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สวนท่ี 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญ

1.0 รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย

ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย : หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํ ากัด (มหาชน)

จํ านวนท่ีเสนอขาย : 15,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 20 ของจํ านวนท่ีเรียกชํ าระแลวภายหลงัการเสนอ
ขายครั้งนี ้ (พรอมท้ังใบสํ าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ จํ านวน 3,750,000 หนวย
ใหแกผูจองซื้อหุนสามัญในครั้งนี้โดยไมคิดมูลคา)

มูลคาท่ีตราไว : 5  บาทตอหุน

ราคาเสนอขายหุนละ   : 21 บาทตอหุน

มูลคารวมของหุนที่เสนอขาย   : 315 ลานบาท  

การเสนอขายและจัดสรร : ประชาชนท่ัวไปท้ังจํ านวน

สิทธ ิผลประโยชนและเงื่อนไขอื่นๆ : หุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายนี้จะไดรับสิทธ ิและผลประโยชน เทาเทียมกับหุนสามัญ
เดิมของบริษัททุกประการ และมีสทิธิไดรับเงินปนผลจากการดํ าเนินงานของบริษัท
สํ าหรับผลการดํ าเนินงานสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 เปนตนไป

ตลาดรองของหุนที่เสนอขาย : บริษัทไดย่ืนคํ าขอและเอกสารประกอบการย่ืนคํ าขอใหรับหุนสามัญ พรอมทั้ง
ใบสํ าคัญแสดงสิทธิของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยในวันท่ี 1 มีนาคม 2545 และเมื่อ วันท่ี 20 พฤษภาคม 2545 คณะ
กรรมการตลาดหลักทรัพยพิจารณารับหลักทรัพยของบริษัทเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนอยางมีเงื่อนไขเรื่องการกระจายการถือหุนรายยอยและการกํ าหนดการหาม
ผูบริหารและผูถือหุนขายหุน (Silent Period) ท้ังน้ี บริษัทจะดํ าเนินการเสนอขายหุน
สามัญตอประชาชน และบริษัทจะรายงานผลการขายและนํ าสงรายละเอียดการหาม
ผูบริหารและผูถือหุนขายหุน (Silent Period) ใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เพื่อพิจารณารับหลักทรัพยของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอไป

2.0 ขอจํ ากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย

หุนสามัญของบริษัทสามารถโอนเปล่ียนมือไดโดยไมมีขอจํ ากัด เวนแตการโอนหุนน้ันจะมีผลทํ าใหสัดสวนการถือหุนของบุคคลท่ีมิใช
บุคคลสัญชาติไทยในบรษัิทมีจํ านวนเกินรอยละ 49 ของจํ านวนหุนท่ีเรียกชํ าระแลวของบรษัิท

3.0 ที่มาของการก ําหนดราคาหลักทรัพยท่ีเสนอขาย

การกํ าหนดราคาหุนท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี ไดมีการทํ า Book building ซ่ึงเปนวิธีการสอบถามปริมาณความตองการซ้ือหุนของ
นักลงทุนประเภทสถาบันในแตละระดับราคาเสนอขาย โดยการตั้งชวงราคา (Price Range) ระหวาง 17 ถึง 22 บาท แลวเปดโอกาส
ใหนักลงทุนประเภทสถาบันแจงราคาและจํ านวนหุนท่ีประสงคจะซ้ือมายังผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ท้ังน้ี
ผูเสนอขายจะใชราคาท่ีมีนักลงทุนสถาบันเสนอจํ านวนหุนที่ตองการซื้อเขามาที่ท ําใหบริษัทไดรับจํ านวนเงินท่ีตองการและยังมีความ
ตองการหุนเหลืออยูมากพอท่ีคาดวาจะทํ าใหราคาหุนมีเสถียรภาพในตลาดรอง เปนราคาหุนท่ีจะเสนอขายในคร้ังน้ี
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4.0 ราคาหุนสามัญในตลาดรอง

- ไมมี -

5.0 การจอง การจํ าหนาย และการจัดสรร

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย

การเสนอขายหลักทรัพยคร้ังน้ี ผานผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย

5.2 ผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย

5.2.1 ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย

บริษัทหลกัทรพัย บัวหลวง จํ ากัด
ช้ัน 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ
191 ถนนสลีม บางรกั กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2231-3777
โทรสาร  0-2632-0741

5.2.2 ผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย

บริษัทหลกัทรพัย เอบีเอ็น แอมโร เอเชีย จํ ากัด (มหาชน)
ช้ัน 3 สาทรซิต้ีทาวเวอร
175 ถนนสาทรใต กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2285-1666
โทรสาร  0-2285-1797

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํ ากัด (มหาชน)
ช้ัน 15-17 อาคารลิเบอรตี้สแควร
287 ถนนสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2695-5000
โทรสาร  0-2631-1704

บรษัิทหลักทรัพย แอสเซท พลัส จํ ากัด
ช้ัน 27 อาคารชุดเลครัชดา
193/111-115 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0-2661-9999
โทรสาร  0-2661-9988
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บรษัิทหลักทรัพย ทรีนิต้ี จํ ากัด
ช้ัน 26 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร
179/111 ถนนสาทรใต
สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2670-9100
โทรสาร  0-2286-7222

บริษัทหลกัทรพัย ธนชาติ จํ ากัด
ช้ัน 18 (โซนซี-ดี) และชั้น 14 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร
444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2217-8888
โทรสาร  0-2216-9261

บรษัิทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํ ากัด
ช้ัน 8-10 เมอรคิวรี่ทาวเวอร
540 ถนนเพลนิจิต กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2658-6300
โทรสาร  0-2658-6301

5.3 เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจํ าหนายหลักทรัพย

5.3.1 เงื่อนไขการจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย

บริษัทตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกัน
การจํ าหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 เปนผูดํ าเนินการจัดจํ าหนายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ซ่ึงจะเสนอขายแก
ประชาชนท่ัวไป จํ านวน  15,000,000 หุน ในราคาตามท่ีปรากฏในขอ 1.0 และตกลงมอบหมายใหผูประกันการ
จํ าหนายและจัดจํ าหนายตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 รับประกันการจํ าหนายประเภทรับประกันการจํ าหนายแบบ
แนนอน (Firm Underwriting) โดยมีรายละเอียดตามที่ไดระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจ ําหนายและรับประกันการ
จํ าหนาย

5.3.2 คาตอบแทนการจัดจํ าหนาย

บริษัทตกลงจายเงินคาตอบแทนจากการจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายหุนใหแกผูจัดการการจัดจํ าหนาย
และรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2.1 และขอ 5.2.2
รวมเปนเงินท้ังส้ินประมาณ 7.09 ลานบาท ภายใน 14 วันนับจากวันปดการขาย
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5.3.3 ประมาณการจํ านวนเงินท่ีไดรับจากการเสนอขายและคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย

บาท
จ ํานวนเงินที่ไดรับจากการเสนอขายในครั้งน้ี 315,000,000
หัก คาธรรมเนียมคํ าขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม 50,000
คาธรรมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน 252,000
คาธรรมเนียมในการรับประกันการจัดจํ าหนายและจัดจํ าหนาย 7,087,500
คาจัดพิมพหนังสือช้ีชวน  ใบจองซ้ือหุน คาโฆษณา  ประชาสัมพันธ (โดยประมาณ) 500,000
คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 237,500
คาใชจายอ่ืน ๆ * (โดยประมาณ) 3,500,000

จ ํานวนเงินที่ไดรับจากการเสนอขายสุทธิ 303,373,000

หมายเหต ุ  *  ประกอบดวยคาที่ปรึกษาทางการเงิน   คาที่ปรึกษาอื่น ๆ  และคาใชจายอื่น ๆ

5.4 วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหลักทรัพย

ผูประสงคจะจองซื้อหุนสามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวน และใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท     ไดท่ีสํ านักงานของ
ผูจัดการการจัดจ ําหนายและรับประกันการจ ําหนาย และผูจัดจ ําหนายและรับประกันการจ ําหนายตามท่ีระบุไวในขอ 5.2
ตัง้แตเวลา 9.00 น. ถึง 16.30 น. ของวันที ่3 มิถุนายน 2545 ถึง วันท่ี 4 มิถุนายน 2545 และสามารถศึกษาขอมูลใน
หนังสือชี้ชวนไดจากเว็บไซต http://www.bualuang.co.th และ http://www.rent-a-factory.com

5.5 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย

ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 จะ
ไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอ ํานาจควบคุม บริษัทใหม บริษัทยอยของตนเอง และผูที่
เก่ียวของ ตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ี กธ. 38/2544 วาดวยหลักทรัพย เงื่อนไข และ
วิธีการในการจัดจํ าหนายหลกัทรพัย และจะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกบุคคลของบริษัทที่ถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพย
ตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจอง การจัดจํ าหนาย และการจัดสรรหลักทรัพย
ท่ีออกใหม เวนแตเปนการจัดสรรหุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อหุนทั้งหมด

บริษัทมีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในครั้งนี ้ออกเปน 3 สวน ไดแก จัดสรรใหแก (ก) บุคคลท่ัวไป จํ านวน 11.5 ลานหุน
(ข) นักลงทุนประเภทสถาบัน จํ านวน 3 ลานหุน และ (ค) ผูมีอุปการะคุณ จํ านวน 500,000 หุน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ
76.67 ตอ รอยละ 20 ตอ รอยละ 3.33 ของจํ านวนหุนท่ีเสนอขายแกประชาชน อยางไรก็ด ี ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรบั
ประกันการจํ าหนาย ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปล่ียนแปลงจํ านวนหุนท่ีจัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภท
เพื่อทํ าใหการจองซ้ือหุนคร้ังน้ีประสบความสํ าเร็จในการขายสงูสุด

การจัดสรรสิทธิการจองซื้อใหแกผูจองซื้อหุน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และ
ผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจ ําหนาย และหากยอดการจองซื้อหุนของผูจองซื้อครบตามจํ านวนท่ีกํ าหนดแลว ผูจัดการ
การจัดจํ าหนายและรับประกันการจ ําหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อ
หุนกอนครบกํ าหนดระยะเวลาการจองซ้ือ
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5.6 วิธีการจองและการชํ าระเงินคาจองซ้ือหลักทรัพย

5.6.1 ผูจองซื้อจะตองจองซื้อขั้นตํ่ า 1,200  หุน และตองจองซื้อเปนจํ านวนทวีคูณของ 400 หุน และไมเกิน 100,000 หุน
ตอใบจอง โดยผูจองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองในใบจองซื้อหุนสามัญใหครบถวนและชัดเจน พรอมลงลาย
มือช่ือ หากผูจองซ้ือเปนนิติบุคคล จะตองเปนบุคคลเดียวกับท่ีระบุในหนังสอืรับรองของบริษัท วาเปนผูมีอํ านาจลง
นามในการกระทํ าการแทน พรอมประทับตราสํ าคัญของบริษัท (ถามี)  และกรอกรายละเอียดอื่นๆ ท่ีระบุไวในใบ
จองซ้ือหุนสามัญ จึงจะสามารถใชเปนหลักฐานในการจองซ้ือได รวมท้ังจํ านวนหุนท่ีจองซ้ือ  และนํ าสงใบจองซ้ือ
หุนสามัญพรอมเอกสารประกอบการจองซ้ือ ณ ท่ีทํ าการของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย
และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามท่ีไดระบุไวในขอ 5.2 ตามวันเวลาท่ีกลาวในหัวขอ  5.4

5.6.2 ผูจองซ้ือตองชํ าระคาจองซื้อหุนสามัญครั้งเดียวเต็มจํ านวนท่ีจองซ้ือ โดยมีวิธีชํ าระเงินดังน้ี

- หากทํ าการจองซ้ือในวันท่ี 3 มิถุนายน 2545 หรอื กอนเวลา 12.00 น. ของวันท่ี 4 มิถุนายน 2545  ผูจองซื้อ
จะตองชํ าระเงินคาจองซื้อเปนเงินสด เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรอืท่ีเรียกกวา “เช็คธนาคาร”) หรอื ดราฟ โดย
เช็คหรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟทจะตองลงวันที่ที่จองซื้อ และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากบัญชีภายใน 1 
วัน   หากทํ าการจองซื้อภายหลังเวลา 12.00 น. ของวันท่ี 4 มิถุนายน 2545 ผูจองซื้อจะตองชํ าระคาจองซ้ือ
หุนดวยเงินสดหรือเทียบเทาเงินสดเทาน้ัน

- ผูจองซ้ือท่ีชํ าระเงินคาจองซ้ือหุนดวย เช็ค หรอื แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรอื ดราฟท ให
ขีดครอมเช็คสั่งจายผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย หรือผูจัดจํ าหนายและรับประกัน
การจํ าหนายตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 โดยผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย หรือผูจัด
จํ าหนายและรับประกันการจ ําหนายจะเปนผูทํ าการโอนเงินของยอดจองซ้ือรวมเขาบัญชี “บัญชีจองซื้อหุน
สามัญเพ่ิมทุนบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํ ากัด (มหาชน)” เอง

5.6.3 หลักฐานประกอบการจองซ้ือ
1) บุคคลสัญชาติไทย : สํ าเนาบัตรประชาชน พรอมรับรองสํ าเนาถูกตอง
2) บุคคลตางดาว : สํ าเนาหนังสอืเดินทาง พรอมรับรองสํ าเนาถูกตอง
3) นิติบุคคลในประเทศ : สํ าเนาหนังสือรับรองบริษัทพรอมรับรองสํ าเนาถูกตอง   และ

เอกสารหลักฐานของผูมีอ ํานาจลงลายมือช่ือ  ตาม 1) หรอื 2) แลวแตกรณี
พรอมรับรองสํ าเนาถูกตอง

4) นิติบุคคลตางประเทศ : สํ าเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย    Notary public  ตาม
1)  หรอื  2) แลวแตกรณ ีพรอมรับรองสํ าเนาถูกตอง และเอกสาร
หลกัฐานของผูมีอํ านาจลงลายมือช่ือ พรอมรับรองสํ าเนาถูกตอง

5.6.4 กํ าหนดระยะเวลาจองซื้อตั้งแต 9.00 น. ถึง 16.30 น. ของวันท่ี 3 มิถุนายน 2545 ถึง วันท่ี 4 มิถุนายน 2545

5.6.5 ผูจองซ้ือท่ีย่ืนความจํ านงในการจองซ้ือหุนสามัญและไดชํ าระเงินคาจองซ้ือตาม 5.6.2 แลวจะขอยกเลิกการจองซ้ือ
และขอรับเงินคาจองซ้ือคืนไมได ท้ังน้ี ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและ
รับประกันการจํ าหนาย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ด ําเนินการไมครบถวนตามท่ีไดระบุไวในหัวขอ
5.6.1 ถึง 5.6.4
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5.7 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อเกินกวาจํ านวนหลักทรัพยท่ีเสนอขาย

5.7.1 ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป

ในกรณีท่ีมีการจองซ้ือหุนเกินกวาจํ านวนหุนท่ีเสนอขายแกผูจองซ้ือประเภทบุคคลท่ัวไป ใหอยูในดุลยพินิจของ
ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย หรอื ผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามท่ีระบุไว
ในขอ 5.2 ท้ังน้ีตองไมเปนการจัดสรรหุนท่ีเสนอขายใหแกผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอ ํานาจควบคุม บริษัทใน
เครือ และผูที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาว

5.7.2 สํ าหรับผูจองซื้อที่เปนนักลงทุนประเภทสถาบัน

ในกรณีท่ีมีการจองซ้ือหุนเกินกวาจํ านวนหุนท่ีเสนอขายแกนักลงทุนประเภทสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัด
การการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ท้ังน้ีตองไมเปนการจัดสรรหุนท่ีเสนอขายใหแกผูบริหาร ผูถือหุน
รายใหญ ผูมีอ ํานาจควบคุม บริษัทในเครือ และผูที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาว

5.8 วิธีการคืนเงินคาจองซ้ือหลักทรัพยในกรณีท่ีผูจองซ้ือไมไดรับการจัดสรรหลักทรัพย

การคืนเงินคาจองซ้ือหลักทรัพยใหแกบุคคลท่ัวไปในกรณีท่ีไมไดรับการจัดสรรหลักทรัพย

5.8.1 ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมไดรับการจัดสรรหุน

ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย จะคืนเงินคา
จองซ้ือหุนโดยไมมีดอกเบ้ียหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุน โดยจายเปนเช็ค
ขีดครอมเฉพาะใหผูจองซื้อหุน และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุไวในใบจองซ้ือ ภายใน 14 วัน
หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน ท้ังน้ี กรณีไมสามารถคืนเงินใหแกผูจองซื้อไดในกํ าหนดเวลาดังกลาว
ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย รายท่ีมีหนาท่ี
รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองท ําการชํ าระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุน ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดย
คํ านวณจากจํ านวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันพนกํ าหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันท่ี
สามารถจัดสงได อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซ้ือหุนทางไปรษณียลงทะเบียน
ตามท่ีอยูท่ีระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะ
ไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป

5.8.2 ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมไดรับการจัดสรรหุน อันเน่ืองมาจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซ้ือหุนตามการ
ชํ าระคาจองซื้อหุน

ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย จะคืนเช็คคา
จองซ้ือหุนใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุน อันเน่ืองมาจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซ้ือหุนตาม
เช็คคาจองซ้ือหุน โดยผูจองซ้ือตองติดตอขอรับเช็คดังกลาวคืนจากผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการ
จํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามท่ีอยูท่ีระบุไวในขอ 5.2 ภายใน 14 วัน นับจากวัน
สิ้นสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน
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5.8.3 ในกรณีท่ีผูจองซ้ือหุนไดรับการจัดสรรหุนนอยกวาจํ านวนหุนท่ีจองซ้ือ

ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย จะคืนเงินคา
จองซ้ือหุนสํ าหรับการจองซ้ือหุนในสวนท่ีไมไดรับการจัดสรรโดยไมมีดอกเบ้ียใหแกผูจองซ้ือท่ีไมไดรับการจัดสรร
หุนครบตามจํ านวนท่ีจองซ้ือ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะใหผูจองซื้อหุน และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตาม
ท่ีอยูท่ีระบุไวในใบจองซ้ือหุนภายใน 14 วัน นับจากวันสิน้สุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน ท้ังน้ี กรณีไมสามารถคืนเงิน
ใหแกผูจองซ้ือไดในกํ าหนดเวลาดังกลาว ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนาย
และรับประกันการจํ าหนาย รายท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองทํ าการชํ าระดอกเบี้ยใหแก
ผูจองซ้ือหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํ านวณจากจํ านวนเงินคาจองซ้ือหุนท่ีไมไดรับการจัดสรรคืนนับจากวัน
พนกํ าหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันท่ีสามารถจัดสงได อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงิน
คาจองซ้ือหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุในใบจองซ้ือโดยถูกตอง ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงิน
คาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป

 5.9 วิธีการสงมอบหลักทรัพย

ปจจุบัน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) ไดตกลงใหบริการรับฝากใบหุนท่ีจอง
ซ้ือหุนในการเสนอขายคร้ังน้ีไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย กลาวคือ ผูจองซื้อหุนสามารถใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย
และเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ท้ังน้ี เพ่ือใหผูจองซ้ือหุนสามารถขายหุนในตลาดหลัก
ทรัพยไดทันทีท่ีตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของบริษัทเร่ิมทํ าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยได ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจอง
ซ้ือท่ีประสงคจะรับใบหุน จะไมสามารถขายหุนไดในตลาดหลักทรัพยจนกวาจะไดรับใบหุน

ดังน้ัน ในการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกประชาชนในคร้ังน้ี ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทด ําเนินการในกรณีใดกรณี
หน่ึงใน 2 กรณ ีดังตอไปนี้

5.9.1 ในกรณีท่ีผูจองซื้อหุนประสงคจะขอรับใบหุน โดยใหออกใบหุนในนามของผูจองซ้ือหุน นายทะเบียนหุนของบริษัท
คือ ศูนยรับฝากหลักทรัพย จะทํ าการสงมอบใบหุนตามจํ านวนท่ีไดรับการจัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรรหุนทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ตามช่ือท่ีอยูท่ีระบุไวในใบจองซ้ือภายใน 45 วัน นับจากวันปดการจองซ้ือหุน ในกรณี
น้ี ผูจองซ้ือจะไมสามารถขายหุนท่ีไดรับจัดสรรในตลาดหลักทรัพยจนกวาจะไดรับใบหุน ซ่ึงอาจไดรับภายหลังจาก
ท่ีหุนของบริษัทไดรับอนุญาตใหเขาทํ าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแลว

5.9.2 ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมประสงคที่จะขอใบหุน แตประสงคจะใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
ไทย) จํ ากัด กลาวคือ ผูจองซ้ือหุนประสงคท่ีจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย ซึ่งผูจองซื้อหุนมีบัญชีซื้อ
ขายอยู กรณีน้ีนายทะเบียนหุนของบริษัท คือ ศูนยรับฝากหลักทรัพย จะออกใบหุนในชื่อของ “บริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด เพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํ านวนหุนท่ีบริษัทหลกั
ทรัพยน้ันฝากหุนอยู ในขณะเดียวกันบริษัทหลกัทรพัยน้ันก็จะบันทึกยอดบัญชีจํ านวนหุนท่ีผูจองซ้ือฝากไวและ
ออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 45 วัน นับจากวันปดจองซ้ือหุน ดังน้ัน ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรร
หุนจะสามารถขายหุนท่ีไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอนุญาตให
หุนของบริษัท  ทํ าการซ้ือขายไดในตลาดหลักทรัพย

ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทด ําเนินการตามขอ 5.9.2 ชื่อของผูจองซื้อในใบจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของ
บัญชีซ้ือขายหลักทรัพยท่ีผูจองซ้ือประสงคท่ีจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว
บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะดํ าเนินการออกใบหุนแกผูจองซ้ือตามขอ 5.9.1 แทน
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สวนที ่4

ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
ใบสํ าคัญแสดงสิทธิ

และหุนรองรับใบสํ าคัญแสดงสิทธิ
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สวนท่ี 4
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายใบส ําคัญแสดงสิทธิ

และหุนรองรับใบส ําคัญแสดงสิทธิ

1.0! รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย

บริษัทประสงคจะเสนอขายใบส ําคัญแสดงสิทธิจ ํานวน 15,000,000 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิมและใบสํ าคัญแสดงสิทธิจ ํานวน
3,750,000 หนวย ใหแกประชาชนท่ัวไปท่ีซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุน และใบส ําคัญแสดงสิทธิจ ํานวน 3,750,000 หนวยใหแกกรรมการและ
พนักงาน ซ่ึงท้ังหมดน้ีจะเรียกวา “ใบส ําคัญแสดงสิทธ”ิ รวมจํ านวนท้ังส้ิน 22,500,000 หนวย (เสนอขายพรอมหุนสามัญเสนอขายแก
ประชาชน)

นอกจากน้ี บริษัทไดจัดสรรหุนจดทะเบียนเพ่ิมทุนจํ านวน 112,500,000 บาท คิดเปนจํ านวน 22,500,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5
บาท สํ ารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบส ําคัญแสดงสิทธิดังกลาว ลักษณะของใบสํ าคัญแสดงสิทธ ิมีดังน้ี

1.1! ประเภทใบสํ าคัญแสดงสิทธิ

ชนิดระบุชื่อผูถือเพื่อสิทธิในการซื้อหุนสามัญที่ออกใหมของบริษัท

1.2! ลักษณะการเสนอขาย

การออกและเสนอขายในครั้งน้ี

1.2.1! ใบสํ าคัญแสดงสิทธิแกผูถือหุนเดิม

เสนอขายใบส ําคัญแสดงสิทธ ิ จํ านวน 15,000,000 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิม ซ่ึงมีรายช่ือปรากฎอยูในทะเบียน
ผูถือหุนสามัญในวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนสามัญวันท่ี 14 กันยายน 2544 ในอัตราสวนหุนสามัญ 1 หุน
ตอใบสํ าคัญแสดงสิทธ ิ1 หนวย

1.2.2! ใบสํ าคัญแสดงสิทธิแกประชาชนทั่วไปผูที่ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน

เสนอขายใบสํ าคัญแสดงสิทธ ิจํ านวน 3,750,000 หนวย ใหแกประชาชนท่ัวไปท่ีซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุน

1.2.3! ใบสํ าคัญแสดงสิทธิแกกรรมการและพนักงานท่ีไดรับคัดเลือก

เสนอขายใบส ําคัญแสดงสิทธ ิ จํ านวน 3,750,000 หนวย ใหแกกรรมการและพนักงานที่ไดรับคัดเลือกตาม
ความเห็นชอบและเหมาะสม โดยการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมาย

1.3! ราคาเสนอขายใบสํ าคัญแสดงสิทธิ

ไมมี

1.4! สิทธิในการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ

ผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธ ิ 1 หนวย มีสิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัทได 1 หุน ในราคาใชสิทธิ 5 บาทตอหุน หรืออาจ
เปลี่ยนแปลงไดตามเงื่อนไขหรือตามอัตราการใชสิทธิใหม ในกรณีที่มีการปรับราคาหรืออัตราการใชสิทธิ
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1.5! จํ านวนหุนที่ออกใหมเพื่อรองรับการใชสิทธิทั้งสิ้น

22,500,000 หุน หรอืรอยละ 30.00 ของหุนท่ีจํ าหนายไดแลวท้ังหมดหลังการเสนอขายหุนสามัญแกประชาชน

1.6! อายุใบสํ าคัญแสดงสิทธิ

อายุใบสํ าคัญแสดงสิทธ ิ 5 ปนับจากวันออกใบสํ าคัญแสดงสิทธใินวันท่ี 4 มิถุนายน 2545 และกํ าหนดใหมีวันใชสิทธิวันสุด
ทายในวันท่ี 3 มิถุนายน 2550 สํ าหรับใบสํ าคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้

1.7! วันท่ีย่ืนความจํ านงการใชสิทธิ

ผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีประสงคจะใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัทจะตองแจงความจ ํานงในการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ
ของบริษัท ระหวางเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทํ าการ กอนวันใชสิทธใินแตละครัง้ (ตอไปน้ีเรียกวา
“ระยะเวลาแจงความจํ านงในการใชสทิธ”ิ) สํ าหรับการใชสิทธิคร้ังสุดทายกํ าหนดใหมรีะยะเวลาแจงความจํ านงในการ
ใชสิทธิครั้งสุดทายเทากับ 15 วัน กอนวันกํ าหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทาย (ตอไปน้ีเรียกวา “ระยะเวลาแจงความจํ านงในการ
ใชสิทธิครั้งสุดทาย”)

การแจงขาวเก่ียวกับการใชสิทธิและระยะเวลาแจงความจํ านงในการใชสทิธ ิ บริษัทจะแจงขาวเก่ียวกับระยะเวลาแจงความ
จํ านงในการใชสิทธิและ/หรืออัตราการใชสิทธิอยางนอย 5 วันทํ าการ กอนระยะเวลาแจงความจํ านงในการใชสิทธิแตละครั้ง
ในระบบเผยแพรขอมูล (ระบบ R-SIMs) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํ าหรับการใชสิทธิคร้ังสุดทาย บริษัทจะสง
จดหมายลงทะเบียนถึงผูถือใบส ําคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือใบส ําคัญแสดงสิทธ ิ ณ วันปด
สมุดทะเบียนคร้ังสุดทาย (21 วัน กอนวันใชสิทธิคร้ังสุดทาย)

1.8! วันท่ีใชสิทธิ

วันทํ าการสุดทายของบริษัท ในแตละไตรมาส (หรอืวันทํ าการสุดทายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม)
ตลอดอายุของใบส ําคัญแสดงสิทธ ิ 5 ป ยกเวนวันใชสิทธิคร้ังสุดทาย ท้ังน้ี วันใชสิทธิครั้งแรกและวันใชสิทธิครั้งสุดทายของ
การใชสิทธิตรงกับวันท่ี 28 มิถุนายน 2545 และ 3 มิถุนายน 2550 ตามลํ าดับ บริษัทจะไมมีการปดสมุดทะเบียนเพ่ือพักการ
โอนสิทธิใบส ําคัญแสดงสิทธ ิยกเวนในกรณีดังตอไปน้ี

การใชสิทธิครั้งสุดทายจะมีการปดสมุดทะเบียน 21 วัน กอนวันครบกํ าหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทาย และตลาดหลักทรัพยจะ
ทํ าการขึ้นเครื่องหมาย SP (หามการซื้อขาย) ลวงหนา 3 วันทํ าการกอนวันปดสมุดทะเบียน

ในกรณีวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสํ าคัญแสดงสิทธ ิ ตรงกับวันหยุดทํ าการของธนาคารพาณชิยใหเลือ่นเปนวันทํ าการ
ถัดไป   หากวันใชสิทธิตรงกับวันหยุดทํ าการของนายทะเบียนหุนใหเล่ือนการใชสิทธิดังกลาวเปนวันทํ าการถัดไป

1.9! นายทะเบียนของใบส ําคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด
ช้ัน 4, 6 และ 7 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เลขที่ 62  ถนนรัชดาภิเษก   แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย   กรงุเทพมหานคร 10110
โทรศัพท +66 (0) 2359-1200   
โทรสาร   +66 (0) 2359-1259
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นายทะเบียนของใบสํ าคัญแสดงสิทธ ิ จะรับผิดชอบตอการปดสมุดทะเบียนผูถือใบส ําคัญแสดงสิทธ ิ ซ่ึงในสมุดทะเบียนจะ
ตองประกอบดวย ชื่อเต็ม สัญชาติและที่อยูของผูถือใบส ําคัญแสดงสิทธ ิ และรายละเอียดอื่นๆ ท่ีศูนยรับฝากหลักทรัพยจะ
กํ าหนด   ในกรณีขอมูลไมตรงกันจะถือวาสมุดทะเบียนผูถือใบส ําคัญแสดงสิทธิเปนขอมูลที่ถูกตอง

ผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิมีหนาท่ีในการแจงการเปลี่ยนแปลงหรือขอผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกสมุดทะเบียน 
ใบสํ าคัญแสดงสิทธ ิและนายทะเบียนจะเปลี่ยนแปลงหรือการแกไขขอผิดพลาดดังกลาว

บริษัท ขอสงวนสิทธใินการเปลีย่นนายทะเบียนใบสํ าคัญแสดงสิทธ ิ    โดยจะทํ าการแจงใหแกผูถือใบส ําคัญแสดงสิทธิทราบ
กอนลวงหนา

1.10! วิธีการและสถานท่ีติดตอในการใชสิทธิแปลงสภาพ

1.10.1 สถานท่ีติดตอในการใชสิทธิ
ฝายบัญชีและการเงิน
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํ ากัด (มหาชน)
ท่ีต้ังส ํานักงานใหญ ช้ัน 13/1 หอง 1308 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร
เลขท่ี   175  ถนนสาทรใต  แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร
กรงุเทพมหานคร 10120
โทรศัพท  +66 (0) 2679-6565
โทรสาร +66 (0) 2679-6569

ผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธสิามารถขอรบัใบแจงความจํ านงการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญไดท่ีบริษัท ในระหวางระยะเวลา
แจงความจํ านงในการใชสิทธิหรือระยะเวลาแจงความจํ านงในการใชสิทธิคร้ังสุดทาย

ในกรณีที่ใบสํ าคัญแสดงสิทธิอยูในระบบไรใบหุน (Scripless) ผูถือใบส ําคัญแสดงสิทธิที่ตองการใชสิทธิตองแจง
ความจํ านงและกรอกแบบคํ าขอเพื่อขอถอนใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อใหออกใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิตามที่
ตลาดหลักทรัพยฯ กํ าหนด โดยย่ืนตอบริษัทหลักทรัพยท่ีทํ าหนาท่ีเปนนายหนาซ้ือขายหลักทรัพย (Broker) ของ
ตน และบริษัทหลกัทรัพยดังกลาวจะดํ าเนินการแจงกับบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด เพื่อขอ
ถอนใบสํ าคัญแสดงสิทธิน ําไปใชเปนหลักฐานประกอบการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญกับบริษัท เพื่อดํ าเนินการใชสทิธิ
ตามท่ีระบุไวขางตน

1.10.2 ผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญ จะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขการแจงความจํ านงในการใช
สิทธิ โดยดํ าเนินการและสงเอกสารดังตอไปนี้ใหแกบริษัท ตามสถานท่ีติดตอขางตน

(ก)! ใบแจงความจํ านงในการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญท่ีไดกรอกขอความถูกตองชัดเจนและครบถวนแลวทุกรายการ

(ข)! หลักฐานใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนตามแบบที่ตลาดหลักทรัพยฯ กํ าหนด ตามจํ านวนท่ีระบุอยูใน
ใบแจงความจํ านงการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญและหนังสือมอบอํ านาจใหผูอื่นมารับใบสํ าคัญแสดงสิทธิใบใหม   
สํ าหรับใบสํ าคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิ (ถามี)
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(ค)! ชํ าระเงินตามจํ านวนในการใชสิทธิตามท่ีระบุในใบแจงความจํ านงการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ โดยผูถือ 
ใบสํ าคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะตองชํ าระเงินเปนเช็ค ดราฟท ต๋ัวแลกเงินธนาคาร 
หรือคํ าสั่งจายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บไดในเขตกรุงเทพมหานคร โดยลงวันท่ีตามวันท่ีจองซ้ือและ 
ขีดครอมเฉพาะสั่งจาย    “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น 
จํ ากัด (มหาชน)”   ทั้งนี้การใชสิทธิซื้อหุนสามัญดังกลาวจะสมบูรณตอเมื่อบริษัท ไดเรียกเก็บเงินจํ านวน
ดังกลาวไดแลวเทานั้น หากเรียกเก็บเงินไมไดดวยเหตุใดๆ ที่ผูถือใบส ําคัญแสดงสิทธิตองรับผิดชอบใหถือวา
ผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริษัทตกลงใหถือเปนการยกเลิกการขอใชสิทธใินครัง้น้ัน 
แตท้ังน้ีไมเปนการตัดสิทธิท่ีจะใชสิทธิซ้ือหุนสามัญในครั้งตอไปเวนแตเปนการยกเลิกการใชสิทธิในครั้ง 
สุดทายใหถือวาหมดสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญตามใบสํ าคัญแสดงสิทธิดังกลาวอีกตอไป

นอกจากน้ี บรษัิทจะจัดใหมีบัญชีธนาคารเฉพาะ สํ าหรับกรณีที่ผูถือใบส ําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคที่จะช ําระ
เงินตามจํ านวนการใชสิทธิโดยผานบัญชีธนาคารโดยตรง โดยผูถือใบส ําคัญแสดงสิทธิจะตองสงเอกสารการ
ชํ าระเงินตนฉบับใหแกบริษัท

(ง)! หลักฐานประกอบการจองซ้ือ

1)! บุคคลสัญชาติไทย : สํ าเนาบัตรประชาชน พรอมรับรองสํ าเนาถูกตอง
2)! บุคคลตางดาว : สํ าเนาหนังสอืเดินทาง พรอมรับรองสํ าเนาถูกตอง
3)! นิติบุคคลในประเทศ : สํ าเนาหนังสือรับรองบริษัทพรอมรับรองสํ าเนาถูกตองและเอกสาร

หลักฐานของผูมีอํ านาจลงลายมือช่ือ  ตาม 1) หรอื 2) พรอมรับรอง
สํ าเนาถูกตอง

4)! นิติบุคคลตางประเทศ : สํ าเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public พรอมรับ
รองสํ าเนาถูกตองและเอกสารหลักฐานของผูมีอํ านาจลงลายมือช่ือ
ตาม 1) หรอื 2)  พรอมรับรองสํ าเนาถูกตอง

1.10.3 จํ านวนหนวยของใบสํ าคัญแสดงสิทธิที่ขอใชสิทธิซื้อหุนสามัญ จะตองเปนจํ านวนเต็มเทาน้ัน โดยอตัราการใชสิทธิ
เทากับใบสํ าคัญแสดงสิทธิหน่ึงหนวยตอหุนสามัญหน่ึงหุน  เวนแตการปรับสิทธิตาม 1.11

ผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิจะเปนผูรับภาระคาอากรแสตมปที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการใชสิทธิตามใบส ําคัญแสดงสิทธิ
เพื่อซื้อหุนสามัญ

1.10.4 จํ านวนหุนสามัญท่ีออกเมื่อมีการใชสิทธิ จะคํ านวณโดยการนํ าจํ านวนเงินในการใชสิทธิซ่ึงผู ถือใบสํ าคัญ 
แสดงสิทธิไดชํ าระตามท่ีกลาวขางตน หารดวยราคาการใชสิทธิในขณะที่มีการใชสิทธินั้น โดยบริษัทจะออกหุน
สามัญเปนจํ านวนเต็มไมเกินจํ านวนหนวยของใบส ําคัญแสดงสิทธิคูณดวยอัตราการใชสิทธ ิ หากมีการปรับราคา
การใชสิทธิและ/หรืออัตราการใชสิทธิแลว ทํ าใหมีเศษเหลืออยูจากการคํ านวณดังกลาว บริษัทจะไมนํ าเศษ 
ดังกลาวมาคิดคํ านวณและจะชํ าระเงินท่ีเหลือจากการใชสิทธิดังกลาวคืนใหแกผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิโดยทาง
ไปรษณียลงทะเบียนภายใน 30 วัน นับจากวันกํ าหนดการใชสิทธิในแตละคร้ังโดยไมมีดอกเบ้ีย
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1.10.5 หากบริษัทไดรับหลักฐานใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือจํ านวนเงินท่ีบริษัทไดรับชํ าระไมครบตามจํ านวนท่ีระบุไวในใบ
แจงความจํ านงในการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ หรือบริษัทตรวจสอบไดวาขอความที่ผูถือใบส ําคัญแสดงสิทธิกรอก
ลงในใบแจงความจํ านงในการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญน้ันไมครบถวนหรือไมถูกตอง ผูถือใบส ําคัญแสดงสิทธิจะตอง
ทํ าการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลา 5 วันทํ าการภายหลังวันใชสิทธิในแตละคร้ัง หากผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิ
ไมทํ าการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจะถือวาการแจงความจํ านงในการใชสิทธิในคร้ังน้ัน
สิ้นสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธ ิ และบริษัทจะจัดสงเงินที่ไดรับ และใบส ําคัญแสดงสิทธิคืนใหแกผูถือใบส ําคัญ
แสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกํ าหนดการใชสิทธิ  โดยไมมีดอกเบ้ียใหไมวาในกรณีใดๆ

ในกรณีท่ีผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิช ําระจํ านวนเงินในการใชสทิธิไมครบถวน บริษัทมีสิทธิท่ีจะดํ าเนินการประการ
ใดประการหนึ่งตอไปนี ้ตามที่ผูถือใบส ําคัญแสดงสิทธิเลือกไวในใบแจงความจํ านง

(ก)! ถือวาการแจงความจํ านงในการใชสิทธิในคร้ังน้ันส้ินสภาพลงโดยไมมีการใช หรอื

(ข)! ถือวาจํ านวนหุนสามัญท่ีจองซื้อมีจ ํานวนเทากับจํ านวนท่ีจะไดรับตามจํ านวนเงินในการใชสทิธ ิ ซ่ึงบริษัทได
รับชํ าระไวจรงิตามราคาการใชสทิธิในขณะน้ัน หรอื

(ค)! ใหผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิชํ าระเงินเพิ่มเติมตามจํ านวนท่ีประสงคจะใชสิทธิใหครบถวนภายในระยะเวลา
แจงความจํ านงในการใชสิทธิในครั้งนั้น หากบริษัทไมไดรบัเงินครบตามจํ านวนในการใชสิทธภิายในระยะ
เวลาดังกลาว บรษัิทจะถือวาการแจงความจํ านงในการใชสิทธิในคร้ังน้ันส้ินสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ

ในกรณีตามขอ (ก) และ (ค) บริษัท จะสงเงินที่ไดรับไวและใบส ําคัญแสดงสิทธหิรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิ
ซ่ึงบริษัทถือวาไมมีการใชสิทธิดังกลาวคืนใหแกผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 วัน
นับจากวันถัดจากวันกํ าหนดการใชสิทธิโดยไมมีดอกเบ้ีย

ในกรณีขอ (ข) บริษัทจะสงมอบใบส ําคัญแสดงสิทธิสวนที่เหลือในกรณีที่บริษัท ถือวามีการใชสิทธิเพียงบางสวน
คืนใหกับผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 30 วันนับจากวันถัดจากวันกํ าหนดการใชสิทธิ
โดยไมมีดอกเบ้ีย อยางไรก็ดี ใบส ําคัญแสดงสิทธิท่ียังไมมีการใชสิทธิดังกลาว  ยังมีผลใชตอไปจนถึงวันกํ าหนด
การใชสิทธิครั้งสุดทาย

อยางไรก็ตาม ใบส ําคัญแสดงสิทธิท่ียังไมมีการใชสิทธิดังกลาวจะหมดอายุถาเปนการเหลือจากการใชสิทธิคร้ังสุด
ทาย

1.10.6 เมื่อผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจงความจ ํานงการใชสทิธิ
ซ้ือหุนสามัญ กลาวคือ ไดสงมอบทั้งใบส ําคัญแสดงสิทธ ิใบแจงความจํ านงการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ และชํ าระเงิน
คาจองซื้อหุนสามัญถูกตองและครบถวนสมบูรณ ผูถือใบส ําคัญแสดงสิทธิจะไมสามารถเพิกถอนการใชสิทธิได

1.10.7 เมื่อพนกํ าหนดวันใชสิทธิคร้ังสุดทายแลว    แตผูถือใบส ําคัญแสดงสิทธิยังมิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใชสิทธิที่
กํ าหนดไวอยางครบถวน ใหถือวาใบสํ าคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ และผูถือใบส ําคัญ
แสดงสิทธิจะใชสิทธิไมไดอีกเมื่อพนก ําหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทาย
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1.10.8 ในกรณีท่ีผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิสงมอบใบสํ าคัญแสดงสิทธิเปนจํ านวนมากกวาจํ านวนท่ีประสงคจะใชสิทธิ 
บริษัทจะสงใบส ําคัญแสดงสิทธิใบใหม โดยมีจํ านวนของใบส ําคัญแสดงสิทธิที่ลดลงใหแกผูถือใบส ําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาว หากใบส ําคัญแสดงสิทธินั้นอยูในระบบใบหุน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวัน 
ใชสิทธิน้ัน ๆ และจะทํ าการยกเลิกใบสํ าคัญแสดงสิทธิใบเกา

1.10.9 บริษัทจะย่ืนขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชํ าระแลวของบรษัิท ตอกระทรวงพาณิชยตามจํ านวนหุนสามัญท่ีออก
ใหมสํ าหรับการใชสิทธิในแตละครั้งภายใน 14 วันนับต้ังแตวันท่ีบริษัทไดรับชํ าระคาหุนตามจํ านวนท่ีมีการใชสิทธิ
แตละครั้ง และบริษัทจะดํ าเนินการจดทะเบียนผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิที่ไดใชสิทธินั้น เขาเปนผูถือหุนสามัญของ
บริษัทในสมุดทะเบียนผูถือหุนตามจํ านวนหุนสามัญท่ีคํ านวณไดจากการใชสิทธิในคร้ังน้ัน

1.10.10 ในกรณีท่ีหุนสามัญท่ีส ํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิมีไมเพียงพอ บริษัทจะดํ าเนินการชดใชคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนให
แกผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิที่ไมสามารถใชสิทธิได อยางไรก็ตาม บริษัทจะไมชดใชคาเสียหายใหแกผูถือใบสํ าคัญ
แสดงสิทธิท่ีไมสามารถใชสิทธิได ถึงแมวาจะมีหุนสามัญเพียงพอก็ตาม (เชน ผูถือใบส ําคัญแสดงสิทธิตางดาวท่ีไม
สามารถใชสิทธิเพราะถูกจํ ากัดสิทธิตามสัดสวนการถือหุนที่ระบุในขอบังคับของบริษัท)

1.10.11 การออกและสงมอบหุนสามัญออกใหม ช่ือท่ีจะระบุในหุนสามัญออกใหมจะใชช่ือเดียวกับช่ือท่ีปรากฏอยูในแบบ
แสดงความจํ านงการใชสิทธ ิ โดยบริษัทจะจัดสงใบหุนไปยังผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธ ิ ตามท่ีอยูท่ีไดระบุไวในแบบ
แสดงความจํ านงการใชสิทธิโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับภายใน 45 วัน นับจากวันกํ าหนดการใชสิทธแิต
ละครั้ง อยางไรก็ตาม บริษัทอาจตกลงกับผูถือใบส ําคัญแสดงสิทธิลวงหนาใหบริษัท เก็บใบหุนสามัญน้ันไวท่ี
บริษัทเพื่อใหผูถือใบส ําคัญแสดงสิทธิหรือตัวแทนมารับไปดวยตนเองก็ได โดยจะตองด ําเนินการตามท่ีทางบริษัท
กํ าหนด บริษัทอาจออกใบหุนในระบบใบหุนและระบบไรใบหุน (Scripless) หากบริษัทจะออกหุนสามัญโดยระบบ
ไรใบหุน บริษัทจะดํ าเนินการเม่ือศูนยรับฝากหลักทรัพยยอมรับเปนนายทะเบียนหลักทรัพยใหกับผูถือใบสํ าคัญ
แสดงสิทธิแลว

1.11 เงื่อนไขการปรับสทิธิใบสํ าคัญแสดงสิทธิ

1.11.1 บริษัทตองดํ าเนินการปรบัราคาการใชสิทธแิละอัตราการใชสทิธิ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรักษาผลประโยชน ผลตอบ
แทนของผูถือใบส ําคัญแสดงสิทธิไมใหดอยไปกวาเดิม เมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งดังตอไปนี้

(ก) เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัท  อันเปนผลมาจากการรวมหรือการแบงแยก
หุนสามัญที่ไดออกแลวของบริษัท

(ข) เมื่อบริษัทจายปนผลท้ังหมดหรือบางสวนเปนหุนสามัญใหแกผูถือหุนของบริษัท

(ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหุนสามัญแกผูถือหุนเดิมและ/หรือประชาชนท่ัวไป ในราคาเฉลี่ยตอหุนของหุนสามัญที่
ออกใหมท่ีคํ านวณไดต่ํ ากวา “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท” เกินกวารอยละ 10

(ง) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ใหแกผูถือหุนเดิมและ/หรือประชาชนท่ัวไป โดยหลักทรัพยน้ัน
ใหสิทธิแกผูถือหลักทรัพยในการใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ หรือใชสิทธิซื้อหุนสามัญ เชน หุนกู
แปลงสภาพ ใบส ําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ โดยราคาเฉลี่ยตอหุนของหุนสามัญที่จะออกใหมเพื่อรอง
รับสิทธิดังกลาวต่ํ ากวา “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท” เกินกวารอยละ 10

(จ) เมื่อบริษัทจายเงินปนผลเปนเงินเกินกวาอัตรารอยละ 70 ของกํ าไรสทุธ ิหลงัหักภาษีเงินไดของบริษัทสํ าหรับ
การดํ าเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ระหวางป 2545 ถึงป 2549
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(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณใดๆ อันทํ าใหผูถือใบส ําคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชนใดๆ อันพึงได โดยท่ี
เหตุการณใดๆ น้ันไมไดกํ าหนดอยูในขอ (ก) ถึง (จ)

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํ ากัด (มหาชน) ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินของบรษัิท  ไดทํ าการศึกษาขอมูลแลวและ
เห็นวา ในกรณีที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญและการเปลี่ยนแปลงอัตราการใชสิทธิที่
จะซ้ือหุนสามัญ รวมท้ังวิธีการค ํานวณถึงการเปล่ียนแปลงดังกลาวตามท่ีระบุตอไปน้ี มิไดทํ าใหผลตอบแทนใดๆ ท่ี
ผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิจะไดรับเมื่อมีการใชสิทธิตามใบส ําคัญแสดงสิทธิดอยไปกวาเดิม

บริษัทจะดํ าเนินการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธ ิ ซ่ึงยังคงทํ าใหผูถือใบส ําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนได
รับสิทธิในการซ้ือหุนรองรับไมดอยไปกวาสิทธิที่ก ําหนด  ในกรณีตางๆ ดังกลาวขางตนตามสูตรและวิธีการค ํานวณ
ดังตอไปนี้

(ก) เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัท  อันเปนผลมาจากการรวมหรือการแบงแยก
หุนสามัญที่ไดออกแลวของบริษัท

การเปลี่ยนราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธ ิ จะมีผลบังคับทันที นับต้ังแตวันท่ีมีการเปล่ียนแปลง
มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัท เพื่อใหผูถือใบส ําคัญแสดงสิทธิไดรับหุนตามจํ านวนท่ีคํ านวณได
ตามสูตรและประเภทเชนเดียวกับหุนสามัญของบริษัทที่ออกภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว

1. ราคาการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการค ํานวณ ดังน้ี

Price 1 = Price 0 [ Par 1 ]
    [ Par 0 ]

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

                     [ Par 1 ]

โดยท่ี Price 1 คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง
Price 0 คือ       ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง
Ratio 1 คือ       อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0 คือ       อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
Par   1 คือ       มูลคาท่ีตราไวใหมหลังการเปล่ียนแปลง
Par   0 คือ       มูลคาท่ีตราไวเดิมกอนการเปล่ียนแปลง

(ข) เมื่อบริษัทจายปนผลท้ังหมดหรือบางสวนเปนหุนสามัญใหแกผูถือหุนของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธ ิ จะมีผลบังคับทันทีต้ังแตวันแรกท่ีผูซ้ือหุนสามัญไมมี
สิทธิในการรับหุนปนผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XD)

1. ราคาการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการค ํานวณ ดังน้ี
Price 1 = Price 0 [      A1      ]

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

       [   A1    ]

โดยท่ี Price 1 คือ     ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง
Price 0 คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1 คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0 คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
A1 คือ จํ านวนหุนสามัญ ท่ีไดเรียกชํ าระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนปดสมุดทะเบียน

ผูถือหุนสามัญเพื่อสิทธิการรับหุนปนผล
B1 คือ จํ านวนหุนสามัญที่ออกใหมในรูปแบบของหุนสามัญปนผล

(ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหุนสามัญตอผูถือหุนเดิมและ/หรือประชาชนท่ัวไปในราคาเฉลี่ยตอหุนของหุนสามัญท่ี
ออกใหมท่ีคํ านวณไดต่ํ ากวา “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท” เกินกวา รอยละ 10

การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธ ิ จะมีผลบังคับทันทีต้ังแตวันแรกท่ีผูซ้ือหุนสามัญจะ
ไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหม (วันแรกท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยประกาศข้ึน
เครื่องหมาย XR) สํ าหรับกรณีท่ีเปนการเสนอขายใหผูถือหุนเดิม (Rights Issue)  และ/หรอืวันแรกของการ
เสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหมแกประชาชนท่ัวไปแลวแตกรณี

ราคาเฉลี่ยตอหุนของหุนสามัญท่ีออกใหมคํ านวณไดจากจํ านวนเงินท้ังสิ้นท่ีบริษัทจะไดรับจากการเสนอ
ขายหุนหารดวยจํ านวนหุนสามัญท้ังส้ินท่ีออกใหมในคร้ังน้ัน

“ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท” ไดกํ าหนดไวเทากับ “ราคาตลาดเฉล่ียถวงน้ํ าหนักตอหุนของหุน
สามัญของบรษัิท” โดยท่ี “ราคาตลาดเฉล่ียถวงน้ํ าหนักตอหุนของหุนสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลคาการ
ซ้ือขายหุนสามัญท้ังหมดของบริษัทหารดวยจํ านวนหุนสามัญของบริษัท ท่ีทํ าการซ้ือขายท้ังหมดในตลาด
หลักทรพัยแหงประเทศไทยในระหวางระยะเวลา 5 วันทํ าการ (วันท่ีเปดทํ าการซ้ือขายของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ) ติดตอกันกอนวันท่ีใชในการคํ านวณ

ในกรณีท่ีไมสามารถหา “ราคาตลาดหุนสามัญของบริษัท ” เน่ืองจากหุนสามัญของบริษัทไมมีการซ้ือขายใน
ชวงเวลาดังกลาว บริษัทจะทํ าการกํ าหนดราคายุติธรรมเพ่ือใชในการคํ านวณแทน

คํ าวา “วันท่ีใชในการคํ านวณ” หมายถึง วันแรกท่ีผูซ้ือหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซ้ือหุนสามัญท่ี
ออกใหมสํ าหรับกรณีท่ีเปนการเสนอขายใหกับผูถือหุนเดิม (Rights Issue) และ/หรอื วันแรกของการเสนอ
ขายหุนสามัญท่ีออกใหมแกประชาชนท่ัวไป สํ าหรับกรณีท่ีเปนการเสนอขายตอประชาชนท่ัวไป และ/หรือวัน
แรกท่ีผูซ้ือหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิหุนปนผล

1. ราคาการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการค ํานวณ ดังน้ี
Price 1 = Price 0 [ (A2xMP)+B2X ]

 [ MP (A2 + B2) ]

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

           [ (A2 x MP)+B2X ]
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โดยท่ี Price 1 คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง
Price 0 คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1 คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง

 Ratio 0 คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
      MP คือ “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลคาการซ้ือขายหุนสามัญ

ท้ังหมดของบริษัทหารดวยจํ านวนหุนสามัญของบริษัท ท่ีทํ าการซ้ือขายท้ังหมด
ในตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทยในระหวางระยะเวลา 5 วันทํ าการติดตอ
กันกอนวันท่ีใชในการคํ านวณ

     A2 คือ จํ านวนหุนสามัญท่ีไดเรียกชํ าระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนปดสมุดทะเบียนผูถือ
หุนและ/หรือกอนวันแรกของการเสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหมใหแกประชาชน
ท่ัวไปส ําหรับการจายเงินปนผล

B2 คือ จํ านวนหุนสามัญท่ีออกใหมท้ังท่ีเสนอขายแกผูถือหุนเดิมและ/หรือเสนอขาย
แกประชาชนท่ัวไป

B2X คือ จํ านวนเงินท่ีจะไดรับภายหลงัจากการหักคาใชจาย (ถามี) จากการออกหุน
สามัญท่ีออกใหม ท่ีการเสนอขายใหผู  ถือหุ นเดิมและ/หรือเสนอขายแก 
ประชาชนท่ัวไป

(ง) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ใหกับผูถือหุนเดิมและ/หรือประชาชนท่ัวไป โดยหลักทรัพยน้ัน
ใหสิทธิแกผูถือหลักทรัพยในการใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญหรือใชสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ เชน หุนกู
แปลงสภาพ ใบส ําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ โดยราคาเฉลี่ยตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหมเพื่อรองรับ
สิทธิดังกลาวต่ํ ากวา “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท ” เกินกวารอยละ 10

การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธ ิ จะมีผลบังคับทันทีต้ังแตวันแรกท่ีผูซ้ือหุนสามัญจะ
ไมไดรับการใชสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพยที่ออกใหมใดๆ ที่ใหสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญ
(วันแรกท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยประกาศข้ึนเคร่ืองหมาย XR) สํ าหรับกรณีที่เปนการเสนอขาย
ใหผูถือหุนเดิม (Rights Issue) และ/หรอื วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ท่ีใหสิทธิท่ีจะ
แปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญแกประชาชนท่ัวไปแลวแตกรณี

ราคาเฉลี่ยตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหมคํ านวณไดจากจํ านวนเงินท่ีไดรับจากการออกหลักทรัพยใดๆ ท่ีมี
สิทธิในการแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญรวมกับเงินท่ีจะไดรับจากการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญน้ัน ถามกีาร
ใชสิทธิท้ังหมดหารดวยจํ านวนหุนทั้งสิ้นที่ตองออกใหมเพื่อรองรับการใชสิทธินั้น

ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท  และฐานของมูลคาหุนท่ีตราไว ซ่ึงจะใชเปรียบเทียบและมีความหมาย
เชนเดียวกับ รายละเอียดในขอ (ค) ขางตน

คํ าวา “วันท่ีใชในการคํ านวณ” หมายถึง วันแรกท่ีผูซ้ือหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซ้ือหลักทรัพยท่ี
ออกใหมใดๆ ที่ใหสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญ สํ าหรับกรณีท่ีเปนการเสนอขายหลักทรัพย
ดังกลาวใหกับผูถือหุนเดิม (Rights Issue) และ/หรอืวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ท่ีให
สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญแกประชาชนท่ัวไป    สํ าหรับกรณีท่ีเปนการเสนอขายหลักทรัพย
ดังกลาวตอประชาชนท่ัวไป
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1. ราคาการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการค ํานวณ ดังน้ี
Price 1 = Price 0  [ (A3xMP)+B3X ]

                                     [ MP (A3 + B3) ]

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

              [(A3xMP)+B3X ]

โดยท่ี Price 1 คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง
Price 0 คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1 คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0  คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
MP      คือ “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลคาการซ้ือขายหุนสามัญ

ท้ังหมดของบริษัทหารดวยจํ านวนหุนสามัญของบริษัท ท่ีทํ าการซ้ือขายท้ังหมด
ในตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทยในระหวางระยะเวลา 5 วันทํ าการติดตอ
กันกอนวันท่ีใชในการคํ านวณ

A3    คือ จํ านวนหุนสามัญท่ีไดเรียกชํ าระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนปดสมุดทะเบียนผูถือ
หุนเพื่อการจองซ้ือหลักทรัพยท่ีออกใหมท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเปน
หุนสามัญได และ/หรอื กอนวันแรกของระยะเวลาการเสนอขายหลักทรัพยท่ี
ออกใหมใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญไดตอประชาชน
ท่ัวไป

B3 คือ จํ านวนหุนสามัญที่ออกใหม เพื่อรองรับการใชสิทธิของหลักทรัพยใดๆ ซ่ึงจะ
สามารถแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญ ที่จะเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม
และประชาชนท่ัวไปแลวแตกรณี

B3X คือ จํ านวนเงินที่บริษัท จะไดรับภายหลังจากการหักคาใชจาย (ถามี) จากการออก
หลักทรัพยใดๆ ที่มีสิทธิในการแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญท่ีเสนอขายให
ผูถือหุนเดิมและ/หรอืเสนอขายแกประชาชนท่ัวไป รวมกับเงินท่ีจะไดรับจาก
การใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ

(จ) เมื่อบริษัทจายเงินปนผลเปนเงินเกินกวาอัตรารอยละ 70 ของกํ าไรสทุธิหลงัหักภาษีเงินไดของบริษัท สํ าหรับ
การดํ าเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ระหวางป 2545 ถึงป 2549

การคํ านวณอัตรารอยละของเงินปนผลที่จายใหกับผูถือหุนใหค ํานวณโดยนํ าเงินปนผลท่ีจายออกจริง ใน
รอบระยะเวลาบัญชีในแตละปดังกลาว หารดวยกํ าไรสทุธิหลงัหักภาษีเงินไดของผลการดํ าเนินงานของรอบ
ระยะเวลาบัญชีน้ัน การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธ ิ (หรือปรับจํ านวนหนวยใบส ําคัญ
แสดงสิทธิแทนอตัราการใชสิทธิ) จะมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญไมมีสิทธิในการรับเงิน
ปนผลน้ัน (วันแรกท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยประกาศข้ึนเคร่ืองหมาย XD)

1. ราคาการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการค ํานวณ ดังน้ี
Price 1 = Price 0 [ MP - (D - R) ]

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

              [ MP - (D - R) ]

โดยท่ี Price 1 คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง
Price 0 คือ       ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง
Ratio 1 คือ       อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0  คือ       อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
MP คือ  “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลคาการซ้ือขายหุนสามัญ

ท้ังหมดของบริษัทหารดวยจํ านวนหุนสามัญของบริษัท ท่ีทํ าการซ้ือขายท้ังหมด
ในตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทยในระหวางระยะเวลา 5 วันทํ าการติดตอ
กันกอนวันท่ีใชในการคํ านวณ

D คือ เงินปนผลตอหุนที่จายจริงแกผูถือหุน
R            คือ เงินปนผลตอหุน ที่จะจายในอัตรารอยละ 70 โดยคํ านวณจากกํ าไร  สุทธิหลัง

หักภาษีเงินไดหารดวยจํ านวนหุนท้ังหมดท่ีมีสิทธิไดรับเงินปนผล

ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทและฐานของมูลคาที่ตราไว ซ่ึงจะใชเปรียบเทียบใหใชและมีความหมาย
เชนเดียวกับ รายละเอียดในขอ (ค) ขางตน

คํ าวา “วันท่ีใชในการคํ านวณ” หมายถึง วันแรกท่ีผูซ้ือหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในเงินปนผล

(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณใดๆ อันทํ าใหผูถือใบส ําคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชนใดๆ อันพึงได โดยท่ี
เหตุการณใดๆ น้ัน ไมไดกํ าหนดอยูในขอ (ก) ถึง (จ) ใหบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน  จํ ากัด
(มหาชน)  และบริษัทหลกัทรพัย ซีมิโก จํ ากัด (มหาชน)  ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินจะรวมกันพิจารณา
เพื่อกํ าหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและ/หรืออัตราการใชสิทธิใหมอยางเปนธรรม และไมทํ าให
ผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิไดรับผลประโยชนดอยไปจากเดิม โดยใหถือวาผลการพิจารณาน้ันเปนท่ีสุด และให
บริษัทแจงใหสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทราบถึงรายละเอียดดังกลาว
ดวยภายใน 15 วันนับจากวันท่ีเกิดเหตุการณท่ีตองทํ าใหปรบัสิทธิ

1.11.2 นอกจากน้ี บริษัทอาจใชการปรับจํ านวนหนวยใบส ําคัญแสดงสิทธแิทนอตัราการใชสิทธิ อยางไรก็ตาม หากบริษัท
จะใชวิธีใดวิธีหน่ึงจะทํ าการแจงเปนลายลักษณอักษรเรื่องการปรับใชสิทธิใหกับผูถือใบส ําคัญแสดงสิทธิทราบ

1.11.3 การคํ านวณการเปลีย่นแปลงราคาการใชสทิธิและอตัราการใชสิทธติามขอ (ก) ถึง (ฉ) เปนอิสระตอกัน และจะ
คํ านวณการเปลี่ยนแปลงตามลํ าดับเหตุการณตางๆ กอนหลังเปรียบเทียบกับ “ราคาตลาดของหุนสามัญของ
บริษัท” สํ าหรับกรณีท่ีเหตุการณตางๆ เกิดขึ้นพรอมกัน ใหคํ านวณการเปลีย่นแปลงเรยีงตามลํ าดับดังน้ี คือ (ก)
(ข) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ) โดยในแตละล ําดับคร้ังท่ีคํ านวณการเปลีย่นแปลงใหคงสภาพของราคาการใชสทิธิเปนทศ
นิยม 3 ตํ าแหนงและอัตราการใชสทิธิเปนทศนิยม 5 ตํ าแหนง ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทซึ่งจะใชเปรียบ
เทียบใหใชและมีความหมายเชนเดียวกับรายละเอียดในขอ(ค) ขางตน
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1.11.4 การคํ านวณเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอ (ก) ถึง (ฉ) จะไมมีการเปล่ียนแปลงซ่ึงทํ า
ใหราคาการใชสิทธิใหมสูงขึ้นและ/หรืออัตราการใชสิทธิลดลง เวนแตกรณีการรวมหุน ในกรณีท่ีหุนสามัญท่ีเกิด
จากการใชสิทธิตามจํ านวนใบสํ าคัญแสดงสิทธขิองการแสดงความจํ านงการใชสิทธิในแตละครั้ง (ทศนิยม 5
ตํ าแหนงของอัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง) คํ านวณออกมาเปนเศษของหุนใหตัดเศษของหุนน้ันท้ิง
และหากราคาการใชสิทธิหลังการเปล่ียนแปลง (ทศนิยม 3 ตํ าแหนง) คูณกับจํ านวนหุนสามัญ ในการแสดงความ
จํ านงการใชสิทธิในรอบนั้นค ํานวณไดเปนเศษของบาทใหตัดเศษของบาทท้ิง

1.11.5 ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสทิธิดังกลาว มีผลทํ าใหราคาการใชสิทธิใหมมีราคาต่ํ ากวามลูคาท่ีตราไว
ของหุนสามัญของบริษัท ก็ใหใชราคาการใชสิทธิใหมดังกลาว เวนแตจะเปนกรณีท่ีกฎหมายหามมิใหบริษัทออก
หุนต่ํ ากวามูลคาที่ตราไว ใหถือเอามูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญของบริษัทเปนราคาการใชสิทธิใหม สวนอัตราการ
ใชสิทธิใหใชอัตราการใชสิทธิท่ีคํ านวณไดตาม (ก) ถึง (ฉ) เชนเดิม

1.11.6 สถานภาพของใบสํ าคัญแสดงสิทธิที่อยูระหวางวันที่ผูถือใบส ําคัญแสดงสิทธแิสดงความจํ านงใชสิทธิ และวันกอน
ท่ีกระทรวงพาณิชยจะรบัจดทะเบียนเพ่ิมทุนชํ าระแลว อันเน่ืองมาจากการใชสิทธติามใบส ําคัญแสดงสิทธิจะมี
สถานภาพและสิทธิเชนเดียวกับใบส ําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดแสดงความจํ านงใชสิทธิ และสถานภาพจะสิ้นสุดลง
ในวันท่ีกระทรวงพาณิชยไดรับจดทะเบียนเพ่ิมทุนชํ าระแลวอนัเน่ืองมาจากการใชสิทธติามใบสํ าคัญแสดงสิทธิขาง
ตนแลว

ในกรณีท่ีบริษัทมีการปรับราคาการใชสิทธิและ/หรืออัตราการใชสิทธิในชวงท่ีบริษัทยังไมไดนํ าหุนสามัญท่ีเกิดจาก
การใชสิทธิตามใบสํ าคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีไดทํ าการใช
สิทธิแลวจะไดรับการปรับสิทธิยอนหลัง โดยบริษัทจะดํ าเนินการออกหุนสามัญใหมเพิ่มเติมใหแกผูถือใบส ําคัญ
แสดงสิทธโิดยเร็วท่ีสุดตามจํ านวนท่ีผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิสมควรจะไดรับ   หากราคาท่ีไดปรับใหมน้ันมีผล
บังคับใชโดยหุนสามัญสวนท่ีเพ่ิมใหมอาจไดรับชากวาหุนสามัญท่ีไดรับกอนหนาน้ีแลวแตไมเกิน 45 วัน นับจาก
วันท่ีมีการปรับสิทธิ

1.11.7 หุนสามัญใหมท่ีเกิดจากการใชสิทธิของใบสํ าคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิและไดรับผลประโยชนอันพึงไดเหมือนหุน
สามัญเดิมท่ีออกและเรียกชํ าระเต็มมูลคาแลวของบริษัททุกประการเมื่อกระทรวงพาณิชยไดรับจดทะเบียนเพิ่มทุน
ชํ าระแลวของบรษัิท

1.11.8 การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิ    และอัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขที่ไดกํ าหนดไวขางตน บริษัทจะดํ าเนินการ
แจงผลการเปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคํ านวณและเหตุผลท่ีตองมีการเปลี่ยนแปลงดังกลาวให
สํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย     เพื่อแจง
ราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิที่กํ าหนดข้ึนมาใหม รวมทั้งขอเท็จจริงโดยยอของสาเหตุที่มีการปรับสิทธิ วิธี
การคํ านวณและวันที่ที่ปรับดังกลาวมีผลใชบังคับ โดยจะแจงภายใน 15 วัน นับต้ังแตวันท่ีเกิดเหตุการณ และ
บริษัทจะแจงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและ/หรืออัตราการใชสิทธิผานขาวตลาดหลักทรัพย 
(R-SIMs) ใหผูถือใบส ําคัญแสดงสิทธิทราบ  แตผูถือใบส ําคัญแสดงสิทธิเดิมจะไดรับสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคา
การใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิทุกประการ
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1.12 การชดใชคาเสียหาย กรณีท่ีบริษัทไมสามารถจัดใหมีหุนสามัญเพ่ือรองรับการใชสิทธิ

บริษัทจะชดใชคาเสียหายใหแกผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดดังนี้

1.12.1 บริษัทจะชดใชคาเสียหายใหเฉพาะผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีมาแจงความจํ านงท่ีจะใชสิทธิในวันกํ าหนดการใช
สิทธิแตละครั้ง ซ่ึงบริษัท ไมสามารถจัดใหมีหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิได ยกเวนกรณีตามท่ีระบุไวในขอ
จํ ากัดในการโอนใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธ ิ ตามหัวขอ 2.2.5

บริษัทจะจัดใหมีการปดสมุดทะเบียนผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบส ําคัญแสดงสิทธิภายใน 30 วัน
นับจากวันกํ าหนดการใชสิทธิที่บริษัทไมสามารถจัดใหมีหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิไดอยางเพียงพอ ท้ังน้ีเพ่ือ
ทํ าการตรวจสอบรายชื่อผูถือใบส ําคัญแสดงสิทธิเทานั้น     ซึ่งการปดสมุดทะเบียนผูถือใบส ําคัญแสดงสิทธินี้จะไม
มีผลกระทบตอราคาการซ้ือขายใบสํ าคัญแสดงสิทธิแตอยางใด

1.12.2 การชดใชคาเสียหายตามขอ  1.12.1    บริษัทจะชํ าระใหเปนเช็คระบุชื่อขีดครอมสั่งจายเฉพาะ และจะจัดสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับภายใน 15 วัน  นับจากวันปดสมุดทะเบียนผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิขางตน

1.12.3 การคํ านวณคาเสียหายที่บริษัทจะชดใชใหผูถือใบส ําคัญแสดงสิทธิตามขอ 1.12.1 มีสูตรการคํ านวณดังน้ี

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

โดยท่ี B คือ จํ านวนหุนสามัญท่ีไมสามารถจัดใหมีและ/หรือเพิ่มขึ้นตามอัตราการใชสิทธิที่
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นตอ 1 หนวย

MP คือ “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลคาการซ้ือขายหุนสามัญ
ท้ังหมดของบริษัทหารดวยจํ านวนหุนสามัญของบริษัท ท่ีทํ าการซ้ือขายท้ังหมดใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในระหวางระยะเวลา 5 วันทํ าการติดตอกันกอน
วันท่ีใชในการคํ านวณ ซ่ึงเปนราคาในวันท่ีทํ าการใชสทิธิ

Price 1 คือ ราคาการใชสิทธิซ่ึงกํ าหนดไวท่ี 5 บาทตอหุน หรือราคาการใชสิทธิตามเง่ือนไขการ
ปรับสิทธ ิหากมีการปรับราคาการใชสิทธิและ/หรืออัตราการใชสิทธิ

1.13 มติท่ีประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติการออกหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบส ําคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท  ครั้งที่  1/2544 ในวันท่ี 20 เมษายน 2544 มีมติอนุมัติจํ านวนหุนรองรับการใชสิทธิ
ไมเกิน 24,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 30 ของหุนท่ีจํ าหนายไดแลวท้ังหมดรวมกับจํ านวนหุนท่ีท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติ
ใหเสนอขายแกประชาชนท่ัวไป  โดยมอบอํ านาจใหคณะกรรมการบริษัทดํ าเนินการกํ าหนดรายละเอียดท่ีเก่ียวของ อาทิเชน
วัน เวลา วิธีการ ขั้นตอนปฏิบัต ิ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเก่ียวของตามความเหมาะสม รวมท้ังจํ านวนหุนสามัญ
และใบสํ าคัญแสดงสิทธิ

1.14 จํ านวนหุนสามัญที่รองรับเมื่อรวมกับจํ านวนหุนท่ีจัดสรรไวคร้ังอ่ืน

จํ านวนหุนรองรับการใชสิทธิรวมทั้งสิ้น 22,500,000 หุน คิดเปนรอยละ 30 ของหุนท่ีจํ าหนายไดแลวท้ังหมดรวมกับจํ านวน
หุนท่ีขออนุญาตเสนอขายแกประชาชนท่ัวไป
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1.15 การดํ าเนินการหากมีหุนสามัญที่เหลือจากการใชสิทธิตามใบสํ าคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งที่ 1/2544 ในวันท่ี 20 เมษายน 2544 ไดมีมติอนุมัติมอบอ ํานาจใหคณะกรรมการ
บริษัทดํ าเนินการจัดสรรหุนสามัญท่ีเหลือจากการใชสิทธิตามใบสํ าคัญแสดงสิทธ ิ (ถามี) ตามท่ีเห็นสมควร ท้ังน้ี
คณะกรรมการจะเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาจัดสรรหุนสามัญท่ีเหลือจากการใชสิทธิตามใบส ําคัญแสดงสิทธิตอไป 
ท้ังน้ีใหเปนไปตามขอกํ าหนด เงื่อนไข และวิธีการที่เกี่ยวของตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
สํ านักงาน ก.ล.ต.

1.16 ตลาดรองของใบสํ าคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย

บริษัทจะนํ าใบสํ าคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี ้  เขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ภายใน 45 วันนับจาก
วันท่ีบริษัทไดดํ าเนินการจัดสรรใบสํ าคัญแสดงสิทธิเสร็จสิ้นลง ซ่ึงบริษัทมีความเช่ือม่ันวาใบสํ าคัญแสดงสิทธิดังกลาวมี
คุณสมบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยเรื่องการจดทะเบียนและการเพิกถอนการจดทะเบียน
หลักทรัพย โดยไมมีขอก ําหนดอ่ืนท่ีตางจากใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ัวไป

1.17 รายละเอียดเกี่ยวกับหุนสามัญที่รองรับใบส ําคัญแสดงสิทธิ

1.17.1 จํ านวนหุนสามัญท่ีออกเพื่อรองรับใบส ําคัญแสดงสิทธิท้ังหมดเทากับ 22,500,000 หุน ซ่ึงจะนํ าหุนสามัญดังกลาว
ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีออกหุนสามัญใหม

1.17.2 มูลคาท่ีตราไวตอหุน เทากับ 5 บาทตอหุน

1.17.3 ตลาดรองของหุนสามัญที่รองรับใบส ําคัญแสดงสิทธ ิ ไดแก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยในวันท่ี 20
พฤษภาคม 2545 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยพิจารณารับหลักทรัพยของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
อยางมีเง่ือนไขเรือ่งการกระจายการถือหุนรายยอยและการกํ าหนดการหามผูบริหารและผูถือหุนขายหุน (Silent
Period) ท้ังน้ี บริษัทจะดํ าเนินการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชน และบริษัทจะรายงานผลการขายและนํ าสง
รายละเอียดการหามผูบริหารและผูถือหุนขายหุน (Silent Period) ใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพื่อ
พิจารณารับหลักทรัพยของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอไป

2.0 ขอจํ ากัดการโอนใบสํ าคัญแสดงสิทธิและหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิ

2.1 การโอนใบส ําคัญแสดงสิทธิ

บริษัทไมมีขอจํ ากัดการโอนใบส ําคัญแสดงสิทธ ิ เวนแตการโอนเกิดข้ึนในชวงปดสมุดทะเบียนใบสํ าคัญแสดงสิทธ ิ เพื่อพัก
การโอนสิทธิตามใบส ําคัญแสดงสิทธ ิ ท้ังน้ี บริษัทอาจปดสมุดทะเบียนใบสํ าคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอน หรอืการใชสิทธิ
ตามใบสํ าคัญแสดงสิทธ ิในกรณีดังตอไปนี้

2.1.1 การใชสิทธิครั้งสุดทายจะปดสมุดทะเบียนใบสํ าคัญแสดงสิทธ ิ21 วันกอนวันครบกํ าหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทาย

2.2.2 ถาบริษัทมีหุนสามัญไมเพียงพอส ําหรับการใชสิทธิของใบสํ าคัญแสดงสิทธิ

ในกรณีท่ีวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสํ าคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทํ าการใหเล่ือนเปนวันเปดทํ าการถัดไป
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2.2 บุคคลที่มิใชสัญชาติไทย

2.2.1 ขอบังคับขอ 11 ของบริษัทระบุไววา  หุนของบริษัทสามารถโอนไดโดยไมมีขอจํ ากัด เวนแตการโอนหุนน้ันเปนเหตุ
ใหมีคนตางดาวถือหุนอยูในบริษัทเกินกวารอยละ 49

ท้ังน้ี บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับของบริษัท ในหมวดท่ีเก่ียวกับการโอนหุน ภายหลังการ
ออกใบสํ าคัญแสดงสิทธินี ้ โดยใหถือวาการแกไขขอบังคับมีผลบังคับตอเงื่อนไขการใชสิทธิตามใบส ําคัญ
แสดงสิทธิน้ี นับแตวันท่ีไดรับจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชยเปนตนไป

2.2.2 บริษัทจะไมออกหุนสามัญใหแกผูใชสิทธิท่ีมิใชสัญชาติไทยจนทํ าใหสัดสวนการถือหุนของคนท่ีไมใชสัญชาติไทยมี
เกินกวารอยละ 49 ตามที่ระบุในขอบังคับของบริษัท

2.2.3 หากขอจํ ากัดการโอนดังกลาวขางตนมีผลทํ าใหผูถือใบส ําคัญแสดงสิทธิท่ีไมใชสัญชาติไทยท่ีไดดํ าเนินการใชสทิธิ
ตามวิธีการใชสิทธิ ไมสามารถใชสิทธิไดตามจํ านวนท่ีระบุในใบแจงความจํ านงการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ ไมวา
ท้ังหมดหรือบางสวน ผูถือใบส ําคัญแสดงสิทธิจะสามารถเลือกใหบริษัทดํ าเนินการอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี

(ก)! ใหบริษัทคืนใบส ําคัญแสดงสิทธิและเงินที่เหลือตามราคาใชสิทธิของใบส ําคัญแสดงสิทธิในสวนที่ไมสามารถ
ใชสิทธิไดโดยไมมีดอกเบ้ียใหแกผู ถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีไมใชสัญชาติไทยดังกลาวทางไปรษณีย 
ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันใชสิทธใินครัง้น้ัน ๆ

(ข)! ใหบริษัทเปนผูท ําการถือใบแจงความจํ านงการใชสทิธิ ใบส ําคัญแสดงสิทธหิรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิ
และเงินตามจํ านวนการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญที่ผูถือใบส ําคัญแสดงสิทธหิรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิที่มิใช
สัญชาติไทยไดย่ืนความจํ านงการใชสิทธิในสวนท่ียังไมไดใชสิทธิเอาไวตามล ําดับกอนหลัง เพื่อดํ าเนินการ
ใชสิทธิตามใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิในสวนท่ียังไมไดมีการใชสิทธิดังกลาวเมื่อ
การเขาถือหุนตามใบสํ าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิทธิดังกลาวไมขัดตอขอจํ ากัดท้ังจํ านวน
หรอืบางสวน

ท้ังน้ี ผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีไมใชสัญชาติไทย จะตองแสดงความจํ านงท่ีจะใหบริษัทดํ าเนินการตามขอ
(ก) หรือ (ข) ขางตน   โดยระบุในใบแจงความจํ านงการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญ  ณ  วันแจงความจํ านงการ
ใชสิทธิในแตละครั้ง

2.2.4 บริษัทจะอนุญาตใหมีการดํ าเนินการใชสิทธิตามใบสํ าคัญแสดงสิทธิในสวนท่ียังไมไดรับการใชสิทธิตามขอ 2.2.3
(ข) บางสวนหรือท้ังหมดในวันใชสิทธิวันแรกท่ีสามารถกระทํ าไดโดยท่ีไมขัดตอขอจํ ากัด อยางไรก็ด ีหากมีจํ านวน
ใบสํ าคัญแสดงสิทธิที่รอการใชสิทธ ิ ณ วันใชสิทธิดังกลาวมากกวาจํ านวนหุนสามัญท่ีอนุญาตใหซ้ือไดโดยไมขัด
ตอขอจํ ากัดการโอนหุนเรื่องสัดสวนการถือครองหลักทรัพยของผูถือใบส ําคัญแสดงสิทธิท่ีมิใชสัญชาติไทย บริษัท
จะดํ าเนินการใชสิทธิตามใบสํ าคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีมิใชสัญชาติไทยตามลํ าดับการแจง
ความจํ านงในการใชสิทธิที่ครบถวนสมบูรณตามที่ก ําหนดในการใชสิทธใินครัง้น้ี

2.2.5 ผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีมิใชสัญชาติไทยจะไมไดรับการชดเชยไมวาในรูปแบบใดจากบริษัทในกรณีท่ีไมสามารถ
ดํ าเนินการใชสิทธิไดโดยมีสาเหตุมาจากขอจํ ากัดเรื่องสัดสวนการถือครองหลักทรัพยของผูถือใบส ําคัญแสดงสิทธิ
ท่ีไมใชสัญชาติไทย
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2.2.6 หากผูถือใบส ําคัญแสดงสิทธแิสดงความจํ านงใหบริษัท ดํ าเนินการตามขอ 2.2.3 (ข) และ ณ วันใชสิทธิครั้งสุด
ทาย ผูถือใบสํ าคัญแสดงสิทธิดังกลาวไมสามารถใชสิทธิไดเนื่องจากขอจ ํากัดเกี่ยวกับการถือครองหุนของผูถือ
ใบสํ าคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทยแลว ใหถือวาใบสํ าคัญแสดงสิทธิดังกลาวหมดอายุลง โดยผูถือใบส ําคัญ
แสดงสิทธิท่ีมิใชสัญชาติไทยดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายใดๆ ตอบริษัท และบริษัทจะไมดํ าเนินการชดใช
คาเสียหายท่ีเกิดข้ึนท้ังส้ิน

3.0 ที่มาของการก ําหนดราคาหลักทรัพยท่ีเสนอขาย

ไมมีการกํ าหนดราคาของใบส ําคัญแสดงสิทธ ิเนื่องจากการออกใบสํ าคัญแสดงสิทธิดังกลาว    เปนการออกโดยไมคิดมูลคา

4.0 ราคาหลักทรัพยในตลาดรอง
     

- ไมมี -

5.0 การจอง การจํ าหนาย และการจัดสรร

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย

การเสนอขายใบส ําคัญแสดงสิทธิใหกับผูที่ไดรับการจัดสรร ตามหัวขอ  5.6   ครั้งน้ีไมผานผูจัดจํ าหนายและรับประกันการ
จํ าหนาย

5.2 ผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย

-  ไมมี -

5.3 เงื่อนไขและคาตอบแทนในการจัดจํ าหนายหลักทรัพย

-  ไมมี -

5.4 ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย

บาท
1.! คาธรรมเนียมคํ าขออนุญาตเสนอขายใบส ําคัญแสดงสิทธิ 50,000
2.! คาธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย 33,750
3.! คาจัดพิมพหนังสือช้ีชวน  ใบจองซื้อหุน คาโฆษณา ประชาสัมพันธ /1 -
4.! คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 60,000
5.! คาใชจายอืน่ๆ /1 -

รวม 143,750
หมายเหตุ  :   /1 ไมมคีาใชจายเนื่องจากเปนการยื่นเสนอขายพรอมกับการเสนอขายหุนสามัญแกประชาชนทั่วไป

5.5 วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหลักทรัพย

5.5.1 ใบสํ าคญัแสดงสิทธิท่ีจัดสรรใหผูถือหุนเดิม

บริษัทจะทํ าการสงมอบใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทและหนังสือช้ีชวนใหแกผูถือหุนเดิม  
ทางไปรษณียภายใน 60 วันนับจากวันท่ีไดรับอนุญาตจากสํ านักงาน ก.ล.ต. ใหออกและเสนอขายใบสํ าคัญ
แสดงสิทธิแลว   
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5.5.2 ใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรใหผูจองซ้ือหุนสามัญท่ีเสนอขายตอประชาชนท่ัวไป

ผูประสงคจะจองซ้ือหุนสามารถติดตอขอรับหนังสือช้ีชวน และใบจองหุนสามัญของบริษัทไดท่ีสํ านักงานของ
ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามท่ีระบุไวใน
ขอ 5.2  สวนท่ี 3  ต้ังแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.30 น. ของวันท่ี 3 มิถุนายน 2545 ถึงวันท่ี 4 มิถุนายน 2545 
และสามารถศึกษาขอมลูในหนังสอืช้ีชวนไดจากเวบไซต http://www.bualuang.co.th และ http://www.rent-a-
factory.com

5.5.3 ใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานท่ีไดรับการคัดเลือก
                  

บริษัทจะทํ าการสงมอบใบสํ าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท และหนังสือช้ีชวน ใหแกผูท่ีไดรับการ
จัดสรร ณ สํ านักงานใหญบริษัท ภายใน  60 วันนับจากวันท่ีไดรับอนุญาตจากสํ านักงาน ก.ล.ต. ใหออกและเสนอ
ขายใบสํ าคัญแสดงสิทธิแลว   

5.6 วิธีการจัดสรรใบสํ าคัญแสดงสิทธิ

5.6.1 ใบสํ าคญัแสดงสิทธิท่ีจัดสรรใหผูถือหุนเดิม
   

ใบสํ าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม ท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนรายช่ือ
ผูถือหุน ณ วันท่ี 14 กันยายน 2544 ในอัตราสวนใบสํ าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท 1  หนวยตอหุน
สามัญ 4  หุน

5.6.2 ใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรใหผูจองซ้ือหุนสามัญท่ีเสนอขายตอประชาชนท่ัวไป

ใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนสามัญที่เสนอขายตอประชาชนทั่วไปและ
ไดรับการจัดสรรหุนสามัญของบริษัทในอัตราสวนใบสํ าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท  1  หนวยตอหุน
สามัญออกใหม 4 หุน

5.6.3 ใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรใหกรรมการและพนักงานท่ีไดรับการคัดเลือก

ใบส ําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทจัดสรรแกกรรมการและพนักงานที่ถูกคัดเลือก ดังมีรายละเอียด
ตอไปน้ี

ชื่อ จ ํานวนใบสํ าคัญแสดงสิทธิ %
กรรมการ
1. นายชาลี โสภณพนิช 409,100 10.91
2. นายประทีป ยงวณิชย 272,700 7.27
3. นายวรีพันธ พลูเกษ 327,300 8.73
4. นายไว เชง ควน 1,363,600 36.36
5. นายเดวดิ เดสมอนด แทรเรนท 136,400 3.64
6. นายชัชวาลย เจียรวนนท 68,200 1.82
7. นายตรีขวัญ บุนนาค 68,200 1.82

2,645,500 70.55
พนักงานท่ีไดรับจัดสรรเกินรอยละ 5
1. นายสมศักด์ิ ไชยพร 272,700 7.27

พนักงานอ่ืนๆ 831,800 22.18
3,750,000 100.00
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5.7 วันและวิธีการจอง และการชํ าระเงินคาจองซื้อใบส ําคัญแสดงสิทธิ

5.7.1 ใบส ําคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรใหผูถือหุนเดิม

ใบสํ าคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหผูถือหุนเดิมตามสิทธิโดยไมคิดมูลคา
5.7.2 ใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรใหผูจองซ้ือหุนสามัญท่ีเสนอขายตอประชาชนท่ัวไป

ใบสํ าคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหผูจองซื้อหุนสามัญที่เสนอขายตอประชาชนทั่วไปโดยไมคิดมูลคา  และวิธีการจัด
สรรจะกระทํ าเชนเดียวกับการจัดสรรหุนสามัญตามท่ีไดกลาวไวในสวนท่ี 3   

5.7.3 ใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรใหกรรมการและพนักงานท่ีไดรับการคัดเลือก

ใบสํ าคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหกรรมการและพนักงานที่ไดรับการคัดเลือกโดยไมคิดมูลคา
5.8 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อ

เน่ืองจากใบสํ าคัญแสดงสิทธิออกใหโดยไมมีการคิดมูลคา ดังน้ัน จึงไมมีนโยบายเรื่องการคืนเงินคาจองซื้อใบส ําคัญ
แสดงสิทธิ

5.9 วิธีการสงมอบหลักทรัพย

ปจจุบัน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) ไดตกลงใหบริการรับฝากใบส ําคัญ
แสดงสิทธิคร้ังน้ีไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย กลาวคือ ผูจองซื้อใบส ําคัญแสดงสิทธสิามารถใชบรกิารของศูนยรับฝากหลกั
ทรัพยและเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ท้ังน้ี เพื่อใหผูจองซื้อใบส ําคัญแสดงสิทธสิามารถ
ขายใบสํ าคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพยไดทันทีท่ีตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหใบสํ าคัญแสดงสิทธิของบริษัทเริ่มทํ าการซ้ือ
ขายในตลาดหลักทรัพยได ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อที่ประสงคจะรับใบส ําคัญแสดงสิทธ ิ จะไมสามารถขายใบสํ าคัญ
แสดงสิทธิไดในตลาดหลักทรัพยจนกวาจะไดรับใบสํ าคัญแสดงสิทธิ

ดังน้ัน ในการเสนอขายใบส ําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญในครั้งนี ้ ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทดํ าเนินการในกรณีใด
กรณีหนึ่งใน 2 กรณ ีดังตอไปนี้

5.9.1 กรณีที่ผูไดรับสิทธิประสงคจะใหออกใบส ําคัญแสดงสิทธิในชื่อของผูไดรับสิทธ ิ นายทะเบียนใบสํ าคัญแสดงสิทธิ
ของบริษัท คือ ศูนยรับฝากหลักทรัพยจะทํ าการสงมอบใบสํ าคัญแสดงสิทธิตามจํ านวนท่ีไดรับการจัดสรรใหแก
ผูไดรับสิทธิโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับตามชื่อและที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อใบส ําคัญแสดงสิทธ ิ ภายใน
45 วัน นับจากวันปดการจองซ้ือใบสํ าคัญแสดงสิทธ ิ ในกรณีน้ี ผูจองซื้อจะไมสามารถขายใบส ําคัญแสดงสิทธิ
ท่ีออกใหมดังกลาวในตลาดหลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบสํ าคัญแสดงสิทธ ิ ซ่ึงอาจจะไดรับภายหลังจากท่ี
ใบสํ าคัญแสดงสิทธิของบริษัทไดรับอนุญาตใหเขาท ําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย

5.9.2 กรณีที่ผูไดรับสิทธิประสงคจะใชระบบไรใบหุน (Scripless) ของศูนยรับฝากหลักทรัพย กลาวคือ ประสงคที่จะฝาก
ไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยท่ีผูไดรับสิทธิมีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยอยู กรณีน้ี นายทะเบียนใบสํ าคัญแสดงสิทธิ
คือ ศูนยรับฝากหลักทรัพยจะออกใบส ําคัญแสดงสิทธิในชื่อของ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)
จํ ากัด เพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํ านวนใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีบริษัทหลักทรัพยน้ัน
ฝากหลักทรัพยอยู ในขณะเดียวกันบริษัทหลกัทรพัยน้ันก็จะบันทึกยอดบัญชีจํ านวนใบสํ าคัญแสดงสิทธิที่ผูไดรับ
สิทธิฝากไวและออกหลักฐานการฝากใหแกผูไดรับสิทธิภายใน 45 วัน นับจากวันปดการจองซ้ือใบสํ าคัญ
แสดงสิทธิ ในกรณีนี้ผูไดรับสิทธิจะสามารถขายใบสํ าคัญแสดงสิทธใินตลาดหลักทรัพยไดทันทีท่ีตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยรบัหลกัทรพัยของบริษัทเปนหลกัทรพัยจดทะเบียน และใหทํ าการซ้ือขายไดในตลาดหลักทรัพย

ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทดํ าเนินการตามขอ 5.9.2 ชื่อของผูจองซื้อในใบจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของ
บัญชีซ้ือขายหลักทรัพยท่ีผูจองซ้ือประสงคท่ีจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว
บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะดํ าเนินการออกใบหุนแกผูจองซ้ือตามขอ 5.9.1 แทน


