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สวนที่ 4

ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
และหุนรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ
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สวนที่ 4

1.0

ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
และหุนรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ

รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย
บริษทั ฯ ประสงคจะเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ดังนี้
1. จํานวน 3,000,000 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิมที่ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
จํานวน 15,138,082 หนวยใหแกผูถือ
หุนเดิม
จํานวน 3,784,600 หนวยใหแกประชาชนทั่วไปที่ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
ซึ่งทั้งหมดนี้จะเรียกวา
“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) รวมจํานวนทั้งสิ้น 21,922,682 หนวย (เสนอขายพรอมหุนสามัญเสนอขายแกประชาชน)
2. จํานวน 1,892,268 หนวยใหแกผูลงทุนในวงจํากัด (ซึ่งจะเรียกวา “ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) (เสนอขายภายหลังการ
เสนอขายหุนสามัญเสนอขายแกประชาชน)
นอกจากนี้บริษัทฯ ไดจัดสรรหุนจดทะเบียนเพิ่มทุนจํานวน 23,814,950 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาทสํารองไวเพื่อ
รองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว โดยมีรายละเดียดดังนี้
1.1 ประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิประเภทเรียกใชสิทธิไดกอนกําหนด ชนิดระบุชื่อผูถือเพื่อสิทธิในการซื้อหุนสามัญที่ออกใหม
ของบริษัท บรุค เคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
โดยใหสิทธิ บริษัทฯ เรียกใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิใชสิทธิซื้อ
หุน ภายในระยะเวลาที่กําหนด ทั้งจํานวนหรือบางสวนก็ได ตลอดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ
และหากผูถือใบ
สําคัญแสดงสิทธิไมใชสิทธิภายในระยะเวลาดังกลาว จะมีผลใหใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ดังกลาว สิ้นสภาพลง
1.2 ลักษณะการออกและเสนอขาย
การออกและเสนอขายในครั้งนี้
1.2.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิแกผูถือหุนเดิมผูที่ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 3,000,000 หนวย
ใหแกผูถือหุนเดิมที่ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
(เสนอขายแกผูถือหุนเดิม)
โดยเปนผูถือหุนเดิมซึ่งมีรายชื่อปรากฎอยูในทะเบียนผูถือหุนสามัญใน
วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนสามัญ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2543 ในอัตราสวนหุนสามัญ 1 หุน
ตอ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 3 หนวย
1.2.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิแกผูถือหุนเดิม
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 15,138,082 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิมซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยูใน
ทะเบียนผูถือหุนสามัญ ในวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนสามัญ วันที่ 6 มีนาคม 2544 ใน
อัตราสวนหุนสามัญ 1 หุน ตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย
1.2.3 ใบสําคัญแสดงสิทธิแกประชาชนทั่วไปผูที่ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน 3,784,600 หนวย ใหแกประชาชนทั่วไปที่ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
การออกและเสนอขายภายหลังจากการเสนอขายขางตน
1.2.4 ใบสําคัญแสดงสิทธิแกผูลงทุนในวงจํากัด
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน 1,892,268 หนวย ใหแกผูลงทุนในวงจํากัด โดยการเสนอขาย
จะกระทําภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ไดรับการอนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต. หรือภายใน 1 ป หากได
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รับการขยายระยะเวลาการเสนอขายจากสํานักงาน ก.ล.ต. และกอนการเสนอขายบริษัทฯ จะตองยื่น
แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
อยางไรก็ดี ลักษณะตางๆ ของใบสําคัญแสดงสิทธิ ไดแกประเภท ราคาใชสิทธิ อัตราการใชสิทธิ เงื่อนไขการ
ปรับสิทธิ และวันครบกําหนดอายุเปนอยางเดียวกันดังนั้นใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดสามารถใชทดแทนกันได
1.3 ราคาเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
-ไมมี –
1.4 สิทธิในการซื้อหุนสามัญ
ผูถ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ได 1 หุน ในราคาใชสิทธิ 8 บาทตอหุน
หรืออาจเปลีย่ นแปลงไดตามเงื่อนไขหรือตามอัตราการใชสิทธิใหม ในกรณีที่มีการปรับราคาหรืออัตราการใชสิทธิ
1.5 อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ
อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ 5 ป นับจากวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2544 และกําหนดใหมี
วันใชสิทธิวันสุดทายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2549 สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้
1.6 วันทีย่ นื่ ความจํานงการใชสิทธิ
ผูถ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทีป่ ระสงคจะใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ
จะตองแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ระหวางเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะ
เวลา 5 วันทําการ กอนวันใชสิทธิในแตละครั้ง (ตอไปนี้เรียกวา “ระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิ”) สําหรับ
การใชสทิ ธิครัง้ สุดทายกําหนดใหมีระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทายเทากับ 15 วัน กอนวัน
กําหนดการใชสทิ ธิครั้งสุดทาย (ตอไปนี้เรียกวา “ระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทาย”)
การแจงขาวเกีย่ วกับการใชสิทธิและระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิ บริษัทฯ จะแจงขาวเกี่ยวกับระยะ
เวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิและ/หรืออัตราการใชสิทธิอยางนอย 5 วันทําการ กอนระยะเวลาแจงความ
จํานงในการใชสิทธิแตละครั้งในระบบเผยแพรขอมูล (ระบบ R-SIMs) ของตลาดหลักทรัพยใหม สําหรับการใช
สิทธิครัง้ สุดทาย บริษัทฯ จะสงจดหมายลงทะเบียนถึงผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฎอยูในสมุด
ทะเบียนผูถ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันปดสมุดทะเบียนครั้งสุดทาย (21 วัน กอนวันใชสิทธิครั้งสุดทาย)
1.7 วันที่ใชสิทธิ
วันทําการสุดทายของบริษัทฯ ในแตละเดือน ตลอดอายุของใบสําคัญ แสดงสิทธิ 5 ป ยกเวนวันใชสิทธิครั้งสุด
ทาย วันแรกและวันสุดทายของการใชสิทธิตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม 2544 และวันที่ 17 กรกฎาคม 2549
ตามลําดับ สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้
บริษทั ฯ จะไมมีการปดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ ยกเวนในกรณีดังตอไปนี้
1.7.1 การใชสทิ ธิครัง้ สุดทายจะมีการปดสมุดทะเบียน 21 วัน กอนวันครบกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย และ
ตลาดหลักทรัพยจะทําการขึ้นเครื่องหมาย SP (หามการซื้อขาย) ลวงหนา 3 วันทําการกอนวันปด
สมุดทะเบียน
1.7.2 การทีค่ ณะกรรมการบริษัทฯ
มีมติใหมีหนังสือแจงผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิใหดําเนินการใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไม
ไดมีการใชสิทธิกอนกําหนด
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ในกรณีวนั ปดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ ตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชยให
เลือ่ นเปนวันทําการถัดไป
หากวันใชสทิ ธิตรงกับวันหยุดทําการของนายทะเบียนหุนใหเลื่อนการใชสิทธิดังกลาวเปนวันทําการถัดไป
1.8 นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
ชัน้ 4, 6 และ 7 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท 359-1200 โทรสาร 359-1259
นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ จะรับผิดชอบตอการปดสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุด
ทะเบียนจะตองประกอบดวย ชื่อเต็ม
สัญชาติและที่อยูของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิและรายละเอียดอื่นๆ ที่
ศูนยรบั ฝากหลักทรัพยจะกําหนด ในกรณีขอมูลไมตรงกัน จะถือวาสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปน
ขอมูลที่ถูกตอง
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีหนาที่ในการแจงการเปลี่ยนแปลงหรือขอผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกสมุด
ทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ และนายทะเบียนจะเปลี่ยนแปลงหรือการแกไขขอผิดพลาดดังกลาว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ
แสดงสิทธิทราบกอนลวงหนา

โดยจะทําการแจงใหแกผูถือใบสําคัญ

1.9 วิธกี ารและสถานที่ติดตอในการใชสิทธิแปลงสภาพ
1.9.1 สถานที่ติดตอในการใชสิทธิ
ฝายบัญชีและการเงิน บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)
ทีต่ งั้ สํานักงานใหญ ชั้น 16 อาคารหะรินธร
เลขที่ 54 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท 267-9222, 632-1711 โทรสาร 632-2606, 632-2607
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อ
หุน สามัญไดทบี่ ริษทั ฯ ในระหวางระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิหรือระยะเวลาแจงความจํานง
ในการใชสิทธิครั้งสุดทาย
ในกรณีที่ใบสําคัญแสดงสิทธิอยูในระบบไรใบหุน (Scripless) ผูถ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ตองการใชสิทธิ
ตองแจงความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อใหออกใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด โดยยื่นตอบริษัทหลักทรัพยที่ทําหนาที่เปนนายหนาซื้อขาย
หลักทรัพย (Broker) ของตน
และบริษทั หลักทรัพยดังกลาวจะดําเนินการแจงกับบริษัทศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
เพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธินําไปใชเปนหลักฐานประกอบการ
ใชสทิ ธิซอื้ หุนสามัญกับบริษัทฯ เพื่อดําเนินการใชสิทธิตามที่ระบุไวขางตน
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1.9.2 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะตองปฏิบัติ
ตามเงือ่ นไขการแจงความจํานงในการใชสิทธิ โดยดําเนินการและสงเอกสารดังตอไปนี้ใหแกบริษัทฯ
ตามสถานที่ติดตอขางตน
(ก) ใบแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญที่ไดกรอกขอความถูกตองชัดเจนและครบถวนแลว ทุก
รายการ
(ข) หลักฐานใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด
ตามจํ านวนที่ระบุอยูในใบแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญและหนังสือมอบอํานาจใหผูอื่น
มารับใบสําคัญแสดงสิทธิใบใหม สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิ (ถามี)
(ค) ชําระเงินตามจํานวนในการใชสิทธิตามที่ระบุในใบแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ โดยผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะตองชําระ
เงินเปนเช็ค ดราฟท ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคําสั่งจายเงินธนาคารที่สามารถเรียกเก็บไดในเขต
กรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วันทําการ นับจากวันที่ในการใชสิทธิแตละครั้ง และขีดครอมเฉพาะสั่ง
จาย “บัญชีจองซือ้ หุนสามัญเพิ่มทุน บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) หรือ The
Brooker Group Plc for shares subscription” ทัง้ นี้ การใชสิทธิซื้อหุนสามัญดังกลาวจะสมบูรณ
ตอเมือ่ บริษทั ฯ ไดเรียกเก็บเงินจํานวนดังกลาวไดแลวเทานั้น หากเรียกเก็บเงินไมไดดวยเหตุใดๆ ที่ผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิตองรับผิดชอบใหถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก
และ
บริษทั ฯ ตกลงใหถือเปนการยกเลิกการขอใชสิทธิในครั้งนั้น แตทั้งนี้ไมเปนการตัดสิทธิที่จะใชสิทธิซื้อ
หุน สามัญในครัง้ ตอไป เวนแตเปนการยกเลิกการใชสิทธิในครั้งสุดทายใหถือวาหมดสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวอีกตอไป
บริษทั ฯ จะจัดใหมีบัญชีกับสถาบันการเงินสําหรับการชําระเงินเพื่อการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิเพือ่ ซือ้ หุนสามัญ ในกรณีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิประสงคที่จะชําระเงินตามจํานวนการใชสิทธิ
โดยผ า นบั ญ ชีธนาคารและผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิตองสงเอกสารการชํ าระเงินตนฉบับใหแก
บริษัทฯ
(ง) หลักฐานประกอบการจองซื้อ
1) บุคคลสัญชาติไทย
: สําเนาบัตรประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
2) บุคคลตางดาว
: สําเนาหนังสือเดินทาง พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
3) นิติบุคคลในประเทศ
: สําเนาหนังสือรับรองบริษัทพรอมรับรองสําเนาถูกตองและ
เอกสารหลักฐานของผูมีอํานาจลงลายมือชื่อ ตาม 1) หรือ 2)
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
4) นิตบิ ุคคลตางประเทศ
: สําเนาเอกสารการจอทะเบียนรับรองโดย Notary public
พรอมรับรองสําเนาถูกตองและเอกสารหลักฐานของผูมีอํานาจ
ลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
1.9.3 จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอใชสิทธิซื้อหุนสามัญ จะตอง
เปนจํานวนเต็มเทานั้น โดยอัตราการใชสิทธิเทากับใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
หนึง่ หนวยตอหุนสามัญหนึ่งหุน เวนแตการปรับสิทธิตาม 1.10
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ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะเปนผูรับภาระอากรแสตมปที่เกิดขึ้นอันเนื่อง
จากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุนสามัญ
1.9.4 จํานวนหุน สามัญทีอ่ อกเมื่อมีการใชสิทธิ
จะคํานวณโดยการนําจํานวนเงินในการใชสิทธิซึ่งผูถือใบ
สําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิไดชําระตามที่กลาวขางตน หารดวยราคาการใชสิทธิใน
ขณะทีม่ กี ารใชสิทธินั้น โดยบริษัทฯ จะออกหุนสามัญเปนจํานวนเต็มไมเกินจํานวนหนวยของใบสําคัญ
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิคูณดวยอัตราการใชสิทธิ หากมีการปรับราคาการใชสิทธิและ/
หรืออัตราการใชสทิ ธิแลว ทําใหมีเศษเหลืออยูจากการคํานวณดังกลาว บริษัทฯ จะไมนําเศษดังกลาวมา
คิดคํานวณและจะชําระเงินที่เหลือจากการใชสิทธิดังกลาวคืนใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิโดยทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 30 วัน นับจากวันกําหนดการใชสิทธิในแตละ
ครัง้ โดยไมมีดอกเบี้ย
1.9.5 หากบริษทั ฯ ไดรับหลักฐานใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิหรือจํานวนเงินที่บริษัทฯ
ไดรบั ชําระไมครบตามจํานวนที่ระบุไวในใบแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
หรือบริษัทฯ
ตรวจสอบไดวาขอความที่ผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจง
ความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญนั้นไมครบถวนหรือไมถูกตอง ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองทําการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลา 5 วันทําการภายหลังวันใชสิทธิ
ในแตละครั้ง
หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิไมทําการแกไขใหถูกตอง
ภายในระยะเวลาดังกลาว บริษัทฯ จะถือวาการแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดย
ไมมกี ารใชสิทธิ และบริษัทฯ จะจัดสงเงินที่ไดรับ
และใบสําคัญแสดงสิทธิคืนใหแกผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิ โดยไมมีดอกเบี้ยใหไมวาในกรณีใดๆ
ในกรณีที่ผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิชํ าระจํ านวนเงินในการใชสิทธิไม
ครบถวน บริษัทฯ มีสิทธิที่จะดําเนินการประการใดประการหนึ่งตอไปนี้ ตามที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิเลือกไวในใบแจงความจํานง
(ก) ถือวาการแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไมมีการใช หรือ
(ข) ถือวาจํานวนหุน สามัญที่จองซื้อมีจํานวนเทากับจํานวนที่จะไดรับตามจํานวนเงินในการใชสิทธิ ซึ่ง
บริษทั ฯ ไดรับชําระไวจริงตามราคาการใชสิทธิในขณะนั้น หรือ
(ค) ใหผถู อื ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ชําระเงินเพิ่มเติมตามจํานวนที่ประสงค
จะใชสทิ ธิใหครบถวนภายในระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้น หากบริษัทฯ ไมได
รับเงินครบตามจํานวนในการใชสิทธิภายในระยะเวลาดังกลาว บริษัทฯ จะถือวาการแจงความ
จํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ
ในกรณีตามขอ (ก) และ (ค) บริษัทฯ จะสงเงินที่ไดรับไวและใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทฯ ถือวาไมมีการใชสิทธิดังกลาวคืนใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือ
ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันถัดจากวันกําหนด
การใชสิทธิโดยไมมีดอกเบี้ย
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ในกรณีขอ (ข) บริษัทฯ จะสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิสวนที่เหลือ
ในกรณีทบี่ ริษทั ฯ ถือวามีการใชสิทธิเพียงบางสวนคืนใหกับผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบ
สําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 30 วันนับจากวันถัดจากวันกําหนดการใชสิทธิโดย
ไมมดี อกเบีย้ อยางไรก็ดี ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมมีการใชสิทธิดัง
กลาว ยังมีผลใชตอไปจนถึงวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย
1.9.6 เมื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดปฏิบัติ
ตามเงือ่ นไขการแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ กลาวคือ ไดสงมอบทั้งใบสําคัญแสดงสิทธิหรือ
ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ใบแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ และชําระเงินคาจองซื้อหุน
สามัญถูกตองและครบถวนสมบูรณ
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะไม
สามารถเพิกถอนการใชสิทธิได
1.9.7 เมือ่ พนกําหนดวันใชสิทธิครั้งสุดทายแลว แตผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ยังมิไดปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของการใชสิทธิที่กําหนดไวอยางครบถวน ใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบสําคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ
และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือ
ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะใชสิทธิไมไดอีกเมื่อพนกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย
1.9.8

ในกรณีที่ผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิสงมอบใบสํ าคัญแสดงสิทธิเปน
จํานวนมากกวาจํานวนที่ประสงคจะใชสิทธิ บริษัทฯ จะสงใบสําคัญแสดงสิทธิใบใหม โดยมีจํานวนของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ลดลงใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว หากใบสําคัญแสดงสิทธินั้นอยูใน
ระบบใบหุน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันใชสิทธินั้น ๆ และจะทําการยกเลิกใบ
สําคัญแสดงสิทธิใบเกา

1.9.9 บริษทั ฯ จะยืน่ ขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวของบริษัทฯ ตอกระทรวงพาณิชยตามจํานวนหุน
สามัญทีอ่ อกใหมสําหรับการใชสิทธิในแตละครั้งภายใน 14 วันนับตั้งแตวันที่บริษัทฯ ไดรับชําระคาหุน
ตามจํานวนทีม่ ีการใชสิทธิแตละครั้ง และบริษัทฯ จะดําเนินการจดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่
ไดใชสิทธินั้น
เขาเปนผูถือหุนสามัญของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผูถือหุนตามจํานวนหุนสามัญที่
คํานวณไดจากการใชสิทธิในครั้งนั้น
1.9.10 ในกรณีทหี่ นุ สามัญที่สํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิที่ไมเพียงพอ บริษัทฯ จะดําเนินการชดใชคาเสีย
หายทีเ่ กิดขึน้ ใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมสามารถใชสิทธิได อยางไรก็ตาม บริษัทฯ จะไมชดใชคา
เสียหายใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมสามารถใชสิทธิได ถึงแมวาจะมีหุนสามัญเพียงพอก็ตาม
(เชน ผูถ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิตางดาวที่ไมสามารถใชสิทธิเพราะถูกจํากัดสิทธิตามสัดสวนการถือหุนที่
ระบุในขอบังคับของบริษัทฯ)
1.9.11 การออกและสงมอบหุนสามัญออกใหม ชื่อที่จะระบุในหุนสามัญออกใหมจะใชชื่อเดียวกับชื่อที่ปรากฏ
อยูใ นแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิ โดยบริษัทฯ จะจัดสงใบหุนไปยังผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามที่
อยูท ไี่ ดระบุไวในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับภายใน 45 วัน
นับจากวันกําหนดการใชสิทธิแตละครั้ง
อยางไรก็ตามบริษัทฯอาจตกลงกับผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิลวงหนา ใหบริษัทฯ เก็บใบหุนสามัญนั้นไวที่บริษัทฯ เพื่อใหผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิหรือตัวแทนมารับไปดวยตนเองก็ได โดยจะตองดําเนินการตามที่ทางบริษัทฯ กําหนด
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บริษทั ฯอาจออกใบหุนในระบบใบหุน (Scrip) และระบบไรใบหุน (Scripless) หากบริษัทฯ จะออกหุน
สามัญโดยระบบไรใบหุน
บริษัทฯ จะดําเนินการเมื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดแจงใหบริษัทฯ
ทราบวาศูนยรับฝากหลักทรัพยยอมรับเปนนายทะเบียนหลักทรัพย ใหกับผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแลว
1.10 เงือ่ นไขการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ
1.10.1 บริษทั ฯ ตองดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตลอดอายุของใบแสดงสิทธิ เมื่อเกิด
เหตุการณใดเหตุการณหนึ่งดังตอไปนี้
(ก) เมือ่ บริษทั ฯ เปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทฯ อันเปนผลมาจากการรวมหรือ
การแบงแยกหุนสามัญที่ไดออกแลวของบริษัทฯ
(ข) เมือ่ บริษทั ฯ จายปนผลทั้งหมดหรือบางสวนเปนหุนสามัญใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ
(ค) เมือ่ บริษทั ฯ เสนอขายหุนสามัญแกผูถือหุนเดิมและ/หรือประชาชนทั่วไป ในราคาเฉลี่ยตอหุนของ
หุน สามัญที่ออกใหมที่คํานวณไดตํ่ากวา “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ” เกินกวารอย
ละ 10
(ง) เมือ่ บริษทั ฯ เสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ใหแกผูถือหุนเดิมและ/หรือประชาชนทั่วไป โดย
หลักทรัพยนั้นใหสิทธิแกผูถือหลักทรัพยในการใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ หรือใชสิทธิซื้อหุน
สามัญ เชน หุนกูแปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ โดยราคาเฉลี่ยตอหุนของหุน
สามัญทีจ่ ะออกใหมเพื่อรองรับสิทธิดังกลาวตํ่ากวา “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ” เกิน
กวารอยละ 10
(จ) เมือ่ บริษทั ฯ จายเงินปนผลเปนเงินเกินกวาอัตรารอยละ 70 ของกําไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินไดของ
บริษทั ฯ สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ระหวางอายุใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออก
ในครั้งนี้
(ฉ) ในกรณีทมี่ เี หตุการณใดๆ อันทําใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิเสีย
สิทธิและผลประโยชนใดๆ อันพึงได โดยที่เหตุการณใดๆ นั้นไมไดกําหนดอยูในขอ (ก) ถึง (จ)
บริษัทหลักทรัพย ไทย ซากุระ จํากัด ในฐานะทีป่ รึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ไดทําการศึกษาขอมูล
แลวและเห็นวา ในกรณีที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญและการเปลี่ยน
แปลงอัตราการใชสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ รวมทั้งวิธีการคํานวณถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวตามที่ระบุ
ตอไปนี้
มิไดทําใหผลตอบแทนใดๆ ที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะ
ไดรบั เมือ่ มีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิดอยไปกวาเดิม
บริษทั ฯ จะดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิในกรณีตางๆ ดังกลาวขางตนตามสูตร
และวิธีการคํานวณดังตอไปนี้
(ก) เมือ่ บริษทั ฯ เปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทฯ อันเปนผลมาจากการรวมหรือการ
แบงแยกหุนสามัญที่ไดออกแลวของบริษัทฯ
บริษทั ฯ จะปรับราคาการใชสิทธิอันเปนผลมาจากการรวมหรือการแบงแยกหุนสามัญที่ออกแลวของ
บริษทั ฯ โดยจะมีผลบังคับทันที นับตั้งแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของ
บริษทั ฯ เพือ่ ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับหุนตามจํานวนที่คํานวณ
ไดตามสูตรและประเภทเชนเดียวกับหุนสามัญของบริษัทฯที่ออกภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
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1. ราคาการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Price 1 =
Price 0 [ Par 1 ]
[ Par 0 ]
2. อัตราการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Ratio 1 =
Ratio 0 [ Par 0 ]
[ Par 1 ]
โดยที่

Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
Par 1
Par 0

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง
มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญกอนการเปลี่ยนแปลง

(ข) เมือ่ บริษทั ฯ จายปนผลทั้งหมดหรือบางสวนเปนหุนสามัญใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ
การเปลีย่ นแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญ
ไมมสี ทิ ธิในการรับหุนปนผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพยใหมขึ้นเครื่องหมาย XD)
1. ราคาการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Price 1 =
Price 0 [ A1 ]
[ A1 + B1 ]
2. อัตราการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Ratio 1 =
Ratio 0 [ A1 + B1 ]
[ A1 ]
โดยที่

Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
A1

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

B1

คือ

ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
จํานวนหุนสามัญ ที่ไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนปดสมุด
ทะเบียนผูถือหุนสามัญเพื่อสิทธิการรับหุนปนผล
จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมในรูปแบบของหุนสามัญปนผล

(ค) เมือ่ บริษทั ฯ เสนอขายหุนสามัญตอผูถือหุนเดิมและ/หรือประชาชนทั่วไปในราคาเฉลี่ยตอหุน ของหุน
สามัญทีอ่ อกใหมที่คํานวณไดตํ่ากวา “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ” เกินกวา รอยละ 10
การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกที่ผูซื้อหุน
สามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหม (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพยใหมประกาศขึ้น
เครือ่ งหมาย XR) สําหรับกรณีที่เปนการเสนอขายใหผูถือหุนเดิม (Rights Issue) และ/หรือวันแรก
ของการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมแกประชาชนทั่วไปแลวแตกรณี
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ราคาเฉลีย่ ตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหมคํานวณไดจากจํานวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัทฯ จะไดรับจากการ
เสนอขายหุนหารดวยจํานวนหุนสามัญทั้งสิ้นที่ออกใหมในครั้งนั้น
“ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ” ไดกําหนดไวเทากับ “ราคาตลาดเฉลี่ยถวงนํ้าหนักตอหุนของ
หุน สามัญของบริษัทฯ” โดยที่ “ราคาตลาดเฉลี่ยถวงนํ้าหนักตอหุนของหุนสามัญของบริษัทฯ” หมาย
ถึง มูลคาการซื้อขายหุนสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หารดวยจํานวนหุนสามัญของบริษัทฯ ที่ทําการ
ซือ้ ขายทัง้ หมดในตลาดหลักทรัพยใหมในระหวางระยะเวลา 5 วันทําการ (วันที่เปดทําการซื้อขาย
ของตลาดหลักทรัพยใหม ) ติดตอกันกอนวันที่ใชในการคํานวณ
ในกรณีทไี่ มสามารถหา “ราคาตลาดหุนสามัญของบริษัทฯ ” เนื่องจากหุนสามัญของบริษัทฯ ไมมี
การซือ้ ขายในชวงเวลาดังกลาว บริษัทฯ จะทําการกําหนดราคายุติธรรมเพื่อใชในการคํานวณแทน
คําวา “วันทีใ่ ชในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหุน
สามัญทีอ่ อกใหมสําหรับกรณีที่เปนการเสนอขายใหกับผูถือหุนเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรก
ของการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมแกประชาชนทั่วไป สําหรับกรณีที่เปนการเสนอขายตอประชา
ชนทั่วไป
1. ราคาการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Price 1 =
Price 0 [ (A2xMP)+B2X ]
[ MP (A2 + B2) ]
2. อัตราการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Ratio 1 =
Ratio 0 [ MP (A2 + B2) ]
[ (A2 x MP)+B2X ]
โดยที่

Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
A2

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

B2

คือ

B2X

คือ
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ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
“ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ ”
จํานวนหุนสามัญที่ไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนปดสมุด
ทะเบียนผูถือหุนและ/หรือกอนวันแรกของการเสนอขายหุนสามัญที่
ออกใหมใหแกประชาชนทั่วไป
จํานวนหุนสามัญที่ออกใหม ทั้งที่เสนอขายแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ
เสนอขายแกประชาชนทั่วไป
จํานวนเงินทีจ่ ะไดรับภายหลังจากการหักคาใชจาย (ถามี) จากการ
ออกหุนสามัญที่ออกใหมที่การเสนอขายใหผูถือหุนเดิมและ/หรือ
เสนอขายแกประชาชนทั่วไป
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(ง) เมือ่ บริษทั ฯ เสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ใหกับผูถือหุนเดิมและ/หรือประชาชนทั่วไป โดยหลัก
ทรัพยนั้นใหสิทธิแกผูถือหลักทรัพยในการใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญหรือใชสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญ เชน หุนกูแปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ โดยราคาเฉลี่ยตอหุนของหุนสามัญ
ทีอ่ อกใหมเพือ่ รองรับสิทธิดังกลาวตํ่ากวา “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ ” เกินกวารอยละ 10
การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญ
จะไมไดรับการใชสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพยที่ออกใหมใดๆ ที่ใหสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเปนหุน
สามัญ (วันแรกทีต่ ลาดหลักทรัพยใหมประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR) สําหรับกรณีที่เปนการเสนอขายให
ผูถ อื หุน เดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ที่ใหสิทธิที่จะ
แปลงสภาพ/เปลี่ยนเปนหุนสามัญแกประชาชนทั่วไปแลวแตกรณี
ราคาเฉลี่ยตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหมคํานวณไดจากจํานวนเงินที่ไดรับจากการออกหลักทรัพยใดๆ
ที่มีสิทธิในการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเปนหุนสามัญรวมกับเงินที่จะไดรับจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญนั้น
ถามีการใชสิทธิทั้งหมดหารดวยจํานวนหุนทั้งสิ้นที่ตองออกใหมเพื่อรองรับการใชสิทธินั้น
ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ และฐานของมูลคาหุนที่ตราไว ซึ่งจะใชเปรียบเทียบใหใชและมี
ความหมายเชนเดียวกับ รายละเอียดในขอ (ค) ขางตน
คําวา “วันที่ใชในการคํานวณ” หมายถึง
วันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อ
หลักทรัพยที่ออกใหมใดๆ ที่ใหสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเปนหุนสามัญ สําหรับกรณีที่เปนการเสนอ
ขายหลักทรัพยดังกลาวใหกับผูถือหุนเดิม (Rights Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย
ออกใหมใดๆ ที่ใหสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเปนหุนสามัญแกประชาชนทั่วไป สําหรับกรณีที่เปน
การเสนอขายหลักทรัพยดังกลาวตอประชาชนทั่วไป
1. ราคาการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Price 1 =
Price 0 [ (A3xMP)+B3X ]
[ MP (A3 + B3) ]
2. อัตราการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Ratio 1 =
Ratio 0 [ MP (A3+B3) ]
[(A3xMP)+B3X ]
โดยที่ Price 1 คือ
ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0 คือ
ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1 คือ
อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0 คือ
อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
MP
คือ
“ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ”
A3
คือ
จํานวนหุนสามัญที่ไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนปดสมุด
ทะเบียนผูถือหุนเพื่อการจองซื้อหลักทรัพยที่ออกใหมที่มีสิทธิที่จะ
แปลงสภาพ/เปลี่ยนเปนหุนสามัญได และ/หรือ กอนวันแรกของระยะ
เวลาการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมใดๆ
ที่มีสิทธิที่จะแปลง
สภาพ/เปลี่ยนเปนหุนสามัญไดตอประชาชนทั่วไป
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B3

คือ

B3X

คือ

จํานวนหุนสามัญที่ออกใหม เพื่อรองรับการใชสิทธิของหลักทรัพย
ใดๆ ซึง่ จะสามารถแปลงสภาพ/เปลี่ยนเปนหุนสามัญ ที่จะเสนอขาย
ใหแกผูถือหุนเดิมและประชาชนทั่วไปแลวแตกรณี
จํานวนเงินทีบ่ ริษัทฯ จะไดรับภายหลังจากการหักคาใชจาย (ถามี)
จากการออกหลักทรัพยใดๆ ที่มีสิทธิในการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเปน
หุนสามัญที่เสนอขายใหผูถือหุนเดิมและ/หรือเสนอขายแกประชาชน
ทัว่ ไป รวมกับเงินที่จะไดรับจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ

(จ) เมือ่ บริษทั ฯ จายเงินปนผลเปนเงินเกินกวาอัตรารอยละ 70 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของบริษัทฯ
สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ระหวางป 2544 - 2549
การคํานวณอัตรารอยละของเงินปนผลที่จายใหกับผูถือหุนใหคํานวณโดยนําเงินปนผลที่จายออกจริง
ในรอบระยะเวลาบัญชีในแตละปดังกลาว หารดวยกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของผลการดําเนินงาน
ของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันที
ตัง้ แตวนั แรกที่ผูซื้อหุนสามัญไมมีสิทธิในการรับเงินปนผลนั้น (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพยใหมประกาศ
ขึน้ เครื่องหมาย XD)
1. ราคาการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Price 1 =
Price 0 [ MP - (D - R) ]
[ MP ]
2. อัตราการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Ratio 1 =
Ratio 0 [ MP ]
[ MP - (D - R) ]
โดยที่
Price 1 คือ
ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0 คือ
ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1 คือ
อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0 คือ
อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
MP
คือ
“ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ ”
D คือ
เงินปนผลตอหุนที่จายจริงแกผูถือหุน
R
คือ
เงินปนผลตอหุน ที่จะจายในอัตรารอยละ 70 โดยคํานวณจากกําไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินไดหารดวยจํานวนหุนทั้งหมดที่มีสิทธิไดรับเงิน
ปนผล
ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ และฐานของมูลคาที่ตราไว ซึ่งจะใชเปรียบเทียบใหใชและมี
ความหมายเชนเดียวกับ รายละเอียดในขอ (ค) ขางตน
คําวา “วันทีใ่ ชในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในเงินปนผล
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(ฉ) ในกรณีทมี่ เี หตุการณใดๆ อันทําใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิ
และผลประโยชนใดๆ อันพึงได โดยที่เหตุการณใดๆ นั้น ไมไดกําหนดอยูในขอ (ก) ถึง (จ) ใหบริษัท
บรุค เคอร กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย ไทย ซากุระ จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการ
เงินจะรวมกันพิจารณาเพื่อกําหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและ/หรืออัตราการใชสิทธิใหม
อยางเปนธรรม
และไมทําใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับผล
ประโยชนดอยไปจากเดิม โดยใหถอื วาผลการพิจารณานั้นเปนที่สุด และใหบริษัทฯ แจงใหสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทราบถึงรายละเอียดดังกลาวดวยภายใน 15 วัน
นับจากวันที่เกิดเหตุการณที่ตองทําใหปรับสิทธิ
1.10.2

บริษทั ฯ จะไมปรับราคาการใชสิทธิ หากการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธินั้นจะทําใหราคาการใชสิทธิ
ในขณะนั้นลดลงนอยกวา 1 บาท อยางไรก็ตาม บริษัทฯ จะนําการเปลี่ยนแปลงการใชสิทธิไปรวม
สะสมกับการปรับสิทธิในครั้งตอๆ ไป และจะดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิเมื่อราคาเปลี่ยนแปลง
การใชสิทธินั้นลดลงรวมกันแลวมากกวา หรือเทากับ 1 บาท

1.10.3

การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอ (ก) ถึง (ฉ) เปนอิสระตอกัน
และจะคํานวณการเปลี่ยนแปลงตามลําดับเหตุการณตางๆ กอนหลังเปรียบเทียบกับ “ราคาตลาดของ
หุน สามัญของบริษัทฯ” สําหรับกรณีที่เหตุการณตางๆ เกิดขึ้นพรอมกัน ใหคํานวณการเปลี่ยนแปลง
เรียงตามลําดับดังนี้ คือ (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ) โดยในแตละลําดับครั้งที่คํานวณการเปลี่ยนแปลง
ใหคงสภาพของราคาการใชสิทธิเปนทศนิยม 3 ตําแหนงและอัตราการใชสิทธิเปนทศนิยม 5 ตําแหนง
ราคาตลาดของหุน สามัญของบริษัทฯ ซึ่งจะใชเปรียบเทียบ ใหใชและมีความหมายเชนเดียวกับราย
ละเอียดในขอ (ค) ขางตน

1.10.4

การคํานวณเปลีย่ นแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอ (ก) ถึง (ฉ) จะไมมีการเปลี่ยน
แปลงซึง่ ทําใหราคาการใชสิทธิใหมสูงขึ้นและ/หรืออัตราการใชสิทธิลดลง เวนแตกรณีการรวมหุน ใน
กรณีที่หุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิตามจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ของการแสดงความจํานงการใชสิทธิในแตละครั้ง (ทศนิยม 5 ตําแหนงของอัตราการใชสิทธิใหมหลัง
การเปลีย่ นแปลง) คํานวณออกมาเปนเศษของหุนใหตัดเศษของหุนนั้นทิ้ง และหากราคาการใชสิทธิ
หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตําแหนง) คูณกับจํานวนหุนสามัญ ในการแสดงความจํานงการใช
สิทธิในรอบนั้นคํานวณไดเปนเศษของบาทใหตัดเศษของบาททิ้ง
นอกจากนี้ ในกรณีทมี่ ีการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิที่มีผลใหราคาการใชสิทธิใหมตํ่ากวามูลคาที่
ตราไวของหุน สามัญของบริษัท ใหคํานวณราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามสูตรดังตอไปนี้
แทนการใชสูตรในขอ 1.10.1 (ข) ถึง (จ) โดยใหใชมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทเปนราคาใช
สิทธิใหม และบริษัทจะปรับสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิใหกับผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งแบงเปน
- ในกรณีทมี่ ีการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิ ตามขอ 1.10.1 (ข) ทีม่ ผี ลทําใหราคาการใชสิทธิใหมตํ่า
กวามูลคาทีต่ ราไวของหุนสามัญของบริษัท ใหใชมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทเปนราคาใช
สิทธิใหม โดยบริษัทจะปรับสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยปรับเพิ่มอัตราการใชสิทธิใหกับผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมีสูตรการคํานวณดังนี้
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ราคาการใชสิทธิ จะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Price 1
=
มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญ
อัตราการใชสิทธิ จะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Ratio 1 =

Ratio 0

โดยที่ Price 1 คือ
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
A4

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

B4

คือ

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

ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลงซึ่งเทากับมูลคาที่ตราไว
ของหุนสามัญ
ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
“ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ”
จํานวนหุนสามัญที่ไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนปดสมุด
ทะเบียนผูถือหุนสามัญเพื่อสิทธิการรับหุนปนผล
จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมในรูปแบบของหุนสามัญปนผล

- ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใชสิทธิ ตามขอ 1.10.1 (ค) ทีม่ ผี ลทําใหราคาการใชสิทธิใหมตํ่า
กวามูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัท ใหใชมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทเปน
ราคาใชสทิ ธิใหม โดยบริษัทจะปรับสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยปรับเพิ่มอัตราการใช
สิทธิใหกับผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมีสูตรการคํานวณดังนี้
ราคาการใชสิทธิ จะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Price 1
=
มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญ
อัตราการใชสิทธิ จะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Ratio 1 =
Ratio 0
[ (MP - Price 0) x (A5 + B5 ) ]
[ (A5 x MP) + B5X - (Price 1 x (A5 + B5)) ]
โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลงซึ่งเทากับมูลคาที่ตราไว
ของหุนสามัญ
Price 0 คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1 คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0 คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
MP
คือ ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ
A5
คือ จํานวนหุนสามัญที่ไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนปดสมุด
ทะเบียนผูถือหุนและ/หรือกอนวันแรกของการเสนอขายหุนสามัญ
ทีอ่ อกใหมใหแกประชาชนทั่วไป
B5
คือ จํานวนหุนสามัญที่ออกใหม ทั้งที่เสนอขายแกผูถือหุนเดิม และ/
หรือเสนอขายแกประชาชนทั่วไป
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B5X

-

คือ

จํานวนเงินที่จะไดรับภายหลังจาการหักคาใชจาย (ถามี) จากการ
ออกหุนสามัญที่ออกใหม ที่การเสนอขายใหผูถือหุนเดิม และ/หรือ
เสนอขายแกประชาชนทั่วไป

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิ ตามขอ 1.10.1 (ง) ทีม่ ผี ลทําใหราคาการใชสิทธิ
ใหมตากว
ํ่ ามูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัท ใหใชมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของ
บริษทั เปนราคาใชสิทธิใหม โดยบริษัทจะปรับสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยปรับเพิ่ม
อัตราการใชสิทธิใหกับผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมีสูตรการคํานวณดังนี้
ราคาการใชสิทธิ จะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Price 1
=
มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญ
อัตราการใชสิทธิ จะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Ratio 1
=
Ratio 0 [ (MP - Price 0) x (A6 + B6 ) ]
[ (A6 x MP) - B6X + (Price 1 x (A6 + B6)) ]
โดยที่ Price 1 คือ

-

Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
A6

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

B6

คือ

B6X

คือ

ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลงซึ่งเทากับมูลคาที่ตราไว
ของหุนสามัญ
ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
“ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ”
จํานวนหุนสามัญที่ไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนปดสมุด
ทะเบียนผูถือหุนเพื่อการจองซื้อหลักทรัพยที่ออกใหมที่มีสิทธิที่จะ
แปลงสภาพ/เปลี่ยนเปนหุนสามัญได และ/หรือ กอนวันแรกของ
ระยะเวลาการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมใดๆ ที่มีสิทธิที่จะ
แปลงสภาพ/เปลี่ยนเปนหุนสามัญไดตอประชาชนทั่วไปที่ออกใหม
ใหแกประชาชนทั่วไป
จํานวนหุนสามัญที่ออกใหม เพื่อรองรับการใชสิทธิของหลักทรัพย
ใดๆ ที่จะเสนอขาย
จํานวนเงินที่บริษัทฯ จะไดรับภายหลังจาการหักคาใชจาย (ถามี)
จากการออกหลักทรัพยใด ๆ ที่มีสิทธิในการแปลงสภาพ/เปลี่ยน
เปนหุนสามัญที่เสนอขายใหผูถือหุนเดิม และ/หรือเสนอขายแก
ประชาชนทั่วไปรวมกับเงินที่จะไดรับจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิ ตามขอ 1.10.1 (จ) ทีม่ ผี ลทําใหราคาการใชสิทธิ
ใหมตากว
ํ่ ามูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัท ใหใชมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของ
บริษทั เปนราคาใชสิทธิใหม โดยบริษัทจะมับสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยปรับเพิ่ม
อัตราการใชสิทธิใหกับผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมีสูตรการคํานวณดังนี้
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ราคาการใชสิทธิ จะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Price 1

=

มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญ

อัตราการใชสิทธิ จะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Ratio 1
=
Ratio 0 (MP - Price 0)
[ ( MP - Price 1 ) - ( D - R ) ]
โดยที่ Price 1 คือ
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
D
R

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลงซึ่งเทากับมูลคาที่ตราไว
ของหุนสามัญ
ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
“ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ”
เงินปนผลตอหุนที่จายจริงแกผูถือหุน
เงินปนผลตอหุน ที่จะจายในอัตรารอยละ 70 โดยคํานวณจาก
กําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดหารดวยจํานวนหุนทั้งหมดที่มีสิทธิได
รับเงินปนผล

ทัง้ นี้ ใหการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกที่ผูถือ
หุน สามัญไมมีสิทธิรับเงินปนผลนั้น (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพยประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD)
1.10.5

สถานภาพของใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิที่อยูระหวางวันที่ผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ แสดงความจํานงใชสิทธิ และวันกอนที่กระทรวงพาณิชยจะ
รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลว อันเนื่องมาจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบ
สําคัญแสดงสิทธิจะมีสถานภาพและสิทธิเชนเดียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดง
สิทธิทยี่ งั ไมไดแสดงความจํานงใชสิทธิ และสถานภาพจะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชยไดรับจด
ทะเบียนเพิ่มทุนชํ าระแลวอันเนื่องมาจากการใชสิทธิตามใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิขางตนแลว
ในกรณีทบี่ ริษทั ฯ มีการปรับราคาการใชสิทธิและ/หรืออัตราการใชสิทธิในชวงที่บริษัทฯ ยังไมไดนําหุน
สามัญที่เกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดทําการใชสิทธิแลวจะได
รับการปรับสิทธิยอนหลัง โดยบริษัทฯ จะดําเนินการออกหุนสามัญใหมเพิ่มเติมใหแกผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุดตามจํานวนที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบสําคัญแสดงสิทธิสมควรจะไดรับ หากราคาที่ไดปรับใหมนั้นมีผลบังคับใชโดยหุนสามัญสวนที่
เพิ่มใหมอาจไดรับชากวาหุนสามัญที่ไดรับกอนหนานี้แลวแตไมเกิน 45 วัน นับจากวันที่มีการปรับสิทธิ

1.10.6

หุนสามัญใหมที่เกิดจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิ
และไดรับผลประโยชนอันพึงไดเหมือนหุนสามัญเดิมที่ออกและเรียกชําระเต็มมูลคาแลวของบริษัทฯ
ทุกประการเมื่อกระทรวงพาณิชยไดรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวของบริษัทฯ
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1.10.7

การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิ และอัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวขางตน บริษัทฯ
จะดํ าเนินการแจงผลการเปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคํานวณและเหตุผลที่ตองมีการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและตลาดหลัก
ทรัพยใหม เพื่อแจงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิที่กําหนดขึ้นมาใหม รวมทั้งขอเท็จจริงโดย
ยอของสาเหตุที่มีการปรับสิทธิ วิธีการคํานวณและวันที่ที่ปรับดังกลาวมีผลใชบังคับ โดยจะแจงภายใน
15 วัน นับตั้งแตวันที่เกิดเหตุการณ และบริษทั ฯ จะแจงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิ
และ/หรืออัตราการใชสิทธิผานขาวตลาดหลักทรัพย (R-SIMs) ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบ โดย
บริษทั ฯ จะไมทําการเวนคืนใบสําคัญแสดงสิทธิ แตผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเดิมจะไดรับสิทธิในการ
เปลีย่ นแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิทุกประการ

1.11 การชดใชคาเสียหาย กรณีที่บริษัทฯ ไมสามารถจัดใหมีหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิ
บริษัทฯ จะชดใชคา เสียหายใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดดังนี้
1.11.1 บริษทั ฯ จะชดใชคาเสียหายใหเฉพาะผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่มาแจง
ความจํานงทีจ่ ะใชสิทธิในวันกําหนดการใชสิทธิแตละครั้ง ซึ่งบริษัทฯ ไมสามารถจัดใหมีหุนสามัญเพื่อ
รองรับการใชสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิได ยกเวนกรณีตามที่ระบุไวในขอจํากัดในการโอนใบ
แทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามหัวขอ 2.2.5
บริษทั ฯ จะจัดใหมีการปดสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ภายใน 30 วัน นับจากวันกําหนดการใชสิทธิที่บริษัทฯ ไมสามารถจัดใหมีหุนสามัญเพื่อรองรับการใช
สิทธิไดอยางเพียงพอ ทั้งนี้เพื่อทําการตรวจสอบรายชื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเทานั้น
ซึ่งการปด
สมุดทะเบียนผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธินี้จะไมมีผลกระทบตอราคาการซื้อขายใบสําคัญแสดงสิทธิแต
อยางใด
1.11.2 การชดใชคาเสียหายตามขอ 1.11.1 บริษทั ฯ จะชําระใหเปนเช็คระบุชื่อขีดครอมสั่งจายเฉพาะ และ
จะจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับภายใน 15 วัน นับจากวันปดสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิขางตน
1.11.3 การคํานวณคาเสียหายที่บริษัทจะชดใชใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ตามขอ 1.11.1 มีสตู รการคํานวณดังนี้

หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ

คาเสียหายตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย = B [ MP - Price 1 ]
โดยที่

B
MP
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คือ

จํานวนหุนสามัญที่ไมสามารถจัดใหมีและ/หรือเพิ่มขึ้นตามอัตราการใช
สิทธิ ที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นตอ 1 หนวย
คือ ราคาปดหุนสามัญของบริษัท ในวันกําหนดการใชสิทธิในแตละรอบซึ่ง
ผูถ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิมาแสดงความ
จํานงในการใชสิทธิ
หรือ กรณีไมไดจดทะเบียนในตลาดทรัพยทรัพยใหม
คือ ราคายุติธรรมที่พิจารณารวมกันระหวางบริษัทฯ และที่ปรึกษาทาง
การเงิน
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Price 1 คือ

ราคาการใชสิทธิซึ่งกําหนดไวที่ 8 บาทตอหุนหรือราคาการใชสิทธิ
ตามเงือ่ นไขการปรับสิทธิ หากมีการปรับราคาการใชสิทธิและ / หรือ
อัตราการใชสิทธิ

1.12 มติทปี่ ระชุมผูถ อื หุนเพื่ออนุมัติการออกหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2543 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2543 ไดมีมติอนุมัติการจัดสรร
หุน สามัญเพิ่มทุนจํานวน 23,814,950 หุน สํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
โดยมอบอํานาจใหคณะกรรมการพิจารณา หลักเกณฑ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับใบสําคัญ
แสดงสิทธิตามความเหมาะสม
1.13 จํานวนหุน สามัญที่รองรับเมื่อรวมกับจํานวนหุนที่จัดสรรไวครั้งอื่น
ภายหลังจากการเสนอขายหลักทรัพยแกประชาชนทั่วไป บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนจํานวน 18,922,682 หุน
มูลคาหุนที่ตราไว 5 บาทตอหุน บริษัทฯ ไดจัดสรรหุนเพื่อรองรับการใชสิทธิในกรณีตางๆ ดังนี้
1.13.1 จํานวนหุน สามัญที่ออกเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ที่
ออกใหแกผูถือหุนเดิมที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 3,000,000 หุน (สามลานหุน) คิดเปนรอย
ละ 15.85 ของทุนทีช่ าระแล
ํ
วรวมกับจํานวนหุนที่ขออนุญาตเสนอขายแกประชาชนทั่วไป (สําหรับ
การขออนุญาตเสนอขายจากสํานักงาน ก.ล.ต. ในครั้งนี้)
1.13.2

จํานวนหุน สามัญที่ออกเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ที่
ออกใหแกผูถือหุนเดิม จํานวน 15,138,082 หุน (สิบหาลานหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันแปดสิบสอง
หุน) คิดเปนรอยละ 79.99 ของทุนทีช่ าระแล
ํ
วรวมกับจํานวนหุนที่ขออนุญาตเสนอขายแกประชาชน
ทัว่ ไป (สําหรับการขออนุญาตเสนอขายจากสํานักงาน ก.ล.ต. ในครั้งนี้)

1.13.3

จํานวนหุน สามัญที่ออกเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ที่
ออกใหแกประชาชนทั่วไป
จํานวน 3,784,600 หุน (สามลานเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันหกรอย
หุน) คิดเปนรอยละ 20.00 ของทุนทีช่ าระแล
ํ
วรวมกับจํานวนหุนที่ขออนุญาตเสนอขายแกประชาชน
ทัว่ ไป (สําหรับการขออนุญาตเสนอขายจากสํานักงาน ก.ล.ต. ในครั้งนี้)

1.13.4

จํานวนหุนสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯที่ออกใหแกผู
ลงทุนในวงจํากัด จํานวน 1,892,268 หุน (หนึ่งลานแปดแสนเกาหมื่นสองพันสองรอยหกสิบแปด
หุน) คิดเปนรอยละ 10.00 ของทุนทีช่ าระแล
ํ
วรวมกับจํานวนหุนที่ขออนุญาตเสนอขายแกประชาชน
ทัว่ ไป (สําหรับการขออนุญาตเสนอขายจากสํานักงาน ก.ล.ต. ในครั้งนี้)

ดังนัน้ จํานวนหุนรองรับการใชสิทธิรวมเปน 23,814,950 หุน คิดเปนรอยละ 125.85 ของทุนที่ชําระแลวรวมกับ
จํานวนหุนที่ขออนุญาตเสนอขายแกประชาชนทั่วไป
สําหรับจํานวนหุนรองรับการใชสิทธิที่ขออนุญาตในครั้งนี้ โดยไมนับรวมจํานวนหุนที่ออกเพื่อรองรับการใชสิทธิที่
ออกใหแกผูถือหุนเดิมรวมเปน 8,676,868 หุน คิดเปนรอยละ 45.85 ของทุนที่จําหนายแลวรวมกับจํานวนหุนที่
ขออนุญาตเสนอขายแกประชาชนทั่วไป
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1.14 การดําเนินการหากมีหุนสามัญที่เหลือจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2543 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2543 ไดมีมติอนุมัติมอบอํานาจ
ใหคณะกรรมการบริษัทฯ
ดําเนินการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิหรือหุนสามัญที่เหลือจากการใชสิทธิตามใบ
สําคัญแสดงสิทธิ (ถามี) ตามที่เห็นสมควร โดยคณะกรรมการจะเสนอผานที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาจัด
สรรหุน สามัญที่เหลือจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิตอไป
ทัง้ นี้ใหเปนไปตามขอกําหนด เงื่อนไข
และวิธกี ารทีเ่ กีย่ วของตามประกาศของตลาดหลักทรัพยใหม และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
1.15 ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย
บริษทั ฯ จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้เขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยใหม ภายใน 45 วันนับจาก
วันทีบ่ ริษทั ฯ ไดดําเนินการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเสร็จสิ้นลง หรือภายหลังจากที่กฏหมายเกี่ยวกับการปรับลด
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหมมีผลบังคับใช ทั้งนี้เพื่อใหบริษัทฯ และ
ผูถ อื หุน ไดรบั สิทธิประโยชนจากกฎหมายดังกลาวอยางเต็มที่ ซึ่งบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นวาใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาวมีคุณสมบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพยใหมวาดวยเรื่องการจดทะเบียนและการเพิกถอนการจด
ทะเบียนหลักทรัพย โดยไมมีขอกําหนดอื่นที่ตางจากใบสําคัญแสดงสิทธิทั่วไป
ทัง้ นี้ บริษัทฯ ไดหารือกับตลาดหลักทรัพยใหม
และไดขอสรุปวาระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพยใหม
ในปจจุบนั สามารถรองรับการซื้อขายของใบสําคัญแสดงสิทธินี้ได และไดหารือกับศูนยรับฝากหลักทรัพยในฐานะ
นายทะเบียนของบริษัทฯ ในเรื่องวิธีการและขั้นตอนในการใชสิทธิกอนกําหนดวาสามารถปฏิบัติไดจริงตามขอ
มูลที่แสดงไวในหัวขอ 1.17
1.16 รายละเอียดเกี่ยวกับหุนสามัญที่รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ
1.16.1 จํานวนหุนสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิตามขอ 1.2 เทากับ 23,814,950 หุน
1.16.2 มูลคาที่ตราไวตอหุน เทากับ 5 บาทตอหุน
1.16.3 ตลาดรองของหุนสามัญที่รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ไดแก ตลาดหลักทรัพยใหม โดยบริษัทฯ จะดําเนิน
การยื่นขออนุญาตนํ าหุนสามัญที่ออกใหมจากการใชสิทธิแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจด
ทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพยใหม ภายใน 30 วันนับจากวันสุดทายของระยะ
เวลาการใชสทิ ธิในแตละครั้ง ทั้งนี้ เพื่อใหหุนสามัญดังกลาวสามารถทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
ใหม ไดเชนเดียวกับหุนสามัญเดิมของบริษัทฯ ที่ไดออกมากอนหนานี้แลว
1.17 ลักษณะพิเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษทั ฯ มีสทิ ธิแจงผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิใหดําเนินการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดมีการใชสิทธิเปนบางสวนหรือทั้งหมดกอนกําหนด ซึ่งหาก
บริษทั ฯ แจงผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิใหดําเนินการใชสิทธิกอนกําหนดเปนบาง
สวน บริษทั ฯ จะเรียกใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิทุกคนใหใชสิทธิตามสัดสวน
(pro rata)
1.17.1 วิธกี ารและขัน้ ตอนในการใชสิทธิกอนกําหนด
หากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิให
ดําเนินการใชสิทธิ (“การเรียกใหใชสิทธิกอนกําหนด”)
เปนบางสวนหรือทั้งหมดกอนกําหนด
บริษทั ฯ จะดําเนินการแจงรายละเอียดการใชสิทธิกอนกําหนดใหกับตลาดหลักทรัพยใหมทราบผาน
ทางขาวตลาดหลักทรัพยใหม (R-SIMs) ในวันประชุมคณะกรรมการ พรอมกับลงโฆษณาในหนังสือ
พิมพภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยางละ 1 ฉบับ เปนเวลา 3 วันติดตอกันในวันถัดจากวันประชุม
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คณะกรรมการ เพื่อเปนการเผยแพรรายละเอียดการแจงการใชสิทธิกอนกําหนดแกนักลงทุนทั่วไป โดย
มีรายละเอียดดังนี้
(ก) จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ถูกเรียกใหใชสิทธิกอนกําหนด (บางสวนหรือทั้งหมด)
(ข) ราคาและอัตราการใชสิทธิกอนกําหนดซึ่งจะถูกกําหนด ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ
จะเปนไปตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ในขอ 1.10
(ค) กําหนดวันปดสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อการใชสิทธิแปลงสภาพกอนกําหนด (ขึ้น
เครื่องหมาย XE – Ex-Exercise)
(ง) กําหนดวันหามซื้อขายใบสําคัญแสดงสิทธิ (ขึ้นเครื่องหมาย SP) ซึง่ เริม่ ตั้งแต 3 วันทําการกอนวัน
ปดสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ (ขึ้นเครื่องหมาย XE)
จนถึงวันประมวลผลการใช
สิทธิแลวเสร็จ
(จ) ระยะเวลาแสดงความจํานงการใชสิทธิกอนกําหนด
(ฉ) วันใชสิทธิ
วันใชสทิ ธิและระยะเวลาแสดงความจํานงการใชสิทธิ เปนวันใชสิทธิ และระยะเวลาแสดงความ
จํานงการใชสิทธิของการเรียกใชสิทธิกอนกําหนด (บริษัทฯ อาจกําหนดวันที่และระยะเวลาที่
เหมือนหรือตางจากวันที่ และระยะเวลาที่ระบุไวกอนหนานี้แลว)
บริษทั ฯ จะจัดสงหนังสือแจงใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบถึงการแจงใชสิทธิกอนกําหนดตาม
รายชื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ปรากฏอยูในทะเบียนรายชื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิลาสุดทราบ
ลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 3 เดือน โดยมีรายละเอียดในหนังสือแจงตามที่กลาว
ขางตน
ทั้งนี้เพื่อเปนการเตือนใหนักลงทุนและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบขอมูลการเรียกใหใชสิทธิกอน
กําหนด บริษัทฯ จะลงโฆษณารายละเอียดการใชสิทธิกอนกําหนดอีกครั้งเปนเวลา 3 วันติดตอกัน
กอนวันที่ตลาดหลักทรัพยใหมจะขึ้นเครื่องหมาย
“SP” ในหนังสือพิมพภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ อยางละ 1 ฉบับ
ภายหลังจาการปดสมุดทะเบียนเพื่อการเรียกใหใชสิทธิกอนกําหนด บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ จะจัดสงเอกสารแจงผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิตามรายชื่อ ณ วันปดสมุดทะเบียน ซึ่งเอกสารประกอบดวย
• รายละเอียดตาม (ก) ถึง (ฉ) ขางตน และรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการใชสิทธิกอนกําหนด
ดังทีค่ ณะกรรมการกําหนด และรายละเอียดการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิใบเดิม และวิธีการ
รับใบสําคัญแสดงสิทธิใบใหมที่ไมรวมใบสําคัญแสดงสิทธิที่ถูกเรียกใหใชสิทธิ (“ใบแจงใหใช
สิทธิสทิ ธิกอนกําหนด”)
• ใบแจงความจํานงการใชสิทธิกอนกําหนด
• หนังสือมอบอํานาจใหผูอื่นมารับใบสําคัญแสดงสิทธิใบใหมแทน
ทัง้ นี้ กอนระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิกอนกําหนดบริษัทฯจะทําการโฆษณารายละเอียดดัง
ทีก่ าหนดในข
ํ
อ (ก) ถึง (ฉ) ขางตน ในหนังสือพิมพทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยางละ 1 ฉบับ
เปนเวลา 1 วัน เพื่อแจงใหผูถือหุนทราบอีกครั้งหนึ่ง
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1.17.2 วิธกี ารแสดงความจํานงในการใชสิทธิ และการใชสิทธิกอนกําหนด
ยกเวนเทาทีไ่ ดกาหนดไว
ํ
ในขอนี้ ขั้นตอนและวิธีการแสดงความจํานงในการใชสิทธิและการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งมีการเรียกใหใชสิทธิกอนกําหนดใหเปนไปตามที่กําหนดไวในขอ 1 และโดย
เฉพาะอยางยิ่ง ในขอ 1.9 ของเอกสารฉบับนี้ ขั้นตอนและวิธีการแสดงความจํานงในการใชสิทธิและ
การใชสิทธิที่มีการแกไขเพิ่มเติมตามขอ 1.17 นีจ้ ะใชบงั คับกับใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งมีการเรียกใหใช
สิทธิกอนกําหนดเทานั้น
1.17.3 เอกสารประกอบการยื่นความจํานงการใชสิทธิกอนกําหนด
นอกจากเอกสารประกอบตามที่ระบุในขอ 1.9 แลว ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ถูกเรียกใหใชสิทธิกอน
กําหนดและประสงคที่จะใชสิทธิกอนกําหนดจะตองยื่นตนฉบับใบแจงใหใชสิทธิกอนกําหนดหรือสําเนา
ใบแจงใหใชสิทธิกอนกําหนดดังกลาวที่รับรองสําเนาถูกตอง
1.17.4 การออกใบสําคัญแสดงสิทธิฉบับใหมแทนใบสําคัญแสดงสิทธิฉบับเกา
บริษทั ฯ จะทําการออกใบสําคัญแสดงสิทธิฉบับใหม ซึ่งเปนฉบับที่ลดจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิแลว ให
แกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิในระบบใบหุน (Scrip) หรือผูรับมอบอํานาจ ที่นําใบสําคัญแสดงสิทธิฉบับ
เกามายื่นเปนหลักฐานประกอบการแสดงความจํานงในการใชสิทธิกอนกําหนดในชวงระยะเวลาแจง
ความจํานงในการใชสิทธิ
สําหรับผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมมายื่นความจํานงในการใชสิทธิในชวงระยะเวลาแจงความจํานงใน
การใชสทิ ธิกอ นกําหนดจะถูกยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิในสวนที่ถูกเรียกใหใชสิทธิโดยปริยาย อยางไรก็
ตามผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิในระบบใบหุน (Scrip) จะยังคงสามารถนําใบสําคัญแสดงสิทธิฉบับเกามา
เปลีย่ นเปนไปใบสําคัญแสดงสิทธิฉบับใหมไดที่บริษัทฯ ภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากวันใชสิทธิ ทั้ง
นีภ้ ายหลังระยะเวลา 30 วันดังกลาว บริษัทฯ จะทําการจัดสงใบสําคัญแสดงสิทธิฉบับใหมและหนังสือ
แจงยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิฉบับเกาทางไปรษณียลงทะเบียนใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ยังไม
ไดทําการเปลี่ยนใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่อยูที่ปรากฎในสมุดทะเบียนรายชื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ของบริษัท
สําหรับผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิในระบบไรใบหุน (Scripless) จะสามารถตรวจสอบจํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิของตนไดกับบริษัทหลักทรัพยที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู
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แผนภาพแสดงขั้นตอนในการเรียกใชสิทธิกอนกําหนด
วัน
1

ประชุมคณะกรรมการ

•

แจงรายละเอียดผาน SIMS

•

ลงโฆษณาในหนังสือพิมพไทยและอังกฤษ
(3 วันติดตอกัน)
• จัดสงหนังสือแจงผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ลงหนังสือพิมพไทยและอังกฤษ
(3 วันติดตอกันกอนวันขึ้นเครื่องหมาย SP )

ขึ้นเครื่องหมาย SP, XE
77

วันปดสมุดทะเบียน
80
5 วันทําการ

85-100

ลงหนังสือพิมพไทยและอังกฤษ
(ลวงหนา 1 วัน)

ระยะเวลายื่นความจํานงการใชสิทธิ
15 วันทําการ

วันใชสิทธิ

101

ปลดเครื่องหมาย SP และเริ่มซื้อขาย
102

หมายเหตุ

แผนภาพขั้นตอนที่แสดงนี้เปนกรณีตัวอยางในการดําเนินงาน ทั้งนี้วันที่ใชในการดําเนินงานจริงอาจจะคลาดเคลื่อน
จากที่กําหนดไว

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)

97

รางหนังสือชี้ชวน
2.0

ขอจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิและหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิ
2.1 การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษทั ฯ
ไมมขี อจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ
เวนแตการโอนเกิดขึ้นในชวงปดสมุดทะเบียนใบสําคัญ
แสดงสิทธิ เพื่อพักการโอนสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษทั ฯ
อาจปดสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอน
ในกรณีดังตอไปนี้
2.1.1
2.1.2
2.1.3

หรือการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

การใชสทิ ธิครั้งสุดทายจะปดสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ 21 วันกอนวันครบกําหนดการใชสิทธิครั้ง
สุดทาย
หากใบสําคัญแสดงสิทธิถูกเรียกใชสิทธิโดยคณะกรรมการตามกฎและเงื่อนไขที่กําหนด
ถาบริษทั ฯ มีหุนสามัญไมเพียงพอสําหรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ

ในกรณีทวี่ นั ปดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทําการใหเลื่อนเปนวันเปดทําการถัดไป
2.2 บุคคลที่มิใชสัญชาติไทย
2.2.1 ขอบังคับขอ 9 ของบริษัทฯ และบัตรสงเสริมการลงทุน ระบุไววา หุนของบริษัทฯ ใหโอนกันไดโดยเสรี
โดยไมมขี อ จํากัดการโอนเกี่ยวกับการถือหุนของบริษัทฯ โดยบุคคลที่มิใชสัญชาติไทย อยางไรก็ตาม
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการโอนหุนสามัญหากการโอนนั้นจะเปนสาเหตุใหบริษัทฯ เสียสิทธิ
หรือผลประโยชนใดๆ ซึ่งบริษัทฯ จะพึงไดรับ
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับของบริษัทฯ ในหมวดที่เกี่ยวกับการโอนหุน
หรือกรณีการหมดอายุของบัตรสงเสริมการลงทุน ภายหลังการออกใบสําคัญแสดงสิทธินี้ โดยใหถือวา
การแกไขขอบังคับหรือการหมดอายุดังกลาวมีผลบังคับตอเงื่อนไขการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธินี้
นับแตวนั ทีไ่ ดรับจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชยหรือคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเปนตนไป
2.2.2

บริษทั ฯ จะไมออกหุนสามัญใหแกผูใชสิทธิที่มิใชสัญชาติไทยจนถึงระดับที่มีผลใหสัดสวนการถือหุนของ
คนทีไ่ มใชสัญชาติไทย ตามสัดสวนที่ระบุในกฏขอบังคับของบริษัทหรือตามบัตรสงเสริมการลงทุน

2.2.3

หากขอจํากัดการโอนดังกลาวขางตนมีผลทําใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทีไ่ มใชสญ
ั ชาติไทยที่ไดดําเนินการใชสิทธิตามวิธีการใชสิทธิ ไมสามารถใชสิทธิไดตามจํานวนที่ระบุในใบ
แจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะสามารถ
เลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(ก) ใหบริษทั ฯ คืนใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิและเงินที่เหลือตามราคาใช
สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิในสวนที่ไมสามารถใชสิทธิไดโดยไม
มีดอกเบี้ยใหแกผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมใชสัญชาติไทยดัง
กลาวทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันใชสิทธิในครั้งนั้น ๆ
(ข) ใหบริษทั ฯ เปนผูทําการถือใบแจงความจํานงการใชสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบ
สํ าคัญแสดงสิทธิและเงินตามจํานวนการใชสิทธิซื้อหุนสามัญที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทยไดยื่นความจํานงการใชสิทธิในสวนที่ยังไมไดใชสิทธิ
เอาไวตามลําดับกอนหลัง เพื่อดําเนินการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญ
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แสดงสิทธิในสวนที่ยังไมไดมีการใชสิทธิดังกลาวเมื่อการเขาถือหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิหรือ
ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไมขัดตอขอจํากัดทั้งจํานวนหรือบางสวน
ทัง้ นี้ ผูถ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมใชสัญชาติไทย จะตองแสดง
ความจํานงทีจ่ ะใหบริษัทดําเนินการตามขอ (ก) หรือ (ข) ขางตน โดยระบุในใบแจงความจํานง
การใชสทิ ธิซื้อหุนสามัญ ณ วันแจงความจํานงการใชสิทธิในแตละครั้ง
2.2.4

บริษทั ฯ จะอนุญาตใหมีการดําเนินการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิใน
สวนทีย่ งั ไมไดรับการใชสิทธิตามขอ 2.2.3 (ข) บางสวนหรือทั้งหมดในวันใชสิทธิวันแรกที่สามารถกระทํา
ไดโดยทีไ่ มขัดตอขอจํากัด อยางไรก็ดี หากมีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่
รอการใชสทิ ธิ ณ วันใชสิทธิดังกลาวมากกวาจํานวนหุนสามัญที่อนุญาตใหซื้อไดโดยไมขัดตอขอจํากัด
การโอนหุนเรื่องสัดสวนการถือครองหลักทรัพยของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดง
สิทธิทมี่ ใิ ชสญ
ั ชาติไทย บริษัทฯ จะดําเนินการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดง
สิทธิใหแกผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทยตามลํ าดับการแจงความจํ านงในการใชสิทธิที่
ครบถวนสมบูรณตามที่กําหนดในการใชสิทธิในครั้งนี้

2.2.5

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทยจะไมไดรับการชดเชยไมวาใน
รูปแบบใดจากบริษัทฯ
ในกรณีทไี่ มสามารถดําเนินการใชสิทธิไดโดยมีสาเหตุมาจากขอจํากัดเรื่อง
สัดสวนการถือครองหลักทรัพยของผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิที่ไมใช
สัญชาติไทย

2.2.6

หากผูถ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงความจํานงใหบริษัทฯ ดําเนินการตาม
ขอ 2.2.3 (ข) และ ณ วันใชสิทธิครั้งสุดทาย ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิดัง
กลาวไมสามารถใชสิทธิไดเนื่องจากขอจํากัดเกี่ยวกับการถือครองหุนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวหมด
อายุลง โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทยดังกลาวไมมีสิทธิ
เรียกรองคาเสียหายใดๆ ตอบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไมดําเนินการชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

3.0

ทีม่ าของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
ไมมกี ารกําหนดราคาของใบสําคัญแสดงสิทธิ เนื่องจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว เปนการออกโดยไมคิด
มูลคา

4.0

ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
-ไมมี-

5.0

การจอง การจําหนาย และการจัดสรร
5.1 วิธกี ารเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหกับผูที่ไดรับการจัดสรร ตามหัวขอ 5.6
ประกันการจําหนาย

ครัง้ นี้ไมผานผูจัดจําหนายและรับ

5.2 ผูจ ดั จําหนายหลักทรัพย
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5.3 เงือ่ นไขและคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
- ไมมี 5.4 คาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย (ประมาณการ)
บาท
1. คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
50,000.00
2. คาธรรมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน
52,614.44
3. คาจัดพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน คาโฆษณา ประชาสัมพันธ
300,000.00
4. คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
0.00
5. คาใชจายอื่น ๆ *
0.00
รวม
402,614.44
หมายเหตุ : * ไมมคี า ใชจา ยเนื่องจากเปนการยื่นเสนอขายพรอมกับการเสนอขายหุนสามัญแกประชาชนทั่วไป
5.5 วิธกี ารขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
5.5.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิทจี่ ัดสรรใหผูจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายตอผูถือหุนเดิมตามสิทธิ
บริษทั ฯ จะทําการสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ และหนังสือชี้ชวน ใหแกผู
ทีไ่ ดรับการจัดสรรทางไปรษณียภายใน 30 วันนับจากวันที่ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิแลว
5.5.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหผูถือหุนเดิม
บริษทั ฯ จะทําการสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ และหนังสือชี้ชวน ใหแก
ผูท ี่ไดรับการจัดสรรทางไปรษณียภายใน
30 วันนับจากวันที่ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิแลว
5.5.3 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหผูจองซื้อหุนสามัญที่เสนอขายตอประชาชนทั่วไป
ผูป ระสงคจะจองซื้อหุนสามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวน และใบจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญของบริษทั ฯ ไดที่สํานักงานของผูจัดการการรับประกันการจําหนาย ผูประกันการจําหนายและจัด
จําหนาย ผูจัดจําหนาย และตัวแทนผูจัดจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 สวนที่ 3 ในระหวางวันที่
22 มิถุนายน 2544 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2544 เวลา 16.00 น.
5.6

วิธกี ารจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
5.6.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิทจี่ ัดสรรใหผูจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายตอผูถือหุนเดิมตามสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ
จัดสรรใหแกผูที่จองซื้อหุนสามัญที่เสนอขายตอ
ผูถ อื หุนเดิม ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนรายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2543 ในอัตรา
สวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ 3 หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน
5.6.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหผูถือหุนเดิม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุด
ทะเบียนรายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 6 มีนาคม 2544 ในอัตราสวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
ของบริษัทฯ 1 หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน
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5.6.3 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหผูจองซื้อหุนสามัญที่เสนอขายตอประชาชนทั่วไป
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ
จัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนสามัญที่เสนอขายตอ
ประชาชนทั่วไปและไดรับการจัดสรรหุนสามัญของบริษัทฯ
ในอัตราสวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญของบริษัทฯ 1 หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน
5.7 วันและวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ
5.7.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิทจี่ ัดสรรใหผูจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายตอผูถือหุนเดิมตามสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหผูจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายตอผูถือหุนเดิมตามสิทธิโดยไมคิด
มูลคา
5.7.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหผูถือหุนเดิม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหผูถือหุนเดิมโดยไมคิดมูลคา
5.7.3 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหผูจองซื้อหุนสามัญที่เสนอขายตอประชาชนทั่วไป
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหผูจองซื้อหุนสามัญที่เสนอขายตอประชาชนทั่วไปโดยไมคิดมูลคา และ
วิธกี ารจัดสรรจะกระทําเชนเดียวกับการจัดสรรหุนสามัญ ในสวนของการเสนอขายหุนสามัญ
5.8

5.9

วิธกี ารคืนเงินคาจองซื้อ
เนือ่ งจากใบสําคัญแสดงสิทธิออกใหโดยไมมีการคิดมูลคา
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

ดังนั้นจึงไมมีนโยบายเรื่องการคืนเงินคาจองซื้อ

วิธกี ารสงมอบหลักทรัพย
ในปจจุบนั ศูนยรับฝากหลักทรัพย ไดใหบริการในการออกใบหุนโดยระบบไรใบหุน ซึ่งสามารถลดระยะเวลา
ของขัน้ ตอนการนําใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหม
ซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
สามารถขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทไดรับทันทีที่บริษัทฯ ไดรับอนุญาตจากตลาดหลัก
ทรัพยใหม ซึง่ ตางจากกรณีที่ผูจองซื้อแสดงความจํานงที่จะรับใบสําคัญแสดงสิทธิดวยตนเอง ซึ่งในกรณีนี้ผู
จองซือ้ ดังกลาวจะไมสามารถขายใบสําคัญแสดงสิทธิได หากยังมิไดรับหลักฐานใบสําคัญแสดงสิทธิจากศูนย
รับฝากหลักทรัพย
ดังนัน้ บริษทั ฯ จะดําเนินการสงมอบหุนสามัญเพิ่มทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ ตามที่ผูไดรับ
สิทธิไดระบุไวในใบจองซื้อหุนเพิ่มทุนอยางใดอยางหนึ่ง คือ
5.9.1

กรณีทผี่ ไู ดรับสิทธิประสงคจะใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิในชื่อของผูไดรับสิทธิ บริษัทฯ จะทําการ
สงมอบใบสํ าคัญแสดงสิทธิตามจํ านวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูไดรับสิทธิโดยทางไปรษณียลง
ทะเบียนตอบรับตามชื่อและที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนเพิ่มทุน ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้ผูไดรับสิทธิจะไมสามารถขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกใหมดังกลาว
ในตลาดหลักทรัพยใหมไดจนกวาจะไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่ตลาด
หลักทรัพยใหมรับหลักทรัพยของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียนและใหทําการซื้อขายไดใน
ตลาดหลักทรัพยใหม
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5.9.2

กรณีที่ผูไดรับสิทธิประสงคจะใชระบบไรใบหุน (Scripless) ของศูนยรับฝากหลักทรัพย กลาวคือ
ประสงคที่จะฝากไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยที่ผูไดรับสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู โดย
ศูนยรบั ฝากหลักทรัพยจะออกใบสําคัญแสดงสิทธิในชื่อของ
"บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก" และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหลักทรัพยอยู ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึก
ยอดบัญชีจํ านวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ผูไดรับสิทธิฝากไวและออกหลักฐานการฝากใหแกผูไดรับ
สิทธิภายใน 45 วันนับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในกรณีนี้ผูไดรับสิทธิจะสามารถ
ขายใบสํ าคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพยใหมไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยใหมรับหลักทรัพยของ
บริษทั ฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียน และใหทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยใหม
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