บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (TKS-W1) ชนิดระบุชื่อผูถือและ
สามารถโอนเปลี่ยนมือได ออกโดย บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามมติที่ประชุมผูถือหุน ณ วันที่
19 เมษายน พ.ศ. 2548 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไดรับสิทธิตามที่ไดกําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ โดยผูออกใบสําคัญแสดง
สิทธิและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองผูกพันตามขอกําหนดสิทธิฉบับนี้ทุกประการ และใหถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ไดรับทราบและเขาใจขอกําหนดตางๆ ในขอกําหนดสิทธิเปนอยางดีแลว ทั้งนี้ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิจะจัดใหมีการเก็บ
รักษาสําเนาขอกําหนดสิทธิไว ณ สํานักงานใหญ ของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบ
สําเนาขอกําหนดสิทธิไดในวันและเวลาทําการของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
คําจํากัดความ
คําและขอความตางๆ ที่ใชอยูในขอกําหนดสิทธิฉบับนี้ใหมีความหมายดังตอไปนี้
ขอกําหนดสิทธิ

:

ใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

บริษัท
นายทะเบียน

:
:

ตลาดหลักทรัพย
:
สมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ :

วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
วันใชสิทธิครั้งสุดทาย

:
:

หมายถึง ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (TKS-W1) ตามมติที่ประชุมผู
ถือหุนของบริษัท เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2548
หมายถึง ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ที.เค.เอส.
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (TKS-W1) ชนิดระบุชื่อผูถือและสามารถโอน
เปลี่ยนมือได
หมายถึง บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
หมายถึง นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ ไดแก บริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
หมายถึง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหลงขอมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียด
เกี่ยวกับใบสําคัญแสดงสิทธิและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ เชน ชื่อและที่อยู
ของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ การโอน การจํานํา การอายัดการออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิใหมตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยและประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยหรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย
หมายถึง วันที่ 9 กันยายน 2548
หมายถึง วันที่ 8 กันยายน 2553

หนาที่ 1

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
1. รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย
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 ประสงคจะเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญจํานวน
62,156,250 หนวย จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมที่มีรายชื่อปรากฏอยูในทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 9 กันยายน 2548 โดยไมคิดมูลคา
ในอัตราสวน 4 หุนสามัญเดิมตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายดังตอไปนี้
1.1 ลักษณะสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ประเภท

: ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด
(มหาชน)
ชนิด
: ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผูถือและโอนเปลี่ยน
มือได
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
: 5 ป นับตั้งแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ
: 62,156,250 หนวย
ราคาเสนอขายตอหนวย
: หนวยละ 0 บาท (ศูนยบาท)
สิทธิในการไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิ : เปนการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิมที่มีรายชื่อปรากฏอยูในสมุด
ทะเบียนผูถือหุนของบริษัท วันที่ 9 กันยายน 2548 ในอัตราสวน 4 หุนเดิมตอ 1
หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใหปดเศษทิ้งเปนจํานวนหนวยที่ใกลที่สุด
อัตราการใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน (โดยอัตราการใชสิทธิอาจ
เปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาใชสิทธิ
: ราคาการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิจะเทากับ 5 บาทตอหุน (โดยราคาการใช
สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
จํานวนหุนที่สํารองเพื่อการใชสิทธิ
: 62,156,250 หุน คิดเปนประมาณรอยละ 25 ของจํานวนหุนสามัญที่เรียกชําระแลว
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวน 247,850,900 หุน โดยจํานวนหุนที่สํารองไวเพื่อการรองรับการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองมีจํานวนไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดของบริษัท
ระยะเวลาการใชสิทธิ
: ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดทุกวันทําการ
สุดทายของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม (วันกําหนดใชสิทธิ) ทั้งนี้
วันกําหนดใชสิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 29 กันยายน 2549 และวันกําหนดใชสิทธิ
ครั้งสุดทายจะตรงกับวันครบกําหนดระยะเวลา 5 ป นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดง
สิทธิ คือวันที่ 8 กันยายน 2553 ในกรณีที่วันกําหนดใชสิทธิครั้งสุดทายตรงกับ
วันหยุดทําการของบริษัทใหเลื่อนวันกําหนดใชสิทธิครั้งสุดทายดังกลาวเปนวันทํา
การสุดทายกอนหนาวันกําหนดใชสิทธิครั้งสุดทายดังกลาว

หนาที่ 2

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

: คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูกําหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการเสนอขาย
ภายหลังจากที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย
ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ
: บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
ตลาดรองของหุนสามัญที่เกิดจากการ : บริษัทจะนําหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิในครั้งนี้ เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพย
ใชสิทธิ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ผลกระทบตอผูถือหุน
: เนื่องจากเปนการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน
ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบตอผูถือหุน อยางไรก็ตาม หากมีการใชสิทธิซื้อหุนครบถวน
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไมใชผูถือหุนเดิมทั้งจํานวนจะทําใหสัดสวน
การถือหุนของผูถือหุนเดิมลดลงไมเกินรอยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว
หลังการเพิ่มทุน และการใชสิทธิแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้
ทั้งนี้ผลกระทบจากการลดลงของราคาหุนและผลกระทบตอสวนแบงกําไรก็จะลดลง
ในสัดสวนเดียวกัน
ทั้งนี้ หลักเกณฑ เงื่อนไข จํานวน และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งเหตุที่ทําใหตองออกหุนใหมเพื่อ
รองรับการปรับราคาการใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
บริษัทเปนผูมีอํานาจในการพิจารณากําหนดตามที่เห็นเหมาะสม
1.2 หลักเกณฑและเงื่อนไขการใชสิทธิ
1.2.1 วันกําหนดการใชสิทธิ
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดทุก
วันทําการสุดทายของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม (วันกําหนดใชสิทธิ) ทั้งนี้วันกําหนดใชสิทธิครั้งแรกจะ
ตรงกับวันที่ 29 กันยายน 2549 และวันกําหนดใชสิทธิครั้งสุดทายจะตรงกับวันครบกําหนดระยะเวลา 5 ป นับแตวันที่ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 8 กันยายน 2553
ในกรณีที่วันใชสิทธิตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชยและ/หรือนายทะเบียนหลักทรัพยใหเลื่อนเปนวันทํา
การถัดไป ยกเวนวันใชสิทธิครั้งสุดทายหากตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชยและ/หรือนายทะเบียนหลักทรัพยก็ให
เลื่อนเปนวันทําการกอนวันใชสิทธิครั้งสุดทายของใบสําคัญแสดงสิทธิ
1.2.2 การใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
ในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทแตละครั้งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญทั้งหมดหรือ
บางสวนได
1.2.3 ระยะเวลาในการแจงความจํานงการใชสิทธิ

หนาที่ 3

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งประสงคจะใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัทจะตองแจงความจํานงในการใชสิทธิ
ตามวิธีการและขั้นตอนที่ระบุในขอ 1.2.7 ณ สํานักงานใหญของบริษัทตามสถานที่ระบุในขอ 1.2.6 ระหวางเวลา 9.00 น. ถึง
16.00 น. ภายใน 5 วันทําการกอนวันใชสิทธิในแตละครั้ง ยกเวนในกรณีการใชสิทธิครั้งสุดทาย กําหนดใหแสดงความจํานง
ในการใชสิทธิในชวงระยะเวลา 15 วันกอนวันใชสิทธิครั้งสุดทาย สําหรับการใชสิทธิครั้งสุดทายบริษัทจะทําการปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ 15 วัน กอนวันใชสิทธิครั้งสุดทาย ในกรณีที่วันปดสมุดทะเบียนตรงกับวันหยุดทํา
การของธนาคารพาณิชยและ/หรือนายทะเบียนใหเลื่อนเปนวันทําการถัดไป โดยใบสําคัญแสดงสิทธิจะถูกสั่งพักการซื้อขาย
(หรือการขึ้นเครื่องหมาย SP) จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในระหวางระยะเวลาสําหรับการแจงความจํานงใชสิทธิ
ครั้งสุดทายนี้ดวย
บริษัทจะแจงขาวเกี่ยวกับระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิ อัตราการใชสิทธิ และราคาการใชสิทธิในการซื้อ
หุนสามัญของบริษัท พรอมทั้งสถานที่แจงความจํานงขอใชสิทธิ ในระบบเผยแพรขอมูลหลักทรัพย (ELCID) ของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางนอย 7 วัน กอนระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิแตละครั้ง
1.2.4 ระยะเวลาการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้ มีกําหนดการใชสิทธิวันแรกและวันสุดทายตรงกับวันที่ [y] และวันที่ [y]
ตามลําดับ
1.2.5 นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
ชั้น 4, 7 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 02-229-2800 โทรสาร 02-359-1259 Website: www.tsd.co.th
นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบตอการปดสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียน
จะตองประกอบดวยชื่อเต็ม สัญชาติ และที่อยูของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิและรายละเอียดที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยจะกําหนด
ในกรณีขอมูลไมตรงกัน บริษัทจะถือวาสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนขอมูลที่ถูกตอง
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีหนาที่ในการแจงการเปลี่ยนแปลงหรือขอผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกในสมุด
ทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิและนายทะเบียนจะเปลี่ยนแปลงหรือแกไขขอผิดพลาดดังกลาว
บริษัทสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยจะทําการแจงใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน
1.2.6 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
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1.2.7 ขั้นตอนการใชสิทธิ
ก) กรณีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีใบสําคัญแสดงสิทธิอยูในครอบครอง :
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีใบสําคัญแสดงสิทธิในครอบครอง ที่มีความประสงคจะใชสิทธิในวันใชสิทธิ
แตละครั้งจะตองนําสงเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ ณ สํานักงานของบริษัทตามที่ระบุไวในขอ 1.2.6
 แบบแสดงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ ที่ไดกรอกขอความถูกตองชัดเจนและครบถวนแลวทุก
รายการ (แบบแสดงความจํานงการใชสิทธิสามารถติดตอขอรับไดที่บริษัท)
 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ลงลายมือชื่อผูโอนดานหลัง หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด (ในกรณีที่ใบสําคัญแสดงสิทธิสูญหาย) ตามจํานวนที่ระบุ
ในแบบแสดงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
 เอกสารประกอบดังตอไปนี้
ก. กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ และสําเนาทะเบียนบาน (ในกรณีที่เปนบัตรขาราชการ หรือบัตร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ) ที่ไมหมดอายุพรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
ข. กรณีบุคคลธรรมดาชาวตางดาว สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทางที่ไมหมดอายุ พรอมลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
ค. กรณีนิติบุคคลในประเทศ สําเนาหนังสือรับรองบริษัท (ที่ออกใหไมเกิน 3 เดือน) ที่ลงลายมือ
ชื่อรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)
พรอมแนบสําเนาหลักฐานตามขอ ก. หรือ ข. แลวแตกรณีของผูมีอํานาจลงนามพรอมลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
ง. กรณีนิติบุคคลตางประเทศ สําเนาเอกสารจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public พรอมรับรอง
สําเนาถูกตองและเอกสารหลักฐานของผูมีอํานาจลงลายมือชื่อตาม ก. หรือ ข. พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
จ. หนังสือมอบอํานาจใหกระทําการแทนพรอมติดอากรแสตมป (ถามี)
 ชําระเงินคาหุนตามจํานวนที่ระบุในแบบแสดงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญภายในวันใชสิทธิครั้ง
นั้นๆ โดยชําระเปนเช็ค หรือเช็คธนาคาร ที่ขีดครอมสั่งจายเฉพาะและสามารถเรียกเก็บเงินไดจากในเขตหัก
บัญชีเดียวกันกับบริษัท โดยลงวันที่ใชสิทธิและสั่งจายในนาม “บมจ.ที.เค.เอส. เทคโนโลยี”
ข) กรณีที่ใบสําคัญแสดงสิทธิฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย (อยูในระบบไรใบหุน (Scripless))
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่มีความประสงคจะใชสิทธิแตละครั้งจะตองนําสงเอกสารและหลักฐาน
ดังตอไปนี้ ณ สํานักงานของบริษัทตามที่ระบุไวในขอ 1.2.6
 แบบแสดงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ ที่ไดกรอกขอความถูกตองชัดเจนและครบถวนแลวทุก
รายการ (แบบแสดงความจํานงการใชสิทธิสามารถติดตอขอรับไดที่บริษัท)
 แจงความจํานงและกรอกแบบคําขอใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิตามแบบที่นายทะเบียนหลักทรัพยกําหนด โดย
ยื่นแบบคําขอดังกลาวตอบริษัทหลักทรัพยที่ทําหนาที่เปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย (Broker) ของตน ซึ่ง
Broker จะดําเนินการแจงตอบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (TSD) เพื่อขอถอนใบสําคัญ
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แสดงสิทธิสําหรับนําไปใชเปนหลักฐานประกอบการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ โดย TSD จะออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ (แลวแตกรณี) ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อนําไปใช
เปนหลักฐานประกอบการใชสิทธิซื้อในการซื้อหุนสามัญของบริษัท
 เอกสารประกอบดังตอไปนี้
ก. กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ และสําเนาทะเบียนบาน (ในกรณีที่เปนบัตรขาราชการ หรือบัตร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ) ที่ไมหมดอายุพรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
ข. กรณีบุคคลธรรมดาชาวตางดาว สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทางที่ไมหมดอายุ พรอมลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
ค. กรณีนิติบุคคลในประเทศ สําเนาหนังสือรับรองบริษัท (ที่ออกใหไมเกิน 3 เดือน) ที่ลงลายมือ
ชื่อรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)
พรอมแนบสําเนาหลักฐานตามขอ ก. หรือ ข. แลวแตกรณีของผูมีอํานาจลงนามพรอมลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
ง. กรณีนิติบุคคลตางประเทศ สําเนาเอกสารจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public พรอมรับรอง
สําเนาถูกตองและเอกสารหลักฐานของผูมีอํานาจลงลายมือชื่อตาม ก. หรือ ข. พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
จ. หนังสือมอบอํานาจใหกระทําการแทนพรอมติดอากรแสตมป (ถามี)
 ชําระเงินคาหุนตามจํานวนที่ระบุในแบบแสดงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญภายในวันใชสิทธิครั้ง
นั้นๆ โดยชําระเปนเช็ค หรือเช็คธนาคาร ที่ขีดครอมสั่งจายเฉพาะและสามารถเรียกเก็บเงินไดจากในเขตหัก
บัญชีเดียวกันกับบริษัท โดยลงวันที่ตามวันที่ใชสิทธิและสั่งจายในนาม “บมจ.ที.เค.เอส. เทคโนโลยี”
1.2.8 เงื่อนไขการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
(1) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองใชสิทธิในการซื้อหุนไมวาในกรณีใดๆ ไมต่ํากวา 100 หุนสามัญ และตองเปนจํานวนเต็ม
เทานั้น แตในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มสี ิทธิในการซื้อหุนต่ํากวาหรือเทากับ 100 หุนสามัญ จะตองใชสิทธิใน
การซื้อหุนสามัญในครั้งเดียวทั้งจํานวน
(2) จํานวนหุนสามัญที่ออกใหเมื่อมีการใชสิทธินั้น จะคํานวณโดยการนําจํานวนเงินในการใชสิทธิซึ่งผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิไดชําระตามที่กลาวขางตน หารดวยราคาการใชสิทธิในขณะที่มีการใชสิทธินั้น
โดยบริษัทจะออกหุนสามัญเปนจํานวนเต็มไมเกินจํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
คูณดวยอัตราการใชสิทธิ หากมีการปรับราคาการใชสิทธิ และ/หรืออัตราการใชสิทธิแลวทําใหมีเศษเหลืออยูจากการ
คํานวณดังกลาว บริษัทจะไมนําเศษดังกลาวมาคิดคํานวณ และจะชําระเงินที่เหลือจากการใชสิทธิดังกลาวคืนใหแกผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิโดยทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 30 วัน นับจากวันกําหนดการ
ใชสิทธิแตละครั้ง
(3) การใชสิทธิในการซื้อหุนตามขั้นตอนที่ระบุในขอ 1.2.7 จะสมบูรณตอเมื่อธนาคารเรียกเก็บเงินจํานวนดังกลาวไดแลว
เทานั้น หากเรียกเก็บเงินไมไดดวยเหตุใดๆ ที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตองรับผิดชอบ ให
ถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวแสดงเจตนายกเลิกและบริษัทตกลงใหถือเปนการ
ยกเลิกการขอใชสิทธิในครั้งนั้น แตทั้งนี้ไมเปนการตัดสิทธิที่จะใชสิทธิซื้อหุนในครั้งตอไป เวนแตเปนการยกเลิกการใช
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สิทธิในครั้งสุดทายใหถือวาหมดสิทธิที่จะซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ดังกลาวอีก
ตอไป
(4) หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ 1.2.7 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 นับจากวันใชสิทธิฯที่ยังไมมีการใชสิทธิดังกลาวยังมีผลใชไดตอไปจนถึงวันกําหนดการใช
สิทธิครั้งสุดทาย
ในกรณีตามขอ 2 บริษัทจะสงใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิสวนที่เหลือในกรณีที่บริษัทถือวา
มีการใชสิทธิเพียงบางสวนคืนใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียลงทะเบียน
ภายใน 30 วัน นับจากวันถัดจากวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง อยางไรก็ดีใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ยังไมมีการใชสิทธิดังกลาวยังมีผลใชไดตอไปจนถึงวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย
(5) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองเปนผูรับผิดชอบคาอากรแสตมปหรือภาษีอื่นใด (ถามี)
ตามบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรวาดวยหมวดอากรแสตมปหรือขอบังคับหรือกฎหมายตางๆ ที่ใชบังคับในการใช
สิทธิเพื่อจองซื้อหุนสามัญใหม
(6) เมื่อไดปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจงความจํานงการใชสิทธิเพื่อซื้อหุนสามัญ กลาวคือ ไดสงหลักฐานใบสําคัญแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ แบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ ชําระเงินคาซื้อหุนสามัญและคาภาษี
และชําระคาอากรแสตมป (ถามี) ถูกตองและครบถวนสมบูรณแลว ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดง
สิทธิไมสามารถยกเลิกความจํานงการใชสิทธิได เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากบริษัท
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(7) การออกและสงมอบหุนสามัญออกใหม ชื่อที่จะระบุในหุนสามัญออกใหมจะใชชื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทจะจัดสงใบหุนไปยังผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่อยูที่
ไดระบุตามสมุดทะเบียนผูถือหุน หรือผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิอาจเลือกรับโอน
หลักทรัพยผานระบบไรใบหุน (Scripless System) ของศูนยรับฝากหลักทรัพย
(8) บุคคลตางดาวจะสามารถใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญใหมทั้งหมด หรือบางสวนได ก็ตอเมื่อในวันนั้น ถาใชสิทธิซื้อหุน
สามัญแลวไมทําใหขัดตอขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ ในเรื่องสัดสวนการถือหุนของบุคคลตางดาวซึ่ง
ปจจุบันอยูที่ไมเกินรอยละ 30 ของจํานวนหุนทั้งหมด ดังนั้น บริษัทสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไมออกหุนสามัญใหมใหแก
บุคคลตางดาวที่ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ หากการใชสิทธิดังกลาวขัดตอขอบังคับของบริษัท ซึ่ง ณ วันที่เสนอขาย
หลักทรัพยมีดังนี้ “หุนของบริษัทโอนไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแตการโอนหุนนั้นเปนเหตุใหมีคนตางดาวถือหุนอยูใน
บริษัทเกินกวารอยละ 30 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัท บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุนของ
บริษัทรายนั้นได และการโอนหุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย”
(9) ในชวงระยะเวลาตั้งแตที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ไดแสดงความจํานงการใชสิทธิโดยสมบูรณแลวนั้นถึงวันกอนที่จะมี
ชื่อของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิปรากฏอยูในสมุดทะเบียนรายชื่อผูถือหุนสามัญของกระทรวงพาณิชย บริษัทจะถือวา
สิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีสภาพเหมือนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิรายอื่นที่ยังไมไดแสดงความจํานงการใชสิทธิ
และตั้งแตวันที่ชื่อของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทไี่ ดแสดงความจํานงการใชสิทธิโดยสมบูรณแลวนั้นปรากฏอยูในสมุด
ทะเบียนรายชื่อผูถือหุนสามัญของกระทรวงพาณิชย บริษัทจะถือวาสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธินั้นมีสภาพเหมือนผู
ถือหุนสามัญของบริษัท
(10) บริษัทจะแจงรายชื่อผูถือหุนสามัญใหมที่มาจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิตอบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนายทะเบียนหุนสามัญของบริษัท และจะนํารายชื่อดังกลาวไปจดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิชย เปนผูถือหุนสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผูถือหุนตามจํานวนหุนสามัญที่คํานวณไดจากการใชสิทธิในคราว
นั้น ภายใน 14 วัน นับจากวันใชสิทธิในแตละครั้ง
(11) สิทธิของหุนสามัญที่ออกใหมเนื่องจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธินี้ จะมีสิทธิและสถานะเทาเทียมกับหุนสามัญ
ของบริษัท ซึ่งไดออกกอนวันที่ออกหุนสามัญใหมนั้นทุกประการ นับตั้งแตวันที่ปรากฏรายชื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
เปนผูถือหุนในสมุดทะเบียนกระทรวงพาณิชย
(12) ในกรณีที่มีเศษของจํานวนหุนสามัญที่จะไดรับตามใบสําคัญแสดงสิทธิ เมื่อตองมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใชสิทธิตาม
เกณฑการปรับราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิที่ระบุในขอ 1.3 เงื่อนไขการปรับสิทธิใหตัดเศษของหุนสามัญนั้นทิ้ง
โดยไมมีการชดใชเงินหรือคาเสียหายใดๆ สําหรับเศษของหุนสามัญที่ถูกตัดดังกลาว
(13) เมื่อพนวันใชสิทธิครั้งสุดทายแลวยังไมมีการใชสิทธิ ใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวหมดสภาพลงและไมสามารถ
นํามาใชสิทธิไดอีกตอไป
1.3 เงื่อนไขการปรับสิทธิ
บริษัทจะดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิ และอัตราการใชสิทธิตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ
ใดๆ ดังตอไปนี้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรักษาผลประโยชนตอบแทนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญฯของ
บริษัทไมใหดอยไปกวาเดิม
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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”
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
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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
Price 0
คือ
ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1
คือ
อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0
คือ
อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
MP
คือ
ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท
A
คือ
จํานวนหุนสามัญที่ไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อ
การจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหม และ/หรือกอนวันแรกของการเสนอขายหุนสามัญที่
ออกใหมแกประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด
B
คือ
จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมจากการเสนอขายแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายตอ
ประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด
BX
คือ
จํานวนเงินที่จะไดรับทั้งสิ้นหลังหักคาธรรมเนียมการจําหนายและรับประกันการ
จําหนายของหุนสามัญที่ออกนั้นทั้งการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอ
ขายประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด
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(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
Ratio 1
คือ
อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0
คือ
อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
MP
คือ
ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท
A
คือ
จํานวนหุนสามัญที่ไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อ
การจองซื้อหลักทรัพยที่ออกใหมที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเปนหุนสามัญได
หรือใหสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ และ/หรือกอนวันแรกของการเสนอขาย
หลักทรัพยที่ออกใหมที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเปนหุนสามัญไดหรือใหสิทธิ
ในการจองซื้อหุนสามัญตอประชาชนทั่วไป และ/หรือตอบุคคลในวงจํากัดแลวแต
กรณี
B
คือ
จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมเพื่อรองรับการใชสิทธิของหลักทรัพยใดๆ ที่มีสิทธิที่จะ
แปลงสภาพ / เปลี่ยนเปนหุนสามัญไดหรือใหสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญตามที่เสนอ
ขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายตอประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายตอ
บุคคลในวงจํากัด
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BX

คือ

จํานวนเงินที่จะไดรับทั้งสิ้นหลังหักคาธรรมเนียมการจําหนายและรับประกันการ
จําหนายจากการออกหลักทรัพยใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเปนหุนสามัญ
ไดหรือใหสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ สําหรับการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/
หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด รวมกับเงิน
ที่จะไดรับจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ

(ง) เมื่อบริษัทจายเงินปนผลทั้งหมดหรือบางสวนเปนหุนสามัญใหแกผูถือหุนของบริษัท การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและ
อัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมมีสิทธิรับหุนปนผล (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
(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)]
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โดยที่
Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
D
R

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท
เงินปนผลตอหุนที่จายใหผูถือหุน
เงินปนผลตอหุนที่จาย หากนํากําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดในอัตรารอยละ 70 มา
คํานวณจากจํานวนหุนทั้งหมดที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล

(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณตามขอ (ก) ถึงขอ (จ) ซึ่งหลังจากมีการปรับราคาการใชสิทธิตามสูตรคํานวณในขอ (ก) ถึงขอ (จ)
แลวสงผลใหราคาการใชสิทธิใหมมีมูลคาต่ํากวามูลคาที่ตราไวของหุนสามัญ ในกรณีที่บริษัทมีกําไรสะสม บริษัทจะ
ปรับราคาการใชสิทธิดังกลาวใหมใหเทากับมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญ โดยใชอัตราการใชสิทธิตามที่คํานวณไดจาก
สูตรตามขอ (ก) ถึง ขอ (จ)
(ช) ในกรณีที่มีเหตุการณใดๆ อันทําใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชนอันพึงได โดยที่เหตุการณใดๆ นั้น
ไมไดกําหนดอยูในขอ (ก) ถึงขอ (จ) ใหบริษัท โดยกรรมการจัดสรรทําการพิจารณาเพื่อกําหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการ
ใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิใหมโดยไมทําใหสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดอยไปกวาเดิม โดยใหถือวาผล
การพิจารณานั้นเปนที่สุด และจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในระยะเวลา 15 วัน นับตั้งแตวันที่เกิด
เหตุการณดังกลาว
(ซ) การคํานวณเปลี่ยนราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอ (ก) ถึงขอ (ฉ) 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
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(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
1.4 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
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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
1.5 ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัทจะยื่นขออนุญาตใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยพิจารณารับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยเร็ว ทั้งนี้ภายใน 45 วันนับจาก
วันที่ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและแบบแสดงรายการขอมูลและราง
หนังสือชี้ชวนเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งนี้มีผลบังคับใช
1.6 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 กรณีมีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิใหปดทิ้ง ดังนี้
1.7 การดําเนินการหากมีหุนที่จัดสรรไวคงเหลือจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการใชสิทธิในครั้งสุดทาย บริษัทจะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาตอไป
1.8 รายละเอียดเกี่ยวกับหุนสามัญที่ออกใหมเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ
1.8.1

ลักษณะสําคัญของหุน
จํานวนหุนที่ออกเพื่อรองรับการใชสิทธิ
มูลคาที่ตราไวหุนละ
ราคาใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญหุนละ

:
:
:

62,156,250 หุน
1.00 บาท
5.00 บาท
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มูลคารวมของหุนที่เสนอขาย
หุนที่เสนอขายคิดเปนรอยละ

:
:

สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น

:

310,781,250 บาท (ตามราคาการใชสิทธิ)
25.08 ของจํานวนหุนที่เรียกชําระแลวกอนการออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
- ไมมี –

1.8.2

การดําเนินการหากมีหุนสามัญที่เหลือจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
- ไมมี –

1.8.3

ขอจํากัดการโอนหุน
หุนของบริษัทใหโอนกันไดโดยเสรีและยอมสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุนโดยระบุชื่อผูรับโอนและลง
ลายมือชื่อของผูโอนกับผูรับโอนและสงมอบใบหุนใหแกผูรับโอน เวนแตการโอนหุนนั้นจะทําใหบริษัทเสีย
สิทธิและผลประโยชนที่บริษัทจะพึงไดรับตามกฎหมาย หรือเปนเหตุใหผูถือหุนที่มีสัญชาติตางดาวถือหุนใน
บริษัทเกินกวารอยละ 49 ของหุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัท

1.8.4

ตลาดรองของหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิ
บริษัทจะยื่นคําขออนุญาตนําหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญจัดสรร
ใหแกผูถือหุนเดิมเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายใน 30 วัน นับจากวันใชสิทธิในแตละครั้ง

1.8.5

วิธีการสงมอบหุนสามัญที่ไดจากการใชสิทธิ
บริษัทจะดําเนินการใหนายทะเบียนหลักทรัพยของบริษัททําการสงมอบใบหุนของหุนสามัญที่ไดจากการใช
สิทธิใหกับผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ทําการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท
ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยูที่ระบุในสมุดทะเบียนรายชื่อผูถือหุน ภายใน 45 วันนับจากวันใช
สิทธิแตละครั้ง สําหรับในกรณีระบบไรใบหุน (Scripless System) จะเปนไปตามกฎเกณฑบริษัทศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

2. ขอจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายและหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิ
ไมมีขอจํากัดในการโอนใดๆ เวนแตการโอนหุนนั้นจะทําใหบริษัทเสียสิทธิและผลประโยชนที่บริษัทจะพึงไดรับ
ตามกฎหมาย และขอจํากัดการโอนอันสืบเนื่องมาจากขอบังคับของบริษัทวาดวยเรื่องอัตราสวนการถือหุนของบุคคลที่มิใช
สัญชาติไทย ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
1) บริษัทจะไมออกหุนสามัญใหแกผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทย ที่จะทําใหสัดสวนการถือหุน
ของคนที่ไมใชสัญชาติไทย มากกวารอยละ 49 ของทุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัท
2) หากขอจํากัดการโอนดังกลาวขางตน มีผลทําใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมใชสัญชาติไทยซึ่งไดใชสิทธิตาม
วิธีการใชสิทธิดังที่กลาวมาแลวโดยครบถวน ไมสามารถใชสิทธิไดตามจํานวนที่ระบุในใบแจงความจํานงการใช
สิทธิซื้อหุนสามัญไมวาทั้งหมดหรือบางสวน บริษัทจะอนุญาตใหดําเนินการใชสิทธิเพียงสวนที่ไมขัดตอขอจํากัด
ขางตนโดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
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ก) ใหบริษัทคืนใบสําคัญแสดงสิทธิและเงินที่เหลือตามราคาการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิในสวนที่ไม
สามารถใชสิทธิได โดยไมมีดอกเบี้ยใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมใชสัญชาติไทยดังกลาวทางไปรษณีย
ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับแตวันใชสิทธิในครั้งนั้นๆ
ข) ใหบริษัทเปนผูถือใบแจงความจํานงการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิและเงินตามจํานวนการใชสิทธิซื้อหุน
สามัญที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทยไดยื่นความจํานงการใชสิทธิในสวนที่ยังไมไดใชสิทธิเอาไว
ตามลําดับกอนหลัง เพื่อดําเนินการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในสวนที่ยังไมไดมีการใชสิทธิทั้งจํานวน
หรือบางสวนเมื่อการเขาถือหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไมขัดตอขอจํากัดเรื่องสัดสวนการถือหุนของ
คนที่มิใชสัญชาติไทย
ทั้งนี้ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทไี่ มใชสัญชาติไทยจะตองแสดงความจํานงที่จะใหบริษัทดําเนินการตามขอ
(ก) หรือ (ข) ขางตน โดยระบุในใบแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุน สามัญ ณ วันแจงความจํานงการใชสิทธิใน
แตละครั้ง
บริษัทจะอนุญาตใหมีการดําเนินการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในสวนที่ยังไมไดรับการใชสิทธิ
บางสวนหรือทั้งหมดในวันใชสิทธิวันแรกที่สามารถกระทําไดโดยที่ไมขัดตอขอจํากัด อยางไรก็ดีหากมีจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่รอการใชสิทธิ ณ วันใชสิทธิดังกลาวมากกวาจํานวนหุนสามัญที่อนุญาตใหซื้อไดโดยไม
ขัดตอขอจํากัดการโอนหุนเรื่องสัดสวนการถือครองหุนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทย บริษัท
จะดําเนินการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทยตามลําดับการ
แจงความจํานงการใชสิทธิที่ครบถวนสมบูรณตามที่กําหนดในการใชสิทธิในครั้งนี้
หาก ณ วันใชสิทธิครั้งสุดทาย ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไมสามารถใชสิทธิไดเนื่องจากขอจํากัดเรื่อง
สัดสวนการถือครองหุนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวหมดอายุลง โดยผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทยดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายใดๆตอบริษัท และบริษัทจะไม
ดําเนินการชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
3) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทยจะไมไดรับการชดเชยไมวาในรูปแบบใดจากบริษัท ในกรณีที่ไมสามารถ
ดําเนินการใชสิทธิไดโดยมีสาเหตุมาจากขอจํากัดเรื่องสัดสวนการถือครองหุนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มใิ ช
สัญชาติไทย
3. การประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
การเรียก และ/หรือ การประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิใหเปนไปตามวิธีการดังตอไปนี้
3.1 บริษัทมีสิทธิเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิได ไมวาในเวลาใดๆ เพื่อแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิหรือผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวนไมนอยกวา 25 ราย ซึ่งถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวน
รวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 20 ของมูลคาของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวน
ทั้งหมด ณ ขณะนั้นอาจรวมกันเขาชื่อทําหนังสือขอใหบริษัทดําเนินการเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิได โดย
บริษัทจะตองเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 30 วันนับแตวันที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีคําขอเปน
หนังสือใหบริษัทเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ

หนาที่ 17

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
3.2 ในการเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมวาจะเปนการเรียกประชุมเนื่องจากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใช
สิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวนรองขอหรือคณะกรรมการบริษัทมีมติใหเรียกประชุม ใหบริษัทจัดทําหนังสือนัดประชุม
ระบุ สถานที่ วัน เวลา ผูที่ขอใหเรียกประชุมและเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุมและจัดสงใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยัง
มิไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวนแตละรายตามรายชื่อและที่อยูที่ปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิในวันปดสมุดทะเบียนเพื่อกําหนดสิทธิในการเขารวมประชุมไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม (ไมนับวันที่สง
หนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม)
3.3 ในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวนซึ่งมีสิทธิ
เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงแทนตนได โดยผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิดังกลาวจะตองจัดทําหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทกําหนดและใหยื่นหนังสือมอบฉันทะตอประธานที่
ประชุมหรือผูที่ประธานที่ประชุมมอบหมายกอนเริ่มการประชุม “ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มสี ิทธิออกเสียงในที่ประชุม
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ” หมายถึง ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวนของบริษัทใน
ขณะนั้น โดยไมรวมถึงผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคนใดที่มีสวนไดเสียในขอพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาและลง
มติ โดยหามมิใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคนนั้นออกเสียงลงคะแนนในขอพิจารณาขอนั้น
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสวนไดเสียตามขอนี้ หมายถึง ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน
ในเรื่องที่ที่ประชุมจะพิจารณาลงมติ
3.4 ในการออกเสียงลงคะแนนใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิทถี่ ืออยู
โดยใบสําคัญแสดงสิทธิหนึ่งหนวยมีหนึ่งเสียง ผูเปนประธานในที่ประชุมไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกจากสิทธิที่
ตนมีอยูในฐานะเปนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
3.5 ในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดขึ้นโดยบริษัท ใหประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจาก
ประธานกรรมการบริษัท ทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปน
ผูจัดประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือก นอกเหนือไปจาก
ประธานกรรมการหรือบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมาย โดยที่ทั้งสองกรณี ประธานที่ประชุมไมมีสิทธิออกเสียงชี้
ขาด
3.6 องคประชุมในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองประกอบดวยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิหรือใช
สิทธิไปแลวบางสวน และ/หรือ ผูรับมอบฉันทะมาประชุมไมนอยกวา 25 ราย และถือใบสําคัญแสดงสิทธิรวมกันไดไม
นอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยทั้งหมดของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวน
จึงจะครบเปนองคประชุม หากปรากฏวา เมื่อลวงเวลานัดไปแลว 1 ชั่วโมงยังมีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเขารวมประชุมไม
ครบเปนองคประชุม ใหถือวาการประชุมเปนอันระงับไปหากการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธินั้นเปนการเรียกนัด
โดยมติคณะกรรมการบริษัทใหนัดประชุมใหมภายในระยะเวลาไมนอยกวา 7 วัน แตไมเกิน 14 วัน นับจากวันกําหนด
ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก และใหบริษัทดําเนินการจัดสงหนังสือประชุมไปยังผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทุกรายตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไวขางตน ในการประชุมครั้งหลังนี้จะตองมีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ
ผูรับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมไมนอยกวา 25 ราย จึงถือวาครบเปนองคประชุม ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนผู
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รองขอใหเรียกประชุม หรือ ในกรณีที่การประชุมซึ่งขาดองคประชุมนี้เปนการประชุมที่ไดเรียกประชุมเนื่องจากการ
ประชุมในครั้งกอนขาดองคประชุม จะไมมีการเรียกประชุมใหม
3.7 มติที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยของผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิ หรือใชสิทธิไปแลวบางสวนทั้งหมด ณ ขณะนั้น ซึ่งถือโดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น
3.8 มติใดๆ ซึ่งที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดลงมติไปแลวนั้น ใหถือวามีผลผูกพันผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทุกราย ไม
วาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธินั้นจะไดเขารวมประชุมดวยหรือไมก็ตาม
3.9 บริษัทจะดําเนินการจัดทําและบันทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาบันทึกดังกลาวไวที่สํานักงานใหญของบริษัท
รายงานการประชุมที่ไดลงลายมือชื่อโดยประธานใหถือเปนหลักฐานอันสมบูรณของกิจการทั้งหลายที่ไดประชุมกันนั้น
และใหถือวาการประชุมกิจการที่ประชุมและมติทั้งหลายไดกระทําโดยถูกตอง
3.10 ในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทมี
สิทธิที่จะเขารวมประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือใหคําอธิบายในที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิได
4. การแกไขเพิ่มเติมสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ
4.1 การแกไขเพิ่มเติมสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิไมวากรณีใดๆ ตองไมขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวย
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย
4.2 การแกไขเพิ่มเติมสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิในสวนที่เปนสาระสําคัญซึ่งกระทบตอสิทธิของผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวนจะตองไดรับความยินยอมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
จากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ณ วันประชุม
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้บริษัทจะดําเนินการแจงใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยทราบถึงการแกไขเพิ่มเติมสิทธิและเงื่อนไขดังกลาวภายใน 15 วันนับจากวันประชุมผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิ
5. ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
ไมมีการกําหนดราคาของใบสําคัญแสดงสิทธิ เนื่องจากเปนการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ จัดสรรใหกับผูถือหุนของ
บริษัทเพื่อใหสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญใหมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน โดยไมคิดมูลคา
6. ผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหุนจากการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ (Dilution Effect)
6.1 ผลประโยชนที่ผูถือหุนของบริษัทจะไดรับจากการจัดสรรในครั้งนี้
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จํานวนหุนสามัญเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิเทากับ 68,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ราคาการใชสิทธิที่
จะซื้อหุนสามัญ 1 หุน เทากับ 5.00 บาท คิดเปนรอยละ 20 ของจํานวนหุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมดในปจจุบันของบริษัท
6.2 ผลกระทบที่มีตอผูถือหุนในการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ (Dilution Effect)
การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนของบริษัทในครั้งนี้ จะไมกอใหเกิดผลกระทบใดๆ ตอผูถือหุนในขณะ
ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ แตจะกอใหเกิดผลกระทบตอสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิมลดลง ก็ตอเมื่อผู
ถือหุนเดิมที่ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ไมไดใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท แตถาผูถือหุนเดิมทุกคน
ใชสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับก็จะไมกอใหเกิดผลกระทบดานสัดสวนการถือหุนลดลง
(Dilution Effect)
7. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
สรุปขอมูลเกี่ยวกับราคาและมูลคาการซื้อขายรายเดือน หุนสามัญบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา ดังนี้
ป

เดือน

2547

ราคาเฉลี่ย*
(บาท/หุน)
3.4
3.5
4.26
3.94
4.06
4.18
4.75
3.91
5.03
3.70
3.57
2.86

ราคาสูงสุด
(บาท/หุน)
3.8
3.66
5.05
4.18
4.64
4.44
5.2
4.26
5.90
4.26
3.90
3.30

ราคาต่ําสุด
(บาท/หุน)
3.08
3.12
3.38
3.58
3.5
3.96
4.08
3.52
3.52
3.20
2.90
2.54

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
32,746,227.64
13,295,509.37

สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
2548
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
ที่มา
SETSMART
หมายเหตุ:
*ราคาเฉลี่ย = ผลรวมของมูลคาการซื้อขายในแตละเดือน (บาท) หารดวยจํานวนหุนที่มีการซื้อขายทั้งหมด
ในแตละเดือน (หุน) (Weighted Average) โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
หุนสามัญของบริษัทไมมีการซื้อขายผานกระดานตางประเทศ ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา
8. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร
8.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
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บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทนี้ เปนการเสนอขายโดยไมผานผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
เนื่องจากเปนการออกและจัดสรรใหกับผูถือหุนเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยูในทะเบียนรายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 9
กันยายน 2548
8.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
-ไมมี –
8.3 เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
- ไมมี –
8.4 คาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย
คาธรรมเนียมการยื่นคําขออนุญาตเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลใบสําคัญแสดงสิทธิ
คาธรรมเนียมการยื่นคําขอใหรับใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
คาที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษากฎหมาย
คาใชจายในการพิมพหนังสือชี้ชวนและคาใชจายอื่นๆ
รวม

50,000.00
63,234.37
30,000.00
800,000.00
[y]
[y]

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ: คาใชจายขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม

8.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน
บริษัทจะดําเนินการจัดสงและหนังสือชี้ชวนสําหรับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุนสามัญ
ใหแกผูถือหุนเดิมที่มีรายชื่อปรากฏอยูในทะเบียนรายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 9 กันยายน 2548 ทางไปรษณียลงทะเบียน ภายใน 45
วัน นับจากวันที่ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและแบบแสดงรายการขอมูล
และรางหนังสือชี้ชวนเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งนี้มีผลบังคับใช
8.6 วิธีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัทจะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญใหกับผูถือหุนเดิมที่มีรายชื่อปรากฏอยูในทะเบียนรายชื่อผูถือ
หุน ณ วันที่ 9 กันยายน 2548 ในอัตราสวน 4 หุนสามัญตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีมีเศษหุนใหปดทิ้ง
8.7 วันและวิธีการจองและชําระเงินคาจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ
การออกใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งนี้ บริษัทจัดสรรใหกับผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุนโดยไมคิดมูลคา จึงไมมี
การกําหนด วัน วิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ
8.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกวาจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย
การออกใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งนี้ บริษัทจัดสรรใหกับผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุนโดยไมคิดมูลคา จึงไมมี
การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกวาจํานวนที่เสนอขาย
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8.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ
การออกใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งนี้ บริษัทจัดสรรใหกับผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุนโดยไมคิดมูลคา จึงไมมี
การกําหนดวิธีการคืนเงินคาจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ
8.10 วิธีการสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัทจะออกและสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิดังรายละเอียดตอไปนี้
1. หากผูถือหุนเดิมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยูแลวกับบริษัทเงินทุนหลักทรัพยหรือบริษัทหลักทรัพย บริษัทศูนย
รับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทจะดําเนินการใหนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัททํา
การจัดสงหนังสือแจงผลการจัดสรรและสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิที่ที่จะซื้อหุนสามัญจัดสรรใหแกผูถือหุน
เดิมที่มีรายชื่อปรากฏอยูในทะเบียนผูถือหุนบริษัท ณ วันที่ 9 กันยายน 2548 ตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรโดย
การโอนเขาบัญชีหลักทรัพยผานระบบไรใบหุน (Scripless System) ผานบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
ไทย) จํากัด หรือทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับตามชื่อและที่อยูที่ระบุในสมุดทะเบียนรายชื่อผูถือหุน เพื่อให
ผูไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญครั้งแรกไดทัน และขายใบสําคัญแสดงสิทธิใน
ตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯอนุญาตใหใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทสามารถทําการซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพยฯไดซึ่งจะแตกตางกับกรณีที่ผูไดรับการจัดสรรเปนใบสําคัญแสดงสิทธิจะไมสามารถขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพยฯ ไดจนกวาจะไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิ
2. หากผูถือหุนเดิมไมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยูกับบริษัทหลักทรัพย บริษัทจะออกและสงมอบใบสําคัญแสดง
สิทธิใหแกผูถือหุน ตามที่อยูที่ระบุไวในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท โดยจะออกและสงมอบใหแกผูที่
ไดรับการจัดสรรเปนเวลาไมเกิน 21 วันนับแตวันที่แบบแสดงรายการขอมูล และรางหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับ
ใช เพื่อใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถซื้อขายใบสําคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีที่ไดรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ และตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทสามารถทําการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพยฯได
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