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สวนที่ 3
รายละเอียดโครงการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
ของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย (ESOP)
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ใหแกกรรมการและ
พนักงานของบริษัท และบริษัทยอย (ESOP) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) ออกโดย บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
(“บริษัท / ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ”) จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ 5,000,000 (หาลาน) หนวย จํานวนหุนรองรับการใชสิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 5,000,000 (หาลาน) หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 (หนึ่ง) บาท ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 (หา) ป นับ
แตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2548
1. วัตถุประสงคและความจําเปน
การกําหนดใหมีโครงการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท
และบริษัทยอย ในครั้งนี้มีวัตถุประสงคและความจําเปน ดังนี้
1.1 เพื่อเปนสิ่งจูงใจและเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย ที่
มีสวนรวมในความสําเร็จของบริษัทในชวงเวลาที่ผานมาในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท
1.2 เพื่อใหพนักงานมีสวนรวมในการเปนเจาของบริษัท
1.3 เพื่อเปนการตอบแทนใหแกพนักงานที่มีความตั้งใจ ทุมเท และความเสียสละในการทํางานใหแกบริษัท
และบริษัทยอย
1.4 เพื่อเปนสิ่งจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการทํางาน รวมทํางานใหแกบริษัทและ
บริษัทยอย ในระยะยาว
เมื่อมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะนําเงินที่ไดรับจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของใบสําคัญแสดง
สิทธิไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
2. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
บริษัทผูเสนอขายหลักทรัพย คือ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) มีชื่อเปนภาษาอังกฤษวา T.K.S.
Technologies Public Company Limited ที่ตั้งสํานักงานใหญ 792/21-25 ซอยริมคลองบางกอกนอย ถนนรุงประชา แขวงอรุณ
อมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพ 10700 โทรศัพท 02-884-5300 โทรสาร 02-884-5317-9 โรงงานตั้งอยูที่ 88/8 ถนนเพชร
เกษม ตําบลหวยโรง อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี ประสงคจะเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท
ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย จํานวน 5,000,000 หนวย โดยมีรายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุนดังตอไปนี้
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2.1 ลักษณะสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
ประเภท
: ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด
(มหาชน)
ชนิด
: ใบสําคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผูถือ และไมสามารถโอนเปลี่ยนมือได เวนแตใน
กรณีเมื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเสียชีวิต สาบสูญ หรือไรสมรรถภาพไมสามารถ
จัดการงานของตนเองไดใหบุคคลซึ่งไดถูกระบุชื่อเปนผูรับประโยชนตามหนังสือ
แตงตั้งผูรับผลประโยชนหรือผูอนุบาลเปนผูใชสิทธิแทนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
: 5 ป นับตั้งแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งแรกใหแกกรรมการและพนักงานผูที่
ไดรับการจัดสรร
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ
: 5,000,000 หนวย
ราคาเสนอขายตอหนวย
: หนวยละ 0 บาท (ศูนยบาท)
สิทธิในการไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิ : คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะเปน
ผูกําหนดคุณสมบัติ และ/หรือรายชื่อของพนักงานที่จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิ และจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรใหแกพนักงานแตละราย
รวมถึงหลักเกณฑและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
เวนแตการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานที่มีชื่อระบุ
ในขอ 6.6 ซึ่งไมจําเปนตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคล
อื่นใดในภายหลัง
อัตราการใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน เวนแตจะมีการปรับอัตราการใช
สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาใชสิทธิ
: 4 บาท เวนแตจะมีการปรับราคาการใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
จํานวนหุนที่สํารองเพื่อการใชสิทธิ
: 5,000,000 หุน คิดเปนจํานวนรอยละ 2.02 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัท
การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ : ไมมี
ระยะเวลาการใชสิทธิ
: ในทุกวันทําการสุดทายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม (หากตรงกับวันหยุด
ทําการใหเลื่อนออกไปวันทําการถัดไป) โดยมีเงื่อนไขการใชสิทธิดังนี้
ระยะเวลาการใชสิทธิ
อัตราการใชสิทธิแปลงสภาพ
มิถุนายน 2549
10%
ธันวาคม 2549
10%
มิถุนายน 2550
10%
ธันวาคม 2550
10%
มิถุนายน 2551
10%
ธันวาคม 2551
10%
มิถุนายน 2552
10%
ธันวาคม 2552
15%
มิถุนายน 2553
15%

สวนที่ 3 หนาที่ 2

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3 รายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

หมายเหตุ:
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใชสิทธิหรือไมถูกใชสิทธิในวันกําหนดใชสิทธิใด ๆ สามารถสะสมเพื่อนําไปใชสิทธิไดในวันกําหนดใชสิทธิ
ครั้งตอไป ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิมีระยะเวลาแสดงความจํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทายเปนระยะเวลา 15 วันกอนวันสิ้นอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยให
ระหวางระยะเวลาดังกลาว ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแสดงความจํานงในการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดในวันทําการใด ๆ

2.2 หลักเกณฑและเงื่อนไขการใชสิทธิ
2.2.1 วันกําหนดการใชสิทธิ
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยสามารถ
ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดในทุกวันทําการสุดทายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม
ในกรณีที่วันใชสิทธิตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชยและ/หรือนายทะเบียนหลักทรัพยใหเลื่อนเปนวันทํา
การถัดไป ยกเวนวันใชสิทธิครั้งสุดทายหากตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชยและ/หรือนายทะเบียนหลักทรัพยก็ให
เลื่อนเปนวันทําการกอนวันใชสิทธิครั้งสุดทายของใบสําคัญแสดงสิทธิ
2.2.2 ระยะเวลาในการแจงความจํานงการใชสิทธิ
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งประสงคจะใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัทจะตองแจงความจํานงในการใชสิทธิ
ตามวิธีการและขั้นตอนที่ระบุในขอ 2.2.3 ณ สํานักงานใหญของบริษัทตามสถานที่ระบุในขอ 2.2.4 ระหวางเวลา 9.00 น. ถึง
16.00 น. ภายใน 5 วันทําการกอนวันใชสิทธิในแตละครั้ง ยกเวนในกรณีการใชสิทธิครั้งสุดทาย กําหนดใหแสดงความจํานง
ในการใชสิทธิในชวงระยะเวลา 15 วันกอนวันใชสิทธิครั้งสุดทาย สําหรับการใชสิทธิครั้งสุดทายบริษัทจะทําการปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ 15 วัน กอนวันใชสิทธิครั้งสุดทาย ในกรณีที่วันปดสมุดทะเบียนตรงกับวันหยุดทํา
การของธนาคารพาณิชยและ/หรือนายทะเบียนใหเลื่อนเปนวันทําการถัดไป
ทั้งนี้ บริษัทจะแจงขาวเกี่ยวกับระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิ อัตราการใชสิทธิ และราคาการใชสิทธิให
กรรมการและพนักงานของบริษัท โดยปดประกาศไว ณ ที่ทําการของบริษัท หรือสงเปนจดหมายเวียนอยางนอย 7 วัน กอน
ระยะเวลาแสดงความจํานงการใชสิทธิในแตละครั้ง ยกเวนการใชสิทธิครั้งสุดทาย บริษัทจะแจงใหทราบโดยสงจดหมาย
ลงทะเบียน หรือจัดสงตามหนวยงานที่กรรมการและพนักงานสังกัดอยูอยางนอย 15 วันกอนวันแรกของระยะเวลาการแจง
ความจํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทาย
2.2.3 วิธีการและขั้นตอนการใชสิทธิ
(1) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีความประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ถึงกําหนดตาม
เงื่อนไขการใชสิทธิ จะตองดําเนินการและนําสงเอกสารหลักฐานตอนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิหรือบุคคลใดก็ตามที่
ไดรับการแตงตั้งใหเปนนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามสถานที่ติดตอในการใชสิทธิที่ระบุไวในขอ 2.2.4 ดังตอไปนี้
ก. แบบแสดงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ ที่ไดกรอกขอความถูกตองชัดเจนและครบถวนแลวทุก
รายการ (แบบแสดงความจํานงการใชสิทธิสามารถติดตอขอรับไดที่บริษัท)
ข. ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ลงลายมือชื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดานหลังตามจํานวน
ที่ระบุในแบบฟอรมแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท (ตามขอ ก.) โดยจะตองเปนใบสําคัญแสดงสิทธิที่
สามารถใชสิทธิไดตามเงื่อนไขการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
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ค. เอกสารชําระเงินคาหุน ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีความประสงคจะใชสิทธิตองชําระเงินคาหุนดวยเช็ค
หรือแคชเชียรเช็คที่สามารถเรียกเก็บไดในกรุงเทพมหานครเทานั้น โดยเช็คหรือแคชเชียรเช็คนั้นจะตองลงวันที่ไมเกินวัน
กําหนดการใชสิทธิในครั้งนั้นๆ และสั่งจายตามชื่อบัญชีและตามจํานวนเงินที่ระบุไวในหนังสือแจงความจํานงขอใชสิทธิซื้อ
หุนสามัญ โดยลงวันที่ใชสิทธิและสั่งจายในนาม “บมจ.ที.เค.เอส. เทคโนโลยี”
ง. การชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ผูใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะตองเปนผูรับภาระในการชําระภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา โดยคํานวณจากราคาเฉลี่ยของหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเดือนที่บริษัทไดทําการจด
ทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวที่กระทรวงพาณิชย ในสวนของใบสําคัญแสดงสิทธิทมี่ ีการใชสิทธิหักดวยราคาในการใชสิทธิซื้อ
หุนสามัญ
จ. สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาหนังสือเดินทาง รับรองสําเนาถูกตอง
(2) บริษัทจะแจงจํานวนเงินภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จายโดยประมาณที่ผูใชสิทธิตองชําระและนําสงไว
กอนที่บริษัทใหผูใชสิทธิทราบลวงหนา 3 วันกอนวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง เมื่อสิ้นสุดเดือนที่มีการใชสิทธิดังกลาว
บริษัทจะนําสงเงินคาภาษีที่ผูแสดงความจํานงในการใชสิทธินําสงไวที่บริษัทใหกับกรมสรรพากร เมื่อถึงสิ้นป บริษัทจะออก
ใบรับรองหักภาษี ณ ที่จายใหกับผูแสดงความจํานงในการใชสิทธิแตละราย โดยรายไดพึงประเมินในใบรับรองการหักภาษี ณ
ที่จายจะคํานวณจาก ผลตางของราคาเฉลี่ยของราคาหุนสามัญของบริษัท ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเดือนที่ทํา
การใชสิทธิกับราคาในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญคูณดวยจํานวนหุนสามัญที่ใชสิทธิซื้อ ทั้งนี้ ผลตางระหวางเงินภาษีที่นําสงไว
กับภาระภาษีที่ตองจายจริง ผูแสดงความจํานงในการใชสิทธิมีหนาที่จะตองนําสงเงินภาษีที่ชําระไวไมครบหรือขอคืนเงินภาษี
ที่ชําระไวเกินตอกรมสรรพากรดวยตัวเอง
2.2.4 สถานที่ติดตอในการใชสิทธิ
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งประสงคจะใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัท สามารถยื่นความจํานงขอใชสิทธิได
ที่สํานักงานใหญของบริษัทดังนี้ :
สํานักงานใหญ : เลขที่ 792/21-25 ซอยริมคลองบางกอกนอย ถนนรุงประชา
แขวงอรุณอัมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพ 10700
โทรศัพท 0-2884-5300 โทรสาร 0-2884-5317-9
2.2.5 เงื่อนไขการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
(1) กรณีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนที่จะใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกกรรมการ
และพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยจะตองมีสถานภาพเปนกรรมการหรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทยอย เวนแต
กรณีดังตอไปนี้
 ในกรณีเมื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเสียชีวิต สาบสูญ หรือไรสมรรถภาพไมสามารถจัดการงานของตนเองไดให
บุคคลซึ่งไดถูกระบุชื่อเปนผูรับประโยชนตามหนังสือแตงตั้งผูรับผลประโยชนหรือผูอนุบาลเปนผูใชสิทธิแทนผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวสามารถที่จะใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในวันกําหนดการ
ใชสิทธิตามปกติตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
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ทั้งนี้ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเปนกรรมการหรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทยอย จะตองคืนใบสําคัญ
แสดงสิทธิในสวนที่ยังไมไดใชสิทธิทั้งหมดที่ถืออยูใหแกบริษัทเพื่อบริษัทจะไดทําการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาวตอไป
(2) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองใชสิทธิในการซื้อหุนไมวาในกรณีใดๆ ไมต่ํากวา 100 หุนสามัญ และตองเปนจํานวนเต็ม
เทานั้น แตในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มสี ิทธิในการซื้อหุนต่ํากวาหรือเทากับ 100 หุนสามัญ จะตองใชสิทธิใน
การซื้อหุนสามัญในครั้งเดียวทั้งจํานวน
(3) การใชสิทธิในการซื้อหุนตามขั้นตอนที่ระบุในขอ 2.2.3 จะสมบูรณตอเมื่อธนาคารเรียกเก็บเงินจํานวนดังกลาวไดแลว
เทานั้น หากเรียกเก็บเงินไมไดดวยเหตุใดๆ ที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตองรับผิดชอบ ให
ถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวแสดงเจตนายกเลิกและบริษัทตกลงใหถือเปนการ
ยกเลิกการขอใชสิทธิในครั้งนั้น แตทั้งนี้ไมเปนการตัดสิทธิที่จะใชสิทธิซื้อหุนในครั้งตอไป เวนแตเปนการยกเลิกการใช
สิทธิในครั้งสุดทายใหถือวาหมดสิทธิที่จะซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ดังกลาวอีก
ตอไป
(4) หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ 2.2.3 ดังกลาว
ขางตน และ/หรือ บริษัทตรวจพบวาใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือแบบแสดงความจํานงการ
ใชสิทธิซื้อหุนสามัญที่นําสงใหแกบริษัทไมถูกตองสมบูรณ หรือมีรายการขาดตกบกพรอง หรือไมไดติดอากรแสตมปให
ถูกตองตามกฎหมาย (ถามี) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองดําเนินการแกไขใหถูกตอง
ภายในวันใชสิทธิ หากไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว ใหถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิไมประสงคที่จะใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทในการใชสิทธิครั้งนั้นๆ อีกตอไป และ
ใหถือวาการใชสิทธิดังกลาวไมมีผลผูกพันบริษัท บริษัทจะคืนเงินคาหุนและภาษีตามจํานวนที่บริษัทไดรับใหแกผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วัน นับจากวันใชสิทธิ โดยไมมีการคํานวณดอกเบี้ยใหไม
วาในกรณีใดๆ
ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ชําระจํานวนเงินในการใชสิทธิไมครบถวน
บริษัทมีสิทธิจะดําเนินการประการใดประการหนึ่งตอไปนี้แลวแตบริษัทจะเห็นสมควร
(1) ถือวาการแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ หรือ
(2) ถือวาจํานวนหุนสามัญที่จองซื้อมีจํานวนเทากับจํานวนที่พึงจะไดรับตามจํานวนเงินในการใชสิทธิซึ่งบริษัท
ไดรับชําระไวจริงตามราคาการใชสิทธิในขณะนั้น หรือ
(3) ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ชําระเงินเพิ่มเติมตามจํานวนที่ประสงคจะใชสิทธิ
ใหครบถวนภายในระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้น หากบริษัทไมไดรับเงินครบตามจํานวน
ในการใชสิทธิภายในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจะถือวาการแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพ
ลงโดยไมมีการใชสิทธิ
ในกรณีตามขอ 1 และ 3 บริษัทจะสงเงินที่ไดรับไวและใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่ง
บริษัทถือวาไมมีการใชสิทธิดังกลาวคืนใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย
ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันใชสิทธิที่ยังไมมีการใชสิทธิดังกลาวยังมีผลใชไดตอไปจนถึงวันกําหนดการใชสิทธิ
ครั้งสุดทาย
ในกรณีตามขอ 2 บริษัทจะสงใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิสวนที่เหลือในกรณีที่บริษัทถือวา
มีการใชสิทธิเพียงบางสวนคืนใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียลงทะเบียน
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ภายใน 30 วัน นับจากวันถัดจากวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง อยางไรก็ดีใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ยังไมมีการใชสิทธิดังกลาวยังมีผลใชไดตอไปจนถึงวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองเปนผูรับผิดชอบคาอากรแสตมปหรือภาษีอื่นใด (ถามี)
ตามบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรวาดวยหมวดอากรแสตมปหรือขอบังคับหรือกฎหมายตางๆ ที่ใชบังคับในการใช
สิทธิเพื่อจองซื้อหุนสามัญใหม
เมื่อไดปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจงความจํานงการใชสิทธิเพื่อซื้อหุนสามัญ กลาวคือ ไดสงหลักฐานใบสําคัญแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ แบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ ชําระเงินคาซื้อหุนสามัญและคาภาษี
และชําระคาอากรแสตมป (ถามี) ถูกตองและครบถวนสมบูรณแลว ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดง
สิทธิไมสามารถยกเลิกความจํานงการใชสิทธิได เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากบริษัท
การออกและสงมอบหุนสามัญออกใหม ชื่อที่จะระบุในหุนสามัญออกใหมจะใชชื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทจะจัดสงใบหุนไปยังผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่อยูที่
ไดระบุตามสมุดทะเบียนผูถือหุน หรือผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิอาจเลือกรับโอน
หลักทรัพยผานระบบไรใบหุน (Scripless System) ของศูนยรับฝากหลักทรัพย ทั้งนี้ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองเลือก
วิธีการรับมอบหุนสามัญวิธีการใดวิธีการหนึ่ง โดยระบุมาในแบบแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
- ในการสงมอบเปนใบหุนสามัญนั้น ชื่อที่จะระบุในใบหุนสามัญออกใหมจะใชชื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ โดย
บริษัทจะสงใบหุนสามัญไปยังผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่อยูที่ไดระบุไวในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อ
หุนสามัญ โดยทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 45 วัน นับจากวันกําหนดการใชสิทธิแตละครั้ง สําหรับการใชสิทธิ
ครั้งสุดทายบริษัทจะสงใบหุนสามัญภายใน 45 วันนับจากวันสุดทายของระยะเวลา 30 วันกอนวันสิ้นอายุของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
- ในการสงมอบหุนสามัญผานบัญชีฝากหลักทรัพยที่บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด นั้น ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิตองระบุชื่อและบัญชีของบริษัทสมาชิกของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
โดยถูกตองในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ และบริษัทจะสงมอบหุนสามัญผานบัญชีฝาก
หลักทรัพยภายใน 45 วัน นับจากวันกําหนดการใชสิทธิแตละครั้ง สําหรับการใชสิทธิครั้งสุดทายบริษัทจะสงใบหุน
สามัญภายใน 45 วันนับจากวันสุดทายของระยะเวลา 30 วัน กอนวันสิ้นอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในชวงระยะเวลาตั้งแตที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ไดแสดงความจํานงการใชสิทธิโดยสมบูรณแลวนั้นถึงวันกอนที่จะมี
ชื่อของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิปรากฏอยูในสมุดทะเบียนรายชื่อผูถือหุนสามัญของกระทรวงพาณิชย บริษัทจะถือวา
สิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีสภาพเหมือนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิรายอื่นที่ยังไมไดแสดงความจํานงการใชสิทธิ
และตั้งแตวันที่ชื่อของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทไี่ ดแสดงความจํานงการใชสิทธิโดยสมบูรณแลวนั้นปรากฏอยูในสมุด
ทะเบียนรายชื่อผูถือหุนสามัญของกระทรวงพาณิชย บริษัทจะถือวาสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธินั้นมีสภาพเหมือนผู
ถือหุนสามัญของบริษัท
บริษัทจะแจงรายชื่อผูถือหุนสามัญใหมที่มาจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิตอบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนายทะเบียนหุนสามัญของบริษัท และจะนํารายชื่อดังกลาวไปจดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิชย เปนผูถือหุนสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผูถือหุนตามจํานวนหุนสามัญที่คํานวณไดจากการใชสิทธิในคราว
นั้น ภายใน 14 วัน นับจากวันใชสิทธิในแตละครั้ง สําหรับการใชสิทธิครั้งสุดทายบริษัทจะเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวของ
บริษัทภายใน 14 วันนับจากวันสุดทายของระยะเวลา 30 วัน กอนวันสิ้นอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ และบริษัทจะ
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ดําเนินการจดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทไี่ ดใชสิทธินั้นเขาเปนผูถือหุนสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผูถือหุน
ตามจํานวนหุนสามัญที่คํานวณไดจากการใชสิทธิในครั้งนั้น
(10) สิทธิของหุนสามัญที่ออกใหมเนื่องจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธินี้ จะมีสิทธิและสถานะเทาเทียมกับหุนสามัญ
ของบริษัท ซึ่งไดออกกอนวันที่ออกหุนสามัญใหมนั้นทุกประการ นับตั้งแตวันที่ปรากฏรายชื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
เปนผูถือหุนในสมุดทะเบียนกระทรวงพาณิชย
(11) ในกรณีที่มีเศษของจํานวนหุนสามัญที่จะไดรับตามใบสําคัญแสดงสิทธิ เมื่อตองมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใชสิทธิตาม
เกณฑการปรับราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิที่ระบุในขอ 2.3 เงื่อนไขการปรับสิทธิใหตัดเศษของหุนสามัญนั้นทิ้ง
โดยไมมีการชดใชเงินหรือคาเสียหายใดๆ สําหรับเศษของหุนสามัญที่ถูกตัดดังกลาว
(12) เมื่อพนวันใชสิทธิครั้งสุดทายแลวยังไมมีการใชสิทธิ ใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวหมดสภาพลงและไมสามารถ
นํามาใชสิทธิไดอีกตอไป
2.3 เงื่อนไขการปรับสิทธิ
บริษัทจะดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิ และอัตราการใชสิทธิตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ
ใดๆ ดังตอไปนี้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรักษาผลประโยชนตอบแทนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญฯของ
บริษัทไมใหดอยไปกวาเดิม
การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญ (Exercise Price) และอัตราการใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญ
(Exercise Ratio) ของใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท ใหเปนไปภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
(ก) เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัท อันเปนผลมาจากการรวมหรือการแบงแยกหุนสามัญที่
ออกแลวของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีเมื่อไดมีการเปลี่ยนแปลง
มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัท
1. ราคาการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Price 1
=
Price 0 x [Par 1]
Par 0
2. อัตราการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Ratio 1
=
Ratio 0 x [Par 0]
Par 1
โดยที่
Price 1
คือ
ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0
คือ
ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1
คือ
อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0
คือ
อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
Par 1
คือ
มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง
Par 0
คือ
มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญกอนการเปลี่ยนแปลง
(ข) เมื่อบริษัทเสนอขายหุนสามัญ (Common Stock) ที่ออกใหมใหกับผูถือหุนเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคล
ในวงจํากัด โดยราคาเฉลี่ยตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหมต่ํากวารอยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท”
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การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแตวันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิ
ในการจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหม (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XR) สําหรับกรณีที่เปน
การเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมแกประชาชน
ทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจํากัดตามแตกรณี
ในกรณีดังกลาวขางตน ใหเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหมคํานวณไดจากจํานวนเงินทั้งสิ้นที่
บริษัทจะไดรับจากการเสนอขายหุน หักดวยคาธรรมเนียมการจําหนายและรับประกันการจําหนายของหลักทรัพยที่ออก
นั้น หารดวยจํานวนหุนสามัญที่ออกใหมทั้งสิ้น
อนึ่ง ในกรณีที่เมื่อมีการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมพรอมกันมากกวา 1 ราคาการเสนอขายในเงื่อนไขที่จะตอง
จองซื้อดวยกัน ใหนําราคาเฉลี่ยทุกราคา และจํานวนหุนที่ออกใหมทั้งหมดมาคํานวณราคาเฉลี่ยตอหุนของหุนสามัญที่
ออกใหม แตในกรณีที่การเสนอขายพรอมกันดังกลาวไมอยูภายในเงื่อนไขที่จะตองจองซื้อดวยกัน ใหนําจํานวนหุนและ
ราคาเสนอขายที่ต่ํากวา “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท” มาคํานวณการเปลี่ยนแปลงเทานั้น
คํานิยาม “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท” สําหรับขอ ข) ขอ ค) และขอ จ) ไดกําหนดไวเทากับ ราคาเฉลี่ยถวง
น้ําหนักของหุนสามัญในตลาดหลักทรัพย 5 วันทําการติดตอกันกอนวันที่ใชในการคํานวณ (ราคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักเทากับ
มูลคาการซื้อขายหุนทั้งหมดของบริษัท หารดวยจํานวนหุนของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมด) และวันที่ใชในการคํานวณ
ขึ้นอยูกับแตละกรณีดังนี้
- วันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญออกใหม และ/หรือ หลักทรัพยออกใหมที่มีสิทธิ
แปลงสภาพ / เปลี่ยนเปนหุนสามัญได หรือใหสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ สําหรับกรณีที่เปนการเสนอขายใหกับผูถือ
หุนเดิม (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XR)
- วันแรกของการเสนอขายหุนสามัญออกใหม และ/หรือหลักทรัพยออกใหมที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเปนหุน
สามัญได หรือใหสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ สําหรับกรณีที่เปนการเสนอขายใหกับประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณี
เสนอขายใหกับบุคคลในวงจํากัดแลวแตกรณี
- วันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิที่จะไดรับเงินปนผล และ/หรือ หุนสามัญปนผล วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XD)
ในกรณีที่ไมสามารถหาราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทที่เหมาะสมใชในการคํานวณได บริษัทจะทําการกําหนดราคา
ยุติธรรมเพื่อใชในการคํานวณแทน
1. ราคาการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Price 1
=
Price 0 x [(A x MP) + BX]
[MP (A + B)]
2. อัตราการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Ratio 1
=
Ratio 0 x [MP (A + B)]
[(A x MP) + BX]
โดยที่
Price 1
คือ
ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
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A

คือ
คือ
คือ
คือ
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คือ
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คือ
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ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท
จํานวนหุนสามัญที่ไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อ
การจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหม และ/หรือกอนวันแรกของการเสนอขายหุนสามัญที่
ออกใหมแกประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด
จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมจากการเสนอขายแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายตอ
ประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด
จํานวนเงินที่จะไดรับทั้งสิ้นหลังหักคาธรรมเนียมการจําหนายและรับประกันการ
จําหนายของหุนสามัญที่ออกนั้นทั้งการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอ
ขายประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด

(ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลใน
วงจํากัด โดยที่หลักทรัพยนั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเปนหุนสามัญไดหรือใหสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ เชน
หุนกูแปลงสภาพ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ โดยที่ราคาเฉลี่ยตอหุนของหุนสามัญที่จะออกใหมเพื่อ
รองรับสิทธิดังกลาวต่ํากวารอยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท”
การเปลี่ยนราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกที่ผูถือหุนเดิมจะไมไดรับสิทธิใน
การจองซื้อหลักทรัพยออกใหมใดๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเปนหุนสามัญหรือใหสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ (วัน
แรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR) กรณีที่เปนการเสนอขายใหกับผูถือหุนเดิม และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพยออก
ใหมใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเปนหุนสามัญไดหรือใหสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญกรณีเสนอขายใหกับ
ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เปนการเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัดแลวแตกรณี
ทั้งนี้ราคาเฉลี่ยตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหมเพื่อรองรับสิทธิ คํานวณไดจากจํานวนเงินที่จะไดรับจากการขาย
หลักทรัพยที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเปนหุนสามัญหรือใหสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ หักดวยคาธรรมเนียม
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายของหลักทรัพยที่ออกนั้น รวมกับเงินที่จะไดรับจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
นั้น หารดวยจํานวนหุนทั้งสิ้นที่ตองออกใหมเพื่อรองรับการใชสิทธินั้น
1. ราคาการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Price 1
=
Price 0 x [(A x MP) + BX]
[MP (A + B)]
2. อัตราการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Ratio 1
=
Ratio 0 x [MP (A + B)]
[(A x MP) + BX]
โดยที่
Price 1
คือ
ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0
คือ
ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
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Ratio 1
Ratio 0
MP
A

คือ
คือ
คือ
คือ

B

คือ

BX

คือ
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อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท
จํานวนหุนสามัญที่ไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อ
การจองซื้อหลักทรัพยที่ออกใหมที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเปนหุนสามัญได
หรือใหสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ และ/หรือกอนวันแรกของการเสนอขาย
หลักทรัพยที่ออกใหมที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเปนหุนสามัญไดหรือใหสิทธิ
ในการจองซื้อหุนสามัญตอประชาชนทั่วไป และ/หรือตอบุคคลในวงจํากัดแลวแต
กรณี
จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมเพื่อรองรับการใชสิทธิของหลักทรัพยใดๆ ที่มีสิทธิที่จะ
แปลงสภาพ / เปลี่ยนเปนหุนสามัญไดหรือใหสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญตามที่เสนอ
ขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายตอประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายตอ
บุคคลในวงจํากัด
จํานวนเงินที่จะไดรับทั้งสิ้นหลังหักคาธรรมเนียมการจําหนายและรับประกันการ
จําหนายจากการออกหลักทรัพยใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเปนหุนสามัญ
ไดหรือใหสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ สําหรับการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/
หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด รวมกับเงิน
ที่จะไดรับจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ

(ง) เมื่อบริษัทจายเงินปนผลทั้งหมดหรือบางสวนเปนหุนสามัญใหแกผูถือหุนของบริษัท การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิ
และอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมมีสิทธิรับหุนปนผล (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย
XD)
1. ราคาการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Price 1
=
Price 0 x [A]
[A + B]
2. อัตราการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Ratio 1
=
Ratio 0 x [A + B]
[A]
โดยที่
Price 1
คือ
ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0
คือ
ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1
คือ
อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0
คือ
อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
A
คือ
จํานวนหุนสามัญที่ไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อ
สิทธิในการรับหุนปนผล
B
คือ
จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมในรูปแบบของหุนสามัญปนผล
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(จ) เมื่อบริษัทจายเงินปนผลเปนเงินเกินกวาอัตรารอยละ 70 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของบริษัทสําหรับการ
ดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหวางอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและ
อัตราการใชสิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมมีสิทธิรบั เงินปนผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XD) อัตรารอยละของเงินปนผลที่จายใหกับผูถือหุน คํานวณโดยนําเงินปนผลที่ออกจริง
จากผลการดําเนินงานในแตละรอบระยะเวลาบัญชี หารดวยกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของผลการดําเนินงานของรอบ
ระยะบัญชีปเดียวกัน โดยที่เงินปนผลที่จายออกจริงดังกลาวใหรวมถึงเงินปนผลที่จายระหวางกาลในแตละรอบบัญชี
ดังกลาวดวย
1. ราคาการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Price 1
=
Price 0 x [MP – (D - R)]
MP
2. อัตราการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Ratio 1
=
Ratio 0 x MP
[MP – (D - R)]
โดยที่
Price 1
คือ
ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0
คือ
ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1
คือ
อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0
คือ
อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
MP
คือ
ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท
D
คือ
เงินปนผลตอหุนที่จายใหผูถือหุน
R
คือ
เงินปนผลตอหุนที่จาย หากนํากําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดในอัตรารอยละ 70 มา
คํานวณจากจํานวนหุนทั้งหมดที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล
(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณตามขอ (ก) ถึงขอ (จ) ซึ่งหลังจากมีการปรับราคาการใชสิทธิตามสูตรคํานวณในขอ ก) ถึงขอ จ) แลว
สงผลใหราคาการใชสิทธิใหมมีมูลคาต่ํากวามูลคาที่ตราไวของหุนสามัญ ในกรณีที่บริษัทมีกําไรสะสม บริษัทจะปรับ
ราคาการใชสิทธิดังกลาวใหมใหเทากับมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญ โดยใชอัตราการใชสิทธิตามที่คํานวณไดจากสูตร
ตามขอ (ก) ถึง ขอ (จ)
(ช) ในกรณีที่มีเหตุการณใดๆ อันทําใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชนอันพึงได โดยที่เหตุการณใดๆ นั้น
ไมไดกําหนดอยูในขอ (ก) ถึงขอ (ฉ) ใหบริษัท โดยกรรมการจัดสรรทําการพิจารณาเพื่อกําหนดการเปลี่ยนแปลงราคา
การใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิใหมโดยไมทําใหสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดอยไปกวาเดิม โดยใหถือวา
ผลการพิจารณานั้นเปนที่สุด และจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในระยะเวลา 15 วัน นับตั้งแตวันที่
เกิดเหตุการณดังกลาว
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(ซ) การคํานวณเปลี่ยนราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอ (ก) ถึงขอ (จ) เปนอิสระตอกันและจะคํานวณการ
เปลี่ยนแปลงตามลําดับเหตุการณกอนหลังของการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท สําหรับในกรณีที่
เหตุการณตางๆ จะเกิดขึ้นพรอมกันใหคํานวณเปลี่ยนแปลงเรียงลําดับดังนี้ คือ ขอ (ก) → (จ) → (ง) → (ข) → (ค)
→ (ฉ) โดยในแตละลําดับครั้งที่คํานวณการเปลี่ยนแปลงใหคงสภาพของราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิเปน
ทศนิยม 5 ตําแหนง
(ฌ) การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอ (ก) ถึงขอ (ฉ) จะไมมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทํา
ใหราคาการใชสิทธิใหมเพิ่มขึ้นและ/หรืออัตราการใชสิทธิลดลง เวนแตกรณีการรวมหุน สําหรับการคํานวณจํานวนเงิน
จากการใชสิทธิ จะคํานวณจากราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตําแหนง) คูณกับจํานวนหุนสามัญ
(จํานวนหุนสามัญคํานวณไดจากอัตราการใชสิทธิใหม คูณกับจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจํานงการใชสิทธิ
เมื่อคํานวณไดจํานวนหุนออกมาเปนเศษหุน ใหตัดเศษของหุนนั้นทิ้ง) ในกรณีจํานวนเงินที่คํานวณไดจากการใชสิทธิ มี
เศษของบาทใหตัดเศษของบาททิ้ง สําหรับกรณีที่การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิดังกลาวมีผลทําใหราคาการใชสิทธิ
ใหมมีราคาซึ่งต่ํากวามูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัท ก็ใหใชมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทเปนราคาการ
ใชสิทธิใหม สวนอัตราสวนการใชสิทธิใหมใหใชอัตราการใชสิทธิที่คํานวณไดตามขอ (ก) ถึงขอ (ฉ) เชนเดิม
(ญ) ในกรณีที่หุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของการแสดงความจํานงการใชสิทธิในแตละครั้ง (ไมมี
การตัดทศนิยมของราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง) คํานวณไดออกมาเปนเศษของหุน
ใหตัดเศษของหุนนั้นทิ้ง
(ฎ) ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาการใชสิทธิ และ/หรืออัตราการใชสิทธิในชวงที่บริษัทยังมิไดนําหุนสามัญที่เกิดจากการ
ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดทําการใชสิทธิแลวจะ
ไดรับการปรับสิทธิยอนหลัง โดยบริษัทจะดําเนินการออกหุนสามัญใหมเพิ่มเติมใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยเร็ว
ที่สุดตามจํานวนที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสมควรจะไดรับ หากราคาที่ไดปรับใหมมีผลบังคับใชโดยหุนสามัญสวนที่
เพิ่มใหมอาจจะไดรับชาไปกวาหุนสามัญที่ไดรับกอนหนานี้แลว แตไมเกิน 45 วันนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ
(ฏ) หุนสามัญใหมที่เกิดจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิและไดรับผลประโยชนอันพึงไดเหมือนหุนสามัญ
เดิมที่ออกและเรียกชําระเต็มมูลคาแลวของบริษัททุกประการ เมื่อชื่อของผูถือหุนสามัญใหมที่มาจากการใชสิทธิปรากฏ
อยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทและกระทรวงพาณิชยไดจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวของบริษัท
(ฐ) การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอ (ก) ถึงขอ (ฉ) บริษัทจะดําเนินการแจงผลการเปลี่ยนแปลง
โดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคํานวณและเหตุผลที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อแจงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิที่
กําหนดใหม รวมทั้งวันที่ราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิใหมมีผลบังคับใช และบริษัทจะแจงรายละเอียดการ
เปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิ และ/หรืออัตราการใชสิทธิผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีผลบังคับใชตอการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตรา
การใชสิทธิ
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2.4 คาเสียหายกรณีที่บริษัทไมสามารถจัดใหมีหุนเพื่อรองรับการใชสิทธิ
(ก) ในกรณีที่บริษัทไมสามารถจัดใหมีหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิไดอยางเพียงพอ บริษัทจะ
ชดใชคาเสียหายใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทไี่ ดแสดงความจํานงในการใชสิทธิภายในรอบระยะเวลาการแสดงความ
จํานงในการใชสิทธิ ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่ง
จะปดภายใน 30 วัน นับจากวันกําหนดการใชสิทธิ โดยบริษัทจะชําระคาเสียหายใหเปนเช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะ และจะ
จัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับภายใน 15 วัน นับจากวันปดสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิขางตน
(ข) การคํานวณคาเสียหายที่บริษัทจะชดใชใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามขอ ก) ขางตนมีสูตรการคํานวณดังนี้ คาเสียหาย
ตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ตามสูตรการคํานวณดังตอไปนี้
B [MP – Price 1]
โดยที่
B
MP

Price 1

คือ จํานวนหุนสามัญที่ไมสามารถจัดใหมี และ/หรือ เพิ่มขึ้นไดตามอัตราการใชสิทธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นตอ 1 หนวย
คือ ราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญของบริษัท 5 วันทําการติดตอกันกอนวันกําหนดการ
ใชสิทธิในแตละรอบ ซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมาแสดงความจํานงการใชสิทธิ (ราคาถัว
เฉลี่ยถวงน้ําหนักเทากับมูลคาการซื้อขายหุนทั้งหมดของบริษัท หารดวยจํานวนหุนของ
บริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมด)
คือ ราคาการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิหรือราคาการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได
เปลี่ยนแปลงแลวตามหัวขอเงื่อนไขการปรับสิทธิ

อนึ่ง ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิชาวตางประเทศที่ใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญแตไมสามารถจองซื้อไดเนื่องมาจาก
อัตราสวนการถือหุนของชาวตางประเทศในขณะนั้นเกินกวาจํานวนที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัท ในกรณีเชนนี้บริษัท
จะไมชดใชคาเสียหายหรือดําเนินการอื่นใดใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิชาวตางประเทศ และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ชาวตางประเทศไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายหรือเรียกรองใหบริษัทชดใชใดๆ ทั้งสิ้น อยางไรก็ดี ใบสําคัญแสดงสิทธิยัง
มีผลใชตอไปจนถึงวันสิ้นสุดการใชสิทธิ
2.5 ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัทมีนโยบายจะไมนําใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้ไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เนื่องจากใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกเสนอขายครั้งนี้เปนชนิดระบุชื่อผูถือและไมสามารถโอน
เปลี่ยนมือได แตเมื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัทแลว บริษัทจะ
ดําเนินการนําหุนสามัญดังกลาวเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตอไป
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2.6 นายทะเบียนหลักทรัพยของบริษัท
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 792/21-25 ซอยริมคลองบางกอกนอย ถนนรุงประชา
แขวงอรุณอัมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพ 10700
โทรศัพท 0-2884-5300 โทรสาร 0-2884-5317-9 Website: www.tks.co.th
2.7 มติของที่ประชุมผูถือหุนที่ใหออกหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งที่ 1/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2548 ไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจาก 250,000,000 บาท เปน 318,000,000 บาท โดยเพิ่มทุนหุนสามัญจํานวน 68,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 1 (หนึ่ง) บาท เพื่อรองรับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ ซึ่งที่ประชุมดังกลาวอนุมัติใหออกและจัดสรร
ใหแกผูถือหุนเดิมในสัดสวน 4 หุนเดิม ตอ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ และใหออกและจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของ
บริษัทและบริษัทยอย กรณีมีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิใหปดทิ้ง ดังนี้
2.8 การดําเนินการหากมีหุนที่จัดสรรไวคงเหลือจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการใชสิทธิในครั้งสุดทาย บริษัทจะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาตอไป
2.9 รายละเอียดเกี่ยวกับหุนสามัญที่ออกใหมเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ
2.9.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย
จํานวนหุนที่ออกเพื่อรองรับการใชสิทธิ
5,000,000 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ
1.00 บาท
ราคาใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญหุนละ
4.00 บาท
มูลคารวมของหุนที่เสนอขาย
20,000,000 บาท (ตามราคาการใชสิทธิ)
หุนที่เสนอขายคิดเปนรอยละ
2.02 ของจํานวนหุนที่เรียกชําระแลวกอนการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น
- ไมมี –
2.9.2 ตลาดรองของหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิ
บริษัทจะยื่นคําขออนุญาตนําหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญจัดสรรใหแก
ผูถือหุนเดิมเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายใน 30 วัน นับจากวันใชสิทธิในแตละครั้ง
2.10 จํานวนหุนที่รองรับเมื่อรวมกับจํานวนหุนที่จัดสรรไวครั้งอื่น
การคํานวณจํานวนหุนสามัญที่จัดไวเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญตามขอ 11 (2) แหงประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
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จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท
จํานวนหุนที่จัดสรรไวเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวนหุนที่จัดสรรไวเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออก
ใหกับกรรมการและ/หรือพนักงาน
จํานวนหุนที่จัดสรรไวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอัตราการใชสิทธิเดิมใหแก
กรรมการและ/หรือพนักงาน
รวม

247,850,000 หุน
62,156,250 หุน
5,000,000 หุน
843,750 หุน
315,850,000 หุน

จํานวนหุนที่จัดสรรไวเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกใหกับกรรมการและ/หรือพนักงาน คิด
เปนรอยละ 2.02 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท
3. ขอจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายทั้งหมดนี้ไมสามารถโอนเปลี่ยนมือได ในกรณีเมื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเสียชีวิต
สาบสูญ หรือไรสมรรถภาพไมสามารถจัดการงานของตนเองไดใหบุคคลซึ่งไดถูกระบุชื่อเปนผูรับประโยชนตามหนังสือ
แตงตั้งผูรับผลประโยชนหรือผูอนุบาลเปนผูใชสิทธิแทนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
4. ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
บริษัทไดทําการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกพนักงานและกรรมการของบริษัทเพื่อเปนแรงจูงใจในการทํางาน การ
กําหนดราคาการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว กําหนดโดยการเปรียบเทียบราคาเสนอขายของหุนสามัญของบริษัท
5. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
สรุปขอมูลเกี่ยวกับราคาและมูลคาการซื้อขายรายเดือน หุนสามัญบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา ดังนี้
ป
2547

2548

เดือน
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม

ราคาเฉลี่ย*
(บาท/หุน)
3.4
3.5
4.26
3.94
4.06
4.18
4.75
3.91
5.03
3.70

ราคาสูงสุด
(บาท/หุน)
3.8
3.66
5.05
4.18
4.64
4.44
5.2
4.26
5.90
4.26
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ราคาต่ําสุด
(บาท/หุน)
3.08
3.12
3.38
3.58
3.5
3.96
4.08
3.52
3.52
3.20

มูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวัน
(บาท)
285,726.00
3,291,349.13
4,971,193.30
565,554.95
1,775,448.80
450,472.20
4,218,090.79
437,411.04
56,088,148.35
8,848,601.05

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
ป

เดือน

ราคาเฉลี่ย*
(บาท/หุน)
3.57
2.86
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ราคาสูงสุด
(บาท/หุน)
3.90
3.30

ราคาต่ําสุด
(บาท/หุน)
2.90
2.54

มูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวัน
(บาท)
32,746,227.64
13,295,509.37

มิถุนายน
กรกฎาคม
ที่มา
SETSMART
หมายเหตุ:
*ราคาเฉลี่ย = ผลรวมของมูลคาการซื้อขายในแตละเดือน (บาท) หารดวยจํานวนหุนที่มีการซื้อขายทั้งหมด
ในแตละเดือน (หุน) (Weighted Average) โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
หุนสามัญของบริษัทไมมีการซื้อขายผานกระดานตางประเทศ ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา
6. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร
6.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้เปนการเสนอขายโดยตรงแกกรรมการ และพนักงานของบริษัทและ
บริษัทยอย โดยไมผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย และเปนการจัดสรรโดยไมคิดมูลคาใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท
และบริษัทยอย
6.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
-ไมมี –
6.3 เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
- ไมมี –
6.4 คาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย
คาธรรมเนียมการยื่นคําขออนุญาตเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลใบสําคัญแสดงสิทธิ
คาที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษากฎหมาย
คาใชจายในการพิมพหนังสือชี้ชวนและคาใชจายอื่นๆ
รวม

50,000
30,000
800,000
10,800
890,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ: คาใชจายขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม

6.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน
กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยสามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวน ที่สํานักงานใหญของบริษัท
ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 31 มีนาคม 2549

สวนที่ 3 หนาที่ 16

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
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6.6 วิธีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
การจัดสรรสิทธิการจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยใหอยูในดุลย
พินิจของคณะผูบริหารของบริษัทโดยพิจารณาจากตําแหนง ประสบการณ อายุงาน ผลงาน และศักยภาพ รวมถึงประโยชนที่
ทําใหบริษัท
6.7 วันและวิธีการจองและชําระเงินคาจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ
การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ เปนการเสนอขายใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย
ในราคา 0 (ศูนย) บาท ดังนั้นบริษัทจึงไมไดออกใบจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ และไมมีการชําระเงินคาจองซื้อใบสําคัญแสดง
สิทธิ โดยบริษัทจะแจงผลการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงานอยางเปนทางการภายใน 14 (สิบสี่) วัน
ทําการนับจากวันที่ไดมีการจัดสรรเสร็จเรียบรอย
6.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกวาจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย
- ไมมีกรณีดังกลาว –
6.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ
- ไมมีกรณีดังกลาว –
6.10 วิธีการสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในการสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูที่ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้
(ก) บริษัทจะดําเนินการแจงใหกรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทยอย ที่ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่ไดรับการจัดสรรดวยตนเองที่สํานักงานใหญของบริษัท หรือ
(ข) บริษัทจะดําเนินการสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิตามหนวยงานที่กรรมการ
และพนักงานผูนั้นสังกัดอยู
7. ผลกระทบตอผูถือหุน
เนื่องจากราคาการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ที่ 4 บาท ต่ํากวาราคาปดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ
หุนยอนหลัง 7 วันทําการติดตอกัน ตั้งแตวันที่ 15 กุมภาพันธ 2548 ถึง 24 กุมภาพันธ 2548 เทากับ 4.63 บาท ซึ่งเปนราคาปด
กอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีมติเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงาน
ของบริษัทและบริษัทยอย ดังนั้นในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (Price Dilution)
ของบริษัทเทากับรอยละ 4.63
ในกรณีที่มีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทงั้ หมดจํานวน 5,000,000 หนวย มีผลกระทบตอสวนแบงกําไร หรือ
สิทธิออกเสียงของผูถือหุน (Control Dilution) โดยสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนเดิมจะลดลงในอัตรา
รอยละ 2.02 ของสวนแบงกําไรและสิทธิออกเสียงเดิม
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