บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)

ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1

บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)

ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 จํานวน 69,000,000 หนวย ออกโดย
บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 เพื่อ
เสนอขายใหกับ ผูถือหุนเดิมของบริษัท และ นักลงทุนทั่วไปที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(1)

เพื่อเสนอขายใหกับผูถือหุนเดิมของบริษัท จํานวนไมเกิน 60,000,000 หนวย ตามสัดสวนการถือหุน (Right
Offering) ในอัตราหุนสามัญเดิม 5 หุน ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ ในกรณีที่มีเศษใหปด
ทิ้งทั้งจํานวน ทั้งนี้ใหคณะกรรมการบริหารกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิ ไดรับการจัดสรรและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอไป สําหรับระยะเวลา เสนอขาย กําหนดภายใน 1 ป นับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุนของ
บริษัทมีมติอนุมัติใหบริษัทออกใบสําคัญแสดงสิทธิและหุนรองรับ (วันที่ 8 เมษายน 2554)

(2)

เพื่อเสนอขายใหกับนักลงทุนทั่วไปที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวนไมเกิน 9,000,000 หนวยใน
อัตราสวนหุนสามัญเพิ่มทุน 5 หุน ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใหปดทิ้ง สําหรับระยะเวลา
เสนอขาย กําหนดภายใน 6 เดือน นับตั้งแตวันที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
แจงผลการอนุญาต หรือภายในกําหนดระยะเวลาที่ไดรับผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยซึ่งตองไมเกิน 12 เดือนนับตั้งเเตวันที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยเเจงผลการอนุญาต

ทั้งนี้ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไดรับสิทธิตามที่ไดกําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ บริษัทและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตอง
ผูกพันตามขอกําหนดสิทธิทุกประการ และใหถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับทราบและเขาใจขอกําหนดตางๆ ใน
ขอกําหนดสิทธิเปนอยางดีแลว ทั้งนี้ ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิจะจัดใหมีการเก็บรักษาสําเนาขอกําหนดสิทธิไว ณ
สํานักงานใหญของบริษัท เพื่อใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสําเนาขอกําหนดสิทธิและสัญญาตางๆ ไดในวัน
และเวลาทําการของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

หนาที่ 1

บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)

คําจํากัดความ
คําและขอความตางๆ ที่ใชอยูในขอกําหนดสิทธิ ใหมีความหมายดังตอไปนี้
ขอกําหนดสิทธิ

หมายถึง

ใบสําคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

บริษัท

หมายถึง

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

สมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิ หรือ สมุดทะเบียน

หมายถึง

สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

หุนรองรับ

หมายถึง

วันทําการ

หมายถึง

ประกาศ ทจ. 34/2551

หมายถึง

ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของบริษัท เจ มารท จํากัด
(มหาชน) และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (JMART-W1)
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท เจ มารท
จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ชนิดระบุชื่อผูถือและโอนเปลี่ยนมือได
ที่เสนอขายใหแกผูถือหุนสามัญเดิมตามสัดสวนการถือหุนและ
นักลงทุนทั่วไปที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
ใบที่ออกโดยบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)
จํ า กั ด เพื่ อ ใช แ ทนใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ น สามั ญ ของ
บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)
บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท เจ มารท
จํากัด (มหาชน) และใหรวมถึงผูถือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุนสามัญของ บริษัท เจ มารท จํากัด(มหาชน)
สมุ ด ทะเบี ย นหรื อ แหล ง ข อ มู ล ทางทะเบี ย นซึ่ ง บั น ทึ ก
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ใบสํา คั ญ แสดงสิ ท ธิ แ ละผู ถือ ใบสํ า คั ญ
แสดงสิทธิที่เก็บรักษาโดยนายทะเบียน
สิทธิทั้งปวงในใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแตไม จํากัดเฉพาะ
สิทธิในการจองซื้อหุนรองรับ สิทธิในการเขารวมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
สิทธิในการไดรับคาเสียหายในกรณีหุนรองรับไม
เพียงพอ
หุนสามัญที่ออกใหมของบริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)
จํานวน 69,000,000 หุน ที่จัดไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งหุนสามัญที่จะออกใหมเพิ่มเติมใน
กรณีการปรับสิทธิภายใตขอกําหนดสิทธิ
วันที่ธนาคารพาณิชยเปดทําการตามปกติในกรุงเทพมหานคร
ซึ่งไมใชวันเสารหรือวันอาทิตย หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยประกาศใหเปนวันหยุดของธนาคารพาณิชย
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ น ที่ อ อกใหม แ ละหุ น ที่ อ อกใหม เ พื่ อ รองรั บ
หนาที่ 2

บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)

สํานักงาน กลต.

หมายถึง

ใบสําคัญแสดงสิทธิ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ตลาดหลักทรัพย

หมายถึง

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ศูนยรับฝากหลักทรัพย

หมายถึง

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ
บุคคลที่ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิมอบหมาย

นายทะเบียน

หมายถึง

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
และ/หรือ นิติบุคคลใดๆ ที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนนายทะเบียน
ใบสําคัญแสดงสิทธิคนใหมที่รับโอนสิทธิ และหนาที่ของนาย
ทะเบียนเกี่ยวกับการเปนนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธินี้

วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

วันที่ 13 กุมภาพันธ 2555

วันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย

หมายถึง

วันที่ 30 ธันวาคม 2556 ในกรณีที่ตรงกับวันหยุดทําการให
เลื่อนเปนวันทําการกอนหนา

ระยะเวลาการแจงความจํานงในการใช
สิทธิ

หมายถึง

ระยะเวลาที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงคจะใชสิทธิใน
การซื้อหุนของบริษัท โดยจะตองแจงความจํานงในการใชสิทธิที่
จะซื้อหุนของบริษัทภายในชวง 15 (สิบหา) วันกอนวัน
กําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00
น. ของทุกวันทําการของบริษัท

1.

รายละเอียดเกี่ยวกับใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัทออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทจํานวน 69,000,000 (หกสิบเกาลาน)
หนวย โดยจัดสรรดังนี้
1) จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท โดยไมคิดมูลคา จํานวนไมเกิน 60,000,000 (หกสิบลาน) หนวย ตาม
สัดสวนการถือหุน (Right Offering) ในอัตราหุนสามัญเดิม 5 (หา) หุน ตอ 1 (หนึ่ง) หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ
2) จัดสรรใหแกนักลงทุนที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยไมคิดมูลคา จํานวน 9,000,000 (เกาลาน)
หนวย ในอัตราสวน 5 (หา) หุนสามัญเพิ่มทุนตอ 1 (หนึ่ง) หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ

หนาที่ 3

บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)

โดยมีรายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายดังตอไปนี้
1.1
ลักษณะสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
ผูออกและเสนอขาย

: บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)

ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย

: ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ น สามั ญ ของบริ ษั ท เจ มาร ท
จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ” หรือ “JMARTW1”)

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ

: ชนิดระบุชื่อผูถือ และเปลี่ยนมือได

วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

: วันที่ 13 กุมภาพันธ 2555

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ

: 1 ป 10 เดือน 18 วัน นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิใน
ครั้งแรก (13 กุมภาพันธ 2555) โดย กําหนดการใชสิทธิครั้งแรก
ใหตรงกับวันทําการสุดทายของเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 และ
ครั้งสุดทายกําหนดใหตรงกับวันที่ 30 ธันวาคม 2556 ในกรณี
ที่ตรงกับวันหยุดทําการใหเลื่อนเปนวันทําการกอนหนา
โดยใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ จ ะสิ้ น อายุ ใ นวั น ถั ด ไปจากวั น ที่ 30
ธันวาคม 2556 หรือ วันทําการสุดทายของเดือนธันวาคม 2556
ทั้งนี้ภายหลังการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไมขยาย
อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ

จํานวนที่ออกและเสนอขาย

: ไมเกิน 69,000,000 (หกสิบเกาลาน) หนวย

จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรไวเพื่อรองรับ
การใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ

: 69,000,000 (หกสิบเกาลาน) หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1
บาท) หรือคิดเปนรอยละ 20.00 ของจํานวนหุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดของบริษัท(จํานวน 300 ลานหุน) และหุนสามัญ
เพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้จํานวน 45 ลานหุน

ลักษณะการเสนอขาย

: 1) เสนอขายใหกับ ผูถือหุนเดิมของบริษัท จํานวนไมเกิน
60,000,000 (หกสิบลาน) หนวย ตามสัดสวนการถือหุน (Right
Offering) ในอัตราหุนสามัญเดิม 5หุน ตอ 1 หนวยใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ ในกรณีที่มีเศษใหปดทิ้งทั้งจํานวน
ทั้งนี้ใหคณะกรรมการบริษัทไดกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือ
หุนที่มีสิทธิรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท
(Record Date) ในวันที่ 10 กุมภาพันธ 2555 และใหรวบรวม
รายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย 2535 (ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธี
ปดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุนในวันที่ 13 กุมภาพันธ
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2555
2) เสนอขายจํานวนไมเกิน 9,000,000 (เกาลาน) หนวย ใหกับ
นักลงทุนทั่วไปที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในวันที่ 19
– 20 มีนาคม 2555 ในอัตราสวนหุนสามัญเพิ่มทุน 5 (หา) หุน
ตอ 1 (หนึ่ง) หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใหปดทิ้ง
ทั้งนี้ ภายหลังจากการคํานวณสิทธิของผูถือหุนที่จะไดรับการ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่ เ หลื อ จากการจั ด สรรทั้ ง หมด บริ ษั ท จะดํ า เนิ น การยกเลิ ก
ใบสําคัญแสดงสิทธิสวนที่เหลือจํานวนดังกลาวตอไป
ราคาเสนอขายตอหนวย

: 0.00 บาท (ศูนยบาท)

อัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ

: ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1
(หนึ่ง) หุน (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับ
สิทธิ)

ราคาการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ

: 3.00 บาท (สามบาท) ตอ 1 (หนึ่ง) หุนสามัญใหม (อาจ
เปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

ระยะเวลาการแจงความจํานงในการใช
สิทธิ

: ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงคจะใชสิทธิในการซื้อหุน
สามัญของบริษัท จะตองแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุน
สามัญของบริษัทตามวิธีที่ระบุไวในขอ 1.4.5 ระหวางเวลา
9.00 น. ถึง16.00 น. ของทุกวันทําการของบริษัท ภายใน
ระยะเวลา 15 (สิบหา) วันกอนวันกําหนดการใชสิทธิแตละครั้ง
: บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้ง
นี้เขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
: บริ ษั ท จะนํ า หุ น สามั ญ ที่ เ กิ ด จากการใช สิ ท ธิ ใ นครั้ ง นี้ เ ข า จด
ทะเบียนเปนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ตลาดรองของหุนสามัญที่เกิดจากการใช
สิทธิ
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1.2

ใบสําคัญแสดงสิทธิ สมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และผูทรงสิทธิในใบสําคัญแสดง
สิทธิ

1.2.1

นายทะเบียนมีหนาที่ที่จะตองออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทุกราย โดยในสวน
ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย จะระบุชื่อศูนยรับฝากหลักทรัพยเปนผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิแทนในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธินั้น นายทะเบียนจะออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิหรือออกใบรับเพื่อใชแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามแบบที่นายทะเบียนกําหนดใหแกศูนยรับ
ฝากหลักทรัพย

1.2.2

นายทะเบียนมีหนาที่ตามสัญญาแตงตั้งนายทะเบียนที่จะตองจัดทําและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิไวจนกวาใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจะมีการใชสิทธิซื้อหุนรองรับของบริษัทหรือ
จนกวาครบกําหนดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ (แลวแตกรณี)

1.2.3

ผูทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิ
- ผูทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิกรณีทั่วไป
สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิจะตกไดแกบุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเปนเจาของใบสําคัญแสดง
สิทธิจํานวนดังกลาวในสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิในขณะนั้นๆ หรือในวันแรกของการปด
สมุดทะเบียนในกรณีที่มีการปดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิเวนแตจะไดมีการโอน
ใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งสามารถใชยันกับผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิไดตามขอ 1.3 เกิดขึ้นแลวในวัน
ปดสมุดทะเบียนที่เกี่ยวของขางตน ซึ่งสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิจะตกไดแกผูรับโอนใบสําคัญ
แสดงสิทธิ
- ผูทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิกรณีที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยเปนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแทน
สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิจะตกไดแกบุคคลหรือนิติบุคคลที่นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับ
แจงเปนหนังสือจากศูนยรับฝากหลักทรัพยวาเปนผูทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวนดังกลาวที่
ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไวในชื่อของศูนยรับฝากหลักทรัพยในขณะนั้นๆ
หรือในวันแรกของการป ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสํา คัญแสดงสิทธิในกรณีที่มีการปดสมุด
ทะเบียน

1.2.4

เมื่อศูนยรับฝากหลักทรัพยแจงตอนายทะเบียน นายทะเบียนมีหนาที่ที่จะตองออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
ใหแกผูทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิที่ฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพยและลงทะเบียนใหผูทรงสิทธิ
ในใบสําคัญแสดงสิทธิรายดังกลาวเปนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิตามจํานวนที่ไดรับแจงจากศูนยรับฝากหลักทรัพย ทั้งนี้ เมื่อไดมีการออกใบสําคัญแสดงสิทธิและ
ลงทะเบียนดังกลาวแลว นายทะเบียนจะแกไขจํานวนรวมของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ลงทะเบียนในสมุด
ทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไวในชื่อของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยหักจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่ไดแยกไปลงทะเบียนไวในชื่อของผูทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิออก สวนจํานวนรวมของใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ออกใหแกศูนยรับฝากหลักทรัพยนั้น หากนายทะเบียนไมไดทําการแกไข (ไมวาดวยเหตุใดก็
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ตาม) ใหถือวามีจํานวนลดลงตามจํานวนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดแยกไปออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
และลงทะเบียนไวในชื่อของผูทรงสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว
1.3

การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ

1.3.1

การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิไดฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพยใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้
- การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางผูโอนและผูรับโอน การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณเมื่อผู
โอนใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ซึ่ ง เป น ผู ที่ ส มุ ด ทะเบี ย นผู ถื อ ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ร ะบุ ชื่ อ เป น เจ า ของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวนที่จะทําการโอน หรือผูรับโอนคนสุดทายโดยมีการสลักหลังแสดงการ
โอนตอเนื่องครบถวนจากผูที่ปรากฏชื่อดังกลาว (แลวแตกรณี) ไดสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิใหแก
ผูรับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนไวดวย
ผลการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางผูรับโอนกับบริษัท การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิจะใชยันกับ
บริษัทไดก็ตอเมื่อนายทะเบียนไดรับคําขอลงทะเบียนการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิพรอมทั้งใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ผูรับโอนใบสําคัญแสดงสิทธิไดลงลายมือชื่อเปนผูรับโอนในดานหลังของใบสําคัญแสดง
สิทธินั้นครบถวนแลว
ผลของการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางผูรับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ
จะใชยันกับบุคคลภายนอกไดก็ตอเมื่อนายทะเบียนไดลงทะเบียนการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิใน
สมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเรียบรอยแลว
- การขอลงทะเบียนการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ จะตองกระทํา ณ สํานักงานใหญของนายทะเบียน
ในวันและเวลาทําการของนายทะเบียน และจะตองทําตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนกําหนด
โดยผูขอลงทะเบียนจะตองสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิที่ลงลายมือชื่อครบถวนตามหลักเกณฑ
ขางตน พรอมทั้งหลักฐานอื่นๆ ที่ยืนยันถึงความถูกตองและความสมบูรณของการโอนและการรับ
โอนใบสําคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิพรอมทั้งใบสําคัญแสดงสิทธิและ
หลักฐานอื่นๆ ที่จะตองสงมอบครบถวนเรียบรอยแลว อยางไรก็ดี นายทะเบียนมีสิทธิปฏิเสธไม
รับคําขอลงทะเบียนการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ หากนายทะเบียนเห็นวาการโอนใบสําคัญแสดง
สิทธินั้นไมชอบดวยกฎหมาย

1.3.2

สําหรับการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพยใหเปนไปตามขอบังคับของตลาด
หลักทรัพย ศูนยรับฝากหลักทรัพย และหนวยงานที่เกี่ยวของ

1.4

การใชสิทธิและเงื่อนไขการใชสิทธิ

1.4.1

วันกําหนดการใชสิทธิ
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ไดทุกๆ วันทําการสุดทายของทุกไตร
มาส ภายในระยะเวลา 1 ป 10 เดือน 18 วัน นับแตวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก (13
กุมภาพันธ 2555) จนถึงวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย ทั้งนี้กําหนดการใชสิทธิครั้งแรกใหตรงกับวัน
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ทําการสุดทายของเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 และกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายใหตรงกับวันที่ 30
ธันวาคม 2556 ในกรณีที่ตรงกับวันหยุดทําการใหเลื่อนเปนวันทําการกอนหนา
ทั้งนี้ใบสําคัญแสดงสิทธิจะสิ้นอายุในวันถัดไปจากวันที่ 30 ธันวาคม 2556 หรือ วันทําการสุดทายของ
เดือนธันวาคม 2556
1.4.2

ระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิ
 การแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญในแตละครั้ง (ยกเวนการใชสิทธิครั้งสุดทาย)
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงคจะใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัท จะตองแจงความ
จํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทตามวิธีที่ระบุไวในขอ 1.4.5 ระหวางเวลา 9.00 น. ถึง
16.00 น. ของทุกวันทําการของบริษัท ภายในระยะเวลา 15 (สิบหา) วันกอนวันกําหนดการใช
สิทธิแตละครั้ง (ตอไปนี้เรียกวา “ระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิ”)
ทั้งนี้ บริษัทจะแจงขาวเกี่ยวกับระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิ อัตราการใชสิทธิ
ราคาการใชสิทธิ พรอมทั้งสถานที่ใชสิทธิผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย (SET
SMART/ ELCID) เพื่อแจงใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 (สิบหา) วัน
กอนระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิแตละครั้ง
 การแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญครั้งสุดทาย
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงคจะใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัท จะตองแจงความ
จํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทตามวิธีที่ระบุไวในขอ 1.4.5 ระหวางเวลา 9.00 น. ถึง
16.00 น. ของทุกวันทําการของบริษัท ภายในระยะเวลา 15 (สิบหา) วันกอนวันครบกําหนดการ
ใชสิทธิครั้งสุดทาย (ตอไปนี้เรียกวา “ระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทาย”)
ทั้งนี้บริษัทจะแจงขาวเกี่ยวกับระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิ อัตราการใชสิทธิ ราคา
การใชสิทธิ พรอมทั้งสถานที่ใชสิทธิผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย (SET SMART/
ELCID) ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 (สิบหา) วันกอนระยะเวลาการ
แจงความจํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทาย
อีกทั้งบริษัทจะสงจดหมายลงทะเบียนถึงผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุด
ทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิครั้ง
สุดทายภายใน 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันกอนวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย นอกจากนี้ บริษัทจะปด
สมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันกอนวันกําหนดการใชสิทธิครั้ง
สุดทาย และตลาดหลักทรัพยจะทําการขึ้นเครื่องหมายหามการซื้อขายชั่วคราว (SP) ลวงหนา 3
(สาม) วันทําการกอนวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ใบสําคัญแสดงสิทธิ
จะพักการซื้อขาย จนถึงวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย
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1.4.3

นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”)
62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชั้น 4 และ 7 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท: 0-2229-2800
โทรสาร: 0-2359-1259
Website: www.tsd.co.th
นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบตอการปดสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่ง
ในสมุดทะเบียนจะตองประกอบดวยชื่อและนามสกุล สัญชาติ และที่อยูของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยจะกําหนด ในกรณีขอมูลไมตรงกัน บริษัท
จะถือวาสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนขอมูลที่ถูกตอง
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีหนาที่ในการแจงการเปลี่ยนแปลงหรือขอผิดพลาดในรายละเอียดในการลง
บันทึกในสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ และนายทะเบียนจะเปลี่ยนแปลงหรือแกไขขอผิดพลาด
ดังกลาว
บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยจะทําการแจงใหผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 (สามสิบ) วัน โดยผานเว็บไซตของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย (SET SMART/ ELCID) และแจงใหสํานักงาน ก.ล.ต. ลวงหนาไมนอยกวา 30
(สามสิบ) วัน เชนกัน

1.4.4

สถานที่ติดตอในการใชสิทธิ

1.4.5

บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 9/121-3, 126-7 อาคารยูเอ็มทาวเวอร ชั้น 12 ถ.รามคําแหง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท
0-2308-9000
โทรสาร
0-2308-8196
ขั้นตอนการใชสิทธิ
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดที่บริษัท โดยจะตองแจง
ความจํานงในการใชสิทธิตามระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิตามที่ระบุขางตน
ทั้งนี้ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดที่บริษัท
หรือสามารถดาวนโหลดจากทาง Website ของทางบริษัท (www.jaymart.co.th) ระหวางระยะเวลา
การแจงความจํานงในการใชสิทธิ
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ในกรณีที่ใบสําคัญแสดงสิทธิอยูในระบบใบหุน ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชใบสําคัญแสดงสิทธิ
เปนหลักฐานในการแจงความจํานงในการใชสิทธิไดทันที
ในกรณีที่ใบสําคัญแสดงสิทธิอยูในระบบไรใบหุน (Scripless) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ตองการใช
สิทธิตองแจงความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อใหออกใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด โดยยื่นตอบริษัทหลักทรัพยที่ทําหนาที่เปนนายหนา
ซื้อขายหลักทรัพย (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพยดังกลาวจะดําเนินการแจงกับศูนยรับฝาก
หลักทรัพย เพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับนําไปใชเปนหลักฐานประกอบการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยศูนยรับฝากหลักทรัพยจะออกใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดง
สิทธิ (แลวแตกรณี) ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อนําไปใชเปนหลักฐานประกอบการดําเนินการใชสิทธิ
ตามที่ระบุไวขางตน
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญ จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจงความ
จํานงในการใชสิทธิ โดยดําเนินการและสงเอกสารดังตอไปนี้ใหแกบริษัทตามสถานที่ติดตอขางตน
ก) แบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญที่ไดกรอกขอความถูกตองชัดเจน และครบถวนทุก
รายการ
ข) ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด ซึ่งผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผูโอนดานหลัง ตามจํานวนที่ระบุในแบบแสดงความจํานงการใช
สิทธิ และหนังสือมอบอํานาจใหผูอื่นมารับใบสําคัญแสดงสิทธิฉบับใหมสําหรับใบสําคัญแสดง
สิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิ (ถามี)
ค) ชําระเงินตามจํานวนที่ระบุในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ โดยผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนจะตองชําระเปนเงินสด เช็ค ดราฟท ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือ
คําสั่งจายเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บไดในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 (สอง) วันทําการ
นับจากวันที่แจงความจํานงการใชสิทธิในแตละครั้ง โดยขีดครอมเฉพาะสั่งจาย “บัญชีจองซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุนของ บมจ. เจ มารท” (“Jay Mart Public Company Limited for Share
Subscription”) เลขที่บัญชี 168-1-36172-0 ประเภทบัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขา ถนนพัฒนาการ
ทั้งนี้ การใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญดังกลาวจะสมบูรณก็ตอเมื่อบริษัทไดเรียกเก็บเงินดังกลาวได
แลวเทานั้น หากเรียกเก็บไมไดดวยเหตุผลใดๆ ที่มิไดเกิดจากบริษัท ใหถือวาผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริษัทตกลงใหถือเปนการยกเลิกการขอใชสิทธิในครั้งนั้น แตทั้งนี้ ไม
เปนการตัดสิทธิที่จะใชสิทธิซื้อหุนสามัญในครั้งตอไป เวนแตเปนการยกเลิกการใชสิทธิในครั้ง
สุดทาย ใหถือวาหมดสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวอีกตอไป
ง) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ จะตองเปนผูรับผิดชอบคาอากรแสตมปหรือภาษีอื่นใด (ถามี) ตาม
บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรหรือขอบังคับหรือกฎหมายตางๆ ที่ใชบังคับในการใชสิทธิซื้อหุน
สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
หนาที่ 10

บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)

จ) หลักฐานประกอบการจองซื้อ
1) บุคคลสัญชาติไทย
: สําเนาบัตรประชาชนพรอมรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูใช
สิทธิเปนผูเยาว จะตองแนบสําเนาบัตรประชาชนของ
ผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาว
อาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
2) บุคคลตางดาว
: สําเนาหนังสือเดินทาง พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
3) นิติบุคคลในประเทศ
: สํา เนาหนัง สื อ รั บ รองบริ ษั ท ที่อ อกโดยกระทรวงพาณิ ชย ที่
ออกไมเกิน 12 เดือนกอนวันกําหนดการใชสิทธิ พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอ งโดยกรรมการผูมีอํานาจที่มีชื่ อปรากฏอยูใ น
หนังสือรับรองบริษัทนั้น และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู
มีอํานาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง
4) นิติบุคคลตางประเทศ
: สํ า เนาเอกสารการจดทะเบี ย น ซึ่ ง ประกอบด ว ย สํ า เนา
หนั ง สื อ สํ า คั ญ การจั ด ตั้ ง บริ ษั ท หนั ง สื อ บริ ค ณห ส นธิ
ขอบังคับ และ หนังสือรับรองที่ออกไมเกิน 12 เดือนกอนวัน
กําหนดการใชสิทธิ
ทั้งนี้เอกสารดังกลาวตองไดรับการรับรองโดย Notary public
ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น และรับรองโดยเจาหนาที่ของ
สถานทูตไทย หรือ สถานกงสุลไทยในประเทศดังกลา วได
จัดทําหรือรับรองความถูกตอง และมีอายุไมเกิน 1 ปกอนวัน
กําหนดการใชสิทธิ
อีก ทั้ ง เอกสารการจดทะเบี ย นบริ ษัท จํ า เป น ต อ งได รั บ การ
รับรองโดยกรรมการผูมีอํานาจ และเอกสารหลักฐานของผูมี
อํานาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง
5) คัสโตเดียน (Custodian) : สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผูใชสิทธิมอบอํานาจใหผูดูแล
ผลประโยชน (Custodian) ดํ า เนิ น การใช สิ ท ธิ แ ทน พร อ ม
แนบสําเนาเอกสารของผูมอบอํานาจทั้งนี้ เอกสารดังกลาวให
เปนไปตามประเภทผูใชสิทธิที่ระบุขางตน (แลวแตกรณี) โดย
เอกสารดังกลาวตองลงนามนับรองสําเนาถูกตอ ง โดยผูมี
อํานาจลงนามแทนผูใชสิทธิหรือผูดูแลผลประโยชน (แลวแต
กรณี)

หนาที่ 11

บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)

1.4.6

จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอใชสิทธิซื้อหุนสามัญ จะตอง
เปนจํานวนเต็มเทานั้น โดยอัตราการใชสิทธิเทากับใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
หนึ่งหนวยตอหุนสามัญหนึ่งหุน เวนแตการปรับสิทธิตามขอ 1.5

1.4.7

จํานวนหุนสามัญที่ออกใหเมื่อมีการใชสิทธิจะคํานวณโดยการนําจํานวนเงินในการใชสิทธิ ซึ่งผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิไดชําระตามที่กลาวขางตน หารดวยราคาการใช
สิทธิในขณะที่มีการใชสิทธินั้น โดยบริษัทจะออกหุนสามัญเปนจํานวนเต็ม ไมเกินจํานวนหนวยของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิคูณดวยอัตราการใชสิทธิ หากมีการปรับราคาการ
ใชสิทธิและ/หรือ อัตราการใชสิทธิแลวทําใหมีเศษเหลืออยูจากการคํานวณดังกลาว บริษัทจะไมนําเศษ
ดังกลาวมาคิดคํานวณและจะชําระเงินที่เหลือจากการใชสิทธิดังกลาวเปนเช็คระบุชื่อขีดครอมเฉพาะ
คืนใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิโดยทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน
14 (สิบสี่) วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้งโดยไมมีดอกเบี้ยไมวา ในกรณีใดๆ
ในกรณีที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใชสิทธิตามเกณฑการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใช
สิทธิตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจํานวนหุนสามัญที่จะไดรับจากการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิใหตัดเศษของหุนทิ้ง

1.4.8

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญไมต่ํากวา 100 หุนสามัญ โดยจํานวนหนวย
ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะตองเปนจํานวนเต็มเทานั้น ยกเวนในการใชสิทธิครั้ง
สุดทาย ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะสามารถใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญโดยไมมีการกําหนดจํานวนหุน
สามัญขั้นต่ํา

1.4.9

หากบริษัทไดรับหลักฐานใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือจํานวนเงินที่บริษัท
ไดรับชําระไมครบตามจํานวนที่ระบุไวในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ หรือบริษัท
ตรวจสอบไดวา ขอความที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ กรอกลงในแบบ
แสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญนั้นไมครบถวนหรือไมถูกตอง ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองทําการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาการแจงความจํานงในการใช
สิท ธิใ นแตละครั้ง หากผูถือใบสํา คัญแสดงสิท ธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิไ มทําการแกไ ขให
ถูกตองภายในระยะเวลาดังกลาวบริษัทจะถือวาการแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพ
ลงโดยไมมีการใชสิทธิ และบริษัทจะจัดสงเงินที่ไดรับ และใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิคืนใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิ โดยไมมี
ดอกเบี้ยใหไมวาในกรณีใด ๆ
ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ชําระจํานวนเงินในการใชสิทธิไม
ครบถวน บริษัทมีสิทธิแตเพียงผูเดียวที่จะดําเนินการประการใดประการหนึ่งตอไปนี้ ตามที่ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิเลือกไวในใบแจงความจํานง
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ก) ถือวาการแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ หรือ
ข) ถือวาจํานวนหุนสามัญที่จองซื้อมีจํานวนเทากับจํานวนที่จะไดรับตามจํานวนเงินในการใชสิทธิ ซึ่ง
บริษัทไดรับชําระไวจริงตามราคาการใชสิทธิในขณะนั้น หรือ
ค) ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ชําระเงินเพิ่มเติมตามจํานวนที่
ประสงคจะใชสิทธิใหครบถวนภายในระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้น หาก
บริษัทไมไดรับเงินครบตามจํานวนในการใชสิทธิภายในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจะถือวาการแจง
ความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ
หมายเหตุ: ในการใชสิทธิครั้งสุดทาย บริษัทจะดําเนินการตามขอ ข) ขางตน
การกระทําใดๆ ของบริษัทใหถือวาเปนที่สุด ในกรณีตามขอ ก) และ ค) บริษัทจะสงเงินที่ไดรับไวคืนเปน
เช็คระบุชื่อขีดครอมเฉพาะและใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทถือวาไมมี
การใชสิทธิดังกลาวคืนใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย
ลงทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่) วันทําการนับจากวันกําหนดการใชสิทธิโดยไมมีดอกเบี้ยไมวาในกรณี
ใด ๆ
ในกรณีขอ ข) บริษัทจะสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิสวนที่เหลือในกรณี
ที่บริษัทถือวามีการใชสิทธิเพียงบางสวน คืนใหกับผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดง
สิทธิทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่) วันทําการนับจากวันกําหนดการใชสิทธิ พรอมเงินสวน
ที่เหลือ (ถามี) โดยไมมีดอกเบี้ย ไมวาในกรณีใด ๆ อยางไรก็ดี ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ยังไมมีการใชสิทธิดังกลาว ยังมีผลใชสิทธิตอไปจนถึงวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย
1.4.10 ในกรณีที่บริษัทไมสามารถคืนเงินสวนที่ไมไดใชสิทธิใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดภายในระยะเวลา
14 (สิบสี่) วันนับแตวันที่ใชสิทธิในครั้งนั้นๆ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ
7.5 ตอป โดยคํานวณจากเงินสวนที่ไมไดใชสิทธินับแตวันที่พนกําหนด 14 (สิบสี่) วันดังกลาวจนถึงวันที่
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับคืนเงินสวนที่ไมไดใชสิทธิ
อยางไรก็ดี หากบริษัทไดทําการสงเช็ค ดราฟท ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคําสั่งจายเงินของธนาคาร ซึ่ง
ขีดครอมสั่งจายเฉพาะชื่อผูถือใบสําคัญสิทธิ ทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในหนังสือแสดง
ความจํานงในการใชสิทธิโดยถูกตองแลว โดยชอบและไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหาย
ใดๆ อีกตอไป
1.4.11 เมื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญ ไดปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขการแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ กลาวคือ ไดสงมอบทั้งใบสําคัญแสดงสิทธิหรือ
ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ แบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ และชําระเงินคาจองซื้อหุน
สามัญถูกตองและครบถวนสมบูรณ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะไม
สามารถเพิกถอนการใชสิทธิได เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากบริษัท
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1.4.12 เมื่อพนกําหนดวันใชสิทธิครั้งสุดทายแลว แตผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิยัง
มิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใชสิทธิที่กําหนดไวอยางครบถวน ใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบสําคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิจะใชสิทธิไมไดอีกเมื่อพนกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย
1.4.13 ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ สงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิเปน
จํานวนมากกวาจํานวนที่ประสงคจะใชสิทธิ บริษัทจะสงใบสําคัญแสดงสิทธิใบใหมโดยมีจํานวนของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ลดลงใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว หากใบสําคัญแสดงสิทธินั้นอยูใน
ระบบใบหุน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธินั้นๆ และ
จะทําการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิใบเกา
1.4.14 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวของบริษัทตอกระทรวงพาณิชยตามจํานวนหุน
สามัญที่ออกใหมสําหรับการใชสิทธิในแตละครั้งภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับตั้งแตวันที่บริษัทไดรับชําระ
คาหุนตามจํานวนที่มีการใชสิทธิแตละครั้ง และบริษัทจะดําเนินการจดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่ไดใชสิทธินั้นเขาเปนผูถือหุนสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผูถือหุนตามจํานวนหุนสามัญที่คํานวณ
ไดจากการใชสิทธิในครั้งนั้น และบริษัทจะดําเนินการยื่นคําขอใหรับหุนสามัญที่ออกใหมดังกลาว เขา
จดทะเบี ย นเป น หลั ก ทรั พ ย จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย โ ดยทั น ที แต ทั้ ง นี้ จ ะต อ งไม ช า กว า 30
(สามสิบ) วันนับแตวันกําหนดการใชสิทธินั้นๆ
หุนสามัญใหมที่ออกเนื่องจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถานะเทาเทียมกับหุน
สามัญของบริษัทที่ไดออกไปกอนหนาแลวทุกประการ นับตั้งแตวันที่มีการจดแจงชื่อของผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิหรือผูรับสิทธิแทนเปนผูถือหุนของบริษัทและจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวเนื่องจากการออก
หุนสามัญใหม จากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิกับกระทรวงพาณิชยแลว
1.4.15 ในกรณีที่หุนสามัญที่สํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิไมเพียงพอ บริษัทจะดําเนินการชดใชคาเสียหายที่
เกิดขึ้นใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมสามารถใชสิทธิไดตามขอ 1.8 อยางไรก็ตาม บริษัทจะไมชดใช
คาเสียหายใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมสามารถใชสิทธิได ถึงแมวาจะมีหุนสามัญเพียงพอ ใน
กรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนบุคคลตางดาวหรือนิติบุคคลตางประเทศที่ไมสามารถใชสิทธิได
เพราะถูกจํากัดสิทธิตามสัดสวนการถือหุนที่ระบุในขอบังคับบริษัท
1.5

เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชนตอบแทนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมใหดอยไปกวาเดิม บริษัทจะ
ดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ เมื่อ
เกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งดังตอไปนี้
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อยางไรก็ดีบริษัทจะไมดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญอันเนื่อง
การออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน และ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะใชซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งไดรับอนุมัติ
จากที่ประชุมผูถือหุนประจําป 2554 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554
1.5.1

เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัท อันเปนผลมาจากการรวมหุนหรือ
แบงแยกหุนของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันที
นับตั้งแตวันที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัท
(1) ราคาการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Price 1

(2)

1.5.2

=

Price 0 x (Par 1)
Par 0

อัตราการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Ratio 1

=

Ratio 0 x (Par 0)
Par 1

โดยที่

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

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง
มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญกอนการเปลี่ยนแปลง

เมื่อบริษัทเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมใหกับผูถือหุนเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคล
ในวงจํากัด โดยราคาเฉลี่ยตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหมต่ํากวารอยละ 90 (เกาสิบ) ของ “ราคาตลาด
ของหุนสามัญบริษัท” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันที
ตั้งแตวันแรกที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหม (วันแรกที่ตลาด
หลักทรัพยขึ้นเครื่องหมาย XR) สําหรับกรณีที่เปนการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม (Right Issue) และ/
หรือวันแรกของการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด
แลวแตกรณี
“ราคาเฉลี่ยตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหม” คํานวณไดจากจํานวนเงินทั้งหมดที่บริษัทจะไดรับจากการ
เสนอขายหุนสามัญ หักดวยคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกนั้น (ถามี) หารดวย
จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมทั้งหมด
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อนึ่ง ในกรณีที่เมื่อมีการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมพรอมกันมากกวา 1 ราคาการเสนอขาย ใน
เงื่อนไขที่จะตองจองซื้อหุนดังกลาวดวยกัน ใหนําราคาเฉลี่ยทั้ง 2 ราคา และจํานวนหุนที่ออกใหม
ทั้งหมดมาคํานวณราคาเฉลี่ ยตอ หุนของหุนสามัญที่ออกใหม แต ในกรณีที่การเสนอขายพรอ มกั น
ดังกลาวไมอยูภายในเงื่อนไขที่ตองจองซื้อดวยกัน ใหนําจํานวนหุนและราคาเสนอขายที่ต่ํากวารอยละ
90 (เกาสิบ) ของ "ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท" มาคํานวณการเปลี่ยนแปลงเทานั้น
"ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท" ไดกําหนดไวเทากับ ราคาตลาดเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญ
บริษัทที่มกี ารซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย 7 (เจ็ด) วันทําการติดตอกันกอนวันที่ใชในการคํานวณ
ซึ่งราคาตลาดเฉลี่ยถวงน้ําหนัก เทากับ มูลคาการซื้อขายหุนสามัญทั้งหมดของบริษัทหารดวยจํานวน
หุนสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย
“วันที่ใชในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผซู ื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญที่ออก
ใหม (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพยขึ้นเครื่องหมาย XR) สําหรับกรณีที่เปนการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม
(Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมสําหรับกรณีที่เปนการเสนอขาย
ใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เปนการเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี
ในกรณีที่ไมสามารถหา “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุนสามัญไมมีการซื้อขายใน
ชวงเวลาดังกลาว บริษัทจะดําเนินการกําหนดราคายุติธรรมเพื่อใชในการคํานวณแทน
“ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่สํานักงาน ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบ
(1)

ราคาการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Price 1

=

Price 0 x [(A x MP) + BX]
[MP x (A + B)]

(2) อัตราการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Ratio 1

=

โดยที่

Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
A

Ratio 0 x [MP x (A + B)]
[(A x MP) + BX]
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท
จํานวนหุนสามัญที่ไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนปด
สมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อการจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหมของผู
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1.5.3

B

คือ

BX

คือ

ถือหุนเดิม และ/หรือ กอนวันแรกของการเสนอขายหุนสามัญที่
ออกใหม แ ก ป ระชาชนทั่ ว ไป และ/หรื อ กรณี เ สนอขายให แ ก
บุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี
จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมเพื่อเสนอขายแกผูถือหุนเดิม และ/
หรือ เสนอขายตอประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายใหแก
บุคคลในวงจํากัด
จํานวนเงินที่จะไดรับทั้งสิ้น หลังหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการ
ออกหลักทรัพยนั้น (ถามี) ทั้งจากการเสนอขายใหแกผูถือหุน
เดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขาย
ใหแกบุคคลในวงจํากัด

เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชน ทั่วไป
และ/หรือ บุคคลในวงจํากัดโดยที่หลักทรัพยนั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเปนหุนสามัญได หรือ
ใหสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ เชน หุนกูแปลงสภาพ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ โดยที่
ราคาเฉลี่ยตอหุนของหุนสามัญที่จะออกใหมเพื่อรองรับสิทธิดังกลาว ต่ํากวารอยละ 90 (เกาสิบ) ของ
"ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท"
การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิ และอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกที่ผูถือหุนสามัญ
จะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพยออกใหมใดๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเปนหุนสามัญ หรือ
ใหสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพยขึ้นเครื่องหมาย XR) สําหรับกรณีที่เปนการ
เสนอขายใหกับผูถือหุนเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ
ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเปนหุนสามัญไดหรือใหสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ กรณีเสนอขาย
ใหกับประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เปนการเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี
“ราคาเฉลี่ยตอหุนสามัญที่ออกใหมเพื่อรองรับสิทธิ” คํานวณไดจากจํานวนเงินที่บริษัทจะไดรับจากการ
ขายหลักทรัพยที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ หัก
ดวยคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพยนั้น (ถามี) รวมกับเงินที่จะไดรับจากการใชสิทธิซื้อหุน
สามัญนั้น หารดวยจํานวนหุนทั้งสิ้นที่ตองออกใหมเพื่อรองรับการใชสิทธินั้น
“ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท” มีความหมายเชนเดียวกับรายละเอียดในขอ 1.5.2 ขางตน
“วันที่ใชในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพยที่
ออกใหมใดๆ ที่ใหสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญ สําหรับกรณีที่เปน
การเสนอขายหลักทรัพยดังกลาวใหแกผูถือหุนเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขาย
หลั กทรั พ ย ที่ อ อกใหมใ ดๆ ที่ใ หสิท ธิ แ ปลงสภาพเปน หุน สามั ญ หรือ ใหสิ ท ธิในการซื้ อ หุน สามั ญ แก
ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เปนการเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี
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(1)

ราคาการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Price 1

(2)

=

Price 0 x [(A x MP) + BX]
[MP x (A + B)]

อัตราการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Ratio 1

=

Ratio 0 x [MP x (A + B)]
[(A x MP) + BX]

โดยที่

Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
A

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

B

คือ

BX

คือ

ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท
จํานวนหุนสามัญที่ไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนปด
สมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อการจองซื้อหลักทรัพยที่ออกใหมที่มี
สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเปนหุนสามัญได หรือใหสิทธิใน
การจองซื้อหุนสามัญ และ/หรือ กอนวันแรกของการเสนอขาย
หลักทรัพยที่ออกใหมที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเปน
หุนสามัญได หรือใหสิทธิในการจองซื้อหุนสามั ญ กรณีเ สนอ
ขายต อ ประชาชนทั่ ว ไป และ/หรื อ เสนอขายให แ ก บุ ค คลใน
วงจํากัด แลวแตกรณี
จํ า นวนหุ น สามั ญ ที่ อ อกใหม เพื่ อ รองรั บ การใช สิ ท ธิ ข อง
หลั ก ทรั พ ย ใ ดๆ ที่ มี สิ ท ธิ ที่ จ ะแปลงสภาพหรื อ เปลี่ ย นเป น หุ น
สามัญได หรือใหสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญตามที่เสนอขาย
ใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายตอประชาชนทั่วไป และ/
หรือ เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด
จํานวนเงินที่จะไดรับทั้งสิ้น หลังหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการ
ออกหลักทรัพยใดๆ ที่ใหสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเปนหุน
สามัญได หรือใหสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ สําหรับการเสนอ
ขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/
หรือ เสนอขายใหแกบคุ คลในวงจํากัด รวมกับเงินที่จะไดรับจาก
การใชสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเปนหุนสามัญได หรือใหสิทธิ
ในการจองซื้อหุนสามัญ
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1.5.4

เมื่ อ บริ ษั ท จ า ยเงิ น ป น ผลทั้ ง หมดหรื อ บางส ว นเป น หุ น สามั ญ ให แ ก ผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท การ
เปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิ และอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะ
ไมมีสิทธิรับหุนปนผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพยขึ้นเครื่องหมาย XD)
(1) ราคาการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Price 1

=

Price 0 x A
(A + B)

(2) อัตราการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้

1.5.5

Ratio 1

=

Ratio 0 x (A + B)
A

โดยที่

Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
A

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

B

คือ

ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
จํานวนหุนสามัญที่ไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนปด
สมุดทะเบียนผูถือหุน เพื่อสิทธิในการรับหุนปนผล
จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมในรูปแบบของหุนสามัญปนผล

เมื่อบริษัทจายเงินปนผลเปนเงินเกินกวาอัตรารอยละ 80 (แปดสิบ) ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม
ของบริษัทและบริษัทยอยหลังหักภาษีเงินไดของบริษัท สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชี
ใดๆ ในระหวางอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะ
มีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมมีสิทธิรับเงินปนผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพยขึ้น
เครื่องหมาย XD)
ทั้งนี้ อัตรารอยละของเงินปนผลที่จายใหกับผูถือหุน คํานวณโดยนําเงินปนผลที่จายออกจริงจากผลการ
ดําเนินงานในแตละรอบระยะบัญชีในแตละป หารดวยกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทและ
บริษัทยอยหลังหักภาษีเงินไดของผลการดําเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปเดียวกัน โดยที่เงินปนผล
ที่จายออกจริงดังกลาวใหรวมถึงเงินปนผลที่จายระหวางกาลในแตละรอบบัญชีดังกลาวดวย
วันที่ใชในการคํานวณ หมายถึง วันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในเงินปนผล (วันแรกที่ตลาด
หลักทรัพยขึ้นเครื่องหมาย XD)
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(1)

ราคาการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Price 1

(2)

=

Price 0 x [MP - (D - R)]
MP

อัตราการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Ratio 1

=

Ratio 0 x MP
[MP - (D - R)]

โดยที่

Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
D

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

R

คือ

ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท
เงินปนผลตอหุนที่จายจริงแกผูถือหุนจากผลการดําเนินงาน
รอบปดังกลาว
เงินปนผลตอหุนที่จาย หากนํากําไรสุทธิตามงบการเงินรวมของ
บริษัทและบริษัทยอยหลังหักภาษีเงินไดในปดังกลาว ในอัตรา
รอยละ 80 (แปดสิบ) มาคํานวณจากจํานวนหุนทั้งหมดที่มีสิทธิ
ไดรับเงินปนผล

1.5.6

ในกรณีที่มีเหตุการณใดๆ อันทําใหผลตอบแทนใดๆที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิจะไดรับเมื่อมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดอยไปกวาเดิม โดยที่เหตุการณใดๆ นั้น
ไมไ ดกํ า หนดอยูใ นข อ 1.5.1 ถึง ขอ 1.5.5
ดัง กล า วขา งต น ใหบ ริ ษั ท พิจ ารณาเพื่ อ กํา หนดการ
เปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิ (หรือปรับจํานวนหนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ
แทนอั ตราการใชสิท ธิ) ใหมอ ยา งเปน ธรรม โดยไมทํ า ให สิท ธิข องผูถือ ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิดอ ยไป
กว า เดิ ม โดยใหถื อ วา ผลการพิ จ ารณานั้ น เป น ที่ สุ ด และให บ ริษั ท แจ ง ให สํ า นั กงาน ก.ล.ต. ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ ทราบถึงรายละเอียดดังกลาว
ดวยภายในระยะเวลา 15 (สิบหา) วัน นับตั้งแตวันที่มีเหตุใหตองดําเนินการเปลี่ยนแปลงการใชสิทธิ
ดังกลาว

1.5.7

การคํานวณเปลี่ยนราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอ 1.5.1 ถึงขอ 1.5.6 เปนอิสระตอกัน
และจะคํานวณการเปลี่ยนแปลงตามลําดับเหตุการณกอนหลังของการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของ
หุนสามัญของบริษัท สําหรับในกรณีที่มีเหตุการณตางๆ จะเกิดขึ้นพรอมกันใหคํานวณการเปลี่ยนแปลง
เรียงลําดับดังนี้ คือ ขอ1.5.1 ขอ 1.5.5 ขอ 1.5.4 ขอ 1.5.2 ขอ 1.5.3 และขอ 1.5.6 โดยในแตละลําดับ
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1.5.8

1.5.9

ครั้งที่มีการคํานวณการเปลี่ยนแปลงใหคงสภาพของราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิเปนทศนิยม
5 (หา) ตําแหนง
ทั้งนี้ในการคํานวณการปรับสิทธิของเหตุการณในลําดับใดใหนําคาตัวแปรที่ผานการคํานวณการปรับ
สิทธิลําดับกอนหนา (ถามี) มาใชเปนคาตัวแปรกอนการเปลี่ยนแปลงในการคํานวณการปรับสิทธิลําดับ
นั้น
การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอ 1.5.1 ถึงขอ 1.5.6 จะไมมี
การเปลี่ยนแปลงซึ่งทําใหราคาการใชสิทธิใหมสูงขึ้นและอัตราการใชสิทธิลดลง เวนแตกรณีการรวมหุน
สํ า หรั บ การคํ า นวณจํ า นวนเงิ น จากการใช สิ ท ธิ จะคํ า นวณจากราคาการใช สิ ท ธิ ใ หม ห ลั ง การ
เปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 5 ตําแหนง) คูณกับจํานวนหุนสามัญ (จํานวนหุนสามัญคํานวณไดจาก อัตรา
การใชสิทธิใหม คูณกับจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจํานงการใชสิทธิ เมื่อคํานวณไดจํานวน
หุนออกมาเปนเศษหุนใหตัดเศษของหุนนั้นทิ้ง) ในกรณีจํานวนเงินที่คํานวณไดจากการใชสิทธิมีเศษ
ของบาทใหตัดเศษของบาททิ้ง
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิจนเปนผลทําใหราคาการใชสิทธิใหมที่คํานวณตาม
สูตรมีราคาต่ํากวามูลคาที่ตราไวของหุนสามัญ (Par Value) ของบริษัทนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะ
ปรับราคาการใชสิทธิใหมเพียงเทากับมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญเทานั้น สําหรับอัตราการใชสิทธิใหม
ใหใชอัตราการใชสิทธิที่คํานวณไดตามขอ 1.5.1 ถึงขอ 1.5.6 เชนเดิม
บริษัทอาจทําการปรับราคาการใชสิทธิควบคูกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหมทดแทนการปรับอัตรา
การใชสิทธิก็ได

1.5.10 การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอ 1.5.1 ถึงขอ 1.5.6 และ/หรือ การออก
ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ใ หมท ดแทนการปรั บ อั ต ราการใชสิ ท ธิ ตามข อ 1.5.9 บริ ษัท จะดํา เนิ น การแจ ง
รายละเอียดเกี่ยวกับการปรับสิทธิโดยบอกถึงเหตุผลที่ตองมีการปรับสิทธิ รายละเอียดวิธีการคํานวณ
ราคาการใชสิทธิใหม อัตราการใชสิทธิใหม วันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับ และจํานวนใบสําคัญแสดง
สิทธิที่ออกทดแทนการปรับอัตราการใชสิทธิตอตลาดหลักทรัพยภายในวันทําการถัดจากวันที่การปรับ
สิท ธิมีผ ลบัง คั บ ผา นทางสื่อ อิเลคโทรนิค สข องตลาดหลักทรั พ ย (SETSMART/ELCID) และแจง ต อ
สํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยภายใน 15 (สิบหา) วันนับแตวันที่การปรับสิทธิมีผล
บังคับใช
1.6
การแกไขเพิ่มเติมสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ
1.6.1

การปรับสิทธิตามที่ระบุไวในขอ 1.5 ขางตน และการแกไขในสวนที่เปนประโยชนตอผูถือใบสําคัญ
แสดงสิ ท ธิ โ ดยชั ด แจ ง หรื อ ที่ ต อ งดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตามกฎหมายและการแก ไ ขในส ว นที่ ไ ม ใ ช
สาระสําคัญซึ่งการแกไขเพิ่มเติมนี้จะตองไมขัดตอบทบัญญัติหรือหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ รวมทั้ง กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับ
หรือคําสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือขอบังคับของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวของใหบริษัท
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กระทําไดโดยไมตองไดรับความยินยอมจากที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายหลังจากที่ไดแจงให
สํานักงาน กลต. รับทราบแลว
1.6.2

การแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธินอกจากกรณีตามขอ 1.6.1 ตองไดรับความยินยอมจากบริษัทและที่
ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ

1.6.3

การแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิไมวาในกรณีใด จะตองไมขัดหรือแยงกับขอกําหนดตามประกาศ ทจ.
34/2551 หรือกฎเกณฑใดของสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งที่จะเพิ่มเติมภายหลังที่บริษัทไดรับอนุญาตจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ อีกทั้งตองไมขัดหรือแยงกับกฎหมายที่
เกี่ยวของ

1.6.4

ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมมีสิทธิที่จะเสนอใหแกไขขอกําหนดสิทธิ
ในเรื่อง อัตราการใชสิทธิ ราคาการใชสิทธิ และอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ยกเวนเปนการแกไข
เปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ และตองไมขัดหรือแยงกับกฎหมายและเปนไปตามกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของ

ทั้งนี้บริษัทจะดําเนินการแจงไปยังผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิดังกลาวใน
ขอ 1.6.1 และ 1.6.2 ผานสื่ออิเลคโทรนิคสของตลาดหลักทรัพย (SETSMART/ELCID)ภายในวันทําการถัดไป
จากวันที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช และจะจัดสงขอกําหนดสิทธิที่แกไขเปลี่ยนแปลงใหแกผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิเมื่อไดรับการรองขอภายใน 15 (สิบหา) วันนับแตวันที่ไดรับการรองขอเปนหนังสือจากผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิ และบริษัทจะจัดสงขอกําหนดสิทธิที่เปลี่ยนแปลงดังกลาวใหแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ ภายในวันทําการถัดไปนับจากวันประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และ
จัดสงใหแก สํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบหา) วันนับจากวันประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือ ภายใน 15
วันจากวันที่แจงใหสํานักงาน กลต. รับทราบ สําหรับกรณีแกไขเพิ่มเติมสิทธิ หรือ เงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ตามขอ 1.6.1
1.7

การประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
การเรียกและ/หรือ การประชุมผูถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิใหเปนไปตามวิธีการดังตอไปนี้

1.7.1

บริษัทตองเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติในการดําเนินการใดอยางหนึ่งโดยเร็ว ภายใน
30 (สามสิบ) วันนับแตเกิดเหตุการณดังตอไปนี้
(ก) หากมีการเสนอขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิไมวาโดยบริษัทหรือผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ตามที่กําหนดไวในขอ 1.6.2 หรือ
(ข) หากมีเหตุการณ ซึ่งบริษัทเห็นวาอาจกระทบตอสวนไดเสียของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอยางเปน
นัยสําคัญ หรือความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติหนาที่ตามขอกําหนดสิทธิ
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ในกรณีที่บริษัทผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิไมดําเนินการจัดการประชุมภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจาก
วันที่เกิดเหตุการณดังกลาวใน (ก) หรือ (ข) ขางตน ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
รวมกันไมนอยกวารอยละ 25 (ยี่สิบหา) ของจํานวนหนวยทั้งหมดของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดมี
การใชสิทธิสามารถที่จะรองขอใหบริษัทผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิดําเนินการจัดประชุมผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิได โดยระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาว และบริษัท
จะตองจัดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ไดรับการรอง
ขอจากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวนั้น
ในกรณีที่มีการจัดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทอาจดําเนินการปดสมุดทะเบียนเพื่อกําหนด
สิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกลาว
เปนระยะเวลาไมเกิน 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันกอนวันประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
1.7.2

ในการเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ไมวาจะเปนการประชุมเนื่องจากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่
ยังมิไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวนรองขอ หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติใหเรียกประชุม ใหบริษัท
จัดทําหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ผูที่ขอใหเรียกประชุม และเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม
และจัดสงใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแตละราย ตามรายชื่อ และที่อยูที่ปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ และแจงผานทางสื่อของตลาดหลักทรัพย (SETSMART / ELCID) ไมนอยกวา 7
(เจ็ด) วันกอนการประชุม

1.7.3

ในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลว
บางสวนซึ่งมีสิทธิเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออก
เสียงแทนตนก็ได โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะตองจัดทําหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่
บริษัทกําหนดและใหยื่นหนังสือมอบฉันทะตอประธานที่ประชุมหรือผูที่ประธานที่ประชุมมอบหมาย
กอนเริ่มการประชุม
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผูถือใบสําคัญ
แสดงสิ ท ธิ ที่ ยั ง ไม ไ ด ใ ช สิ ท ธิ ห รื อ ใช สิ ท ธิ ไ ปแล ว บางส ว นของบริ ษั ท ใน ณ วั น ป ด สมุ ด ทะเบี ย นผู ถื อ
ใบสําคัญแสดงสิท ธิ โดยไมรวมถึง ผูถือใบสําคัญแสดงสิท ธิที่มีสวนไดเสียซึ่งจะไมมีสิท ธิออกเสียง
ลงคะแนนในขอพิจารณาขอนั้น
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสวนไดเสียตามขอนี้ หมายถึง ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนในเรื่องที่ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

1.7.4

ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเทากับหนวยของใบสําคัญแสดง
สิทธิที่ถืออยูโดยใบสําคัญแสดงสิทธิหนึ่งหนวยมีหนึ่งเสียง
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1.7.5

ในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดขึ้นโดยบริษัท ใหประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ไดรับ
มอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการ
บริษัทหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการไมเขารวม ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่เขา
รวมการประชุมเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มาเขารวมประชุมทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมอาจจะมา
จากบุคคลที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือกก็ได โดยที่ทั้งสองกรณีประธานที่ประชุมไม
มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

1.7.6

ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ จ ะต อ งมี ผู ถื อ ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ แ ละผู รั บ มอบฉั น ทะจากผู ถื อ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (ถามี) ซึ่งถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนจํานวนผูมาประชุมไมนอยกวา 25 (ยี่สิบหา)
ราย และไมนอ ยกวารอ ยละ 50 (หา สิบ) ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดใ ชสิทธิ เขารว ม
ประชุมจึงจะครบเปนองคประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธินั้น

1.7.7

ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลว 60 (หกสิบ) นาที ยังมีผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิเขารวมประชุมยังไมครบเปนองคประชุมใหถือวาการประชุมเปนอันระงับไป หากการเรียกประชุม
เปนการเรียกโดยมติคณะกรรมการบริษัทใหนัดประชุมใหมภายในระยะเวลาไมนอยกวา 7 (เจ็ด) วัน
แตไมเกินกวาใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันกําหนดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก และให
บริษัทดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมไปยังผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทุกรายและตลาดหลักทรัพย
ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไวขางตน ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม
ในกรณีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนผูรองขอใหเรียกประชุม จะไมมีการเรียกประชุมใหม

1.7.8

มติที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
หนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิและ/หรือใชสิทธิไปแลวบางสวน ณ ขณะนั้น ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1.7.9

มติใด ๆ ซึ่งที่ประชุมผูถือสําคัญแสดงสิทธิไดลงมติไปแลวนั้น ใหถือวามีผลผูกพันผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิทุกรายไมวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธินั้นจะไดเขารวมประชุมดวยหรือไมก็ตาม

1.7.10 ภายหลังจากบริษัทดําเนินการจัดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะแจงมติของที่ประชุมผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบผานทางระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย
(SETSMART/ELCID) โดยเร็ว
1.7.11 บริษัทจะดําเนินการจัดทําและบันทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาบันทึกดังกลาวไวที่สํานักงาน
ใหญของบริษัท รายงานประชุมที่ไดลงลายมือชื่อโดยประธานที่ประชุมใหถือเปนหลักฐานอันสมบูรณ
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ของกิจการทั้งหลายที่ไดประชุมกันนั้น และจัดสงรายงานการประชุมดังกลาวใหแกตลาดหลักทรัพยและ
สํานักงาน กลต. ภายในระยะเวลาไมเกิน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
อีกทั้งบริษัทจะดําเนินการจัดสงสําเนารายงานการประชุมหากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิรองขอ
1.7.12 ในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย
ของบริษัทมีสิทธิที่จะเขารวมประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือใหคําอธิบายใน
ที่ประชุมผูถือในสําคัญแสดงสิทธิได
1.7.13 บริษัทจะเปนผูชําระคาใชจายที่เกี่ยวของกับการจัดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
1.7.14 บริษัทจะแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธินับตั้งแตวันที่ประชุม
เพื่อลงมติ และบริษัทจะแจงการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิเปนลายลักษณอักษรใหสํานักงาน กลต.
และตลาดหลักทรัพยทราบภายใน 15 (สิบหา) วันนับแตวันที่มีการแกไขเพิ่มเติมนั้น

1.8

การชดใชคาเสียหาย กรณีที่บริษัทไมสามารถจัดใหมีหุนเพือ่ รองรับการใชสิทธิ
บริษัทจะชดใชคาเสียหายใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดดังนี้

1.8.1

บริษัทจะชดใชคาเสียหายใหเฉพาะผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มาแจงความจํานงที่จะใชสิทธิ ในวัน
กําหนดการใชสิทธิแตละครั้ง ซึ่งบริษัทไมสามารถจัดใหมีหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิไดอยางเพียงพอ ยกเวน กรณีตามที่ระบุไวในขอจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิและหุน
สามัญที่เกิดจากการใชสิทธิตามขอ 2

1.8.2

การชดใชคาเสียหายตามขอ 1.8.1 บริษัทจะชําระใหเปนเช็คระบุชื่อขีดครอมสั่งจายเฉพาะ และจะ
จัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 (สิบสี่) วันทําการ นับจากวันกําหนดการใชสิทธิที่ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิมาแจงความจํานงที่จะใชสิทธิ ในกรณีที่บริษัทไมสามารถคืนเงินคาเสียหายใหแกผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดภายในระยะเวลาดังกลาว ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรา
รอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากคาเสียหายนับแตวันที่พนกําหนด 14 (สิบสี่) วันทําการดังกลาวจนถึง
วันที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับคืนเงินคาเสียหาย
อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากบริษัทไดทําการสงเช็ค ดราฟท ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคําสั่งจายเงิน
ของธนาคาร ซึ่งขีดครอมสั่งจายเฉพาะชื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่
ระบุในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับเงิน
คาเสียหายคืนแลวโดยชอบและไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป

1.8.3

การคํานวณคาเสียหายที่บริษัทจะชดใชใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามขอ 1.8.1 มีสูตรการคํานวณ
ดังนี้
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คาเสียหายตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หนวย เทากับ B x [MP – EP]
โดยที่

1.8.4
1.9

B

คือ

จํานวนหุนสามัญที่ไมสามารถจัดใหมี และ/หรือ เพิ่มขึ้นได ตาม
อัตราการใชสิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นตอ 1 หนวย
MP
คือ
ราคาปดของหุนสามัญของบริษัทในวันกําหนดการใชสิทธิในแต
ละครั้งซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมาแสดงความจํานงการใช
สิทธิ
EP
คือ
ราคาการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือราคาการใชสิทธิ
ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใชสิทธิ
หากบริษัทไดทําการชดใชคาเสียหาย ตามขอ 1.8 นี้แลว ใหถือเปนสิ้นสุด
สถานะของใบสําคัญแสดงสิทธิที่อยูระหวางวันที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงความจํานงใช
สิทธิ

สถานะของใบสําคัญแสดงสิทธิที่อยูระหวางวันที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงความจํานงใชสิทธิ และ
วันกอนวันที่กระทรวงพาณิชยจะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลว อันเนื่องมาจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิจะมีสถานภาพและสิทธิเชนเดียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดแสดงความจํานงใชสิทธิ และสถานภาพ
จะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชยไดรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลว อันเนื่องมาจากการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิขางตนแลว ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาการใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิในชวงที่บริษัทยัง
ไมไดนําหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดทําการใชสิทธิแลวจะไดรับการปรับสิทธิยอนหลัง โดยบริษัทจะดําเนินการออกหุนสามัญ
ใหมเพิ่มเติมใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุดตามจํานวนที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสมควรจะไดรับหาก
ราคาที่ไดปรับใหมนั้นมีผลบังคับใช โดยหุนสามัญสวนที่เพิ่มใหมอาจไดรับชากวาหุนสามัญที่ไดรับกอนหนานี้
แลว แตไมเกิน 15 (สิบหา) วันนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ
1.10

สถานะของหุนสามัญใหมที่เกิดจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวของบริษัทตอกระทรวงพาณิชยตามจํานวนหุน
สามัญที่ออกใหมสําหรับการใชสิทธิในแตละครั้งภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับตั้งแตวันที่บริษัทไดรับชําระคาหุนตาม
จํานวนที่มีการใชสิทธิแตละครั้ง และบริษัทจะดําเนินการจดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดใชสิทธินั้นเขา
เปนผูถือหุนสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผูถือหุนตามจํานวนหุนสามัญที่คาํ นวณไดจากการใชสิทธิในครั้งนั้น
หุนสามัญใหมที่ออกเนื่องจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถานะเทาเทียมกับหุน
สามัญของบริษัทที่ไดออกไปกอนหนาแลวทุกประการ นับตั้งแตวันที่มีการจดแจงชื่อของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
หรือผูรับสิทธิแทนเปนผูถือหุนของบริษัทและจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวเนื่องจากการออกหุนสามัญใหมจาก
การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิกับกระทรวงพาณิชยแลว
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1.11

มติที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติการออกหุนเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งไดประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2554 และที่ประชุม
สามัญผูถือหุน ประจําป 2554 ซึ่งไดประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554
1.11.1 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกนักลงทุนทั่วไปจํานวนไมเกิน 45,000,000 หุน
มูลคาที่ตราไวหนุ ละ 1 บาท และพิจารณามอบอํานาจใหแก คณะกรรมการบริหาร ในการกําหนดราคา
เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนนี้ในภายหลัง ซึ่งจะมีอัตราสวนลดไมเกินรอยละ 10 จากราคาตลาด
1.11.2 มีมติอ นุมัติการออกใบสํา คัญแสดงสิท ธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหม ครั้งที่ 1 ("JMART-W1") เพื่อ
จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม จํานวน 60,000,000 หนวย และจัดสรรใหกับนักลงทุนทั่วไปที่จองซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุน รวมจํานวน 9,000,000 หนวย ในอัตรา 5 หุนสามัญ ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ
1.11.3 มีมติอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหม จัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหาร
และพนัก งานของบริษัท ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพ ยตอ กรรมการและพนัก งาน (“โครงการ
ESOP”) ครั้งที่ 1 (“JMART-ESOP #1”) จํานวน 6,000,000 หนวย
1.11.4 มี ม ติ ใ ห เ พิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจาก 300,000,000 บาท เป น 420,000,000 บาท โดยออกหุ น สามั ญ
จํานวน 120,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
(ก) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 45,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหกับนัก
ลงทุนทั่วไป
(ข) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 69,000,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุนสามัญที่ออกบริษัทที่เสนอขายแกผูถือหุนเดิม และนักลงทุนทั่วไป ("JMART-W1")
(ค) จัดสรรหุนจํานวน 6,000,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ ซึ่ง
จัด สรรให แ ก ก รรมการ ผู บ ริ ห าร และพนั ก งานของบริ ษัท และบริ ษั ท ย อ ย ตามโครงการเสนอขาย
หลักทรัพยตอกรรมการและพนักงาน (“โครงการ ESOP”) ครั้งที่ 1 (“JMART-ESOP #1”) ชนิดระบุชื่อ
ผูถือและไมสามารถเปลี่ยนมือได
1.12

รายละเอียดเกี่ยวกับหุนสามัญที่ออกใหมเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่
ออกใหม ครั้งที่ 1 (“JMART-W1”)
จํานวนหุนที่รองรับการใชสิทธิ
มูลคาที่ตราไวหุนละ
ราคาการใชสิทธิ หุนละ
มูลคารวมของหุนที่ไดจากการใชสิทธิ
หุนที่สํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิ
คิดเปนรอยละ

69,000,000
1.00
3.00
207,000,000
20.00
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จํานวน 300 ลานหุน กอนการออกและ
เสนอขายในครั้งนี้ และ หุนสามัญเพิ่มทุนที่
เสนอขายในครั้งนี้จํานวน 45 ลานหุน)
1.13

การดําเนินการหากมีหุนทีจ่ ัดสรรไวคงเหลือจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

หากมีหุนสามัญที่เหลือจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท หรือ
คณะกรรมการบริหาร จะเสนอผานที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาจัดสรรหุนสามัญที่เหลือจากการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิตอไป ทั้งนี้ ใหเปนไปตามขอกําหนด เงื่อนไข และวิธีการที่เกี่ยวของตาม พ.ร.บ. บริษัท
มหาชน ประกาศของตลาดหลักทรัพย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
1.14

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย

บริษัทจะดําเนินการยื่นคําขออนุญาตใหตลาดหลักทรัพย พิจารณารับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 45 (สี่สิบหา) วันนับจาก
วันที่บริษัทไดดําเนินการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเสร็จสิ้นลง
1.15

ตลาดรองของหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะดําเนินการขออนุญาตนําหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันครบกําหนดการใช
สิทธิซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิใชสิทธิซื้อหุนสามัญในแตละครั้ง
1.16

ผลกระทบที่มีตอผูถือหุนเดิม และ นักลงทุนที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน

ผลกระทบที่มีตอผูถือหุนเดิม
ผลกระทบจากการออกและเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกนักลงทุนทั่วไปจํานวน 45 ลานหุน
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 มีมติใหบริษัทออกและเสนอขายหุน
เพิ่มทุนแกนักลงทุนทั่วไปจํานวน 45 ลานหุนที่ราคา 7.00 บาทตอหุน ซึ่งคิดเปนสวนลดรอยละ 9 จากราคาตลาด
เฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนยอนหลัง 7 วันทําการติดตอกันกอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ 7.72 บาทตอหุน
1. การลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution)
ภายหลังการจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 45 ลานหุน จะทําใหสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิม
ลดลงเทากับรอยละ 13.04
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Control Dilution

=

จํานวนหุนสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้
จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้
45,000,000

=

(300,000,000+45,000,000)
13.04%

=

2. การลดลงของราคาหุน (Price Dilution)
ภายหลังการจําหนายหุนเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 45 ลานหุน ซึ่งมีราคาจองซื้อต่ํากวาราคาตลาดรอยละ 9 จะมี
ผลกระทบตอราคาของหุน (Price Dilution) ลดลงรอยละ 1.22 บนสมมติฐานราคาตลาดกอนเสนอขาย (“ราคา
ตลาด”) ที่ 7.72 บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนยอนหลัง 7 วันทําการติดตอกันกอนวัน
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 (ตั้งแตวันที่ 5 มีนาคม 2555 ถึง วันที่ 14
มีนาคม 2555)
Price Dilution

=

ราคาตลาด – ราคาหลังการเสนอขาย*
ราคาตลาด

=

7.72 – 7.63
7.72

=

ราคาหลังการเสนอขาย*

1.22%

=(ราคาตลาดxจํานวนหุนชําระแลว + ราคาเสนอขายxจํานวนหุนที่เสนอขาย)
(จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนที่เสนอขาย)
=

(7.72x300,000,000 + 7.00x45,000,000)
(300,000,000 + 45,000,000)

=

7.63
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ผลกระทบจากการออกและเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกนักลงทุนทั่วไปจํานวน 45 ลานหุน และ การออกและเสนอ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (JMART-W1)
1. การลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution)
หากผูถือหุนเดิมมีการใชสิทธิซื้อหุนครบถวนตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับจัดสรร จะทําใหสัดสวนการถือหุน
ของผูถือหุนเดิมลดลงเทากับรอยละ 13.04 หรือ ไมทําใหสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิมลดลงเพิ่มเติมจาก
ผลกระทบจากการออกและเสนอขายหุนเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 45 ลานหุน
Control Dilution

=จํานวนหุนสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ + จํานวนJMART-W1ที่จัดสรรใหนักลงทุนที่จองซื้อ
จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ + จํานวน JMART-W1
=

(45,000,000 + 9,000,000)
(300,000,000 + 45,000,000 + 69,000,000)

=

13.04%

อยางไรก็ดีหากมีการใชสิทธิซื้อหุนครบถวนตามใบสําคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไมใชผูถือหุนเดิมจะทําให
สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิมลดลงเทากับรอยละ 27.54 หรือ ลดลงเพิ่มเติมจากผลกระทบจากการออกและ
เสนอขายหุนเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 45 ลานหุน รอยละ 14.49
Control Dilution

=

จํานวนหุนสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ + จํานวนJMART-W1
จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ + จํานวน JMART-W1

=

(45,000,000 + 69,000,000)
(300,000,000 + 45,000,000 + 69,000,000)

=

27.54%

2. การลดลงของราคาหุน (Price Dilution)
ภายหลังการจําหนายหุนเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 45 ลานหุน ซึ่งมีราคาจองซื้อที่ 7.00 บาทตอหุน และ ในกรณี
ที่มีการใชสิทธิซื้อหุนครบถวนตามใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ทั้งจํานวน 69,000,000 หนวย จะมีผลกระทบตอ
ราคาของหุน (Price Dilution) ลดลงรอยละ 11.20 บนสมมติฐานราคาตลาดกอนเสนอขาย (“ราคาตลาด”) ที่
7.72 บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนยอนหลัง 7 วันทําการติดตอกันกอนวันประชุม
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คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 (ตั้งแตวันที่ 5 มีนาคม 2555 ถึง วันที่ 14 มีนาคม
2555)
Price Dilution

=

ราคาตลาด – ราคาหลังการเสนอขาย*
ราคาตลาด

=

7.72 – 6.86
7.72

=

11.20%

ราคาหลังการเสนอขาย* =(ราคาตลาดxจํานวนหุนชําระแลว + ราคาเสนอขายxจํานวนหุนที่เสนอขาย + ราคาใชสิทธิxจํานวนJMART-W1)
(จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนที่เสนอขาย + จํานวน JMART-W1 )
=

(7.72x300,000,000 + 7.00x45,000,000 + 3.00x69,000,000)
(300,000,000 + 45,000,000 + 69,000,000)

=

6.86

ผลกระทบจากการออกและเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกนักลงทุนทั่วไปจํานวน 45 ลานหุน และ การออกและเสนอ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (JMART-W1) รวมถึงการออกและเสนอขาย
ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ซึ่ ง จั ด สรรให แ ก ก รรมการ ผู บ ริ ห ารและพนั ก งานของบริ ษั ท และ บริ ษั ท ย อ ย (JMARTESOP#1)
1. การลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution)
ภายหลังการเสนอขายหุนเพิ่มทุน จํานวน 45 ลานหุน และ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ JMART–W1 มีการใชสิทธิ
ซื้อหุนครบถวนทั้งจํานวน 69,000,000 หนวย และผูถือหุนเดิมใชสิทธิซื้อหุนครบถวนตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่
ได รั บ จั ด สรร รวมถึ ง มี ก ารใช สิ ท ธิ ซื้ อ หุ น ครบถ ว นตาม JMART-ESOP#1 ทั้ ง จํ า นวน 6,000,000 หน ว ย โดย
กรรมการ ผูบริหาร และ พนักงานของบริษัท จะทําใหสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิมลดลงเทากับรอยละ
14.29
Control Dilution

=

จํานวนหุนสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ + จํานวนJMART-W1ที่จัดสรรใหนักลงทุนที่จองซื้อ+จํานวนJMART-ESOP#1
จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ + จํานวน JMART-W1 + จํานวนJMART-ESOP#1
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=

(45,000,000 + 9,000,000 + 6,000,000)
(300,000,000 + 45,000,000 + 69,000,000 + 6,000,000)

=

14.29%

อยางไรก็ดีหากมีการใชสิทธิซื้อหุนครบถวนตามใบสําคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไมใชผูถือหุนเดิมจะทําให
สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิมลดลงเทากับรอยละ 28.57
Control Dilution

=

จํานวนหุนสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ + จํานวนJMART-W1+จํานวนJMART-ESOP#1
จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ + จํานวน JMART-W1 + จํานวนJMART-ESOP#1

=

(45,000,000 + 69,000,000 + 6,000,000)
(300,000,000 + 45,000,000 + 69,000,000 + 6,000,000)

=

28.57%

2. การลดลงของราคาหุน (Price Dilution)
ภายหลังการจําหนายหุนเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 45 ลานหุน ซึ่งมีราคาจองซื้อที่ 7.00 บาทตอหุน และ ในกรณี
ที่มีการใชสิทธิซื้อหุนครบถวนตามใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ทั้งจํานวน 69,000,000 หนวย รวมถึงมีการใชสิทธิ
ซื้ อ หุ น ครบถ ว นตาม JMART-ESOP#1 ทั้ ง จํ า นวน 6,000,000 หน ว ยจะมี ผ ลกระทบต อ ราคาของหุ น (Price
Dilution) ลดลงรอยละ 12.29 บนสมมติฐานราคาตลาดกอนเสนอขาย (“ราคาตลาด”) ที่ 7.72 บาทตอหุน ซึ่ง
เปนราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนยอนหลัง 7 วันทําการติดตอกันกอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 (ตั้งแตวันที่ 5 มีนาคม 2555 ถึง วันที่ 14 มีนาคม 2555)
Price Dilution

=

ราคาตลาด – ราคาหลังการเสนอขาย*
ราคาตลาด

=

7.72 – 6.77
7.72

=

12.29%

ราคาหลังการเสนอขาย* =
(ราคาตลาดxจํานวนหุนชําระแลว + ราคาเสนอขายxจํานวนหุนที่เสนอขาย + ราคาใชสิทธิxจํานวนJMART-W1 + ราคาใชสิทธิxจํานวนJMART-ESOP#1)
(จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนที่เสนอขาย + จํานวน JMART-W1 + จํานวนJMART-ESOP#1)
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=

(7.72x300,000,000 + 7.00x45,000,000 + 3.00x69,000,000 +1.00x6,000,000)
(300,000,000 + 45,000,000 + 69,000,000 + 6,000,000)

=

6.77

ผลกระทบที่มีตอนักลงทุนที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
ผลกระทบจากการออกและเสนอเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (JMARTW1)
1. การลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution)
เนื่องจากเปนการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (JMART-W1) ใหแกนักลงทุนที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนและผูถือหุน
เดิมในสัดสวนที่เทากัน ดังนั้นหากนักลงทุนที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนใชสิทธิซื้อหุนครบถวนตามใบสําคัญแสดง
สิทธิที่ไดรับจัดสรรจะไมมีผลกระทบตอสัดสวนการถือหุนของนักลงทุนที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
อยางไรก็ตามหากมีการใชสิทธิซื้อหุนครบถวนตามใบสําคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไมใชนักลงทุนที่จองซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุนทั้งจํานวน จะทําใหสัดสวนการถือหุนของนักลงทุนที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนลดลงเทากับรอยละ
16.67
Control Dilution

=

สัดสวนการถือหุนภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน – สัดสวนการถือหุนภายหลัง*
สัดสวนการถือหุนภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
=

13.04% - 10.87%
13.04%

=

16.67%

สัดสวนการถือหุนภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน =

จํานวนหุนสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้

จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้
=

45,000,000
(300,000,000 + 45,000,000)

=

สัดสวนการถือหุนภายหลัง*

=

13.04%

จํานวนหุนสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้

(จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ + จํานวน JMART-W1)
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=

45,000,000
(300,000,000 + 45,000,000 + 69,000,000)

=

10.87%

2. การลดลงของราคาหุน (Price Dilution)
ภายหลังการจําหนายหุนเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 45 ลานหุน ซึ่งมีราคาจองซื้อที่ 7.00 บาทตอหุน และ ในกรณี
ที่มีการใชสิทธิซื้อหุนครบถวนตามใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ทั้งจํานวน 69,000,000 หนวย จะมีผลกระทบตอ
ราคาของหุน (Price Dilution) ลดลงรอยละ 2.07 จากราคาจองซื้อหุนเพิ่มทุน และ บนสมมติฐานราคาตลาด
กอนเสนอขาย (“ราคาตลาด”) ที่ 7.72 บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนยอนหลัง 7 วัน
ทําการติดตอกันกอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 (ตั้งแตวันที่ 5
มีนาคม 2555 ถึง วันที่ 14 มีนาคม 2555)
Price Dilution

=

ราคาจองซื้อ – ราคาหลังการเสนอขาย*
ราคาตลาด

=

7.00 – 6.86
7.00

=

2.07%

ราคาหลังการเสนอขาย* =(ราคาตลาดxจํานวนหุนชําระแลว + ราคาเสนอขายxจํานวนหุนที่เสนอขาย + ราคาใชสิทธิxจํานวนJMART-W1)
(จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนที่เสนอขาย + จํานวน JMART-W1 )
=

(7.72x300,000,000 + 7.00x45,000,000 + 3.00x69,000,000)
(300,000,000 + 45,000,000 + 69,000,000)

=

6.86

ผลกระทบจากการออกและเสนอเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (JMARTW1) รวมถึงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งจัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท
และ บริษัทยอย (JMART-ESOP#1)

1. การลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution)
ภายหลังการเสนอขายหุนเพิ่มทุน จํานวน 45 ลานหุน และ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ JMART–W1 มีการใชสิทธิ
ซื้อหุนครบถวนทั้งจํานวน 69,000,000 หนวย และนักลงทุนที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนใชสิทธิซื้อหุนครบถวนตาม
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ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ ไ ด รั บ จั ด สรร รวมถึ ง มี ก ารใช สิ ท ธิ ซื้ อ หุ น ครบถ ว นตาม JMART-ESOP#1 ทั้ ง จํ า นวน
6,000,000 หนวย โดยกรรมการ ผูบริหาร และ พนักงานของบริษัท จะทําใหสัดสวนการถือหุนของนักลงทุนที่จอง
ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนลดลงเทากับรอยละ 1.43
Control Dilution

=

สัดสวนการถือหุนภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน – สัดสวนการถือหุนภายหลัง*
สัดสวนการถือหุนภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
=

13.04% - 12.86%
13.04%

=

1.43%

สัดสวนการถือหุนภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน =

จํานวนหุนสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้

จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้
=

45,000,000
(300,000,000 + 45,000,000)

=

สัดสวนการถือหุนภายหลัง*

13.04%

=

จํานวนหุนสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ + จํานวนJMART-W1ที่จัดสรรใหนักลงทุนที่จองซื้อ
(จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ + จํานวน JMART-W1+จํานวนJMART-ESOP#1)
=

45,000,000 + 9,000,000
(300,000,000 + 45,000,000 + 69,000,000 + 6,000,000)

=

12.86%

อยางไรก็ดีหากมีการใชสิทธิซื้อหุนครบถวนตามใบสําคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไมใชนักลงทุนที่จองซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุนจะทําใหสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิมลดลงเทากับรอยละ 17.86
Control Dilution

=

สัดสวนการถือหุนภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน – สัดสวนการถือหุนภายหลัง*
สัดสวนการถือหุนภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
=

13.04% - 10.71%
13.04%

=

17.86%
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สัดสวนการถือหุนภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน =

จํานวนหุนสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้

จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้
=

45,000,000
(300,000,000 + 45,000,000)

สัดสวนการถือหุนภายหลัง*

=

13.04%

=

จํานวนหุนสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้

(จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ + จํานวน JMART-W1+จํานวนJMART-ESOP#1)
=

45,000,000
(300,000,000 + 45,000,000 + 69,000,000 + 6,000,000)

=

10.71%

2. การลดลงของราคาหุน (Price Dilution)
ภายหลังการจําหนายหุนเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 45 ลานหุน ซึ่งมีราคาจองซื้อที่ 7.00 บาทตอหุน และ ในกรณี
ที่มีการใชสิทธิซื้อหุนครบถวนตามใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ทั้งจํานวน 69,000,000 หนวย รวมถึงมีการใชสิทธิ
ซื้อหุนครบถวนตาม JMART-ESOP#1 ทั้งจํานวน 6,000,000 หนวย โดยกรรมการ ผูบริหาร และ พนักงานของ
บริษัท จะมีผลกระทบตอราคาของหุน (Price Dilution) ลดลงรอยละ 3.27 จากราคาจองซื้อหุนเพิ่มทุน และ บน
สมมติฐานราคาตลาดกอนเสนอขาย (“ราคาตลาด”) ที่ 7.72 บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ของหุนยอนหลัง 7 วันทําการติดตอกันกอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม
2555 (ตั้งแตวันที่ 5 มีนาคม 2555 ถึง วันที่ 14 มีนาคม 2555)
Price Dilution

=

ราคาจองซื้อ – ราคาหลังการเสนอขาย*
ราคาตลาด

=

7.00 – 6.77
7.00

=

3.27%

ราคาหลังการเสนอขาย* =
(ราคาตลาดxจํานวนหุนชําระแลว + ราคาเสนอขายxจํานวนหุนที่เสนอขาย + ราคาใชสิทธิxจํานวนJMART-W1 + ราคาใชสิทธิxจํานวนJMART-ESOP#1)
(จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนที่เสนอขาย + จํานวน JMART-W1 + จํานวนJMART-ESOP#1)
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=

(7.72x300,000,000 + 7.00x45,000,000 + 3.00x69,000,000 +1.00x6,000,000)
(300,000,000 + 45,000,000 + 69,000,000 + 6,000,000)

=

2.

6.77

ขอจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ
2.1

การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ

บริษัทไมมีขอจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ เวนแต การโอนเกิดขึ้นในชวงปดสมุดทะเบียนใบสําคัญ
แสดงสิทธิ เพื่อพักการโอนสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในกรณีการใชสิทธิครั้งสุดทาย ซึ่งบริษัทจะปดสมุด
ทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนหรือการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันกอนวัน
ครบกําหนดการใชสิทธิ และตลาดหลักทรัพยจะทําการขึ้นเครื่องหมาย SP (หามการซื้อขาย) ลวงหนา 3 (สาม)
วันทําการกอนวันปดสมุดทะเบียน

2.2

บุคคลที่ไมใชสัญชาติไทย

บริษัทมีขอจํากัดการโอนหุนอันสืบเนื่องมาจากขอบังคับของบริษัทวาดวยเรื่องอัตราสวนการถือหุนของ
บุคคลที่มิใชสัญชาติไทย ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้
2.2.1 บริษัทจะไมออกหุนสามัญใหแกผูใชสิทธิที่มิใชสัญชาติไทย ซึ่งไดดําเนินการใชสิทธิตามวิธีการใชสิทธิ
จนทําใหสัดสวนการถือหุนของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไมมีสัญชาติไทยมีจํานวนเกินกวารอยละ 49 ของ
ทุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัท ตามที่ระบุในขอบังคับหรือตามสัดสวนที่อาจมีการแกไขตาม
ขอบังคับในอนาคต
2.2.2

หากขอจํากัดการโอนดังกลาวขางตน มีผลทําใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมใชสัญชาติไทยซึ่งไดใช
สิทธิตามวิธีการใชสิทธิดังที่กลาวมาแลวโดยครบถวน ไมสามารถใชสิทธิไดตามจํานวนที่ระบุในใบแจง
ความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญไมวาทั้งหมดหรือบางสวน บริษัทจะอนุญาตใหดําเนินการใชสิทธิ
เพียงสวนที่ไมขัดตอขอจํากัดขางตนโดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการ
อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
ก) ใหบริษัทคืนใบสําคัญแสดงสิทธิ และเงินที่เหลือตามราคาการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิใน
สวนที่ไมสามารถใชสิทธิไดโดยไมมีดอกเบี้ย ใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมใชสัญชาติไทย
ดังกลาวเปนเช็คระบุชื่อขีดครอมเฉพาะทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่) วันทําการนับ
แตวันกําหนดการใชสิทธิในครั้งนั้น ๆ
ข) ใหบริษัทเปนผูถือแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิหรือ วันกําหนดการใชสิทธิ ใบสําคัญแสดง
สิทธิ และเงินตามจํานวนการใชสิทธิซื้อหุนสามัญที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทย ได
ยื่นความจํานงการใชสิทธิในสวนที่ยังไมไดใชสิทธิเอาไวตามลําดับกอนหลัง เพื่อดําเนินการใช
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สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในสวนที่ยังไมไดมีการใชสิทธิทั้งจํานวนหรือบางสวน เมื่อการเขาถือ
หุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไมขัดตอขอจํากัดเรื่องสัดสวนการถือหุนของคนที่มิใชสัญชาติ
ไทย
ทั้งนี้ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมใชสัญชาติไทยจะตองแสดงความจํานงที่จะใหบริษัทดําเนินการ
ตามขอ (ก) หรือ (ข) ขางตน โดยระบุในใบแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ ณ วันแจง
ความจํานงการใชสิทธิในแตละครั้ง
บริษัทจะอนุญาตใหมีการดําเนินการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ในสวนที่ยังไมไดรับการใช
สิท ธิบ างสว นหรือ ทั้ ง หมดในวัน กํา หนดการใชสิท ธิวัน แรกที่สามารถกระทํา ไดโดยที่ไ มขัดตอ
ขอจํากัด อยางไรก็ดี หากมีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่รอการใชสิทธิ ณ วันกําหนดการใชสิทธิ
ดังกลา วมากกวา จํานวนหุ นสามัญ ที่อนุญ าตใหซื้อ ไดโ ดยไมขัดตอขอ จํา กัดการโอนหุน เรื่อ ง
สัดสวนการถือครองหุนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทย บริษัทจะดําเนินการใช
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทยตามลําดับการแจง
ความจํานงการใชสิทธิที่ครบถวนสมบูรณตามที่กําหนดในการใชสิทธิในครั้งนี้ หาก ณ วัน
กําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไมสามารถใชสิทธิไดเนื่องจาก
ขอจํากัดเรื่องสัดสวนการถือครองหุนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาวหมดอายุลง โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทยดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ ตอบริษัท และบริษัทจะไมชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
ค) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทยจะไมไดรับการชดเชยไมวาในรูปแบบใดจากบริษัท ใน
กรณีที่ไมสามารถดําเนินการใชสิทธิได โดยมีสาเหตุมาจากขอจํากัดเรื่องสัดสวนการถือครองหุน
ของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่มี ิใชสัญชาติไทย

3.

วิธีการสงมอบหลักทรัพย
3.1

การสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะดําเนินการสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิใหกับผูถือหุนเดิมของบริษัท ที่มีรายชื่อปรากฏอยูใน
สมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน วันที่ 13 กุมภาพันธ 2555 และนักลงทุนที่จองซื้อหุนสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ (“ผูจองซื้อ”) ตามรายละเอียดและขั้นตอน ดังตอไปนี้
3.1.1

ในกรณีผูถือหุนเดิมมีบัญ ชีซื้อ ขายหลักทรัพ ยกับบริษัท หลักทรัพ ย หรื อ กรณีที่ผูจองซื้อ หลักทรัพ ย
ประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย (Scripless System) กลาวคือ ประสงคที่จะฝากไวใน
บัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู
กรณีนี้นายทะเบียนหุนของบริษัท คือ ศูนยรับฝากหลักทรัพย จะดําเนินการออกใบหุน/ใบสําคัญแสดง
สิทธิตามจํานวนที่ไดรับจัดสรรในชื่อของ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู
ฝาก” และ
หนาที่ 38

บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)

สําหรับการสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิมบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)
จํากัด จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู
ฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่บริษัทหลักทรัพยนั้น
ฝากหลักทรัพยอยู ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่ผูที่ไดรับจัดสรรฝากไวและออกหลักฐานการฝากใหแกผูถือหุนที่ไดรับการจัดสรรภายใน 7 (เจ็ด) วัน
ทําการ นับจากวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
สําหรับการสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิใหผูจองซื้อ ศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวน
หลั ก ทรัพ ยที่บ ริษั ท หลั กทรั พ ย นั้น ฝากหลักทรั พ ยอ ยู ภายใน 7 วัน ทํา การ นับ แตวั น ป ดการจองซื้ อ
หลักทรัพย และจะออกหลักฐานการรับฝากหลักทรัพยใหแกผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรภายใน 15 วัน
ทําการนับแตวันปดการจองซื้อหลักทรัพย ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชี
จํานวนหุนที่ผูจองซื้อฝากไว
ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรร ทั้งผูถือหุนเดิมและผูจองซื้อจะสามารถขายหลักทรัพยที่ไดรับการจัดสรร
ในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหลักทรัพยของบริษัท ทําการซื้อขายไดใน
ตลาดหลักทรัพยฯ
ในกรณีที่ ผูถือหุนเดิมที่มีบัญชีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพย หรือ ผูจองซื้อ เลือกให
บริษัท ดําเนินการตามขอ 3.1.1 ทั้งนี้ชื่อของผูถือหุนที่ไดรับการจัดสรร หรือ ชื่อของผูจองซื้อในใบจอง
ซื้อจะตองตรงกับ ชื่อเจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของผูถือหุนเดิม หรือ ชื่อเจาของบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหลักทรัพยไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุน/ใบสําคัญแสดงสิทธิใหแก ผูถือหุนเดิม/ผูจองซื้อ ตามขอ
3.1.3 แทน
3.1.2

ในกรณีผูถือหุนเดิมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับศูนยรับฝากหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 หรือ กรณีที่ผู
จองซื้ อ ไม ป ระสงค จ ะขอรั บ ใบหุ น /ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ แต ป ระสงค จ ะใช บ ริ ก ารของศู น ย รั บ ฝาก
หลักทรัพย โดยผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหลักทรัพยไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิก
เลขที่ 600
บริษัท จะดําเนินการนําหลักทรัพยที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และศูนยรับฝาก
หลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหลักทรัพยตามจํานวนที่ ผูถือหุนเดิม/ผูจองซื้อ ไดรับการจัดสรรไว
ในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันที่ออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิหรือวันปดการจองซื้อหุน และออกหลักฐานการรับฝากหลักทรัพยใหแกผูจองซื้อ ภายใน 15
วันทําการนับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิหรือวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะ
สามารถขายหลั ก ทรั พ ย ที่ ไ ด รับ จั ด สรรในตลาดหลั ก ทรั พ ยฯ ทั น ที ที่ต ลาดหลั กทรั พ ย ฯ อนุ ญ าตให
หลักทรัพยของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ และหาก ผูถือหุนเดิม/ผูจองซื้อรายใด
ตองการถอนหลักทรัพยออกจากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ผูถือหุนเดิม/ผูจอง
ซื้อ รายนั้นสามารถติดตอไดที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย ซึ่งมีคาธรรมเนียมการถอนหลักทรัพยตามอัตราที่
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ศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด ทั้งนี้ การถอนหลักทรัพยที่ฝากไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย
สมาชิกเลขที่ 600 จะตองใชเวลาในการดําเนินการ ดังนั้น ผูถือหุนเดิม/ผูจองซื้อที่นําฝากในบัญชี
ดังกลาวอาจจะไมสามารถถอนหลักทรัพยไดทันภายในวันที่หลักทรัพยของบริษัท เริ่มทําการซื้อขายได
ในวันแรกในตลาดหลักทรัพยฯ
3.1.3

ในกรณีผูถือหุนเดิมไมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพย หรือศูนยรับฝากหลักทรัพย หรือ
กรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน/ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยใหออกใบหุน/ใบสําคัญแสดงสิทธิในชื่อ
ของผูจองซื้อ (Scrip System)
นายทะเบียนหุนของบริษัท คือ ศูนยรับฝากหลักทรัพย จะทําการสงมอบใบหุน/ใบสําคัญแสดงสิทธิตาม
จํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรรหลักทรัพยทางไปรษณียลงทะเบียนตามชื่อที่อยูที่ระบุ
ในใบจองซื้อหุนภายใน 15 วันทําการนับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิหรือวันปดการจองซื้อ ใน
กรณีนี้ ผูไ ดรับ การจัดสรรหลักทรัพ ยจ ะไมส ามารถขายหลัก ทรัพ ยที่ไ ดรั บการจัดสรรในตลาด
หลักทรัพยฯ ไดจนกวาจะไดรับใบหุน/ใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอาจไดรับภายหลังจากที่หลักทรัพยของ
บริษัท ไดรับอนุมัติใหเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ แลว ทั้งนี้ หากผูจองซื้อไมระบุเลือกกรณี
ใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะออกใบหุน/ใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูจองซื้อแทน

3.2

การสงมอบหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ

ในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใชสิทธิซื้อหุน
สามัญสามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
3.2.1

ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรหุนสามัญประสงคจะขอรับใบหุนสามัญ โดยให
ออกใบหุนในนามของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ศูนยรับฝากหลักทรัพยจะสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ใช
สิทธิแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยูที่ระบุไวในสมุดทะเบียน
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 (สิบหา) วันทําการนับจากวันครบกําหนดการใชสิทธิแตละครั้ง ในกรณี
นี้ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใชสิทธิซื้อหุนสามัญ จะไมสามารถขายหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่หุนสามัญที่
เกิดจากการใชสิทธิไดรับอนุญาตใหเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

3.2.2

ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรหุนไมประสงคจะขอรับใบหุนสามัญ แตประสงคจะ
ใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิประสงคที่จะฝากหุนสามัญที่เกิดจาก
การใชสิทธิไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู
กรณีนี้ศูนยรับฝากหลักทรัพยจะดําเนินการนําหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิฝากไดกับ “บริษัท ศูนย
รับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชี
จํานวนหุนสามัญที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนสามัญอยู ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้น ก็จะ
บัน ทึกยอดบัญ ชีจํานวนหุน สามัญ ที่บ ริษัทหลักทรัพ ยนั้น ฝากหุนสามัญอยู ในขณะเดีย วกันบริษัท
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หลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ไดรับการจัดสรรหุน
ฝากไวและออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรภายใน 7 (เจ็ด) วันทําการ นับจากวัน
ครบกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง ในกรณีนี้ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรหุนสามัญจะ
สามารถขายหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตให
หุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ
ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใชสิทธิซื้อหุนสามัญเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ 3.2.2 ชื่อของ
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรหุน จะตองตรงกับชื่อเจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิประสงคที่จะฝากหุนสามัญไวในบัญชีหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว บริษัทขอ
สงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรหุนตามขอ 3.2.1
แทน
3.2.3

4.

ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใช
บริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิประสงคที่จะฝากหุนสามัญที่เกิดจาก
การใชสิทธิไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะดําเนินการนําหุน
สามัญที่เกิดจากการใชสิทธิฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอด
บัญชีจํานวนหุนสามัญตามจํานวนที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผู
ออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการ
จัดสรรหุนภายใน 7 (เจ็ด) วันทําการ นับจากวันครบกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง เมื่อผูที่ไดรับการ
จัดสรรหุนตองการขายหุน ผูที่ไดรับการจัดสรรหุนจะตองถอนหุนออกจากบัญชี 600 ดังกลาว โดยตอง
ติดตอผานบริษัทหลักทรัพยทั่วไป ซึ่งอาจจะมีคาธรรมเนียมในการดําเนินการตามที่ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย และ/หรือ บริษัทหลักทรัพยนั้นๆ กําหนด ดังนั้นในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรหุนจะสามารถ
ขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของบริษัททําการ
ซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย และผูที่ไดรับจัดสรรหุนไดดําเนินการถอนหุนออกจากบัญชี 600 ดังกลาว
แลว

ผลบังคับขอกําหนดสิทธิและกฎหมายที่ใชบังคับ
ขอกําหนดสิทธิฉบับนี้จะมีผลใชบังคับในวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย
โดยขอกําหนดสิทธินี้จะใชบังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีขอความใดๆ ในขอกําหนดสิทธินี้
ขัดแยงกับกฎหมายหรือประกาศใดๆ ที่มีผลใชบังคับตามกฎหมายกับใบสําคัญแสดงสิทธิ ใหใชขอความตาม
กฎหมายหรือประกาศดังกลาวบังคับกับใบสําคัญแสดงสิทธิแทนขอความของขอกําหนดสิทธิเฉพาะในสวนที่
ขัดแยงกันนั้น
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ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
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