสํ าคัญแสดงสิทธิ
และหุนรองรับใบสํ าคัญแสดงสิทธิ

1.0 รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย
บริษทัฯ ประสงคจะเสนอขายใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ดังน้ี  
1. จํ านวน 3,000,000 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิมท่ีซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน                จํ านวน 15,138,082 หนวยใหแกผูถือ
หุนเดิม         จํ านวน 3,784,600  หนวยใหแกประชาชนท่ัวไปท่ีซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน        ซึ่งท้ังหมดน้ีจะเรียกวา
�ใบสํ าคัญแสดงสิทธิ�)   รวมจํ านวนท้ังส้ิน  21,922,682 หนวย   (เสนอขายพรอมหุนสามัญเสนอขายแกประชาชน)

2. จํ านวน 1,892,268 หนวยใหแกผูลงทุนในวงจํ ากัด    (ซึ่งจะเรียกวา �ใบสํ าคัญแสดงสิทธิ�)  (เสนอขายภายหลังการ
เสนอขายหุนสามัญเสนอขายแกประชาชน)

นอกจากน้ีบริษัทฯ ไดจัดสรรหุนจดทะเบียนเพ่ิมทุนจํ านวน  23,814,950 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5  บาทสํ ารองไวเพ่ือ
รองรับการใชสิทธิของใบสํ าคัญแสดงสิทธิดังกลาว   โดยมีรายละเดียดดังน้ี

1.1 ประเภทของใบสํ าคัญแสดงสิทธิ
ใบสํ าคญัแสดงสิทธิประเภทเรียกใชสิทธิไดกอนกํ าหนด ชนิดระบุชื่อผูถือเพ่ือสิทธิในการซื้อหุนสามัญท่ีออกใหม
ของบริษัท บรุคเคอร กรุป จํ ากัด (มหาชน)         โดยใหสิทธิ บริษัทฯ เรียกใหผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิใชสิทธิซื้อ
หุนภายในระยะเวลาท่ีกํ าหนด ท้ังจํ านวนหรือบางสวนก็ได ตลอดอายุใบสํ าคัญแสดงสิทธิ   และหากผูถือใบ
สํ าคญัแสดงสิทธิไมใชสิทธิภายในระยะเวลาดังกลาว จะมีผลใหใบสํ าคัญแสดงสิทธิฯ ดังกลาว ส้ินสภาพลง

1.2 ลกัษณะการออกและเสนอขาย
     การออกและเสนอขายในคร้ังนี้
1.2.1 ใบส ําคญัแสดงสิทธิแกผูถือหุนเดิมผูที่ซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน

เสนอขายใบสํ าคัญแสดงสิทธิจํ านวน 3,000,000 หนวย    ใหแกผูถือหุนเดิมท่ีซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน
(เสนอขายแกผูถือหุนเดิม)       โดยเปนผูถือหุนเดิมซึ่งมีรายชื่อปรากฎอยูในทะเบียนผูถือหุนสามัญใน
วนัปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนสามัญ ณ วันท่ี 15 พฤศจกิายน 2543 ในอัตราสวนหุนสามัญ 1 หุน
ตอ ใบสํ าคัญแสดงสิทธิ 3 หนวย

1.2.2 ใบส ําคัญแสดงสิทธิแกผูถือหุนเดิม
เสนอขายใบสํ าคัญแสดงสิทธิจํ านวน 15,138,082 หนวย    ใหแกผูถือหุนเดิมซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยูใน
ทะเบียนผูถือหุนสามัญ ในวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนสามัญ   วันท่ี   6   มีนาคม   2544   ใน
อัตราสวนหุนสามัญ 1 หุน ตอใบสํ าคัญแสดงสิทธิ 1  หนวย

1.2.3 ใบส ําคญัแสดงสิทธิแกประชาชนทั่วไปผูที่ซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน
เสนอขายใบสํ าคัญแสดงสิทธิ  จํ านวน 3,784,600 หนวย   ใหแกประชาชนท่ัวไปท่ีซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน

การออกและเสนอขายภายหลังจากการเสนอขายขางตน
1.2.4 ใบส ําคญัแสดงสิทธิแกผูลงทุนในวงจํ ากัด

เสนอขายใบสํ าคัญแสดงสิทธิ จํ านวน 1,892,268 หนวย ใหแกผูลงทุนในวงจํ ากัด    โดยการเสนอขาย
จะกระทํ าภายใน 6   เดอืนนับจากวันท่ีไดรับการอนุมัติจากสํ านักงาน ก.ล.ต.  หรือภายใน  1 ป   หากได
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รับการขยายระยะเวลาการเสนอขายจากสํ านักงาน ก.ล.ต.    และกอนการเสนอขายบริษัทฯ จะตองยื่น
แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยตอสํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

อยางไรกด็ ี ลักษณะตางๆ   ของใบสํ าคัญแสดงสิทธิ  ไดแกประเภท  ราคาใชสิทธิ  อัตราการใชสิทธิ  เงื่อนไขการ
ปรับสิทธ ิ และวนัครบกํ าหนดอายุเปนอยางเดียวกันดังน้ันใบสํ าคัญแสดงสิทธิท้ังหมดสามารถใชทดแทนกันได

1.3 ราคาเสนอขายใบสํ าคัญแสดงสิทธิ
-ไมมี �

1.4 สทิธใินการซื้อหุนสามัญ
ผูถอืใบสํ าคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ได 1 หุน ในราคาใชสิทธิ 8 บาทตอหุน
หรืออาจเปล่ียนแปลงไดตามเงื่อนไขหรือตามอัตราการใชสิทธิใหม   ในกรณีท่ีมีการปรับราคาหรืออัตราการใชสิทธิ

1.5 อายุใบสํ าคัญแสดงสิทธิ
อายใุบสํ าคัญแสดงสิทธิ  5 ป นับจากวันออกใบสํ าคัญแสดงสิทธิ ในวันท่ี  18  กรกฎาคม 2544   และกํ าหนดใหมี
วนัใชสิทธิวันสุดทายในวันท่ี   17  กรกฎาคม   2549  สํ าหรับใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี   

1.6 วนัทีย่ื่นความจํ านงการใชสิทธิ
ผูถอืใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิ      ท่ีประสงคจะใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ
จะตองแจงความจ ํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ระหวางเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะ
เวลา 5 วนัทํ าการ กอนวันใชสิทธิในแตละคร้ัง (ตอไปน้ีเรียกวา �ระยะเวลาแจงความจํ านงในการใชสิทธิ�) สํ าหรับ
การใชสิทธคิร้ังสุดทายกํ าหนดใหมีระยะเวลาแจงความจํ านงในการใชสิทธิคร้ังสุดทายเทากับ 15 วัน กอนวัน
ก ําหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทาย (ตอไปน้ีเรียกวา �ระยะเวลาแจงความจํ านงในการใชสิทธิคร้ังสุดทาย�)

การแจงขาวเกีย่วกบัการใชสิทธิและระยะเวลาแจงความจํ านงในการใชสิทธิ บริษัทฯ จะแจงขาวเกี่ยวกับระยะ
เวลาแจงความจ ํานงในการใชสิทธิและ/หรืออัตราการใชสิทธิอยางนอย 5 วันทํ าการ กอนระยะเวลาแจงความ
จ ํานงในการใชสิทธิแตละคร้ังในระบบเผยแพรขอมูล (ระบบ R-SIMs) ของตลาดหลักทรัพยใหม สํ าหรับการใช
สิทธคิร้ังสุดทาย บริษัทฯ จะสงจดหมายลงทะเบียนถึงผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อท่ีปรากฎอยูในสมุด
ทะเบียนผูถอืใบสํ าคัญแสดงสิทธิ ณ วันปดสมุดทะเบียนคร้ังสุดทาย (21 วัน กอนวันใชสิทธิคร้ังสุดทาย)

1.7 วนัที่ใชสิทธิ
วนัทํ าการสุดทายของบริษัทฯ ในแตละเดือน ตลอดอายุของใบสํ าคัญ แสดงสิทธิ 5 ป   ยกเวนวันใชสิทธิคร้ังสุด
ทาย   วันแรกและวันสุดทายของการใชสิทธิตรงกับวันท่ี 31  สิงหาคม  2544   และวันท่ี   17  กรกฎาคม 2549
ตามลํ าดับ   สํ าหรับใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี

บริษทัฯ จะไมมีการปดสมุดทะเบียนเพ่ือพักการโอนสิทธิใบสํ าคัญแสดงสิทธิ ยกเวนในกรณีดังตอไปน้ี

1.7.1 การใชสิทธคิร้ังสุดทายจะมีการปดสมุดทะเบียน 21 วัน กอนวันครบกํ าหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทาย  และ
ตลาดหลักทรัพยจะทํ าการข้ึนเคร่ืองหมาย SP  (หามการซื้อขาย)   ลวงหนา  3   วนัทํ าการกอนวันปด
สมุดทะเบียน

1.7.2 การทีค่ณะกรรมการบริษัทฯ      มีมติใหมีหนังสือแจงผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญ
แสดงสิทธิใหดํ าเนินการใชสิทธิแปลงสภาพใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ียังไม
ไดมีการใชสิทธิกอนกํ าหนด



รางหนังสือชี้ชวน

บริษัท  บรุคเคอร  กรุป  จํ ากัด (มหาชน) 79

ในกรณีวนัปดสมดุทะเบียนพักการโอนใบสํ าคัญแสดงสิทธิ ตรงกับวันหยุดทํ าการของธนาคารพาณิชยให
เล่ือนเปนวันทํ าการถัดไป

หากวนัใชสิทธติรงกับวันหยุดทํ าการของนายทะเบียนหุนใหเล่ือนการใชสิทธิดังกลาวเปนวันทํ าการถัดไป

1.8 นายทะเบียนของใบสํ าคัญแสดงสิทธิ
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด
ชัน้ 4, 6 และ 7 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เลขท่ี 62  ถนนรัชดาภิเษก   แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย   กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท 359-1200    โทรสาร   359-1259

นายทะเบียนของใบสํ าคัญแสดงสิทธิ จะรับผิดชอบตอการปดสมุดทะเบียนผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุด
ทะเบียนจะตองประกอบดวย ชื่อเต็ม     สัญชาติและท่ีอยูของผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ี
ศนูยรับฝากหลักทรัพยจะกํ าหนด     ในกรณีขอมูลไมตรงกัน  จะถือวาสมุดทะเบียนผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิเปน
ขอมูลท่ีถูกตอง

ผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิมีหนาท่ีในการแจงการเปล่ียนแปลงหรือขอผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกสมุด
ทะเบียนใบสํ าคัญแสดงสิทธิ     และนายทะเบียนจะเปล่ียนแปลงหรือการแกไขขอผิดพลาดดังกลาว

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนนายทะเบียนใบสํ าคัญแสดงสิทธิ     โดยจะทํ าการแจงใหแกผูถือใบสํ าคัญ
แสดงสิทธิทราบกอนลวงหนา

1.9 วธิกีารและสถานที่ติดตอในการใชสิทธิแปลงสภาพ
1.9.1 สถานท่ีติดตอในการใชสิทธิ

ฝายบัญชีและการเงิน      บริษัท บรุคเคอร กรุป จํ ากัด (มหาชน)
ท่ีตัง้สํ านักงานใหญ ชั้น  16   อาคารหะรินธร
เลขท่ี   54  ถนนสาทรเหนือ    แขวงสีลม   เขตบางรัก    กรุงเทพมหานคร 10500

            โทรศัพท   267-9222,  632-1711     โทรสาร   632-2606,  632-2607

ผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจงความจํ านงการใชสิทธิซื้อ
หุนสามญัไดท่ีบริษทัฯ ในระหวางระยะเวลาแจงความจํ านงในการใชสิทธิหรือระยะเวลาแจงความจํ านง
ในการใชสิทธิคร้ังสุดทาย

ในกรณีท่ีใบสํ าคัญแสดงสิทธิอยูในระบบไรใบหุน (Scripless) ผูถอืใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีตองการใชสิทธิ
ตองแจงความจํ านงและกรอกแบบคํ าขอเพ่ือขอถอนใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือเพ่ือใหออกใบแทนใบสํ าคัญ
แสดงสิทธติามท่ีตลาดหลักทรัพยฯ กํ าหนด โดยยื่นตอบริษัทหลักทรัพยท่ีทํ าหนาท่ีเปนนายหนาซื้อขาย
หลักทรัพย (Broker) ของตน     และบริษทัหลักทรัพยดังกลาวจะดํ าเนินการแจงกับบริษัทศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด       เพ่ือขอถอนใบสํ าคัญแสดงสิทธินํ าไปใชเปนหลักฐานประกอบการ
ใชสิทธซิือ้หุนสามัญกับบริษัทฯ เพ่ือดํ าเนินการใชสิทธิตามท่ีระบุไวขางตน
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1.9.2 ผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะตองปฏิบัติ
ตามเงือ่นไขการแจงความจํ านงในการใชสิทธิ โดยดํ าเนินการและสงเอกสารดังตอไปน้ีใหแกบริษัทฯ
ตามสถานท่ีติดตอขางตน

(ก) ใบแจงความจ ํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญท่ีไดกรอกขอความถูกตองชัดเจนและครบถวนแลว ทุก
                                        รายการ

(ข) หลักฐานใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพยฯ กํ าหนด
ตามจํ านวนท่ีระบุอยูในใบแจงความจํ านงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญและหนังสือมอบอํ านาจใหผูอ่ืน
มารับใบสํ าคัญแสดงสิทธิใบใหม     สํ าหรับใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ียังมิไดใชสิทธิ (ถามี)

(ค) ช ําระเงนิตามจ ํานวนในการใชสิทธิตามท่ีระบุในใบแจงความจํ านงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ   โดยผู
ถอืใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะตองชํ าระ
เงนิเปนเชค็ ดราฟท ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคํ าส่ังจายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บไดในเขต
กรุงเทพมหานคร  ภายใน 2 วันทํ าการ นับจากวันท่ีในการใชสิทธิแตละคร้ัง และขีดครอมเฉพาะส่ัง
จาย    �บญัชจีองซือ้หุนสามัญเพิ่มทุน บริษัท บรุคเคอร กรุป จํ ากัด (มหาชน) หรือ The
Brooker Group Plc for shares subscription�   ท้ังน้ี การใชสิทธิซื้อหุนสามัญดังกลาวจะสมบูรณ
ตอเมือ่บริษทัฯ ไดเรียกเก็บเงินจํ านวนดังกลาวไดแลวเทาน้ัน หากเรียกเก็บเงินไมไดดวยเหตุใดๆ ท่ีผู
ถอืใบสํ าคญัแสดงสิทธิตองรับผิดชอบใหถือวาผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และ
บริษทัฯ ตกลงใหถือเปนการยกเลิกการขอใชสิทธิในคร้ังน้ัน แตท้ังน้ีไมเปนการตัดสิทธิท่ีจะใชสิทธิซื้อ
หุนสามญัในคร้ังตอไป เวนแตเปนการยกเลิกการใชสิทธิในคร้ังสุดทายใหถือวาหมดสิทธิท่ีจะซื้อหุน
สามญัตามใบสํ าคัญแสดงสิทธิดังกลาวอีกตอไป

บริษทัฯ จะจดัใหมีบัญชีกับสถาบันการเงินสํ าหรับการชํ าระเงินเพ่ือการใชสิทธิตามใบสํ าคัญแสดง
สิทธเิพ่ือซือ้หุนสามัญ ในกรณีผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิประสงคท่ีจะชํ าระเงินตามจํ านวนการใชสิทธิ
โดยผานบัญชีธนาคารและผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิตองสงเอกสารการชํ าระเงินตนฉบับใหแก
บริษัทฯ

(ง) หลักฐานประกอบการจองซื้อ
1) บุคคลสัญชาติไทย : สํ าเนาบัตรประชาชน พรอมรับรองสํ าเนาถูกตอง
2) บุคคลตางดาว :    สํ าเนาหนังสือเดินทาง พรอมรับรองสํ าเนาถูกตอง
3) นิติบุคคลในประเทศ             :   สํ าเนาหนังสือรับรองบริษัทพรอมรับรองสํ าเนาถูกตองและ

  เอกสารหลักฐานของผูมีอํ านาจลงลายมือชื่อ  ตาม 1) หรือ 2)
   พรอมรับรองสํ าเนาถูกตอง

4) นิตบุิคคลตางประเทศ :    สํ าเนาเอกสารการจอทะเบียนรับรองโดย Notary public                                 
     พรอมรับรองสํ าเนาถูกตองและเอกสารหลักฐานของผูมีอํ านาจ

                                                                                               ลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2)  พรอมรับรองสํ าเนาถูกตอง

1.9.3 จ ํานวนหนวยของใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีขอใชสิทธิซื้อหุนสามัญ จะตอง
เปนจ ํานวนเต็มเทาน้ัน โดยอัตราการใชสิทธิเทากับใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิ
หน่ึงหนวยตอหุนสามัญหน่ึงหุน  เวนแตการปรับสิทธิตาม 1.10



รางหนังสือชี้ชวน

บริษัท  บรุคเคอร  กรุป  จํ ากัด (มหาชน) 81

ผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิจะเปนผูรับภาระอากรแสตมปท่ีเกิดขึ้นอันเน่ือง
จากการใชสิทธิตามใบสํ าคัญแสดงสิทธิเพ่ือซื้อหุนสามัญ

1.9.4 จ ํานวนหุนสามญัท่ีออกเม่ือมีการใชสิทธิ จะคํ านวณโดยการนํ าจํ านวนเงินในการใชสิทธิซึ่งผูถือใบ
สํ าคญัแสดงสิทธหิรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิไดชํ าระตามท่ีกลาวขางตน หารดวยราคาการใชสิทธิใน
ขณะท่ีมกีารใชสิทธิน้ัน โดยบริษัทฯ จะออกหุนสามัญเปนจํ านวนเต็มไมเกินจํ านวนหนวยของใบสํ าคัญ
แสดงสิทธหิรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิคูณดวยอัตราการใชสิทธิ หากมีการปรับราคาการใชสิทธิและ/
หรืออัตราการใชสิทธิแลว ทํ าใหมีเศษเหลืออยูจากการคํ านวณดังกลาว บริษัทฯ จะไมนํ าเศษดังกลาวมา
คิดคํ านวณและจะชํ าระเงินท่ีเหลือจากการใชสิทธิดังกลาวคืนใหแกผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสํ าคญัแสดงสิทธิโดยทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 30 วัน นับจากวันกํ าหนดการใชสิทธิในแตละ
คร้ังโดยไมมีดอกเบ้ีย

1.9.5 หากบริษทัฯ ไดรับหลักฐานใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือจํ านวนเงินท่ีบริษัทฯ
ไดรับช ําระไมครบตามจํ านวนท่ีระบุไวในใบแจงความจํ านงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ หรือบริษัทฯ
ตรวจสอบไดวาขอความท่ีผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจง
ความจ ํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญน้ันไมครบถวนหรือไมถูกตอง ผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบสํ าคญัแสดงสิทธิจะตองทํ าการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลา 5 วันทํ าการภายหลังวันใชสิทธิ
ในแตละคร้ัง    หากผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิไมทํ าการแกไขใหถูกตอง
ภายในระยะเวลาดังกลาว บริษัทฯ จะถือวาการแจงความจํ านงในการใชสิทธิในคร้ังน้ันส้ินสภาพลงโดย
ไมมกีารใชสิทธิ และบริษัทฯ จะจัดสงเงินท่ีไดรับ       และใบสํ าคัญแสดงสิทธิคืนใหแกผูถือใบสํ าคัญ
แสดงสิทธภิายใน 14  วันนับจากวันกํ าหนดการใชสิทธิ  โดยไมมีดอกเบ้ียใหไมวาในกรณีใดๆ

ในกรณีท่ีผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิชํ าระจํ านวนเงินในการใชสิทธิไม
ครบถวน บริษัทฯ มีสิทธิท่ีจะดํ าเนินการประการใดประการหน่ึงตอไปน้ี ตามท่ีผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิเลือกไวในใบแจงความจํ านง
(ก) ถอืวาการแจงความจํ านงในการใชสิทธิในคร้ังน้ันส้ินสภาพลงโดยไมมีการใช หรือ
(ข) ถอืวาจ ํานวนหุนสามัญท่ีจองซื้อมีจํ านวนเทากับจํ านวนท่ีจะไดรับตามจํ านวนเงินในการใชสิทธิ ซึ่ง
บริษทัฯ ไดรับชํ าระไวจริงตามราคาการใชสิทธิในขณะน้ัน หรือ

(ค) ใหผูถอืใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิ ชํ าระเงินเพ่ิมเติมตามจํ านวนท่ีประสงค
จะใชสิทธใิหครบถวนภายในระยะเวลาแจงความจํ านงในการใชสิทธิในคร้ังน้ัน หากบริษัทฯ ไมได
รับเงนิครบตามจ ํานวนในการใชสิทธิภายในระยะเวลาดังกลาว บริษัทฯ จะถือวาการแจงความ
จ ํานงในการใชสิทธิในคร้ังน้ันส้ินสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ

ในกรณีตามขอ (ก)     และ   (ค)     บริษัทฯ จะสงเงินท่ีไดรับไวและใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสํ าคญัแสดงสิทธิ  ซึ่งบริษัทฯ ถือวาไมมีการใชสิทธิดังกลาวคืนใหแกผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือ
ใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14    วนันับจากวันถัดจากวันกํ าหนด
การใชสิทธิโดยไมมีดอกเบ้ีย
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ในกรณีขอ (ข)    บริษัทฯ จะสงมอบใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิสวนท่ีเหลือ
ในกรณีท่ีบริษทัฯ ถือวามีการใชสิทธิเพียงบางสวนคืนใหกับผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบ
สํ าคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 30 วันนับจากวันถัดจากวันกํ าหนดการใชสิทธิโดย
ไมมดีอกเบ้ีย อยางไรก็ดี ใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ียังไมมีการใชสิทธิดัง
กลาว  ยังมีผลใชตอไปจนถึงวันกํ าหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทาย

1.9.6 เมื่อผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดปฏิบัติ
ตามเงือ่นไขการแจงความจํ านงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ กลาวคือ ไดสงมอบท้ังใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือ
ใบแทนใบสํ าคญัแสดงสิทธิ ใบแจงความจํ านงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ และชํ าระเงินคาจองซื้อหุน
สามญัถกูตองและครบถวนสมบูรณ ผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิจะไม
สามารถเพิกถอนการใชสิทธิได

1.9.7 เมือ่พนก ําหนดวันใชสิทธิคร้ังสุดทายแลว    แตผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิ
ยงัมไิดปฏิบัตติามเงื่อนไขของการใชสิทธิท่ีกํ าหนดไวอยางครบถวน ใหถือวาใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิน้ันๆ ส้ินสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ          และผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือ
ใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิจะใชสิทธิไมไดอีกเมื่อพนกํ าหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทาย

1.9.8 ในกรณีท่ีผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิสงมอบใบสํ าคัญแสดงสิทธิเปน
จ ํานวนมากกวาจํ านวนท่ีประสงคจะใชสิทธิ  บริษัทฯ จะสงใบสํ าคัญแสดงสิทธิใบใหม โดยมีจํ านวนของ
ใบสํ าคญัแสดงสิทธิท่ีลดลงใหแกผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิดังกลาว หากใบสํ าคัญแสดงสิทธิน้ันอยูใน
ระบบใบหุน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันใชสิทธิน้ัน ๆ และจะทํ าการยกเลิกใบ
สํ าคัญแสดงสิทธิใบเกา

1.9.9 บริษทัฯ จะยืน่ขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชํ าระแลวของบริษัทฯ ตอกระทรวงพาณิชยตามจํ านวนหุน
สามญัท่ีออกใหมสํ าหรับการใชสิทธิในแตละคร้ังภายใน 14 วันนับตั้งแตวันท่ีบริษัทฯ ไดรับชํ าระคาหุน
ตามจ ํานวนท่ีมีการใชสิทธิแตละคร้ัง   และบริษัทฯ จะดํ าเนินการจดทะเบียนผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ี
ไดใชสิทธิน้ัน  เขาเปนผูถือหุนสามัญของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผูถือหุนตามจํ านวนหุนสามัญท่ี
ค ํานวณไดจากการใชสิทธิในคร้ังน้ัน

1.9.10 ในกรณีท่ีหุนสามัญท่ีสํ ารองไวเพ่ือรองรับการใชสิทธิท่ีไมเพียงพอ บริษัทฯ จะดํ าเนินการชดใชคาเสีย
หายท่ีเกดิขึน้ใหแกผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีไมสามารถใชสิทธิได อยางไรก็ตาม บริษัทฯ จะไมชดใชคา
เสียหายใหแกผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีไมสามารถใชสิทธิได ถึงแมวาจะมีหุนสามัญเพียงพอก็ตาม
(เชน ผูถอืใบสํ าคัญแสดงสิทธิตางดาวท่ีไมสามารถใชสิทธิเพราะถูกจํ ากัดสิทธิตามสัดสวนการถือหุนท่ี
ระบุในขอบังคับของบริษัทฯ)

1.9.11 การออกและสงมอบหุนสามัญออกใหม ชื่อท่ีจะระบุในหุนสามัญออกใหมจะใชชื่อเดียวกับชื่อท่ีปรากฏ
อยูในแบบแสดงความจํ านงการใชสิทธิ  โดยบริษัทฯ จะจัดสงใบหุนไปยังผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิ ตามท่ี
อยูท่ีไดระบุไวในแบบแสดงความจํ านงการใชสิทธิโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับภายใน 45 วัน
นับจากวนัก ําหนดการใชสิทธิแตละคร้ัง อยางไรก็ตามบริษัทฯอาจตกลงกับผูถือ
ใบสํ าคญัแสดงสิทธิลวงหนา ใหบริษัทฯ เก็บใบหุนสามัญน้ันไวท่ีบริษัทฯ เพ่ือใหผูถือใบสํ าคัญ
แสดงสิทธหิรือตัวแทนมารับไปดวยตนเองก็ได โดยจะตองดํ าเนินการตามท่ีทางบริษัทฯ กํ าหนด
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บริษทัฯอาจออกใบหุนในระบบใบหุน (Scrip) และระบบไรใบหุน (Scripless)  หากบริษัทฯ จะออกหุน
สามญัโดยระบบไรใบหุน        บริษัทฯ จะดํ าเนินการเมื่อผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิไดแจงใหบริษัทฯ
ทราบวาศูนยรับฝากหลักทรัพยยอมรับเปนนายทะเบียนหลักทรัพย ใหกับผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิแลว

1.10 เงือ่นไขการปรับสิทธิใบสํ าคัญแสดงสิทธิ
1.10.1 บริษทัฯ ตองด ําเนินการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตลอดอายุของใบแสดงสิทธิ  เมื่อเกิด

เหตกุารณใดเหตุการณหน่ึงดังตอไปน้ี
(ก) เมือ่บริษทัฯ เปล่ียนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญของบริษัทฯ  อันเปนผลมาจากการรวมหรือ
การแบงแยกหุนสามัญท่ีไดออกแลวของบริษัทฯ

(ข) เมือ่บริษทัฯ จายปนผลท้ังหมดหรือบางสวนเปนหุนสามัญใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ
(ค) เมือ่บริษทัฯ เสนอขายหุนสามัญแกผูถือหุนเดิมและ/หรือประชาชนท่ัวไป ในราคาเฉล่ียตอหุนของ
หุนสามัญท่ีออกใหมท่ีคํ านวณไดตํ่ ากวา        �ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ� เกินกวารอย
ละ 10

(ง) เมือ่บริษทัฯ เสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ใหแกผูถือหุนเดิมและ/หรือประชาชนท่ัวไป โดย
หลักทรัพยน้ันใหสิทธิแกผูถือหลักทรัพยในการใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ หรือใชสิทธิซื้อหุน
สามญั เชน หุนกูแปลงสภาพ ใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ โดยราคาเฉล่ียตอหุนของหุน
สามญัท่ีจะออกใหมเพ่ือรองรับสิทธิดังกลาวตํ่ ากวา �ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ� เกิน
กวารอยละ 10

(จ) เมือ่บริษทัฯ จายเงินปนผลเปนเงินเกินกวาอัตรารอยละ 70 ของกํ าไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินไดของ
บริษทัฯ  สํ าหรับการดํ าเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ระหวางอายุใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีออก
ในคร้ังน้ี

(ฉ) ในกรณีท่ีมเีหตุการณใดๆ อันทํ าใหผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิเสีย
สิทธแิละผลประโยชนใดๆ อันพึงได โดยท่ีเหตุการณใดๆ น้ันไมไดกํ าหนดอยูในขอ (ก) ถึง (จ)

บริษัทหลักทรัพย ไทย ซากุระ จํ ากัด ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ  ไดทํ าการศึกษาขอมูล
แลวและเห็นวา ในกรณีท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญและการเปล่ียน
แปลงอัตราการใชสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ รวมท้ังวิธีการคํ านวณถึงการเปล่ียนแปลงดังกลาวตามท่ีระบุ
ตอไปน้ี         มิไดทํ าใหผลตอบแทนใดๆ ท่ีผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิจะ
ไดรับเมือ่มกีารใชสิทธิตามใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิดอยไปกวาเดิม

บริษทัฯ จะด ําเนินการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิในกรณีตางๆ ดังกลาวขางตนตามสูตร
และวิธีการคํ านวณดังตอไปน้ี

(ก) เมือ่บริษทัฯ เปล่ียนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญของบริษัทฯ  อันเปนผลมาจากการรวมหรือการ
แบงแยกหุนสามัญท่ีไดออกแลวของบริษัทฯ
บริษทัฯ จะปรับราคาการใชสิทธิอันเปนผลมาจากการรวมหรือการแบงแยกหุนสามัญท่ีออกแลวของ
บริษทัฯ  โดยจะมีผลบังคับทันที นับตั้งแตวันท่ีมีการเปล่ียนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญของ
บริษทัฯ เพ่ือใหผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิไดรับหุนตามจํ านวนท่ีคํ านวณ
ไดตามสูตรและประเภทเชนเดียวกับหุนสามัญของบริษัทฯท่ีออกภายหลังจากการเปล่ียนแปลงดังกลาว
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1. ราคาการใชสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํ านวณ ดังน้ี
Price 1 = Price 0 [ Par 1 ]

     [ Par 0 ]

2.  อัตราการใชสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํ านวณ ดังน้ี
Ratio 1 = Ratio 0 [ Par 0 ]

                   [ Par 1 ]

โดยท่ี Price 1 คอื          ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง
Price 0     คอื          ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง
Ratio 1    คอื          อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง
Ratio 0    คอื          อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง
Par 1       คือ        มลูคาท่ีตราไวของหุนสามัญหลังการเปล่ียนแปลง
Par 0       คือ        มลูคาท่ีตราไวของหุนสามัญกอนการเปล่ียนแปลง

(ข) เมือ่บริษทัฯ จายปนผลท้ังหมดหรือบางสวนเปนหุนสามัญใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ
การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกท่ีผูซื้อหุนสามัญ
ไมมสิีทธิในการรับหุนปนผล (วันแรกท่ีตลาดหลักทรัพยใหมขึ้นเคร่ืองหมาย XD)
1. ราคาการใชสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํ านวณ ดังน้ี

Price 1 = Price 0 [      A1      ]
              [ A1 + B1 ]

2. อัตราการใชสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํ านวณ ดังน้ี
Ratio 1 = Ratio 0 [  A1 + B1  ]

       [   A1    ]

โดยท่ี Price 1 คอื          ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง
Price 0 คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง
Ratio 1 คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง
Ratio 0 คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง
A1 คือ จ ํานวนหุนสามัญ ท่ีไดเรียกชํ าระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนปดสมุด

ทะเบียนผูถือหุนสามัญเพ่ือสิทธิการรับหุนปนผล
B1 คือ จ ํานวนหุนสามัญท่ีออกใหมในรูปแบบของหุนสามัญปนผล

(ค) เมือ่บริษทัฯ เสนอขายหุนสามัญตอผูถือหุนเดิมและ/หรือประชาชนท่ัวไปในราคาเฉล่ียตอหุน  ของหุน
สามญัท่ีออกใหมท่ีคํ านวณไดตํ่ ากวา �ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ� เกินกวา รอยละ 10
การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกท่ีผูซื้อหุน
สามญัจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญท่ีออกใหม (วันแรกท่ีตลาดหลักทรัพยใหมประกาศข้ึน
เคร่ืองหมาย XR) สํ าหรับกรณีท่ีเปนการเสนอขายใหผูถือหุนเดิม (Rights Issue) และ/หรือวันแรก
ของการเสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหมแกประชาชนท่ัวไปแลวแตกรณี
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ราคาเฉล่ียตอหุนของหุนสามัญท่ีออกใหมคํ านวณไดจากจํ านวนเงินท้ังส้ินท่ีบริษัทฯ จะไดรับจากการ
เสนอขายหุนหารดวยจํ านวนหุนสามัญท้ังส้ินท่ีออกใหมในคร้ังน้ัน

�ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ� ไดกํ าหนดไวเทากับ �ราคาตลาดเฉล่ียถวงน้ํ าหนักตอหุนของ
หุนสามญัของบริษัทฯ� โดยท่ี �ราคาตลาดเฉล่ียถวงน้ํ าหนักตอหุนของหุนสามัญของบริษัทฯ� หมาย
ถงึ มลูคาการซื้อขายหุนสามัญท้ังหมดของบริษัทฯ หารดวยจํ านวนหุนสามัญของบริษัทฯ ท่ีทํ าการ
ซือ้ขายท้ังหมดในตลาดหลักทรัพยใหมในระหวางระยะเวลา 5 วนัทํ าการ (วันท่ีเปดทํ าการซื้อขาย
ของตลาดหลักทรัพยใหม ) ติดตอกันกอนวันท่ีใชในการคํ านวณ

ในกรณีท่ีไมสามารถหา �ราคาตลาดหุนสามัญของบริษัทฯ � เน่ืองจากหุนสามัญของบริษัทฯ  ไมมี
การซือ้ขายในชวงเวลาดังกลาว บริษัทฯ จะทํ าการกํ าหนดราคายุติธรรมเพ่ือใชในการคํ านวณแทน

ค ําวา �วนัท่ีใชในการคํ านวณ� หมายถึง วันแรกท่ีผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหุน
สามญัท่ีออกใหมสํ าหรับกรณีท่ีเปนการเสนอขายใหกับผูถือหุนเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรก
ของการเสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหมแกประชาชนท่ัวไป สํ าหรับกรณีท่ีเปนการเสนอขายตอประชา
ชนท่ัวไป
1. ราคาการใชสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํ านวณ ดังน้ี

Price 1 = Price 0 [ (A2xMP)+B2X ]
 [ MP (A2 + B2) ]

2. อัตราการใชสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํ านวณ ดังน้ี
Ratio 1 = Ratio 0 [   MP (A2 + B2)  ]

         [ (A2 x MP)+B2X ]

โดยท่ี Price 1 คอื          ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง
Price 0 คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง
Ratio 1 คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง

 Ratio 0 คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง
           MP คือ �ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ �

       A2 คือ  จ ํานวนหุนสามัญท่ีไดเรียกชํ าระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนปดสมุด
ทะเบียนผูถือหุนและ/หรือกอนวันแรกของการเสนอขายหุนสามัญท่ี
ออกใหมใหแกประชาชนท่ัวไป

B2 คือ จ ํานวนหุนสามัญท่ีออกใหม ท้ังท่ีเสนอขายแกผูถือหุนเดิม   และ/หรือ
เสนอขายแกประชาชนท่ัวไป

B2X คือ จ ํานวนเงนิท่ีจะไดรับภายหลังจากการหักคาใชจาย (ถามี) จากการ
ออกหุนสามัญท่ีออกใหมท่ีการเสนอขายใหผูถือหุนเดิมและ/หรือ
เสนอขายแกประชาชนท่ัวไป
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(ง) เมือ่บริษทัฯ เสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ใหกับผูถือหุนเดิมและ/หรือประชาชนท่ัวไป โดยหลัก
ทรัพยน้ันใหสิทธิแกผูถือหลักทรัพยในการใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญหรือใชสิทธิท่ีจะซื้อหุน
สามญั เชน หุนกูแปลงสภาพ ใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ โดยราคาเฉล่ียตอหุนของหุนสามัญ
ท่ีออกใหมเพ่ือรองรับสิทธิดังกลาวตํ่ ากวา  �ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ � เกินกวารอยละ 10
การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกท่ีผูซื้อหุนสามัญ
จะไมไดรับการใชสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพยท่ีออกใหมใดๆ ท่ีใหสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุน
สามัญ (วนัแรกท่ีตลาดหลักทรัพยใหมประกาศข้ึนเคร่ืองหมาย XR) สํ าหรับกรณีท่ีเปนการเสนอขายให
ผูถอืหุนเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ท่ีใหสิทธิท่ีจะ
แปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญแกประชาชนท่ัวไปแลวแตกรณี

ราคาเฉล่ียตอหุนของหุนสามัญท่ีออกใหมคํ านวณไดจากจํ านวนเงินท่ีไดรับจากการออกหลักทรัพยใดๆ 
ท่ีมีสิทธิในการแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญรวมกับเงินท่ีจะไดรับจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญน้ัน 
ถามกีารใชสิทธิท้ังหมดหารดวยจํ านวนหุนท้ังส้ินท่ีตองออกใหมเพ่ือรองรับการใชสิทธิน้ัน
ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ  และฐานของมูลคาหุนท่ีตราไว ซึ่งจะใชเปรียบเทียบใหใชและมี
ความหมายเชนเดียวกับ รายละเอียดในขอ (ค) ขางตน

 ค ําวา �วันท่ีใชในการคํ านวณ� หมายถึง          วันแรกท่ีผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อ
หลักทรัพยท่ีออกใหมใดๆ ท่ีใหสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญ สํ าหรับกรณีท่ีเปนการเสนอ
ขายหลักทรัพยดังกลาวใหกับผูถือหุนเดิม (Rights Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย
ออกใหมใดๆ ท่ีใหสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญแกประชาชนท่ัวไป    สํ าหรับกรณีท่ีเปน
การเสนอขายหลักทรัพยดังกลาวตอประชาชนท่ัวไป
1. ราคาการใชสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํ านวณ ดังน้ี

Price 1 = Price 0  [ (A3xMP)+B3X ]
                                     [ MP (A3 + B3) ]

2. อัตราการใชสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํ านวณ ดังน้ี
Ratio 1 = Ratio 0 [  MP (A3+B3)  ]

              [(A3xMP)+B3X ]
โดยท่ี     Price 1 คอื         ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง

Price 0 คอื         ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง
Ratio 1 คอื         อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง
Ratio 0  คอื         อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง
MP      คอื         �ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ�
A3      คือ    จ ํานวนหุนสามัญท่ีไดเรียกชํ าระเต็มมูลคาแลว ณ วนักอนปดสมุด

ทะเบียนผูถือหุนเพ่ือการจองซื้อหลักทรัพยท่ีออกใหมท่ีมีสิทธิท่ีจะ
แปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญได และ/หรือ กอนวันแรกของระยะ
เวลาการเสนอขายหลักทรัพยท่ีออกใหมใดๆ ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลง
สภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญไดตอประชาชนท่ัวไป
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B3 คือ จ ํานวนหุนสามัญท่ีออกใหม เพ่ือรองรับการใชสิทธิของหลักทรัพย
ใดๆ ซึง่จะสามารถแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญ ท่ีจะเสนอขาย
ใหแกผูถือหุนเดิมและประชาชนท่ัวไปแลวแตกรณี

B3X คือ จ ํานวนเงนิท่ีบริษัทฯ จะไดรับภายหลังจากการหักคาใชจาย (ถามี)
จากการออกหลักทรัพยใดๆ ท่ีมีสิทธิในการแปลงสภาพ/เปล่ียนเปน
หุนสามัญท่ีเสนอขายใหผูถือหุนเดิมและ/หรือเสนอขายแกประชาชน
ท่ัวไป รวมกับเงินท่ีจะไดรับจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ

(จ) เมือ่บริษทัฯ จายเงินปนผลเปนเงินเกินกวาอัตรารอยละ 70 ของกํ าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของบริษัทฯ
สํ าหรับการดํ าเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ระหวางป 2544 - 2549
การคํ านวณอัตรารอยละของเงินปนผลท่ีจายใหกับผูถือหุนใหคํ านวณโดยนํ าเงินปนผลท่ีจายออกจริง 
ในรอบระยะเวลาบัญชีในแตละปดังกลาว หารดวยกํ าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของผลการดํ าเนินงาน
ของรอบระยะเวลาบัญชีน้ัน การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันที
ตัง้แตวนัแรกท่ีผูซื้อหุนสามัญไมมีสิทธิในการรับเงินปนผลน้ัน (วันแรกท่ีตลาดหลักทรัพยใหมประกาศ
ขึน้เคร่ืองหมาย XD)
1.  ราคาการใชสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํ านวณ ดังน้ี

Price 1 = Price 0 [ MP - (D - R) ]
                 [       MP      ]

2.   อัตราการใชสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํ านวณ ดังน้ี
Ratio 1 = Ratio 0 [        MP        ]

             [ MP - (D - R) ]
โดยท่ี        Price 1  คือ         ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง

Price 0  คือ         ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง
Ratio 1  คือ         อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง
Ratio 0   คือ         อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง
MP  คือ   �ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ �

 D  คือ    เงนิปนผลตอหุนท่ีจายจริงแกผูถือหุน
  R            คือ        เงนิปนผลตอหุน ท่ีจะจายในอัตรารอยละ 70 โดยคํ านวณจากกํ าไร

สุทธิหลังหักภาษีเงินไดหารดวยจํ านวนหุนท้ังหมดท่ีมีสิทธิไดรับเงิน
ปนผล

ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ  และฐานของมูลคาท่ีตราไว ซึ่งจะใชเปรียบเทียบใหใชและมี
ความหมายเชนเดียวกับ รายละเอียดในขอ (ค) ขางตน

ค ําวา �วนัท่ีใชในการคํ านวณ� หมายถึง วันแรกท่ีผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในเงินปนผล
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 (ฉ) ในกรณีท่ีมเีหตุการณใดๆ อันทํ าใหผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิ
และผลประโยชนใดๆ อันพึงได โดยท่ีเหตุการณใดๆ น้ัน ไมไดกํ าหนดอยูในขอ (ก) ถึง (จ) ใหบริษัท
บรุคเคอร กรุป จํ ากัด (มหาชน)  และบริษัทหลักทรัพย ไทย ซากุระ จํ ากัด  ในฐานะท่ีปรึกษาทางการ
เงินจะรวมกันพิจารณาเพ่ือกํ าหนดการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิและ/หรืออัตราการใชสิทธิใหม
อยางเปนธรรม และไมทํ าใหผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิไดรับผล
ประโยชนดอยไปจากเดิม โดยใหถอืวาผลการพิจารณาน้ันเปนท่ีสุด และใหบริษัทฯ แจงใหสํ านักงาน
คณะกรรมการก ํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทราบถึงรายละเอียดดังกลาวดวยภายใน 15 วัน
นับจากวันท่ีเกิดเหตุการณท่ีตองทํ าใหปรับสิทธิ

1.10.2 บริษทัฯ จะไมปรับราคาการใชสิทธิ หากการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิน้ันจะทํ าใหราคาการใชสิทธิ
ในขณะน้ันลดลงนอยกวา 1 บาท อยางไรก็ตาม บริษัทฯ จะนํ าการเปล่ียนแปลงการใชสิทธิไปรวม
สะสมกบัการปรับสิทธิในคร้ังตอๆ ไป และจะดํ าเนินการปรับราคาการใชสิทธิเมื่อราคาเปล่ียนแปลง
การใชสิทธิน้ันลดลงรวมกันแลวมากกวา หรือเทากับ 1 บาท

1.10.3 การค ํานวณการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอ (ก) ถึง (ฉ) เปนอิสระตอกัน
และจะค ํานวณการเปล่ียนแปลงตามลํ าดับเหตุการณตางๆ กอนหลังเปรียบเทียบกับ �ราคาตลาดของ
หุนสามญัของบริษัทฯ� สํ าหรับกรณีท่ีเหตุการณตางๆ เกิดขึ้นพรอมกัน ใหคํ านวณการเปล่ียนแปลง
เรียงตามลํ าดบัดงัน้ี คือ (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ) โดยในแตละลํ าดับคร้ังท่ีคํ านวณการเปล่ียนแปลง
ใหคงสภาพของราคาการใชสิทธิเปนทศนิยม 3 ตํ าแหนงและอัตราการใชสิทธิเปนทศนิยม 5 ตํ าแหนง
ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ  ซึ่งจะใชเปรียบเทียบ ใหใชและมีความหมายเชนเดียวกับราย
ละเอียดในขอ (ค) ขางตน

1.10.4 การค ํานวณเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอ (ก) ถึง (ฉ) จะไมมีการเปล่ียน
แปลงซึง่ทํ าใหราคาการใชสิทธิใหมสูงข้ึนและ/หรืออัตราการใชสิทธิลดลง เวนแตกรณีการรวมหุน ใน
กรณีท่ีหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิตามจํ านวนใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิ
ของการแสดงความจํ านงการใชสิทธิในแตละคร้ัง (ทศนิยม 5 ตํ าแหนงของอัตราการใชสิทธิใหมหลัง
การเปล่ียนแปลง) คํ านวณออกมาเปนเศษของหุนใหตัดเศษของหุนน้ันท้ิง และหากราคาการใชสิทธิ
หลังการเปล่ียนแปลง (ทศนิยม 3 ต ําแหนง) คูณกับจํ านวนหุนสามัญ ในการแสดงความจํ านงการใช
สิทธใินรอบน้ันคํ านวณไดเปนเศษของบาทใหตัดเศษของบาทท้ิง
นอกจากน้ี ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิท่ีมีผลใหราคาการใชสิทธิใหมตํ่ ากวามูลคาท่ี
ตราไวของหุนสามัญของบริษัท ใหคํ านวณราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามสูตรดังตอไปน้ี
แทนการใชสูตรในขอ 1.10.1 (ข) ถงึ (จ) โดยใหใชมูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญของบริษัทเปนราคาใช
สิทธใิหม และบริษัทจะปรับสิทธิของผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิใหกับผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งแบงเปน

- ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิ ตามขอ 1.10.1 (ข) ท่ีมผีลทํ าใหราคาการใชสิทธิใหมตํ่ า
กวามลูคาท่ีตราไวของหุนสามัญของบริษัท ใหใชมูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญของบริษัทเปนราคาใช
สิทธใิหม โดยบริษัทจะปรับสิทธิของผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิโดยปรับเพ่ิมอัตราการใชสิทธิใหกับผูถือ
ใบสํ าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมีสูตรการคํ านวณดังน้ี
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ราคาการใชสิทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํ านวณ ดังน้ี
Price 1 = มลูคาท่ีตราไวของหุนสามัญ

อัตราการใชสิทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํ านวณ ดังน้ี

Ratio 1 = Ratio 0         [ (MP - Price 0) x (A4 + B4 ) ]
 [ (A4 x MP) - (Price 1 x (A4 + B4)) ]

โดยท่ี Price 1 คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลงซึ่งเทากับมูลคาท่ีตราไว
ของหุนสามัญ

Price 0 คือ ราคาการใชสิทธิเดมิกอนการเปล่ียนแปลง
Ratio 1 คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง
Ratio 0 คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง
MP คือ �ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ�
A4 คือ จ ํานวนหุนสามัญท่ีไดเรียกชํ าระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนปดสมุด

ทะเบียนผูถือหุนสามัญเพ่ือสิทธิการรับหุนปนผล
B4 คือ จ ํานวนหุนสามัญท่ีออกใหมในรูปแบบของหุนสามัญปนผล

-    ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงการใชสิทธิ ตามขอ 1.10.1 (ค) ท่ีมผีลทํ าใหราคาการใชสิทธิใหมตํ่ า
กวามลูคาท่ีตราไวของหุนสามัญของบริษัท ใหใชมูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญของบริษัทเปน
ราคาใชสิทธิใหม โดยบริษัทจะปรับสิทธิของผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิโดยปรับเพ่ิมอัตราการใช
สิทธใิหกับผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมีสูตรการคํ านวณดังน้ี

ราคาการใชสิทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํ านวณ ดังน้ี
Price 1 = มลูคาท่ีตราไวของหุนสามัญ

อัตราการใชสิทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํ านวณ ดังน้ี
Ratio 1 = Ratio 0        [ (MP - Price 0) x (A5 + B5 ) ]

           [ (A5 x MP) + B5X - (Price 1 x (A5 + B5)) ]
โดยท่ี Price 1 คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลงซึ่งเทากับมูลคาท่ีตราไว

         ของหุนสามัญ
Price 0 คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง
Ratio 1 คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง
Ratio 0 คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง
MP คือ ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ
A5 คือ จ ํานวนหุนสามัญท่ีไดเรียกชํ าระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนปดสมุด

ทะเบียนผูถือหุนและ/หรือกอนวันแรกของการเสนอขายหุนสามัญ
         ท่ีออกใหมใหแกประชาชนท่ัวไป

B5 คือ จ ํานวนหุนสามัญท่ีออกใหม ท้ังท่ีเสนอขายแกผูถือหุนเดิม และ/
หรือเสนอขายแกประชาชนท่ัวไป
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B5X คือ จ ํานวนเงินท่ีจะไดรับภายหลังจาการหักคาใชจาย (ถามี) จากการ
ออกหุนสามัญท่ีออกใหม ท่ีการเสนอขายใหผูถือหุนเดิม และ/หรือ
เสนอขายแกประชาชนท่ัวไป

-        ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิ ตามขอ 1.10.1 (ง) ท่ีมผีลทํ าใหราคาการใชสิทธิ
ใหมตํ ่ากวามูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญของบริษัท ใหใชมูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญของ
บริษทัเปนราคาใชสิทธิใหม โดยบริษัทจะปรับสิทธิของผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิโดยปรับเพ่ิม
อัตราการใชสิทธิใหกับผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมีสูตรการคํ านวณดังน้ี

ราคาการใชสิทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํ านวณ ดังน้ี
Price 1 = มลูคาท่ีตราไวของหุนสามัญ

อัตราการใชสิทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํ านวณ ดังน้ี
        Ratio 1 = Ratio 0   [ (MP - Price 0) x  (A6 + B6 ) ]

[ (A6 x MP) - B6X + (Price 1 x (A6 + B6)) ]

โดยท่ี Price 1 คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลงซึ่งเทากับมูลคาท่ีตราไว
ของหุนสามัญ

Price 0 คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง
Ratio 1 คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง
Ratio 0 คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง
MP คือ �ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ�
A6 คือ จ ํานวนหุนสามัญท่ีไดเรียกชํ าระเตม็มูลคาแลว ณ วันกอนปดสมุด

ทะเบียนผูถือหุนเพ่ือการจองซื้อหลักทรัพยท่ีออกใหมท่ีมีสิทธิท่ีจะ
แปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญได และ/หรือ กอนวันแรกของ
ระยะเวลาการเสนอขายหลักทรัพยท่ีออกใหมใดๆ ท่ีมีสิทธิท่ีจะ
แปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญไดตอประชาชนท่ัวไปท่ีออกใหม
ใหแกประชาชนท่ัวไป

B6 คือ จ ํานวนหุนสามัญท่ีออกใหม เพ่ือรองรับการใชสิทธิของหลักทรัพย
ใดๆ ท่ีจะเสนอขาย

B6X คือ จ ํานวนเงนิท่ีบริษัทฯ จะไดรับภายหลังจาการหักคาใชจาย (ถามี)
จากการออกหลักทรัพยใด ๆ ท่ีมีสิทธิในการแปลงสภาพ/เปล่ียน
เปนหุนสามัญท่ีเสนอขายใหผูถือหุนเดิม และ/หรือเสนอขายแก
ประชาชนท่ัวไปรวมกับเงินท่ีจะไดรับจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ

-        ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิ ตามขอ 1.10.1 (จ) ท่ีมผีลทํ าใหราคาการใชสิทธิ
ใหมตํ ่ากวามูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญของบริษัท ใหใชมูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญของ
บริษทัเปนราคาใชสิทธิใหม โดยบริษัทจะมับสิทธิของผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิโดยปรับเพ่ิม
อัตราการใชสิทธิใหกับผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมีสูตรการคํ านวณดังน้ี
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ราคาการใชสิทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํ านวณ ดังน้ี

Price 1 = มลูคาท่ีตราไวของหุนสามัญ

อัตราการใชสิทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํ านวณ ดังน้ี
Ratio 1 = Ratio 0 (MP - Price 0)

 [ ( MP - Price 1 ) - ( D - R ) ]

โดยท่ี Price 1 คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลงซึ่งเทากับมูลคาท่ีตราไว
ของหุนสามัญ

Price 0 คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง
Ratio 1 คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง
Ratio 0 คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง
MP คือ �ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ�
D คือ เงนิปนผลตอหุนท่ีจายจริงแกผูถือหุน
R คือ เงินปนผลตอหุน ท่ีจะจายในอัตรารอยละ 70 โดยคํ านวณจาก

กํ าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดหารดวยจํ านวนหุนท้ังหมดท่ีมีสิทธิได
รับเงินปนผล

ท้ังน้ี ใหการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกท่ีผูถือ
หุนสามญัไมมีสิทธิรับเงินปนผลน้ัน (วันแรกท่ีตลาดหลักทรัพยประกาศข้ึนเคร่ืองหมาย XD)

1.10.5 สถานภาพของใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีอยูระหวางวันท่ีผูถือใบสํ าคัญ
แสดงสิทธหิรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิ แสดงความจํ านงใชสิทธิ และวันกอนท่ีกระทรวงพาณิชยจะ
รับจดทะเบียนเพ่ิมทุนชํ าระแลว อันเน่ืองมาจากการใชสิทธิตามใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบ
สํ าคัญแสดงสิทธิจะมีสถานภาพและสิทธิเชนเดียวกับใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดง
สิทธท่ีิยงัไมไดแสดงความจํ านงใชสิทธิ และสถานภาพจะส้ินสุดลงในวันท่ีกระทรวงพาณิชยไดรับจด
ทะเบียนเพ่ิมทุนชํ าระแลวอันเน่ืองมาจากการใชสิทธิตามใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญ
แสดงสิทธิขางตนแลว

ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีการปรับราคาการใชสิทธิและ/หรืออัตราการใชสิทธิในชวงท่ีบริษัทฯ ยงัไมไดนํ าหุน
สามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิตามใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชยผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีไดทํ าการใชสิทธิแลวจะได
รับการปรับสิทธิยอนหลัง โดยบริษัทฯ จะดํ าเนินการออกหุนสามัญใหมเพ่ิมเติมใหแกผูถือใบสํ าคัญ
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิโดยเร็วท่ีสุดตามจํ านวนท่ีผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิสมควรจะไดรับ   หากราคาท่ีไดปรับใหมน้ันมีผลบังคับใชโดยหุนสามัญสวนท่ี
เพ่ิมใหมอาจไดรับชากวาหุนสามัญท่ีไดรับกอนหนาน้ีแลวแตไมเกิน 45 วนั นับจากวันท่ีมีการปรับสิทธิ

1.10.6 หุนสามัญใหมท่ีเกิดจากการใชสิทธิของใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิ
และไดรับผลประโยชนอันพึงไดเหมือนหุนสามัญเดิมท่ีออกและเรียกชํ าระเต็มมูลคาแลวของบริษัทฯ 
ทุกประการเมื่อกระทรวงพาณิชยไดรับจดทะเบียนเพ่ิมทุนชํ าระแลวของบริษัทฯ
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1.10.7 การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิ    และอัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขท่ีไดกํ าหนดไวขางตน บริษัทฯ
จะดํ าเนินการแจงผลการเปล่ียนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคํ านวณและเหตุผลท่ีตองมีการ
เปล่ียนแปลงดังกลาวใหสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและตลาดหลัก
ทรัพยใหม     เพ่ือแจงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิท่ีกํ าหนดข้ึนมาใหม รวมท้ังขอเท็จจริงโดย
ยอของสาเหตท่ีุมีการปรับสิทธิ วิธีการคํ านวณและวันท่ีท่ีปรับดังกลาวมีผลใชบังคับ โดยจะแจงภายใน
15 วนั นับตั้งแตวันท่ีเกิดเหตุการณ และบริษทัฯ จะแจงรายละเอียดการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิ
และ/หรืออัตราการใชสิทธิผานขาวตลาดหลักทรัพย (R-SIMs) ใหผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิทราบ โดย
บริษทัฯ จะไมทํ าการเวนคืนใบสํ าคัญแสดงสิทธิ แตผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิเดิมจะไดรับสิทธิในการ
เปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิทุกประการ

1.11 การชดใชคาเสียหาย กรณีที่บริษัทฯ ไมสามารถจัดใหมีหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิ
บริษัทฯ จะชดใชคาเสียหายใหแกผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดดังน้ี
1.11.1 บริษทัฯ จะชดใชคาเสียหายใหเฉพาะผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีมาแจง

ความจ ํานงท่ีจะใชสิทธิในวันกํ าหนดการใชสิทธิแตละคร้ัง ซึ่งบริษัทฯ ไมสามารถจัดใหมีหุนสามัญเพ่ือ
รองรับการใชสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิได ยกเวนกรณีตามท่ีระบุไวในขอจํ ากัดในการโอนใบ
แทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิ  ตามหัวขอ 2.2.5

บริษทัฯ จะจดัใหมีการปดสมุดทะเบียนผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิเพ่ือพักการโอนใบสํ าคัญแสดงสิทธิ
ภายใน 30 วนั นับจากวันกํ าหนดการใชสิทธิท่ีบริษัทฯ ไมสามารถจัดใหมีหุนสามัญเพ่ือรองรับการใช
สิทธไิดอยางเพียงพอ ท้ังน้ีเพ่ือทํ าการตรวจสอบรายชื่อผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิเทาน้ัน     ซึ่งการปด
สมุดทะเบียนผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิน้ีจะไมมีผลกระทบตอราคาการซื้อขายใบสํ าคัญแสดงสิทธิแต
อยางใด

1.11.2  การชดใชคาเสียหายตามขอ  1.11.1    บริษทัฯ   จะชํ าระใหเปนเช็คระบุชื่อขีดครอมส่ังจายเฉพาะ และ
จะจดัสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับภายใน 15 วัน  นับจากวันปดสมุดทะเบียนผูถือใบสํ าคัญ
แสดงสิทธิขางตน

1.11.3 การค ํานวณคาเสียหายท่ีบริษัทจะชดใชใหผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิ
ตามขอ 1.11.1 มสูีตรการคํ านวณดังน้ี

คาเสียหายตอใบสํ าคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย    =    B [ MP - Price 1 ]

โดยท่ี B คอื จ ํานวนหุนสามัญท่ีไมสามารถจัดใหมีและ/หรือเพ่ิมขึ้นตามอัตราการใช
สิทธิ ท่ีเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นตอ 1 หนวย

MP คอื      ราคาปดหุนสามัญของบริษัท ในวันกํ าหนดการใชสิทธิในแตละรอบซึ่ง
          ผูถอืใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิมาแสดงความ

                                                          จ ํานงในการใชสิทธิ
          หรือ  กรณีไมไดจดทะเบียนในตลาดทรัพยทรัพยใหม
คอื      ราคายุติธรรมท่ีพิจารณารวมกันระหวางบริษัทฯ และท่ีปรึกษาทาง
           การเงิน
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Price 1   คือ ราคาการใชสิทธิซึ่งกํ าหนดไวท่ี  8  บาทตอหุนหรือราคาการใชสิทธิ
                                                           ตามเงือ่นไขการปรับสิทธิ หากมีการปรับราคาการใชสิทธิและ / หรือ
                                                          อัตราการใชสิทธิ

1.12 มตทิีป่ระชมุผูถือหุนเพื่ออนุมัติการออกหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสํ าคัญแสดงสิทธิ
ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ  คร้ังท่ี  5/2543  ในวันท่ี    26   ธนัวาคม   2543  ไดมีมติอนุมัติการจัดสรร
หุนสามัญเพ่ิมทุนจํ านวน 23,814,950  หุนสํ ารองไวเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสํ าคัญแสดงสิทธิ

โดยมอบอ ํานาจใหคณะกรรมการพิจารณา หลักเกณฑ    เงื่อนไข   และรายละเอียดอ่ืน ๆ  ท่ีเกี่ยวกับใบสํ าคัญ
แสดงสิทธิตามความเหมาะสม

1.13 จํ านวนหุนสามัญที่รองรับเม่ือรวมกับจํ านวนหุนที่จัดสรรไวคร้ังอื่น
ภายหลังจากการเสนอขายหลักทรัพยแกประชาชนท่ัวไป    บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนจํ านวน  18,922,682   หุน
มลูคาหุนท่ีตราไว  5   บาทตอหุน    บริษัทฯ  ไดจัดสรรหุนเพ่ือรองรับการใชสิทธิในกรณีตางๆ ดังน้ี
1.13.1 จ ํานวนหุนสามัญท่ีออกเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ท่ี

ออกใหแกผูถือหุนเดิมท่ีจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน    จํ านวน 3,000,000 หุน (สามลานหุน) คิดเปนรอย
ละ  15.85 ของทุนท่ีช ําระแลวรวมกับจํ านวนหุนท่ีขออนุญาตเสนอขายแกประชาชนท่ัวไป     (สํ าหรับ
การขออนุญาตเสนอขายจากสํ านักงาน ก.ล.ต. ในคร้ังน้ี)

1.13.2 จ ํานวนหุนสามัญท่ีออกเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ท่ี
ออกใหแกผูถือหุนเดิม    จ ํานวน  15,138,082  หุน  (สิบหาลานหน่ึงแสนสามหมื่นแปดพันแปดสิบสอง
หุน) คิดเปนรอยละ    79.99  ของทุนท่ีช ําระแลวรวมกับจํ านวนหุนท่ีขออนุญาตเสนอขายแกประชาชน
ท่ัวไป (สํ าหรับการขออนุญาตเสนอขายจากสํ านักงาน ก.ล.ต. ในคร้ังน้ี)

1.13.3 จ ํานวนหุนสามัญท่ีออกเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ท่ี
ออกใหแกประชาชนท่ัวไป  จ ํานวน 3,784,600 หุน (สามลานเจ็ดแสนแปดหมื่นส่ีพันหกรอย
หุน)   คิดเปนรอยละ  20.00 ของทุนท่ีช ําระแลวรวมกับจํ านวนหุนท่ีขออนุญาตเสนอขายแกประชาชน
ท่ัวไป (สํ าหรับการขออนุญาตเสนอขายจากสํ านักงาน ก.ล.ต. ในคร้ังน้ี)

1.13.4 จํ านวนหุนสามัญท่ีออกเพ่ือรองรับการใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯท่ีออกใหแกผู
ลงทุนในวงจํ ากัด   จ ํานวน  1,892,268    หุน (หน่ึงลานแปดแสนเกาหมื่นสองพันสองรอยหกสิบแปด
หุน) คิดเปนรอยละ  10.00   ของทุนท่ีช ําระแลวรวมกับจํ านวนหุนท่ีขออนุญาตเสนอขายแกประชาชน
ท่ัวไป (สํ าหรับการขออนุญาตเสนอขายจากสํ านักงาน ก.ล.ต. ในคร้ังน้ี)

ดงัน้ันจํ านวนหุนรองรับการใชสิทธิรวมเปน  23,814,950  หุน คิดเปนรอยละ 125.85  ของทุนท่ีชํ าระแลวรวมกับ
จ ํานวนหุนท่ีขออนุญาตเสนอขายแกประชาชนท่ัวไป

สํ าหรับจ ํานวนหุนรองรับการใชสิทธิท่ีขออนุญาตในคร้ังน้ี  โดยไมนับรวมจํ านวนหุนท่ีออกเพ่ือรองรับการใชสิทธิท่ี
ออกใหแกผูถือหุนเดิมรวมเปน 8,676,868  หุน คิดเปนรอยละ 45.85  ของทุนท่ีจํ าหนายแลวรวมกับจํ านวนหุนท่ี
ขออนุญาตเสนอขายแกประชาชนท่ัวไป
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1.14 การด ําเนนิการหากมีหุนสามัญที่เหลือจากการใชสิทธิตามใบสํ าคัญแสดงสิทธิ
ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ คร้ังท่ี 5/2543   ในวันท่ี    26   ธันวาคม   2543    ไดมีมติอนุมัติมอบอํ านาจ
ใหคณะกรรมการบริษัทฯ ดํ าเนินการจัดสรรใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือหุนสามัญท่ีเหลือจากการใชสิทธิตามใบ
สํ าคัญแสดงสิทธิ  (ถามี) ตามท่ีเห็นสมควร      โดยคณะกรรมการจะเสนอผานท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาจัด
สรรหุนสามัญท่ีเหลือจากการใชสิทธิตามใบสํ าคัญแสดงสิทธิตอไป         ท้ังน้ีใหเปนไปตามขอกํ าหนด เงื่อนไข
และวธิกีารทีเ่กีย่วของตามประกาศของตลาดหลักทรัพยใหม  และสํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

1.15 ตลาดรองของใบสํ าคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย
บริษทัฯ จะนํ าใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ีเขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยใหม  ภายใน 45 วันนับจาก
วนัท่ีบริษทัฯ ไดดํ าเนินการจัดสรรใบสํ าคัญแสดงสิทธิเสร็จส้ินลง หรือภายหลังจากท่ีกฏหมายเกี่ยวกับการปรับลด
ภาษเีงนิไดนิติบุคคลสํ าหรับนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหมมีผลบังคับใช  ท้ังน้ีเพ่ือใหบริษัทฯ และ
ผูถอืหุนไดรับสิทธิประโยชนจากกฎหมายดังกลาวอยางเต็มท่ี     ซึ่งบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นวาใบสํ าคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาวมีคุณสมบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพยใหมวาดวยเร่ืองการจดทะเบียนและการเพิกถอนการจด
ทะเบียนหลักทรัพย โดยไมมีขอกํ าหนดอ่ืนท่ีตางจากใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ัวไป
ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดหารือกับตลาดหลักทรัพยใหม        และไดขอสรุปวาระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพยใหม
ในปจจบัุนสามารถรองรับการซื้อขายของใบสํ าคัญแสดงสิทธิน้ีได และไดหารือกับศูนยรับฝากหลักทรัพยในฐานะ
นายทะเบียนของบริษัทฯ   ในเร่ืองวิธีการและข้ันตอนในการใชสิทธิกอนกํ าหนดวาสามารถปฏิบัติไดจริงตามขอ
มลูท่ีแสดงไวในหัวขอ 1.17

1.16 รายละเอียดเกี่ยวกับหุนสามัญที่รองรับใบสํ าคัญแสดงสิทธิ
1.16.1 จ ํานวนหุนสามัญท่ีออกเพ่ือรองรับใบสํ าคัญแสดงสิทธิตามขอ 1.2  เทากับ 23,814,950 หุน
1.16.2 มลูคาท่ีตราไวตอหุน เทากับ 5 บาทตอหุน
1.16.3  ตลาดรองของหุนสามัญท่ีรองรับใบสํ าคัญแสดงสิทธิ ไดแก ตลาดหลักทรัพยใหม โดยบริษัทฯ จะดํ าเนิน

การยื่นขออนุญาตนํ าหุนสามัญท่ีออกใหมจากการใชสิทธิแปลงสภาพของใบสํ าคัญแสดงสิทธิเขาจด
ทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพยใหม  ภายใน 30 วันนับจากวันสุดทายของระยะ
เวลาการใชสิทธิในแตละคร้ัง ท้ังน้ี เพ่ือใหหุนสามัญดังกลาวสามารถทํ าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
ใหม   ไดเชนเดียวกับหุนสามัญเดิมของบริษัทฯ ท่ีไดออกมากอนหนาน้ีแลว

1.17 ลกัษณะพิเศษของใบสํ าคัญแสดงสิทธิ
บริษทัฯ มสิีทธแิจงผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิใหดํ าเนินการใชสิทธิตามใบสํ าคัญ
แสดงสิทธหิรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ียังไมไดมีการใชสิทธิเปนบางสวนหรือท้ังหมดกอนกํ าหนด ซึ่งหาก
บริษทัฯ แจงผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิใหดํ าเนินการใชสิทธิกอนกํ าหนดเปนบาง
สวน บริษทัฯ จะเรียกใหผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิทุกคนใหใชสิทธิตามสัดสวน
(pro rata)

1.17.1 วธิกีารและขัน้ตอนในการใชสิทธิกอนกํ าหนด
หากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิให
ด ําเนินการใชสิทธิ (�การเรียกใหใชสิทธิกอนกํ าหนด�)   เปนบางสวนหรือท้ังหมดกอนกํ าหนด
บริษทัฯ จะด ําเนินการแจงรายละเอียดการใชสิทธิกอนกํ าหนดใหกับตลาดหลักทรัพยใหมทราบผาน
ทางขาวตลาดหลักทรัพยใหม (R-SIMs) ในวนัประชุมคณะกรรมการ พรอมกับลงโฆษณาในหนังสือ
พิมพภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยางละ 1 ฉบับ เปนเวลา 3 วันติดตอกันในวันถัดจากวันประชุม
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คณะกรรมการ เพ่ือเปนการเผยแพรรายละเอียดการแจงการใชสิทธิกอนกํ าหนดแกนักลงทุนท่ัวไป โดย
มรีายละเอียดดังน้ี
(ก) จ ํานวนใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีถูกเรียกใหใชสิทธิกอนกํ าหนด (บางสวนหรือท้ังหมด)
(ข) ราคาและอัตราการใชสิทธิกอนกํ าหนดซึ่งจะถูกกํ าหนด ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ
จะเปนไปตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ  ในขอ  1.10

(ค) ก ําหนดวนัปดสมุดทะเบียนผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิเพ่ือการใชสิทธิแปลงสภาพกอนกํ าหนด (ขึ้น
เคร่ืองหมาย XE � Ex-Exercise)

(ง) ก ําหนดวนัหามซื้อขายใบสํ าคัญแสดงสิทธิ (ขึ้นเคร่ืองหมาย SP) ซึง่เร่ิมตั้งแต 3 วันทํ าการกอนวัน
ปดสมดุทะเบียนผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิ (ขึ้นเคร่ืองหมาย XE)      จนถึงวันประมวลผลการใช
สิทธิแลวเสร็จ

(จ) ระยะเวลาแสดงความจํ านงการใชสิทธิกอนกํ าหนด
(ฉ) วันใชสิทธิ
วนัใชสิทธแิละระยะเวลาแสดงความจํ านงการใชสิทธิ เปนวันใชสิทธิ และระยะเวลาแสดงความ
จ ํานงการใชสิทธิของการเรียกใชสิทธิกอนกํ าหนด (บริษัทฯ อาจกํ าหนดวันท่ีและระยะเวลาท่ี
เหมอืนหรือตางจากวันท่ี และระยะเวลาท่ีระบุไวกอนหนาน้ีแลว)

บริษทัฯ จะจดัสงหนังสือแจงใหผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิทราบถึงการแจงใชสิทธิกอนกํ าหนดตาม
รายชื่อผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีปรากฏอยูในทะเบียนรายชื่อผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิลาสุดทราบ
ลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 3 เดือน โดยมีรายละเอียดในหนังสือแจงตามท่ีกลาว
ขางตน

ท้ังน้ีเพ่ือเปนการเตือนใหนักลงทุนและผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิทราบขอมูลการเรียกใหใชสิทธิกอน
ก ําหนด บริษัทฯ จะลงโฆษณารายละเอียดการใชสิทธิกอนกํ าหนดอีกคร้ังเปนเวลา 3 วันติดตอกัน
กอนวนัท่ีตลาดหลักทรัพยใหมจะขึ้นเคร่ืองหมาย  �SP� ในหนังสือพิมพภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ อยางละ 1 ฉบับ

ภายหลังจาการปดสมุดทะเบียนเพ่ือการเรียกใหใชสิทธิกอนกํ าหนด บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํ ากัด ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ จะจัดสงเอกสารแจงผูถือใบสํ าคัญแสดง
สิทธติามรายชื่อ ณ วันปดสมุดทะเบียน ซึ่งเอกสารประกอบดวย
•  รายละเอียดตาม (ก) ถึง (ฉ) ขางตน และรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการใชสิทธิกอนกํ าหนด
ดงัท่ีคณะกรรมการกํ าหนด และรายละเอียดการยกเลิกใบสํ าคัญแสดงสิทธิใบเดิม และวิธีการ
รับใบสํ าคัญแสดงสิทธิใบใหมท่ีไมรวมใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีถูกเรียกใหใชสิทธิ (�ใบแจงใหใช
สทิธสิทิธิกอนกํ าหนด�)

•  ใบแจงความจํ านงการใชสิทธิกอนกํ าหนด
•  หนังสือมอบอํ านาจใหผูอ่ืนมารับใบสํ าคัญแสดงสิทธิใบใหมแทน

ท้ังน้ี กอนระยะเวลาแจงความจํ านงในการใชสิทธิกอนกํ าหนดบริษัทฯจะทํ าการโฆษณารายละเอียดดัง
ท่ีก ําหนดในขอ (ก) ถึง (ฉ) ขางตน ในหนังสือพิมพท้ังฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยางละ 1 ฉบับ
เปนเวลา 1 วัน เพ่ือแจงใหผูถือหุนทราบอีกคร้ังหน่ึง
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1.17.2 วธิกีารแสดงความจํ านงในการใชสิทธิ และการใชสิทธิกอนกํ าหนด
ยกเวนเทาท่ีไดก ําหนดไวในขอน้ี ขั้นตอนและวิธีการแสดงความจํ านงในการใชสิทธิและการใชสิทธิตาม
ใบสํ าคญัแสดงสิทธิซึ่งมีการเรียกใหใชสิทธิกอนกํ าหนดใหเปนไปตามท่ีกํ าหนดไวในขอ 1 และโดย
เฉพาะอยางยิ่ง ในขอ 1.9  ของเอกสารฉบับน้ี ขั้นตอนและวิธีการแสดงความจํ านงในการใชสิทธิและ
การใชสิทธิท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติมตามขอ 1.17 น้ีจะใชบังคับกับใบสํ าคัญแสดงสิทธิซึ่งมีการเรียกใหใช
สิทธิกอนกํ าหนดเทาน้ัน

1.17.3 เอกสารประกอบการย่ืนความจํ านงการใชสิทธิกอนกํ าหนด
นอกจากเอกสารประกอบตามท่ีระบุในขอ 1.9 แลว ผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีถูกเรียกใหใชสิทธิกอน
กํ าหนดและประสงคท่ีจะใชสิทธิกอนกํ าหนดจะตองยื่นตนฉบับใบแจงใหใชสิทธิกอนกํ าหนดหรือสํ าเนา
ใบแจงใหใชสิทธิกอนกํ าหนดดังกลาวท่ีรับรองสํ าเนาถูกตอง

1.17.4 การออกใบส ําคัญแสดงสิทธิฉบับใหมแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิฉบับเกา
บริษทัฯ จะทํ าการออกใบสํ าคัญแสดงสิทธิฉบับใหม ซึ่งเปนฉบับท่ีลดจํ านวนใบสํ าคัญแสดงสิทธิแลว ให
แกผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิในระบบใบหุน (Scrip) หรือผูรับมอบอํ านาจ ท่ีนํ าใบสํ าคัญแสดงสิทธิฉบับ
เกามายื่นเปนหลักฐานประกอบการแสดงความจํ านงในการใชสิทธิกอนกํ าหนดในชวงระยะเวลาแจง
ความจํ านงในการใชสิทธิ

สํ าหรับผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีไมมายื่นความจํ านงในการใชสิทธิในชวงระยะเวลาแจงความจํ านงใน
การใชสิทธกิอนกํ าหนดจะถูกยกเลิกใบสํ าคัญแสดงสิทธิในสวนท่ีถูกเรียกใหใชสิทธิโดยปริยาย อยางไรก็
ตามผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิในระบบใบหุน (Scrip) จะยงัคงสามารถนํ าใบสํ าคัญแสดงสิทธิฉบับเกามา
เปล่ียนเปนไปใบสํ าคัญแสดงสิทธิฉบับใหมไดท่ีบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากวันใชสิทธิ ท้ัง
น้ีภายหลังระยะเวลา 30 วันดังกลาว บริษัทฯ จะทํ าการจัดสงใบสํ าคัญแสดงสิทธิฉบับใหมและหนังสือ
แจงยกเลิกใบสํ าคัญแสดงสิทธิฉบับเกาทางไปรษณียลงทะเบียนใหแกผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิ ท่ียังไม
ไดทํ าการเปล่ียนใบสํ าคัญแสดงสิทธิตามท่ีอยูท่ีปรากฎในสมุดทะเบียนรายชื่อผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิ
ของบริษัท

สํ าหรับผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิในระบบไรใบหุน (Scripless) จะสามารถตรวจสอบจํ านวนใบสํ าคัญ
แสดงสิทธขิองตนไดกับบริษัทหลักทรัพยท่ีผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู
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แผนภาพแสดงขั้นตอนในการเรียกใชสิทธิกอนกํ าหนด
วัน

1 ประชุมคณะกรรมการ •  แจงรายละเอียดผาน SIMS

•  ลงโฆษณาในหนังสือพิมพไทยและอังกฤษ
(3 วันติดตอกัน)

•  จัดสงหนังสือแจงผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิ

ลงหนังสือพิมพไทยและอังกฤษ
(3 วันติดตอกันกอนวันข้ึนเคร่ืองหมาย SP )

77
ข้ึนเคร่ืองหมาย SP, XE  

80
วันปดสมุดทะเบียน

     5 วันทํ าการ  ลงหนังสือพิมพไทยและอังกฤษ
              (ลวงหนา 1 วัน)

85-100
ระยะเวลายื่นความจํ านงการใชสิทธิ

15 วันทํ าการ

101
วันใชสิทธิ

102

ปลดเคร่ืองหมาย SP และเร่ิมซื้อขาย

หมายเหตุ     แผนภาพข้ันตอนท่ีแสดงน้ีเปนกรณีตัวอยางในการดํ าเนินงาน ท้ังน้ีวันท่ีใชในการดํ าเนินงานจริงอาจจะคลาดเคล่ือน
จากท่ีกํ าหนดไว
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2.0 ขอจํ ากดัการโอนใบสํ าคัญแสดงสิทธิและหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิ
2.1 การโอนใบสํ าคัญแสดงสิทธิ
บริษทัฯ ไมมขีอจํ ากัดการโอนใบสํ าคัญแสดงสิทธิ เวนแตการโอนเกิดขึ้นในชวงปดสมุดทะเบียนใบสํ าคัญ
แสดงสิทธิ เพ่ือพักการโอนสิทธิตามใบสํ าคัญแสดงสิทธิ

บริษทัฯ อาจปดสมุดทะเบียนใบสํ าคัญแสดงสิทธิเพ่ือพักการโอน หรือการใชสิทธิตามใบสํ าคัญแสดงสิทธิ
ในกรณีดังตอไปน้ี

2.1.1     การใชสิทธคิร้ังสุดทายจะปดสมุดทะเบียนใบสํ าคัญแสดงสิทธิ 21 วันกอนวันครบกํ าหนดการใชสิทธิคร้ัง
สุดทาย

2.1.2 หากใบสํ าคญัแสดงสิทธิถูกเรียกใชสิทธิโดยคณะกรรมการตามกฎและเงื่อนไขท่ีกํ าหนด
2.1.3 ถาบริษทัฯ มีหุนสามัญไมเพียงพอสํ าหรับการใชสิทธิของใบสํ าคัญแสดงสิทธิ

ในกรณีท่ีวนัปดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสํ าคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทํ าการใหเล่ือนเปนวันเปดทํ าการถัดไป

2.2 บคุคลที่มิใชสัญชาติไทย
2.2.1 ขอบังคับขอ  9  ของบริษัทฯ และบัตรสงเสริมการลงทุน   ระบุไววา  หุนของบริษัทฯ ใหโอนกันไดโดยเสรี

โดยไมมขีอจํ ากัดการโอนเกี่ยวกับการถือหุนของบริษัทฯ โดยบุคคลท่ีมิใชสัญชาติไทย   อยางไรก็ตาม
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการโอนหุนสามัญหากการโอนน้ันจะเปนสาเหตุใหบริษัทฯ เสียสิทธิ
หรือผลประโยชนใดๆ ซึ่งบริษัทฯ จะพึงไดรับ

ท้ังน้ี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงแกไขขอบังคับของบริษัทฯ ในหมวดท่ีเกี่ยวกับการโอนหุน
หรือกรณีการหมดอายุของบัตรสงเสริมการลงทุน ภายหลังการออกใบสํ าคัญแสดงสิทธิน้ี  โดยใหถือวา
การแกไขขอบังคับหรือการหมดอายุดังกลาวมีผลบังคับตอเงื่อนไขการใชสิทธิตามใบสํ าคัญแสดงสิทธิน้ี        
นับแตวนัท่ีไดรับจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชยหรือคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเปนตนไป

2.2.2 บริษทัฯ จะไมออกหุนสามัญใหแกผูใชสิทธิท่ีมิใชสัญชาติไทยจนถึงระดับท่ีมีผลใหสัดสวนการถือหุนของ
คนท่ีไมใชสัญชาติไทย ตามสัดสวนท่ีระบุในกฏขอบังคับของบริษัทหรือตามบัตรสงเสริมการลงทุน

2.2.3 หากขอจํ ากัดการโอนดังกลาวขางตนมีผลทํ าใหผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิ
ท่ีไมใชสัญชาตไิทยท่ีไดดํ าเนินการใชสิทธิตามวิธีการใชสิทธิ ไมสามารถใชสิทธิไดตามจํ านวนท่ีระบุในใบ
แจงความจ ํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิจะสามารถ
เลือกใหบริษัทฯ ดํ าเนินการอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี
(ก) ใหบริษทัฯ     คืนใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิและเงินท่ีเหลือตามราคาใช

สิทธิของใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิในสวนท่ีไมสามารถใชสิทธิไดโดยไม
มีดอกเบ้ียใหแกผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีไมใชสัญชาติไทยดัง
กลาวทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันใชสิทธิในคร้ังน้ัน ๆ

(ข) ใหบริษทัฯ เปนผูทํ าการถือใบแจงความจํ านงการใชสิทธิ ใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบ
สํ าคัญแสดงสิทธิและเงินตามจํ านวนการใชสิทธิซื้อหุนสามัญท่ีผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีมิใชสัญชาติไทยไดยื่นความจํ านงการใชสิทธิในสวนท่ียังไมไดใชสิทธิ
เอาไวตามลํ าดบักอนหลัง เพ่ือดํ าเนินการใชสิทธิตามใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญ
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แสดงสิทธิในสวนท่ียังไมไดมีการใชสิทธิดังกลาวเมื่อการเขาถือหุนตามใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือ
ใบแทนใบสํ าคญัแสดงสิทธิดังกลาวไมขัดตอขอจํ ากัดท้ังจํ านวนหรือบางสวน

ท้ังน้ี ผูถอืใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีไมใชสัญชาติไทย จะตองแสดง
ความจ ํานงท่ีจะใหบริษัทดํ าเนินการตามขอ (ก) หรือ (ข) ขางตน   โดยระบุในใบแจงความจํ านง
การใชสิทธิซื้อหุนสามัญ  ณ  วันแจงความจํ านงการใชสิทธิในแตละคร้ัง

2.2.4 บริษทัฯ จะอนุญาตใหมีการดํ าเนินการใชสิทธิตามใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิใน
สวนท่ียงัไมไดรับการใชสิทธิตามขอ 2.2.3 (ข) บางสวนหรือท้ังหมดในวันใชสิทธิวันแรกท่ีสามารถกระทํ า
ไดโดยท่ีไมขัดตอขอจํ ากัด อยางไรก็ดี หากมีจํ านวนใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ี
รอการใชสิทธ ิ ณ วันใชสิทธิดังกลาวมากกวาจํ านวนหุนสามัญท่ีอนุญาตใหซื้อไดโดยไมขัดตอขอจํ ากัด
การโอนหุนเร่ืองสัดสวนการถือครองหลักทรัพยของผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดง
สิทธท่ีิมใิชสัญชาติไทย บริษัทฯ จะดํ าเนินการใชสิทธิตามใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดง
สิทธิใหแกผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีมิใชสัญชาติไทยตามลํ าดับการแจงความจํ านงในการใชสิทธิท่ี
ครบถวนสมบูรณตามท่ีกํ าหนดในการใชสิทธิในคร้ังน้ี

2.2.5 ผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีมิใชสัญชาติไทยจะไมไดรับการชดเชยไมวาใน
รูปแบบใดจากบริษัทฯ        ในกรณีท่ีไมสามารถดํ าเนินการใชสิทธิไดโดยมีสาเหตุมาจากขอจํ ากัดเร่ือง
สัดสวนการถือครองหลักทรัพยของผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีไมใช
สัญชาติไทย

2.2.6 หากผูถอืใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิแสดงความจํ านงใหบริษัทฯ ดํ าเนินการตาม
ขอ 2.2.3 (ข) และ ณ วันใชสิทธิคร้ังสุดทาย ผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิดัง
กลาวไมสามารถใชสิทธิไดเน่ืองจากขอจํ ากัดเกี่ยวกับการถือครองหุนของผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิ        ใหถือวาใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิดังกลาวหมด
อายลุง โดยผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีมิใชสัญชาติไทยดังกลาวไมมีสิทธิ
เรียกรองคาเสียหายใดๆ ตอบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไมดํ าเนินการชดใชคาเสียหายท่ีเกิดขึ้นท้ังส้ิน

3.0 ทีม่าของการกํ าหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
ไมมกีารก ําหนดราคาของใบสํ าคัญแสดงสิทธิ เน่ืองจากการออกใบสํ าคัญแสดงสิทธิดังกลาว    เปนการออกโดยไมคิด
มูลคา

4.0 ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
            -ไมมี-

5.0 การจอง การจํ าหนาย และการจัดสรร
5.1 วธิกีารเสนอขายหลักทรัพย

การเสนอขายใบสํ าคัญแสดงสิทธิใหกับผูท่ีไดรับการจัดสรร ตามหัวขอ  5.6   คร้ังน้ีไมผานผูจัดจํ าหนายและรับ
ประกันการจํ าหนาย

5.2 ผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย
-  ไมมี -
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5.3 เงือ่นไขและคาตอบแทนในการจัดจํ าหนายหลักทรัพย
-  ไมมี -

5.4 คาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย (ประมาณการ)
            บาท

1. คาธรรมเนียมคํ าขออนุญาตเสนอขายใบสํ าคัญแสดงสิทธิ              50,000.00
2. คาธรรมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน      52,614.44
3. คาจดัพิมพหนังสือชี้ชวน  ใบจองซื้อหุน คาโฆษณา ประชาสัมพันธ   300,000.00
4. คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน                      0.00
5. คาใชจายอ่ืน ๆ *            0.00

รวม 402,614.44
     หมายเหตุ     :   * ไมมคีาใชจายเน่ืองจากเปนการยื่นเสนอขายพรอมกับการเสนอขายหุนสามัญแกประชาชนท่ัวไป

5.5 วธิกีารขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
5.5.1 ใบส ําคญัแสดงสิทธทิีจั่ดสรรใหผูจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายตอผูถือหุนเดิมตามสิทธิ

   บริษทัฯ จะทํ าการสงมอบใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ   และหนังสือชี้ชวน ใหแกผู
ท่ีไดรับการจัดสรรทางไปรษณียภายใน 30 วนันับจากวันท่ีไดรับอนุญาตจากสํ านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ใหออกและเสนอขายใบสํ าคัญแสดงสิทธิแลว   

5.5.2 ใบส ําคญัแสดงสิทธิที่จัดสรรใหผูถือหุนเดิม
                  บริษทัฯ จะทํ าการสงมอบใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ    และหนังสือชี้ชวน ใหแก

ผูท่ีไดรับการจัดสรรทางไปรษณียภายใน  30 วนันับจากวันท่ีไดรับอนุญาตจากสํ านักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ใหออกและเสนอขายใบสํ าคัญแสดงสิทธิแลว   

5.5.3 ใบส ําคญัแสดงสิทธิที่จัดสรรใหผูจองซ้ือหุนสามัญที่เสนอขายตอประชาชนทั่วไป
ผูประสงคจะจองซื้อหุนสามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวน และใบจองซื้อใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน
สามญัของบริษทัฯ ไดท่ีสํ านักงานของผูจัดการการรับประกันการจํ าหนาย ผูประกันการจํ าหนายและจัด
จ ําหนาย ผูจัดจํ าหนาย และตัวแทนผูจัดจํ าหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2  สวนท่ี 3   ในระหวางวันท่ี
22  มถิุนายน 2544  เวลา 9.00 น. ถึงวันท่ี  5  กรกฎาคม 2544 เวลา 16.00 น.

5.6   วธิกีารจัดสรรใบสํ าคัญแสดงสิทธิ
5.6.1 ใบส ําคญัแสดงสิทธทิีจั่ดสรรใหผูจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายตอผูถือหุนเดิมตามสิทธิ

   ใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ          จัดสรรใหแกผูท่ีจองซื้อหุนสามัญท่ีเสนอขายตอ
ผูถอืหุนเดิม ท่ีมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนรายชื่อผูถือหุน ณ วันท่ี  15  พฤศจิกายน 2543    ในอัตรา
สวนใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ 3  หนวยตอหุนสามัญ 1  หุน

5.6.2 ใบส ําคญัแสดงสิทธิที่จัดสรรใหผูถือหุนเดิม
                  ใบสํ าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ  จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม ท่ีมีรายชื่อปรากฏในสมุด

ทะเบียนรายชื่อผูถือหุน ณ วันท่ี  6  มนีาคม  2544     ในอัตราสวนใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ
ของบริษัทฯ  1  หนวยตอหุนสามัญ 1  หุน
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5.6.3 ใบส ําคญัแสดงสิทธิที่จัดสรรใหผูจองซ้ือหุนสามัญที่เสนอขายตอประชาชนทั่วไป
ใบสํ าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ    จัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนสามัญท่ีเสนอขายตอ
ประชาชนท่ัวไปและไดรับการจัดสรรหุนสามัญของบริษัทฯ    ในอัตราสวนใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อ
หุนสามัญของบริษัทฯ  1  หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน

5.7 วนัและวธิีการจอง และการชํ าระเงินคาจองซ้ือใบสํ าคัญแสดงสิทธิ
5.7.1 ใบส ําคญัแสดงสิทธทิีจั่ดสรรใหผูจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายตอผูถือหุนเดิมตามสิทธิ

   ใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรใหผูจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายตอผูถือหุนเดิมตามสิทธิโดยไมคิด
มูลคา

5.7.2 ใบส ําคญัแสดงสิทธิที่จัดสรรใหผูถือหุนเดิม
                  ใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรใหผูถือหุนเดิมโดยไมคิดมูลคา

5.7.3 ใบส ําคญัแสดงสิทธิที่จัดสรรใหผูจองซ้ือหุนสามัญที่เสนอขายตอประชาชนทั่วไป
ใบสํ าคญัแสดงสิทธิท่ีจัดสรรใหผูจองซื้อหุนสามัญท่ีเสนอขายตอประชาชนท่ัวไปโดยไมคิดมูลคา  และ
วธิกีารจดัสรรจะกระทํ าเชนเดียวกับการจัดสรรหุนสามัญ   ในสวนของการเสนอขายหุนสามัญ

5.8    วธิกีารคืนเงินคาจองซ้ือ
    เน่ืองจากใบสํ าคัญแสดงสิทธิออกใหโดยไมมีการคิดมูลคา        ดังน้ันจึงไมมีนโยบายเร่ืองการคืนเงินคาจองซื้อ
ใบสํ าคัญแสดงสิทธิ

5.9     วธิกีารสงมอบหลักทรัพย
ในปจจบัุน  ศูนยรับฝากหลักทรัพย  ไดใหบริการในการออกใบหุนโดยระบบไรใบหุน  ซึ่งสามารถลดระยะเวลา
ของข้ันตอนการนํ าใบสํ าคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหม   ซึ่งผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิ
สามารถขายใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทไดรับทันทีท่ีบริษัทฯ ไดรับอนุญาตจากตลาดหลัก
ทรัพยใหม  ซึง่ตางจากกรณีท่ีผูจองซื้อแสดงความจํ านงท่ีจะรับใบสํ าคัญแสดงสิทธิดวยตนเอง  ซึ่งในกรณีน้ีผู
จองซือ้ดงักลาวจะไมสามารถขายใบสํ าคัญแสดงสิทธิได   หากยังมิไดรับหลักฐานใบสํ าคัญแสดงสิทธิจากศูนย
รับฝากหลักทรัพย

ดงัน้ันบริษทัฯ จะดํ าเนินการสงมอบหุนสามัญเพ่ิมทุนและใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ ตามท่ีผูไดรับ
สิทธไิดระบุไวในใบจองซื้อหุนเพ่ิมทุนอยางใดอยางหน่ึง คือ

5.9.1 กรณีท่ีผูไดรับสิทธิประสงคจะใหออกใบสํ าคัญแสดงสิทธิในชื่อของผูไดรับสิทธิ บริษัทฯ จะทํ าการ
สงมอบใบสํ าคัญแสดงสิทธิตามจํ านวนท่ีไดรับการจัดสรรใหแกผูไดรับสิทธิโดยทางไปรษณียลง
ทะเบียนตอบรับตามชื่อและท่ีอยูท่ีระบุไวในใบจองซื้อหุนเพ่ิมทุน ภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีออก
ใบสํ าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีน้ีผูไดรับสิทธิจะไมสามารถขายใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีออกใหมดังกลาว
ในตลาดหลักทรัพยใหมไดจนกวาจะไดรับใบสํ าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากท่ีตลาด
หลักทรัพยใหมรับหลักทรัพยของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียนและใหทํ าการซื้อขายไดใน
ตลาดหลักทรัพยใหม
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5.9.2 กรณีท่ีผูไดรับสิทธิประสงคจะใชระบบไรใบหุน (Scripless) ของศูนยรับฝากหลักทรัพย กลาวคือ
ประสงคท่ีจะฝากไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยท่ีผูไดรับสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู โดย
ศนูยรับฝากหลักทรัพยจะออกใบสํ าคัญแสดงสิทธิในชื่อของ        "บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํ ากัด เพ่ือผูฝาก" และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํ านวนใบสํ าคัญ
แสดงสิทธิท่ีบริษัทหลักทรัพยน้ันฝากหลักทรัพยอยู ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยน้ันก็จะบันทึก
ยอดบัญชีจํ านวนใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีผูไดรับสิทธิฝากไวและออกหลักฐานการฝากใหแกผูไดรับ
สิทธิภายใน  45  วนันับจากวันท่ีออกใบสํ าคัญแสดงสิทธิ           ในกรณีน้ีผูไดรับสิทธิจะสามารถ
ขายใบสํ าคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพยใหมไดทันทีท่ีตลาดหลักทรัพยใหมรับหลักทรัพยของ
บริษทัฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียน และใหทํ าการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยใหม
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