บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประสงคจะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนรวม
78,250,000 หุน ควบใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ รวม 6,750,000 หนวย ใหแก กรรมการและ
พนักงานของบริษัทฯ ตามมติท่ปี ระชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554
หุนสามัญเพิ่มทุน
1. รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย
1.1 ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย
ผูเสนอขายหลักทรัพย
ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย
จํานวนที่ออกและเสนอขาย

มูลคาที่ตราไวหุนละ
ราคาเสนอขาย
มูลคารวมของหลักทรัพยที่เสนอขาย

: บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
: หุนสามัญเพิ่มทุนควบใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
ของบริษัทฯ
: จํานวน 78,250,000 หุน หุนออกใหมที่เสนอขายคิดเปน
รอยละ
25 ของจํานวนหุน สามัญที่ชําระแลวทั้งหมด
ภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้
: 1 บาท
: [•] บาทตอหุน
: [•] บาท

1.2 สัดสวนการเสนอขายหุนสามัญ
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เปนการเสนอขายตอประชาชนทั่วไปผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ซึ่งสัดสวนการเสนอขายหุนสามัญเปนดังนี้
เสนอขายตอบุคคลทั่วไป
เสนอขายตอนักลงทุนสถาบัน
เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
เสนอขายตอพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย

:
:
:
:

[•] หุน
[•] หุน
[•] หุน
[•] หุน

ทั้ ง นี้ ผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจั ด จหน า ยขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการใช ดุ ล ยพิ นิ จ ในการ
เปลี่ ย นแปลงจํ า นวนหุ น สามั ญ ที่ จั ด สรรให แ ก ผู ล งทุ น แต ล ะประเภท เพื่ อ ให ก ารจองซื้ อ หุ น สามั ญ ครั้ ง นี้ ป ระสบ
ความสําเร็จในการขายสูงสุด
นิยามที่ใชในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดังตอไปนี้
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บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่มิใชนักลงทุนสถาบันตามคําจํากัดความทีระบุไวดานลาง
ซึ่งเปนลูกคาหรือผูที่คาดวาจะเปนลูกคา คูสัญญา บริษัทคูคา ผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ หรือ ผูที่มีอุปกรคุณไมวา
ทางตรงหรือทางออมของผูจัดการการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 โดยบุคคลทั่วไปสามารถจองซื้อหุนไดตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.7.1 และจะจัดสรรตาม
ดุลยพินิจของผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามวิธีการที่
ระบุไวในขอ 5.6.1 ทั้งนี้ ไมรวมถึงการจัดสรรใหแกตัวเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ
บริษัทยอย และผูที่เกี่ยวของของผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ตลอดจนกองทุนรวมซึ่งมีลักษณะตองหาม ตามที่กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนาย
หลักทรัพย ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม)
นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันที่จองซื้อหุนสามัญผานผูจัดการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) ธนาคาพาณิชย
(ข) บริษัทเงินทุน
(ค) บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคล หรือเพื่อการจัดการ
โครงการลงทุน ที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายวา ดวยการประกอบธุร กิจ เงิน ทุน ธุร กิจ หลักทรัพย และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร
(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร
(จ) บริษัทประกันภัย
(ฉ) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น
(ช) ธนาคารแหงประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหวางประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ญ) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(ฎ) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (ก) ถึง (ฎ) โดยอนุโลม
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นักลงทุนสถาบันดังกลาวจะตองจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่
ระบุไวในขอ 5.2.1 เทานั้น โดยนักลงทุนสถาบันสามารถซื้อหุนไดตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.7.2 และในการจัดสรร
หุนใหแกนักลงทุนสถาบันสามารถซื้อหุนไดตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.7.2 และในการจัดสรรหุนใหแกนักลงทุน
สถาบันจะอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและผูรับประกันการจําหนายดังกลาว ตามวิธีการที่ระบไวในขอ
5.6.2
ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ หมายถึง
(1) พนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย
(2) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธอันดีกับบริษัทฯ เชน ผูที่มีความสัมพันธทางการคา
ลูกคา หรือ เจาหนี้การคา เปนตน
(3) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษัทฯตองการชักชวนใหเปนลูกคาหรือผูจัดหาวัตถุดิบของบริษัทฯ
ในอนาคต
(4) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษัทฯพิจารณาแลววาสามารถใหความชวยเหลือบริษัทฯในการ
ประกอบธุรกิจไดทั้งในปจจุบันและอนาคต
(5) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่มีความสัมพันธอันดีกับผูบริหารของบริษัทฯ
ผูมี อุป การคุ ณของบริษัทฯ ดังกลาวจะตองจองซื้อหุน ผา นผูจัดการการจัดจํา หนายและรับ ประกัน การ
จําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 เทานั้น โดยผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ สามารถซื้อหุนไดตามวิธีการที่ระบุไวในขอ
5.7.3 และในการจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ จะอยูในดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัทฯดังกลาว ตาม
วิธีการที่ระบุไวในขอ 5.6.3 ทั้งนี้ ไมรวมถึงการจัดสรรใหแก ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัท
ใหญ และผูที่เกี่ยวของกันตามที่กําหนดใน ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การ
จัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย หมายถึง พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยในวันที่ออกและเสนอขาย
หลักทรัพยในครั้งนี้ โดยพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยสามารถจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจัดจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ทั้งนี้การจัดสรรหุนแกพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยเปน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯหมอบหมาย
การเสนอขายหุนในครั้งนี้ มิไดเปนการเสนอขายตอประชาชนเปนการทั่วไป
เนื่องจากหุนที่จัดสรรในการเสนอขายครั้งนี้มีไมเพียงพอสําหรับการเสนอขายเปนการทั่วไป
1.3 สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น
หุนสามัญของบริษัทฯที่เสนอขายในครั้งนี้จะไดรับสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุนสามัญเดิมของ
บริษัทฯทุกประการ
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1.4 ตลาดรองของหลักทรัพย
บริษัทฯจะนําหุนสามัญเพิ่มทุนไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยซึ่งบริษัทฯไดยื่นคําขออนุญาตและเอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 มกราคม
2554 ใหพิจารณารับหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯเปนหลักทรัพยจดทะเบียน โดยบริษัทฯจะดําเนินการใหรับหุน
สามัญเพิ่มทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอไป ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษา
ทางการเงิ น ไดพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติข องบริษั ท ฯแล วพบว า บริษั ท ฯมีคุ ณ สมบัติ ค รบถ ว นตามข อบั งคั บ ของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย วาดวยเรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544
ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติม) และตามหนังสือเวียนที่ บจ.(ว) 10/2551 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ
2551 เรื่องการปรับหลักเกณฑรับหลักทรัพย เพื่อสนับสนุนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ที่จะสามารถเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยได ยกเวนคุณสมบัติตามขอ 5 (3) เรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย ซึ่งบริษัทฯ
จะตองมีผูถือหุนสามัญรายยอยไมนอยกวา 1,000 ราย ซึ่งถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 25 ของทุนชําระแลว
และผูถือหุนดังกลาวแตละรายตองถือหุนไมนอยกวา 1 หนวยการซื้อขาย เมื่อบริษัทฯไดจําหนายหุนสามัญตอ
ประชาชน ทําใหบริษัทฯมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการกระจายหุนรายยอยแลวบริษัทจะดําเนินการใหรับหุน
สามัญเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอไป
1.5 ขอมูลอื่นๆ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การหามผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่
เกี่ยวของขายหุนและหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 กําหนดใหบริษัทฯตองสั่งหามผูมี
สวนรวมในการบริหารแลผูถือหุนรายอื่นๆ นําหุนของตนซึ่งมีจํานวนรวมกันเปนจํานวนรอยละ 55 ของทุนชําระแลว
หลังการเสนอขายหุนตอประชาชนแลวเสร็จออกขาย ภายในระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่หุนของบริษัทฯเริ่มทําการซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย โดยหลังจากวันที่หุนของบริษัทฯทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยครบกําหนดระยะเวลา 6
เดือน ผูที่ถูกสั่งหามดังกลาวสามารถทยอยขายหุนสั่งหามขายไดในจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่ถูกสั่ง
หามขายดังกลาว
2. ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย
หุนของบริษัทฯ จะโอนไดโดยเสรี โดยไมมีขอจํากัดการโอน อยางไรก็ดี การโอนหุนสามัญของบริษัทฯ จะ
กระทํามิได หากวาการโอนหุนดังกลาวจะมีผลทําใหสัดสวนการถือหุนของบุคคลที่ไมใชบุคคลสัญชาติไทยในบริษัทฯ
มีจํานวนเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทังหมดของบริษัทฯ
การโอนหุนของบริษัทฯจะสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุชื่อผูรับโอนลงลายมือชื่อของผูโอน
กับผูรับโอนและสงมอบใบหุน ใหแกผูรับโอน การโอนหุนจะใชยัน กับบริษัทฯได เมื่อบริษัทฯได รับคํา รอ งขอให
ลงทะเบียนการโอนหุนแลว แตจะใชยืนยันบุคคลภายนอกไดเมื่อบริษัทฯ ไดลงทะเบียนการโอนหุนแลว โดยบริษัทฯ
จะลงทะเบียนการโอนหุนภายใน 14 วันนับแตวันไดรับการรองขอนั้น หรือหากบริษัทฯ เห็นวาการโอนหุนนั้นไม
ถูกตองสมบูรณ บริษัทฯจะแจงแกผูยื่นคํารองขอภายใน 7 วัน การโอนหุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยใหเปนไปตาม
กฎขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
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3. ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
การกําหนดราคาหุนที่จะเสนอขายในครั้งนี้ไดมีการพิจารณาจาก
ก) [•]

3.1 ขอมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย
[•]
บริษัท

ราคาเฉลี่ย
(บาทตอหุน)

กําไรสุทธิตอหุน
(บาทตอหุน)*

P/E (เทา)

[•]

[•]

[•]

[•]
คาเฉลี่ย

[•]

ที่มา: [•]

4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
- ไมมี –
5. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อ
หุนและวิธีการจัดสรรหุนตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปญหา อุปสรรคหรือ
ขอจํากัดในการดําเนินการ ทั้งนี้เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักลงทุนอยางเปนธรรม และเพื่อใหการเสนอขายหุน
ครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด
5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้จะเสนอขายผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2
5.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
5.2.1 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
400/22 ชั้น 19 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0-2696-0000 โทรสาร 0-2696-0099
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5.2.2 ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
[•]
5.3 เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจําหนายหุนสามัญ
บริ ษั ทฯ ไดต กลงมอบหมายให ผูจั ด จํ า หน า ยหลั ก ทรั พ ย ตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นข อ 5.2 เป น ผู ดํ า เนิ น การจั ด
จําหนายหุนสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจะเสนอขายตอประชาชนทั่วไปจํานวน 176,000,000 หุน ในราคาหุนละ 9.1 บาท
ตามสัดสวนการจัดสรรตามที่ปรากฎในขอ 1 โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยมีขอตกลงยอมรับประกันการจําหนายหุน
ประเภทรับประกันผลการจําหนายอยางแนนอน (Firm Underwriting) ทั้งนี้รายละเอียดใหเปนไปตามสัญญาแตงตั้งผู
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement)
ผูจัดการการจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจําหนายหุนในครั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ
ตางๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement) ซึ่ง
รวมถึงเหตุการณดังตอไปนี้
(ก) เมื่อบริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนยและรับประกันการ
จําหนาย (Underwriting Agreement)
(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางดานการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในธุรกิจหรือการดําเนินงานของบริษัทฯที่
อาจมีผลกระทบตอการจัดจําหนายในครั้งนี้ หรือ
(ค) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement)
ทั้งนี้รายละเอียดและเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุนดังกลาวขางตนจะเปนไป
ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting
Agreement)
ในกรณีที่ผูจัดการการจจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายยกเลิกการเสนอขายหรือการจัดจําหนายหุน
ในครั้งนี้จากเหตุในขอ (ก) – (ค) ขางตน หรือเหตุอื่นที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย (Underwriting Agreement) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูจัดจําหนายและ
รั บ ประกั น การจํ า หน า ยจะดํ า เนิ น การคื น เงิ น ค า จองซื้ อ ทั้ ง จํ า นวนให แ ก ผู จ องซื้ อ แต ล ะรายที่ จ องซื้ อ หุ น ตาม
รายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.9
5.3.2

คาตอบแทนในการจัดจําหนายหุนสามัญ

บริษัทฯ และกลุมผูถือหุนเดิมที่เสนอขายรวมตกลงจายคาตอบแทนในการจัดจําหนายและรับประกันการ
จํ า หน า ย ให แ ก ผู จั ด จํ า หน า ยหลั ก ทรั พ ย ต ามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นข อ 5.2 (ไม ร วมภาษี มู ล ค า เพิ่ ม ) รวมเป น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
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38,040,000 บาท โดยจะชําระใหภายใน 7 วันทําการ หลังจากวันที่บริษัทฯไดรับเงินคาจองซื้อจากผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยครบถวน
5.3.3

ประมาณการจํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัทฯ และผูถือหุนกลุมเดิมจะไดรับ

จํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัทฯ จะไดรับหลังหักคาตอบแทนในการจัดจําหนาย
หุนสามัญจํานวน [•] หุนในราคาหุนละ [•] บาท
หัก คาใชจายในการเสนอขายหุนสามัญ
จํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัทฯจะไดรับ
จํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัทฯจะไดรับตอหุน

[•] บาท
[•] บาท
[•] บาท
[•] บาท

5.4 ประมาณคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย*
ประมาณคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพยของบริษัทฯ
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม
คาธรรมเนียมในการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน
คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
คาใชจายอื่น ๆ**
รวมคาใชจายทั้งสิ้น

[•] บาท
[•] บาท
[•] บาท
[•] บาท
[•] บาท
[•] บาท

หมายเหตุ : * คาใชจายขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
** คาใชจายอื่นๆ รวมถึง คาที่ปรึกษาทางการเงิน คาที่ปรึกษากฎหมาย คาโฆษณา
ประชาสัมพันธ เปนตน
5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
สําหรับบุคคลทั่วไป
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนไดที่สํานักงานของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ
5.2 ตั้งแตเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ
สําหรับนักลงทุนสถาบัน
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวัน
สิ้นสุดการจองซื้อ
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สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัทฯและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวัน
สิ้นสุดการจองซื้อ
ทั้งนี้บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ สามารถดาวนโหลด (Download) หนังสือชี้ชวน
ซึ่งมีขอมูลไมแตกตางจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(“สํานักงาน ก.ล.ต..) จากเว็บไซดของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ไดกอนทําการจองซื้อหุน
5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้ แบงเปนการจัดสรร 4 สวน ไดแก (1) บุคคลทั่วไป (2) นักลงทุน
สถาบัน (3) ผูมีอุปการคุณของบริษัท และ (4) พนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย ผานผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามรายละเอียดในขอ 1.2
นอกจากนี้ การจัดสรรหุนโดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
รับประกันการจําหนาย จะอยูภายใตเกณฑดังนี้

และผูจัดจําหนายและ

1. ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะไม
จัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูจัดจําหนายหุนที่รวมจัดจําหนาย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม
บริษัทใหญ บริษัทยอยของตนเอง หรือของผูจัดจําหนายหุนที่รวมจัดจําหนาย และผูที่เกี่ยวของ รวมถึงกองทุนรวมที่
มีลกั ษณะที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายถูกหาม
มิใหจัดสรรหลักทรัพยให ตลอดจนบุคคลที่บริษัทถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพยให เวนแตเปนการจัดสรรหุนที่เหลือ
จากการจองซื้อของผูจองซื้อทั้งหมด รวมทั้งจะไมจัดสรรหุนใหกับบริษัทยอยของบริษัท ดวย ทั้งนี้เปนไปตาม
รายละเอียดที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) และประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม
ฉบับลงวันที่ 15ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
2. ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายสงวนสิทธิที่จะใชดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่
จัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภท เชน อาจพิจารณาจัดสรรใหแกบุคคลทั่วไปเพิ่มเติม หากพิจารณาแลวเห็นวา
มีหุนเหลือจากการจัดสรรในสวนของนักลงทุนสถาบัน เปนตน ทั้งนี้ เพื่อใหการเสนอขายหุนครั้งนี้ประสบ
ความสําเร็จสูงสุด
3. ภายหลังจากการปดรับจองซื้อหุนสําหรับผูจองซื้อในแตละประเภท ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายอาจพิจารณาเปดรับจองซื้อหุนสําหรับผูจองซื้อประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่
จัดสรรใหแกนักลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง เชน หากพบวามีหุนเหลือจากการจัดสรรในสวนผูมีอุปการคุณของ
บริษัท แตมีผูสนใจจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนที่จะจัดสรรสําหรับสวนของบุคคลทั่วไป หรือนักลงทุนสถาบันเปนตน
ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวจะอยูภายใตดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตเพียงผู
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เดียว โดยไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. และจะมีการแจงขาวใหนักลงทุนที่เกี่ยวของไดทราบโดยทั่วกัน ทาง
สื่อตาง ๆ ที่เหมาะสมตอไป
4. การจัดสรรหุนในครั้งนี้เปนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่กําหนดตามขอ 5 (3) เรื่อง การ
กระจายการถือหุนรายยอยภายใตขอบังคับตลาดหลักทรัพย เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพย
จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
5.6.1 วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลทั่วไป
การจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 โดยจะ
ทําการจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคล
ใดก็ได และหากยอดการจองซื้อหุนสามัญของผูจองซื้อบุคคลทั่วไปครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยตามขอ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนสามัญของบุคคลทั่วไปกอนครบกําหนดระยะเวลาการ
จองซื้อ
5.6.2 วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกนักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรหุนสามัญใหแกนักลงทุนสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย โดยจะทําการจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรร
หุนสามัญใหแกบุคคลใดก็ได และหากยอดการจองซื้อหุนสามัญครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนสามัญกอนครบกําหนดระยะเวลาการจอง
ซื้อ
5.6.3 วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท
การจัดสรรหุนสามัญใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัท โดยจะทํา
การจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดก็
ได

5.6.4 วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย
การจัดสรรหุนสามัญใหแกพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัท
โดยจะทําการจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนสามัญใหแก
บุคคลใดก็ได
5.7 วัน วิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญ
5.7.1 สําหรับบุคคลทั่วไป
ผูจองซื้อที่เปนบุคคลทั่วไปจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
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(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนสามัญขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจอง
ซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจอง
ซื้อเปนนิติบุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถา
มี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังตอไปนี้
-

ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ที่ยังไมหมดอายุ) และลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มี
เลขประจําตัวประชาชน (ที่ยังไมหมดอายุ) และสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขประจําตัวประชาชน พรอม
ทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ที่ยัง
ไมหมดอายุ) ของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง)

-

ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว: สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทาง (ที่ยังไมหมดอายุ)
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

-

ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชยอายุไมเกิน 1 ป พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือ
สําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) (ที่ยังไมหมดอายุ) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง

-

ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท(Certificate
of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 1 ป พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบ
สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) (ที่ยังไมหมดอายุ) ของผูมีอํานาจลงนามของ
นิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 หรือ 5.2.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือ
ตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [•]
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้
-

หากทําการจองซื้อในวันที่ [•] เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ผูจองซื้อสามารถชําระเงินคาจองซื้อโดยชําระเปน
เงินสด การโอนเงิน การโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค
แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค ดราฟท นั้น ๆจะตองลง
วันที่วันเดียวกับวันที่จองซื้อ และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได
ภายใน 1 วันทําการเทานั้น

-

- หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ [•] หรือ เวลา 9:00 น. – 16:00 น.ของวันที่ [•] ผูจองซื้อ
จะตองชําระคาจองซื้อดวยเงินสด หรือการโอนเงิน เทานั้น
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(ง) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อดวยการโอนเงิน การโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหโอนเงินคาจองซื้อ หรือขีดครอมและสั่ง จายเช็ค เขา
บัญชีจองซื้อหุนที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนาย และรับประกันการ
จําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 หรือ 5.2.2 กําหนด ซึ่งผูจองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อ
ไดจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายที่ผู
จองซื้อประสงคจะจองซื้อ โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายจะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในสวนของตนใหกับบริษัทฯตอไป
(จ) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) หรือหลักฐานที่แสดงวามีการชําระคาจอง
ซื้อหุน มายื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือ
ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 หรือ 5.2.2 ตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00
น. ของวันที่ [•] โดยในการจองซื้อเจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อ รับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับ
จองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อ
(ฉ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมไดทั้งนี้
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิ
ยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (จ) ได
5.7.2 สําหรับนักลงทุนสถาบัน
ผูจองซื้อที่เปนนักลงทุนสถาบันจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนสามัญขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผู
จองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ
หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญ
ของบริษัท (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังตอไปนี้
-

ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชยอายุไมเกิน 1 ป พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือ
สําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) (ที่ยังไมหมดอายุ) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง

-

ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท(Certificate
of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 1 ป พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) สําเนา
เอกสารประกอบขางตนทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลว ตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดย
เจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่
เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง และมีอายุไมเกิน 1 ปกอนวันจองซื้อ และแนบสําเนาใบ
ตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) (ที่ยังไมหมดอายุ) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
ดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
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(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุ
ไวในขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือ ตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [•]
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้
-

หากทําการจองซื้อในวันที่ [•] เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ผูจองซื้อสามารถชําระเงินคาจองซื้อโดยชําระเปน
เงินสด การโอนเงิน การโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค
แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค ดราฟท นั้น ๆจะตองลง
วันที่วันเดียวกับวันที่จองซื้อ และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได
ภายใน 1 วันทําการเทานั้น

-

- หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ [•] หรือ เวลา 9:00 น. – 16:00 น.[•] ผูจองซื้อจะตอง
ชําระคาจองซื้อดวยเงินสด หรือการโอนเงิน เทานั้น

(ง) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อดวยการโอนเงิน การโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหโอนเงินคาจองซื้อ หรือขีดครอมและสั่ง
จายเช็ค เขาบัญชีจองซื้อหุนที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
กําหนด ซึ่งผูจองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อไดจากผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะเปนผูทําการโอนเงิน
ของยอดจองซื้อรวมในสวนของตนใหกับบริษัทฯ
(จ) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) หรือหลักฐานที่แสดงวามีการชําระคา
จองซื้อหุน มายื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [•] โดยในการจองซื้อ
เจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อ รับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อ
(ฉ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมไดทั้งนี้
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิ
ยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (จ) ได
5.7.3 สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
ผูจองซื้อที่เปนผูมีอุปการคุณของบริษัทฯจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนสามัญขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผู
จองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ
หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญ
ของบริษัท (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังตอไปนี้
-

ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ที่ยงั ไมหมดอายุ) และลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มี
เลขประจําตัวประชาชน (ที่ยังไมหมดอายุ) และสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขประจําตัวประชาชน พรอม
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ทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
-

ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว: สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทาง พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง

-

ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชยอายุไมเกิน 1 ป พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือ
สําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) (ที่ยังไมหมดอายุ) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง

-

ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท(Certificate
of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 1 ป พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) สําเนา
เอกสารประกอบขางตนทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลว ตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดย
เจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่
เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง และมีอายุไมเกิน 1 ปกอนวันจองซื้อ และแนบสําเนาใบ
ตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) (ที่ยังไมหมดอายุ) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
ดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุ
ไวในขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือ ตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [•]
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดงั นี้
-

หากทําการจองซื้อในวันที่ [•] เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ผูจองซื้อสามารถชําระเงินคาจองซื้อโดยชําระเปน
เงินสด การโอนเงิน การโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค
แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค ดราฟท นั้น ๆจะตองลง
วันที่วันเดียวกับวันที่จองซื้อ และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได
ภายใน 1 วันทําการเทานั้น

-

- หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของ [•] ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อดวยเงินสด หรือการโอน
เงิน เทานั้น

(ง) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อดวยการโอนเงิน การโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหโอนเงินคาจองซื้อ หรือขีดครอมและสั่ง
จายเช็ค เขาบัญชีจองซื้อหุนที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
กําหนด ซึ่งผูจองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อไดจากผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะเปนผูทําการโอนเงิน
ของยอดจองซื้อรวมในสวนของตนใหกับบริษัทฯตอไป
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(จ) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) หรือหลักฐานที่แสดงวามีการชําระคา
จองซื้อหุน มายื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [•] โดยในการจองซื้อ
เจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อ รับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อ
(ฉ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมไดทั้งนี้
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิ
ยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (จ) ได
5.7.4 สําหรับพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย
ผูจองซื้อที่เปนผูมีอุปการคุณของบริษัทฯจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ช) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนสามัญขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผู
จองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ
หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญ
ของบริษัท (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังตอไปนี้
-

ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน(ที่ยังไมหมดอายุ) และลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มี
เลขประจําตัวประชาชน (ที่ยังไมหมดอายุ) และสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขประจําตัวประชาชน พรอม
ทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)

-

ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว: สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทาง พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง

-

ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชยอายุไมเกิน 1 ป พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือ
สําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) (ที่ยังไมหมดอายุ)ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง

-

ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท(Certificate
of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 1 ป พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) สําเนา
เอกสารประกอบขางตนทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลว ตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดย
เจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่
เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง และมีอายุไมเกิน 1 ปกอนวันจองซื้อ และแนบสําเนาใบ
ตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) (ที่ยังไมหมดอายุ) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
ดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
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(ซ) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุ
ไวในขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือ ตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [•] ผูจองซื้อตอง
ชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้
-

หากทําการจองซื้อในวันที่ [•] เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ผูจองซื้อสามารถชําระเงินคาจองซื้อโดยชําระเปน
เงินสด การโอนเงิน การโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค
แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค ดราฟท นั้น ๆจะตองลง
วันที่วันเดียวกับวันที่จองซื้อ และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได
ภายใน 1 วันทําการเทานั้น

-

- หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของ [•] หรือ เวลา 9:00 น. – 16:00 น.ของ[•] ผูจองซื้อจะตอง
ชําระคาจองซื้อดวยเงินสด หรือการโอนเงิน เทานั้น

(ฌ) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อดวยการโอนเงิน การโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหโอนเงินคาจองซื้อ หรือขีดครอมและสั่ง
จายเช็ค เขาบัญชีจองซื้อหุนที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
กําหนด ซึ่งผูจองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อไดจากผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะเปนผูทําการโอนเงิน
ของยอดจองซื้อรวมในสวนของตนใหกับบริษัทฯตอไป
(ญ) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) หรือหลักฐานที่แสดงวามีการชําระคา
จองซื้อหุน มายื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [•] โดยในการจองซื้อ
เจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อ รับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อ
(ฎ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมไดทั้งนี้
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิ
ยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (จ) ได
5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย
5.8.1 สําหรับบุคคลทั่วไป
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกบุคคลทั่วไปใหอยูในดุลยพินิจของ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2
5.8.2 สําหรับนักลงทุนสถาบัน
ในกรณีที่การจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกนักลงทุนสถาบันใหอยูในดุลยพินิจ
ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
5.8.3 สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
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ในกรณีที่การจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯใหอยูใน
ดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
5.8.4 สําหรับพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย
ในกรณีที่การจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย
ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
5.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
5.9.1 กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ
ผูจัดจําหนายหุนตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รายที่เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุน
รายนั้นๆ จะดําเนินการใหมีการคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญผานตน โดยไมมีดอกเบี้ย และ/หรือ คาเสียหายใดๆใหแก
ผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุนครบตามจํานวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อหุน
ตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวัน
สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน โดยผูจองซื้อหุนจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชี
หรือเช็คธนาคาร ทั้งนี้ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วันนับจาก
วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ผูจองซื้อหุนจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.50 ตอป โดยคํานวณจากจํานวน
เงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ผูจองซื้อหุนไดรับคืน
เงินคาจองซื้อหุนแลว อยางไรก็ดีไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียน
ตามที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อหุนไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมี
สิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใดๆอีกตอไป
5.9.2 กรณีผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนสามัญนอยกวาจํานวนหุนสามัญที่จองซื้อ
ผูจัดจําหนายหุนตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รายที่เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุน
รายนั้นๆ จะดําเนินการใหมีการคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนทุกรายผาน
ตน โดยไมมีดอกเบี้ย และ/หรือ คาเสียหายใดๆใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุนครบตามจํานวนที่จองซื้อ
โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อหุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียน
ตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ในกรณีที่ไมสามารถคืน
เงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ผูจองซื้อหุน
จะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.50 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร นับจาก
วันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ผูจองซื้อหุนไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนแลว อยางไรก็ดีไมวาในกรณี
ใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือ
วาผูจองซื้อหุนไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหาย
ใดๆอีกตอไป
5.9.3 กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนเนื่องมาจากการที่ไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็ค
ที่จายคาจองซื้อหุน หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ
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ผูจัดจําหนายหุนตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รายที่เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุน
รายนั้นๆ จะดําเนินการใหมีการคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุน อันเนื่องมาจากการ
ถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อหุนได หรือเนื่องจากการปฏิบัติ
ผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผูจองซื้อตองติดตอขอรับเช็คฉบับดังกลาวคืนจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยซึ่งเปนผูรับ
จองซื้อตามทีระบุไวในขอ 5.2 ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน
5.9.4 กรณีมีการยกเลิกการเสนอขายหุน
(ก) ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ 5.3 เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย และบริษัทฯ และ/
หรือผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใชสิทธิยกเลิกเสนอขายหุนและจัดจําหนายหุน ใหถือวาผู
จองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยทันที
(ข) กรณีที่เกิดเหตุการณอื่นใดที่ทําใหบริษัทที่ออกหลักทรัพยตองระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย
หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได ผูจองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย โดยผูจองซื้อ
จะตองแจงความประสงคตอผูจัดจําหนายหลักทรัพยภายใน 5 วันทําการ นับแตวันที่เกิดเหตุการณดังกลาว
หากเกิดเหตุการณตาม (ก) หรือ (ข) และผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย ผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยที่รับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยดังกลาวจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อโดย
ไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อรายนั้นๆ โดยการโอนเงินอัตโนมัติเขาบัญชีในชื่อผูจองซื้อกรณีผู
จองซื้อชําระดวยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ หรือจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ
และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะการจองซื้อหรือ
นับแตวันที่เกิดเหตุการณตาม (ข) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับจัดสรรใหแกผูจอง
ซื้อหุนภายในระยะเวลาดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตอง
ชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร
คืนนับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน
อยางไรก็ดี ไมวากรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบ
จองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย
และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญหายในการจัดสงซึ่งเปนผลมาจากความไมครบถวนของชื่อ ที่อยู
ที่ผูจองซื้อไดระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
ปจจุบัน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) ไดตกลงรับหนาที่
เปนนายทะเบียนหุนใหกับบริษัทและใหบริการรับฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้กลาวคือ ผูจองซื้อ
สามารถใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย และเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้
เพื่อใหผูจองซื้อสามารถขายหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัท
เริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน ซึ่งผูจองซื้อจะไม
สามารถขายหุนสามัญไดในตลาดหลักทรัพยจนกวาจะไดรับใบหุน
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ดังนั้น ในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัท
ดําเนินการในกรณีหนึ่งในสามกรณี ดังตอไปนี้คือ
1) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูจอง
ซื้อประสงคที่จะฝากหุนสามัญไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู
กรณีนี้ บริษัทจะดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย(ประเทศ
ไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่บริษัทหลักทรัพย
นั้นฝากหุนสามัญอยูและออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันนับจากวันปดการจองซื้อ ใน
ขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่ผูจองซื้อฝากไว ในกรณีนี้ผูที่
ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพย
อนุญาตใหหุนสามัญของบริษัททําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูจอง
ซื้อประสงคที่จะฝากหุนในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะดําเนินการ
นําหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชี
จํานวนหุนสามัญตามจํานวนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิก
เลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันนับจากวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผูที่
ได รับ การจัด สรรจะสามารถขายหุน สามั ญ ที่ ไ ด รับ การจัด สรรในตลาดหลัก ทรั พย ไ ด แ ละหากผูจ องซื้ อ
ตองการถอนหุนสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อสามารถติดตอ
ไดที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการถอนหุนสามัญตามอัตราที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย
กําหนด
3) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในชื่อของผูจองซื้อ บริษัทโดยศูนยรับฝาก
หลักทรัพยจะสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนสามัญทางไปรษณียลงทะเบียน
ตามชื่อที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 15 วัน นับจากวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผูจองซื้อที่ไดรับการ
จัดสรรจะไมสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะ
ไดรับภายหลังจากที่หุนสามัญของบริษัทไดเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ 5.10 (1) ชื่อของผูจองซื้อในใบจองซื้อจะตองตรงกับชื่อ
เจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนสามัญไวในบัญชีหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.10 (3) แทน

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
1. ลักษณะของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ผูเสนอขายหลักทรัพย
:
วัตถุประสงคและความจําเปน

:

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
(“บริษัทฯ”)
1. เพื่อเปนแรงจูงใจใหกรรมการและพนักงานรูสึกมีสวนรวมเปน
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ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย

:

จํานวนที่เสนอขาย
:
จํานวนหุนสามัญที่รองรับการใชสิทธิ :

ลักษณะการเสนอขาย

:

ราคาเสนอขาย
อายุและวันครบกําหนดอายุของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ราคาการใชสิทธิ
(บาทตอหุนสามัญ 1 หุน)
อัตราการใชสิทธิ
(หุนตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย)
ระยะเวลาการเสนอขาย

:
:

:

วันที่ออกและเสนอขาย

:

:
:

เจาของบริษัทฯ อันจะสงผลใหกรรมการและพนักงานที่ไดรับการ
เสนอขายหลักทรัพย (ESOP) ซึ่งเปนหุนในบริษัทฯ มีความมุงมั่นใน
การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามตํ า แหน ง การงานของตนอย า งเต็ ม กํ า ลั ง
ความสามารถ ทั้งนี้เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ อันจะสงผลใหใน
ที่สุดแลวบริษัทฯ มีความเจริญกาวหนาในการประกอบธุรกิจ มีมูลคา
ทางธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น และเปนประโยชนตอผูถือหุนโดยรวม
2. เพื่อเปนการตอบแทนและเปนขวัญและกําลังใจใหแกกรรมการ
และพนั ก งานซึ่ ง มี ผ ลการทํ า งานเป น ที่ น า พอใจ และมี ค วามรู สึ ก
ผูก พัน กับองคกรอันจะสงผลระยะยาวทําใหองคกรสามารถรักษา
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพไวใหอยูกับองคกรได
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ที่ออกใหแก
พนักงานของบริษัทฯ ภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยที่ออก
ใหมแกกรรมการหรือพนักงาน (ESOP) ชนิดระบุชื่อผูถือและโอน
เปลี่ยนมือไมได เวนแตเปนการโอนทางมรดกหรือโดยพินัยกรรม
6,750,000 หนวย เสนอขายตอกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
6,750,000 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) คิดเปนรอยละ 2.2
ของทุนชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุนเพิ่ม
ทุนแกประชาชนเปนครั้งแรกและการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่ออกแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ในครั้งนี้ทั้งหมด
เสนอขายใหแกพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งจะพิจารณาจากรายชื่อ
พนักงานของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กําหนด
0 บาทตอหนวย
3 ป นับแตวันออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิโดยวันครบ
กําหนดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 28 มิถุนายน 2556
ต่ํากวาราคาเสนอขายใหแกประชาชนและบุคคลทั่วไปในครั้งนี้ รอย
ละ 25 ซึ่งเทากับ [•] บาท
1 (เวนแตจะมีการปรับสิทธิ)
ภายใน 1 ป นับจากวันที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) อนุมัติใหบริษัทยอยเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญขอบริษัทยอยแกกรรมการ
และพนักงานของบริษัทยอย
[•]

สิทธิและผลประโยชนอื่นนอกเหนือ :
จากสิทธิและผลประโยชนที่พึงมีและ
พึงไดจากหุนสามัญตามปกติ

[•]

วันกําหนดการใชสิทธิ และระยะเวลา :

ครั้งที่ 1 วันที่ [•]
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 สามารถใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 15 ของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทั้งหมดที่ไดรับจัดสรรจากบริษัทฯ
ครั้งที่ 2 วันที่ [•]
 สามารถใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 15 ของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทั้งหมดที่ไดรับจัดสรรจากบริษัทฯ
ครั้งที่ 3 วันที่ [•]
 สามารถใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 15 ของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทั้งหมดที่ไดรับจัดสรรจากบริษัทฯ
ครั้งที่ 4 วันที่ [•]
 สามารถใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 15 ของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทั้งหมดที่ไดรับจัดสรรจากบริษัทฯ
ครั้งที่ 5 วันที่ [•]
 สามารถใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 20 ของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทั้งหมดที่ไดรับจัดสรรจากบริษัทฯ
ครั้งที่ 6 วันที่ [•]
 สามารถใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 20 ของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทั้งหมดที่ไดรับจัดสรรจากบริษัทฯ ทั้งนี้ใบสําคัญแสดงสิทธิที่
เหลือจากการใชสิทธิหรือไมถูกใชสิทธิในวันกําหนดการใชสิทธิ
ใดๆ สามารถสะสมเพื่อนําไปใชสิทธิไดในวันกําหนดการใชสิทธิ
ครั้งตอไป ตลอดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ
2. รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย
2.1 สัดสวนการเสนอขาย
เสนอขายตอพนักงานของบริษัทฯ
รวม

:

6,250,000 หนวย

:

6,250,000 หนวย

ทั้งนี้ จะมิไดมีการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธินักลงทุนรายยอยหรือประชาชนเปนการทั่วไป เนื่องจาก
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้มีจํานวนจํากัดไมเพียงพอตอประชาชนทั่วไปในวงกวาง
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2.2 การใชสิทธิและเงื่อนไขการใชสิทธิ
2.2.1 วันกําหนดการใชสิทธิ
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ไดในทุกวันทําการสุดทายของเดือน [•]
ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถเริ่มใชสิทธิไดหลังจากหุนสามัญของบริษัทฯ
เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไปแลวไมนอยกวา 6 เดือน โดยกําหนดวันที่สามารถใชสิทธิ
ครั้งแรก (“วันใชสิทธิครั้งแรก”) คือ หลังจากวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 6 เดือน (วันที่ [•]) หลังจากนั้นใหใชสิทธิได
ทุกๆ วันทําการสุดทายของเดือน [•] และ [•] ทั้งนี้ การใชสิทธิครั้งสุดทายคือ 7 วันทําการกอนการสิ้นอายุของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยวันกําหนดการใชสิทธิครั้งแรก คือ วันที่ [•] และวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายคือวันที่ [•]
ในกรณีที่วันกําหนดการใชสิทธิดังกลาวตรงกับวันหยุดทําการของบริษัทฯ ใหเลื่อนวันกําหนดการใชสิทธิเปนวันกอน
วันหยุดทําการดังกลาว
ครั้งที่ 1 วันที่ [•]


สามารถใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 15 ของใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ไดรับจัดสรรจากบริษัทฯ

ครั้งที่ 2 วันที่ [•]


สามารถใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 15 ของใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ไดรับจัดสรรจากบริษัทฯ

ครั้งที่ 3 วันที่ [•]


สามารถใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 15 ของใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ไดรับจัดสรรจากบริษัทฯ

ครั้งที่ 4 วันที่ [•]


สามารถใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 15 ของใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ไดรับจัดสรรจากบริษัทฯ

ครั้งที่ 5 วันที่ [•]


สามารถใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 20 ของใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ไดรับจัดสรรจากบริษัทฯ

ครั้งที่ 6 วันที่ [•]
 สามารถใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 20 ของใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ไดรับจัดสรรจากบริษัทฯ
ทั้งนี้ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใชสิทธิหรือไมถูกใชสิทธิในวันกําหนดการใชสิทธิใดๆ สามารถ
สะสมเพื่อนําไปใชสิทธิไดในวันกําหนดการใชสิทธิครั้งตอไป ตลอดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ
2.2.2 ระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิ
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงคจะใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ สามารถแจงความจํานงใน
การใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ สํานักงานใหญของบริษัทฯ ระหวางเวลา 9:00 น.
ถึง 16:00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทําการกอนวันกําหนดการใชสิทธิแตละครั้ง ยกเวนกรณีการแจงความจํานงใน
การใชสิทธิครั้งสุดทาย ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจงความจํานงในการใชสิทธิภายในระยะเวลา 15 วันทําการ
กอนวันใชสิทธิครั้งสุดทายทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจงขาวเกี่ยวกับระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิ อัตราการใชสิทธิ
และราคาการใชสิทธิใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ โดยปดประกาศ ณ ที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัทฯ
และสํานักงานสาขา หรือสงเปนจดหมายเวียน เพื่อแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนวันแรกของระยะเวลา
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การแจงความจํานงในการใชสิทธิแตละครั้ง ยกเวนการใชสิทธิครั้งสุดทายบริษัทฯ จะแจงใหทราบโดยสงจดหมาย
ลงทะเบียน หรือจัดสงตามหนวยงานที่กรรมการและพนักงานสังกัดอยูอยางนอย 15 วันกอนวันแรกของระยะเวลา
การแจงความจํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทาย
2.2.3 นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
2.2.4 สถานที่ติดตอในการใชสิทธิ
บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 97 หมูที่ 3 ตําบลสุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท: 0-38 772462-6
โทรสาร: 0-38 772467
2.2.5 ขั้นตอนและเอกสารที่ใชในการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
(1) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีความประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ สามารถขอรับแบบแสดง
ความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดที่นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิหรือบุคคลใดก็ตามที่ไดรับการแตงตั้งให
เปนนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิตามสถานที่ติดตอในการใชสิทธิที่ระบุไวในขอ 1.2.4 และจะตองนําสงเอกสาร
และหลักฐานดังตอไปนี้ตอนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาการแจงความจํานงในการ
ใชสิทธิ หรือภายในระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทาย
ก) แบบแสดงความจํ านงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ ที่ไ ดก รอกขอ ความถูก ตอง ชัด เจน และ
ครบถวนแลวทุกรายการ
ข) ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดานหลัง
ตามจํานวนที่ระบุในแบบแสดงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ (ตามขอ ก) โดยจะตองเปน
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่สามารถใชสิทธิไดตามเงื่อนไขการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ โดยอัตราการใชสิทธิ
เทากับใบสําคัญแสดงสิทธิหนึ่งหนวยตอหุนสามัญหนึ่งหุน เวนแตจะมีการปรับสิทธิ
ค) เอกสารการชําระเงินคาหุน ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุน
สามัญจะตองชําระเงินคาหุนดวยการโอนเงิน เช็ค หรือแคชเชียรเช็คที่สามารถเรียกเก็บไดในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยเช็คหรือแคชเชียรเช็คนั้นจะตองลงวันที่ไมเกินวันกําหนดการใชสิทธิในครั้ง
นั้นๆ และขีดครอมสั่งจายตามชื่อบัญชี และตามจํานวนเงินที่ระบุไวในแบบแสดงความจํานงใน
การใชสิทธิซื้อหุนสามัญ โดยลงวันที่ใชสิทธิและสั่งจายในนาม “บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น
จํากัด (มหาชน)”
ง) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทาง พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
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(2) บริษัทฯ จะแจงจํานวนเงินภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จายโดยประมาณ ที่ผูใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
จะตองชําระและนําสง โดยบริษัทฯ จะแจงใหผูใชสิทธิทราบลวงหนา 3 วันกอนวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง
เมื่อสิ้นสุดเดือนที่มีการใชสิทธิดังกลาว เพื่อบริษัทฯ จะไดนําสงภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายดังกลาวตอกรมสรรพากร
ตอไป เมื่อสิ้นปบริษัทฯ จะออกใบรับรองหักภาษี ณ ที่จายใหกับผูแสดงความจํานงในการใชสิทธิแตละราย โดย
รายไดพึงประเมินในใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย จะคํานวณจากผลตางของราคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของราคาหุน
สามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเดือนที่มีการใชสิทธิ กับราคาใชสิทธิซื้อหุนสามัญคูณดวย
จํานวนหุนสามัญที่ใชสิทธิซื้อ ทั้งนี้ ผลตางระหวางเงินภาษีที่นําสงไวกับภาระภาษีที่ตองจายจริง ผูแสดงความจํานง
ในการใชสิทธิมีหนาที่ตองนําสงเงินภาษีที่ชําระไวไมครบถวน หรือขอคืนเงินภาษีที่ชําระไวเกินตอกรมสรรพากรดวย
ตนเอง
2.2.6 ขอจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้เปนชนิดระบุชื่อผูถือ ไมสามารถโอนเปลี่ยนมือได ยกเวนกรณีผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิเสียชีวิต ทายาทสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิแทนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
2.2.7 เงื่อนไขการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
1. ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ ทายาทของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิเสียชีวิต (แลวแตกรณี) สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดตอไป ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ (รวมถึง
กรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเปนพนักงานของบริษัทฯ โดยลาออกจากบริษัทฯ หรือเกษียณอายุ ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยูไดตอไปดวย)
2. ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนพนักงานของบริษัทฯ และไดสิ้นสุดสภาพการเปนพนักงานของ
บริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ เลิกจาง ไลออกหรือใหออกจากงานไมวาดวยสาเหตุใดๆ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไม
สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (ที่ยังไมไดใชสิทธิ) ที่เหลืออยูไดอีกตอไป โดยใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาวเปนอันถูกยกเลิกไปทันที ทั้งนี้ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวทั้งหมดคืน
ใหแกบริษัทฯ
2.2.8 เงื่อนไขการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิอื่นๆ
(1) จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะตองเปนจํานวนเต็มเทานั้น โดยอัตรา
การใชสิทธิ เทากับใบสําคัญแสดงสิทธิหนึ่งหนวยตอหุนสามัญหนึ่งหุนเวนแตการมีปรับสิทธิตามขอ 1.3
นอกจากนี้ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญไมต่ํากวา 100 หุนสามัญ ยกเวนกรณี
ที่ ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีเศษหรือเปนกรณีการใชสิทธิครั้งสุดทาย อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิที่มสี ิทธิในการซื้อหุนต่ํากวา 100 หุนสามัญ จะตองใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญในครั้งเดียวทั้งจํานวน
(2) จํานวนหุนสามัญที่ออกใหเมื่อมีการใชสิทธิจะคํานวณโดยการนําจํานวนเงินในการใชสิทธิ ซึ่งผูถือ
ใบสําคัญแสดง สิทธิไดชําระตามที่กลาวขางตน หารดวยราคาใชสิทธิในขณะที่มีการใชสิทธินั้น โดยบริษัทฯ จะออกหุน
สามัญเปน จํานวนเต็มไมเกินจํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิคูณดวยอัตราการใชสิทธิ หากมีการปรับราคาการใช
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สิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิแลว ทําใหมีเศษเหลืออยูจากการคํานวณดังกลาว บริษัทฯ จะไมนําเศษดังกลาวมาคิด
คํานวณและจะชําระเงินที่เหลือจากการใชสิทธิดังกลาวคืนใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวัน
กําหนดการใชสิทธิในแตละครั้งโดยไมมีดอกเบี้ย ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจตกลงกับผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิใหมารับเงิน ที่
เหลือจากการใชสิทธิดังกลาวดวยตนเองตามสถานที่ติดตอในการใชสิทธิที่ระบุไวในขอ 1.2.4
(3) หากบริษัทฯ ไดรับหลักฐานใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือจํานวนเงินที่บริษัทฯ ไดรับชําระไมครบตาม
จํานวนที่ระบุไวใน แบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ หรือบริษัทฯ ตรวจสอบไดวาขอความที่ผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิกรอก ลงในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญนั้นไมครบถวนหรือไมถูกตอง ผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิจะตองทํา การแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลา 3 วันทําการภายหลังวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง หากผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิไมทําการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาดังกลาว บริษัทฯ จะถือวาการแจงความจํานงในการใช
สิทธิใน ครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ และบริษัทฯ จะจัดสงเงินที่ไดรับและใบสําคัญแสดงสิทธิคืนใหแกผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิ โดยไมมีดอกเบี้ยใหไมวาในกรณีใดๆ
ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิชําระจํานวนเงินในการใชสิทธิไมครบถวน บริษัทฯ มีสิทธิแตเพียงผูเดียว
ที่จะ ดําเนินการประการใดประการหนึ่งตอไปนี้
ก) ถือวาการแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ หรือ
ข) ถือวาจํานวนหุนสามัญที่จองซื้อมีจํานวนเทากับจํานวนที่จะไดรับตามจํานวนเงินในการใชสิทธิ ซึ่ง
บริษัทฯ ไดรับชําระไวจริงตามราคาใชสิทธิในขณะนั้น หรือ
ค)

ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ชําระเงินเพิ่มเติมตามจํานวนที่ประสงคจะใชสิทธิใหครบถวนภายใน
ระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้น หากบริษัทฯ ไมไดรับเงินครบตามจํานวนในการใช
สิทธิภายในระยะเวลาดังกลาว บริษัทฯ จะถือวาการแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลง
โดยไมมีการใชสิทธิ
หมายเหตุ: ในการใชสิทธิครั้งสุดทาย บริษัทฯ จะดําเนินการตามขอ ข) หรือ ขอ ค) ขางตน
ในกรณีตามขอ ก) และ ค) บริษัทฯ จะสงเงินที่ไดรับไวคืนเปนเช็คระบุชื่อขีดครอมเฉพาะ และใบสําคัญ
แสดงสิทธิซึ่งบริษัทฯ ถือวาไมมีการใชสิทธิดังกลาวคืนใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14
วันนับจากวันถัดจากวันกําหนดการใชสิทธิแตละครั้ง พรอมเงินสวนที่เหลือ (ถามี) โดยไมมีดอกเบี้ย อยางไรก็ดี
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมมีการใชสิทธิดังกลาวยังมีผลใชสิทธิตอไปจนถึงวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย
ในกรณีขอ ข) บริษัทฯ จะสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิสวนที่เหลือ ในกรณีที่บริษัทฯ ถือวามีการใชสิทธิเพียง
บางสวนคืนใหกับผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียลงทะเบียน หรือใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมารับใบสําคัญแสดง
สิทธิสวนที่เหลือคืนดวยตนเองตามสถานที่ติดตอในการใชสิทธิที่ระบุไวในขอ 1.2.4 ภายใน 14 วันนับจากวันถัดจากวัน
กําหนดการใชสิทธิแตละครั้ง พรอมเงินสวนที่เหลือ (ถามี) โดยไมมีดอกเบี้ย อยางไรก็ดี ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ ยังไมมี
การใชสิทธิ ดังกลาวยังมีผลใชสิทธิตอไปจนถึงวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย
(4) เมื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจงความจํานง
การใชสิทธิซื้อ หุนสามัญ กลาวคือ ไดสงมอบทั้งใบสําคัญแสดงสิทธิ แบบแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ และ
ชําระเงิน คาจองซื้อหุนสามัญถูกตองและครบถวนสมบูรณ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไมสามารถเพิกถอนการใชสิทธิได
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(5) เมื่อพนวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายแลว แตผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิยังมิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
การใชสิทธิที่ กําหนดไวอยางครบถวน ใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิ้นสภาพลง โดยไมมีการใชสิทธิ และผูถือ
ใบสําคัญแสดง สิทธิจะใชสิทธิไมไดอีกเมื่อพนวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย
(6) ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิเปนจํานวนมากกวาจํานวนที่ประสงคจะใช
สิทธิ บริษัทฯ จะสงใบสําคัญแสดงสิทธิใบใหม โดยมีจํานวนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ลดลงใหแกผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิ ดังกลาวทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธินั้นๆ หรือใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
มา รับคืนดวยตนเอง โดยบริษัทฯ จะทําการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิใบเกา
(7) ในกรณีที่หุนสามัญที่สํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิไมเพียงพอ บริษัทฯ จะดําเนินการชดใช
คาเสียหายที่เกิดขึ้น ใหแก ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมสามารถใชสิทธิไดตามขอ 1.4 อยางไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม
ชดใชคาเสียหายใหแกผูถือ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมสามารถใชสิทธิได ถึงแมวาจะมีหุนสามัญเพียงพอ ในกรณีที่ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิเปน บุคคลตางดาวหรือนิติบุคคลตางประเทศที่ไมสามารถใชสิทธิได เพราะจะทําใหการถือหุนของ
คนตางดาวเกินกวา สัดสวนที่ระบุในกฎหมายหรือในขอบังคับบริษัทฯ และ/หรือ ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม
สามารถใชสิทธิได เพราะจะทําใหการถือหุนเกินกวาสัดสวนที่กฏหมายกําหนด
(8) การใชสิทธิซื้อหุนสามัญดังกลาวจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทฯ ไดเรียกเก็บเงินจํานวนดังกลาวไดแลว
เทานั้น หากเรียก เก็บเงินไมไดดวยเหตุใดๆ ที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตองรับผิดชอบใหถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
แสดงเจตนา ยกเลิก และบริษัทฯ ตกลงใหถือเปนการยกเลิกการขอใชสิทธิในครั้งนั้น แตทั้งนี้ไมเปนการตัดสิทธิที่จะใช
สิทธิซื้อหุน สามัญในครั้งตอไป เวนแตเปนการยกเลิกการใชสิทธิในครั้งสุดทายใหถือวาหมดสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญตาม
ใบสําคัญ แสดงสิทธิดังกลาวอีกตอไป
(9) ในกรณีที่การใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิตองมีภาระภาษีเงินได คาอากรแสตมปหรือ
ภาษีอื่นใด (หากมี) ตามประมวลรัษฎากรหรือกําหมายอื่นใด ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใชสิทธิซื้อหุนดังกลาวตองเปนผู
รับภาระคาภาษีดังกลาวทั้งสิ้น รวมทั้งยินยอมใหบริษัทมีสิทธิหักภาษี ณ ที่จายไดตามที่กฎหมายกําหนด
2.2.9 การแกไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ให ค ณะกรรมการ และ/หรื อ ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห าร และ/หรื อ บุ ค คลที่ ไ ด รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการหรือประธานเจา หนา ที่บริหารของบริษัทฯ มีอํานาจในการแกไ ขเพิ่ม เติม หรือยกเลิกหลัก เกณฑ
เงื่อนไข และรายละเอียดตางๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิไดตามความเหมาะสม
เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมาย ประกาศ หรือขอบังคับที่เกี่ยวของ
2.2.10 เงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิและการเปลี่ยนแปลงราคา
บริษัทฯ จะดําเนินการปรับราคาใชสิทธิ (Exercise Price) และอัตราการใชสิทธิ (Exercise Ratio) ตลอด
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ เพื่อรักษาผลตอบแทนใดๆ ที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไดรับไมใหดอยไปกวาเดิม ในกรณี
ที่เกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งดังตอไปนี้
ก) เมื่อบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทฯ อันเปนผลมาจากการรวมหรือการ
แบง แยกหุน ซึ่งการเปลี่ยนราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีไดตั้งแตวันที่มีการจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย
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ราคาใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Price 1 = Price 0 x Par 1
Par 0
อัตราการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Ratio 1 = Ratio 0 x Par 0
Par 1
โดยที่

Price 1 คือ ราคาใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0 คือ ราคาใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1 คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0 คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
Par 1 คือ มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง
Par 0 คือ มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญกอนการเปลี่ยนแปลง

เมื่อบริษัทฯ ไดเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมใหกับผูถือหุนเดิม และ/หรือ ประชาชน และ/หรือ บุคคลใน
วงจํากัด โดยราคาสุทธิตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหมต่ํากวารอยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุนสามัญของ บริษัทฯ ”
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกที่ผูซื้อหุน สามัญจะไมไดรับสิทธิใน
การจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหม หรือ วันแรกที่ตลาดหลักทรัพยขึ้นเครื่องหมาย XR สําหรับกรณีที่เปนการเสนอขาย
ใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุนสามัญที่ออกแก ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด
แลวแตกรณี ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ เสนอขายหุนสามัญที่ออก ใหมตอประชาชน และ/หรือ บุคคลอื่นใด เพื่อ
วัตถุประสงคในการจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (หรือที่เรียกวา “IPO”)
ใหถือวาราคาหุนดังกลาวเปนราคาตลาดของหุน สามัญของบริษัทฯ ดวย และไมตองมีการปรับสิทธิในกรณีดังกลาวนี้
ข) “ราคาสุทธิตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหม” คํานวณไดจากจํานวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัทฯ จะไดรับจากการ
เสนอขายหุนสามัญที่ออกใหม หักดวยคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการออกหุนสามัญนั้น หารดวยจํานวนหุนสามัญที่ออกใหม
ทั้งหมด
“ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ ” หมายถึง มูลคาการซื้อขายหุนสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หาร
ดวยจํานวนหุนสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย ในระหวางระยะเวลา 5 วันทําการ (วันที่
หุนสามัญของบริษัทฯ มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย) ติดตอกันกอนวันที่ใชในการคํานวณ
ในกรณีที่ไมสามารถหา “ราคาตลาดหุนสามัญของบริษัทฯ ” เนื่องจากหุนสามัญของบริษัทฯ ยังไมไดจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือไมมีการซื้อขายในชวงเวลาดังกลาว ใหใชมูลคาทางบัญชีตอหุน (Book Value per
Share) ตามงบการเงินลาสุดในการคํานวณแทน
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“วันที่ใชในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญที่ออก
ใหม หรือ วันแรกที่ตลาดหลักทรัพยขึ้นเครื่องหมาย XR สําหรับกรณีที่เปนการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ วัน
แรกของการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมแกประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี
อนึ่ง ในกรณีที่เมื่อมีการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมพรอมกันมากกวา 1 ราคาเสนอขาย ในเงื่อนไขที่
จะตองจองซื้อดวยกัน ใหนําราคาเสนอขายทุกราคามาคํานวณราคาสุทธิตอหุนที่ออกใหม แตในกรณีที่การเสนอขาย
ดังกลาวไมอยูภายใตเงื่อนไขที่จะตองจองซื้อดวยกัน ใหนําเฉพาะจํานวนหุนและราคาเสนอขายที่ต่ํากวารอยละ 90 ของ
“ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ ” มาคํานวณการเปลี่ยนแปลงเทานั้น
ราคาใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX]
[MP (A + B)]
อัตราการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP (A + B)]
[(A x MP) + BX]
โดยที่

Price 1 คือ ราคาใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0 คือ ราคาใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1 คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0 คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
MP คือ ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่กําหนดในขอ (ข)
A คือ จํานวนหุนสามัญที่ไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อ
การจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหม และ/หรือ วันกอนวันแรกของการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหม
แกประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี
B คือ จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมจากการเสนอขายแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายแก
ประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี
BX คือ จํานวนเงินที่จะไดรับทั้งสิ้น หลังหักคาใชจาย (ถามี) จากการออกหุนสามัญที่ออกใหม ทั้ง
ในกรณีการเสนอขายแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายแกประชาชน และ/หรือ บุคคลใน
วงจํากัด แลวแตกรณี

(ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ ประชาชน และ/หรือ บุคคล
ใน วงจํากัด โดยที่หลักทรัพยนั้นใหสิทธิที่แปลงสภาพหรือเปลี่ยนเปนหุนสามัญได หรือใหสิทธิในการซื้อหุน สามัญของ
บริษัทฯ (เชน หุนกูแปลงสภาพ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิตอหุนของหุนสามัญที่ออก
ใหมเพื่อรองรับสิทธิดังกลาวต่ํากวารอยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุนสามัญของ บริษัทฯ ” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาใช
สิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกที่ผูซื้อหุน สามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพยที่
ออกใหมใดๆ ขางตน หรือวันแรกที่ตลาดหลักทรัพยขึ้น เครื่องหมาย XR สําหรับกรณีที่เปนการเสนอขายใหแกผูถือหุน
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เดิม และ/หรือ วันแรกของการเสนอขาย หลักทรัพยออกใหมใดๆ ขางตนที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเปนหุน
สามัญได หรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญแกประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี
“ราคาสุทธิตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหม” คํานวณไดจากจํานวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัทฯ จะไดรับจากการ
เสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมใดๆ ที่มีสิทธิในการแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเปนหุนสามัญหักดวยคาใชจายที่เกิดขึ้นจาก
การออกหลักทรัพยนั้นรวมกับเงินที่จะไดรับจากการใชสิทธิที่จะซื้อหุนนั้นหารดวยจํานวนหุนทั้งสิ้นที่ตองออกใหมเพื่อ
รองรับการใชสิทธินั้น
“วันที่ใชในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพยที่
ออกใหมใดๆ ที่ใหสิทธิที่จะแปลงสภาพ และ/หรือ เปลี่ยนเปนหุนสามัญไดสําหรับกรณีที่เปนการเสนอขายใหแกผูถือหุน
เดิม และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ที่ใหสิทธิที่จะแปลงสภาพ และ/หรือ เปลี่ยนเปนหุน
สามัญได สําหรับกรณีเสนอขายแกประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี
ราคาใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX]
[MP (A + B)]
อัตราการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP (A + B)]
[(A x MP) + BX]
โดยที่

Price 1 คือ ราคาใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0 คือ ราคาใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1 คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0 คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
MP คือ ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่กําหนดในขอ (ข)
A คือ จํานวนหุนสามัญที่ไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วนกอนวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อ
การจองซื้อหลักทรัพยที่ออกใหมที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเปนหุนสามัญไดหรือใหสิทธิ
ในการซื้อหุนสามัญ และ/หรือ วันกอนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมที่มีสิทธิที่จะ
แปลงสภาพ/เปลี่ยนเปนหุนสามัญไดหรือใหสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญตอประชาชน และ/หรือ
บุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี
B คือ จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมเพื่อรองรับการใชสิทธิของหลักทรัพยใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลง
สภาพหรือเปลี่ยนเปนหุนสามัญไดหรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญตามที่เสนอขายแกผูถือหุนเดิม
และ/หรือ เสนอขายแกประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี
BX คือ จํานวนเงินที่จะไดรับทั้งสิ้น หลังหักคาใชจาย (ถามี) จากการออกหลักทรัพยใดๆ ที่มีสิทธิ
ที่จะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเปนหุนสามัญไดหรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญ สําหรับการเสนอ
ขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายแกประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี
รวมกับเงินที่จะไดรับจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
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(ง) เมื่อบริษัทฯ จายปนผลทั้งหมดหรือบางสวนเปนหุนสามัญใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัทฯ ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมมีสิทธิ รับหุนปนผล
หรือวันแรกที่ตลาดหลักทรัพยขึ้นเครื่องหมาย XD
ราคาใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Price 1 = Price 0 x [A]
[A+B]
อัตราการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Ratio 1 = Ratio 0 x [A+B]
[A]
โดยที่

Price 1 คือ ราคาใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0 คือ ราคาใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1 คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0 คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
A คือ จํานวนหุนสามัญที่ไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อ
สิทธิในการรับหุนปนผล
B คือ จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมในรูปแบบของหุนปนผล

(จ) เมื่อบริษัทฯ จายเงินปนผลเปนเงินเกินกวาอัตรารอยละ 90 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของบริษัท
ฯ ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่ง การเปลี่ยนแปลงราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแตวัน
แรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมมีสิทธิรับเงินปนผล หรือวันแรกที่ตลาดหลักทรัพยขึ้นเครื่องหมาย XD
ทั้งนี้ อัตรารอยละของเงินปนผลที่จายใหแกผูถือหุน คํานวณโดยนําเงินปนผลที่จายออกจริงจากผล
การ ดําเนินงานในแตละรอบระยะเวลาบัญชี หารดวยกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของผลการดําเนินงานของ รอบ ระยะ
บัญชีปเดียวกัน โดยที่เงินปนผลที่จายออกจริงดังกลาว ใหรวมถึงเงินปนผลที่จายระหวางกาลในแต ละรอบบัญชี
ดังกลาวดวย ราคาใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Price 1 = Price 0 x [MP - (D - R)]
MP
อัตราการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Ratio 1 = Ratio 0 x MP
[MP - ( D - R)]
โดยที่

Price 1 คือ ราคาใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0 คือ ราคาใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1 คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
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Ratio 0 คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
MP คือ ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่กําหนดในขอ (ข)
D คือ เงินปนผลตอหุนที่จายจริงแกผูถือหุน
R คือ เงินปนผลตอหุนที่จายหากนํากําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดในอัตรารอยละ 90 มาคํานวณ
จากจํานวนหุนทั้งหมดที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล
(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณใดๆ อันทําใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชนอันพึงได โดยที่
เหตุการณใดๆ นั้น ไมไดกําหนดอยูในขอ (ก) – (จ) ใหบริษัทฯ พิจารณาเพื่อกําหนดการเปลี่ยนแปลงราคา ใช สิทธิ
และ/หรือ อัตราการใชสิทธิใหมอยางเปนธรรม โดยไมทําใหสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดอยไป กวาเดิม ทั้งนี้ ให
ถือวาผลการพิจารณานั้นเปนที่สุด
(ช) การคํานวณเปลี่ยนแปลงราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตาม (ก) – (ฉ) เปนอิสระตอกันและจะ
คํานวณ การเปลี่ยนแปลงตามลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นกอนหลังของการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุนสามัญของ
บริษัทฯ สําหรับในกรณีที่เหตุการณตางๆ เกิดขึ้นพรอมกันใหคํานวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลําดับดังนี้ คือ ขอ (ก)->(จ)>(ง)->(ข)->(ค)->(ฉ) โดยในแตละลําดับครั้งที่คํานวณการเปลี่ยนแปลงใหคงสภาพของราคาใช สิทธิเปนทศนิยม 2
ตําแหนง และอัตราการใชสิทธิเปนทศนิยม 4 ตําแหนง
(ซ) การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอ (ก) – (ฉ) จะไมมีการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งทําใหราคาใชสิทธิใหมสูงขึ้น และ/หรือ อัตราการใชสิทธิลดลง เวนแตกรณีการรวมหุน และหากราคาใช
สิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 2 ตําแหนง) คูณกับจํานวนหุนสามัญ (จํานวนหุนสามัญคํานวณได จากอัตรา
การใชสิทธิใหม คูณกับจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่แจงความจํานงในการใชสิทธิในรอบนั้น เมื่อ คํานวณไดจํานวนหุน
ออกมาเปนเศษหุนใหตัดเศษของหุนนั้นทิ้ง) สําหรับจํานวนเงินที่คํานวณไดเปนเศษ ของบาทใหตัดเศษของบาททิ้ง ใน
กรณีที่การเปลี่ยนแปลงราคาใชสิทธิดังกลาวมีผลทําใหราคาใชสิทธิใหมมี ราคาซึ่งต่ํากวามูลคาที่ตราไวของหุนสามัญ
ของบริษัทฯ ก็ใหใชมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทฯ เปนราคาใชสิทธิใหม
(ฌ) การเปลี่ยนแปลงราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวขางตน บริษัทฯ จะ
ดําเนินการ แจงผลการเปลี่ยนแปลง โดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคํานวณและเหตุผลที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
ไปยังสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อแจงราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิที่กําหนดขึ้นมาใหม รวมทั้งวันที่ราคาใช สิทธิ และ
อัตราการใชสิทธิใหมมีผลบังคับใช โดยจะแจงภายใน 15 วันนับจากวันที่มีผลบังคับใชราคาใชสิทธิ และอัตราการใชสิทธิ
ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น
2.2.11 การชดใชคาเสียหาย กรณีที่บริษัทไมสามารถจัดใหมีหุนเพื่อรองรับการใชสิทธิ
บริษัทฯ จะชดใชคาเสียหายใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดดังนี้
1. บริษัทฯ จะชดใชคาเสียหายใหเฉพาะผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มาแจงความจํานงในการใชสิทธิในวัน
กําหนด การใชสิทธิแตละครั้ง ซึ่งบริษัทฯ ไมสามารถจัดใหมีหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได
อยางเพียงพอ ยกเวนกรณีตามที่ระบุไวในขอจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิและหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิตาม
หัวขอ 2.
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2. การชดใชคาเสียหายตาม 1. บริษัทฯ จะชําระใหเปนเช็คระบุชื่อขีดครอมเฉพาะสั่งจาย โดยใหผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิมารับดวยตนเองตามสถานที่ติดตอในการใชสิทธิในขอ 1.2.4 ภายใน 14 วันทําการนับจากวันที่ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิมาแจงความจํานงในการใชสิทธิ
3. การคํานวณคาเสียหายที่บริษัทฯ จะชดใชใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตาม 1. มีสูตรการคํานวณดังนี้
คาเสียหายตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย เทากับ B x [MP – EP]
โดยที่

B คือ จํานวนหุนสามัญที่ไมสามารถจัดใหมี และ/หรือ เพิ่มขึ้นไดตาม อัตราการใชสิทธิที่เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นตอ 1 หนวย
MP คือ ราคาปดของหุนสามัญของบริษัทฯ ในวันกําหนดการใชสิทธิในแต
ละครั้งซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมาแจงความจํานงการใชสิทธิ
EP คือ ราคาใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือราคาใชสิทธิ
ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับราคาใชสิทธิและ/หรือ อัตราการใชสิทธิ

4. การชดใชคาเสียหายตามขอนี้ใหถือเปนสิ้นสุด
2.2.12 สถานะของหุนสามัญใหมที่เกิดจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
สถานะของใบสําคัญแสดงสิทธิที่อยูระหวางวันที่ผุถือหุนใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงความจํานงใชสิทธิ และ
วันกอนวันที่กระทรวงพาณิชยจะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลว อันเนื่องมาจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
จะมีสถานภาพและสิทธิเชนเดียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดแจงความจํานงใชสิทธิ และสถานภาพจะสิ้นสุดลง
ในวันที่กระทรวงพาณิชยไดรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลว อันเนื่องมาจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ขางตนแลวในกรณีที่บริษัทฯ มีการปรับราคาการใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิในชวงที่บรัทฯ ยังไมไดนําหุน
สามัญที่เกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได
ทําการใชสิทธิแลวจะไดรับการปรับสิทธิยอนหลัง โดยบริษัทฯ จะดําเนินการออกหุนสามัญใหมเพิ่มเติมใหแกผูถอือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุดตามจํานวนที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสมควรจะไดรับหากราคาที่ไดปรับใหมนั้นมีผล
บังคับใช โดยหุนสามัญสวนที่เพิ่มใหมอาจไดรับชากวาหุนสามัญที่ไดรับกอนหนานี้แลวแตไมเกิน 15 วันนับจากวันที่
มีการปรับสิทธิ
2.2.13 สถานะของหุนสามัญใหมที่เกิดจากการใชสิทธิ
หุนสามัญที่ออกใหมเนื่องจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถานะเทาเทียมกับหุน
สามัญเดิมของบริษัทฯ ที่ไดออกกอนวันที่ออกหุนสามัญใหมนั้นทุกประการ นับตั้งแตวันที่มีการจดแจงชื่อใบสําคัญ
แสดงสิทธิเปน ผูถือหุนในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ ที่กระทรวงพาณิ ชย เรี ยบรอยแล ว หากบริษัทฯ ได
ประกาศวันกําหนดใหสิทธิในเงินปนผล หรือผลประโยชนอื่นใดที่ใหแกผูถือหุนกอนวันที่บริษัทฯ ไดจดทะเบียนชื่อ
ของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนผูถือหุนในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ ที่กระทรวงพาณิชยเรียบรอยแลว ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะไมมีสิทธิไดรับเงินปนผลหรือผลประโยชนอื่นนั้น
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2.2.14 จํานวนหุนที่รองรับเมื่อรวมกับจํานวนหุนที่จัดสรรไวครั้งอื่น
บริษัทฯ มีหุนสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ ตามโครงการเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิของกรรมการและพนักงานรวม 6,250,000 หุน
2.2.15 รายละเอียดเกี่ยวกับหุนสามัญที่ออกใหมเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
จํานวนหุนที่รองรับการใชสิทธิ
6,250,000
หุน
มูลคาที่ตราไว
1.00
บาท
ราคาการใชสิทธิ
[•]
บาท
มูลคารวมของหุนที่ไดจากการใชสิทธิ
[•]
บาท
หุนที่สํารองไวเพื่อรองรับสิทธิคิดเปนรอยละ
2.2
ของจํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลว
ทั้งหมดรวม 310,000,000 หุน
2.2.16 การดําเนินการหากมีหุนที่จัดสรรไวคงเหลือจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
หากมี หุ น สามั ญ ที่ เ หลื อ จากการใช สิ ท ธิ ต ามใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ใ นครั้ ง นี้ คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ
คณะกรรมการบริหาร จะเสนอผานที่ประชุมผุถือหุน เพื่อพิจารณาจัดสรรหุนสามัญสวนที่เหลือจากการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิตอไป ทั้งนี้ใหเปนไปตามขอกําหนด เงื่อนไข และวิการที่เกี่ยวของตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชน ประกาศ
ของตลาดหลักทรัพยและสํานักงานก.ล.ต.
2.2.17 ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย
ไมมี เนื่องจากใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไมสามารถโอนเปลี่ยนมือได แตเมื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดใช
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ แลว บริษัทฯ จะดําเนินการนําหุนสามัญดังกลาวเขาจด
ทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตอไป
2.2.18 เงื่อนไขการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิอื่นๆ
(1) จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะตองเปนจํานวนเต็มเทานั้น โดยอัตรา
การใชสิทธิ เทากับใบสําคัญแสดงสิทธิหนึ่งหนวยตอหุนสามัญหนึ่งหุนเวนแตการมีปรับสิทธิตามขอ 1.3
นอกจากนี้ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญไมต่ํากวา 100 หุนสามัญ ยกเวนกรณี
ที่ ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีเศษหรือเปนกรณีการใชสิทธิครั้งสุดทาย อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิที่มีสิทธิในการซื้อหุนต่ํากวา 100 หุนสามัญ จะตองใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญในครั้งเดียวทั้งจํานวน
(2) จํานวนหุนสามัญที่ออกใหเมื่อมีการใชสิทธิจะคํานวณโดยการนําจํานวนเงินในการใชสิทธิ ซึ่งผูถือ
ใบสําคัญแสดง สิทธิไดชําระตามที่กลาวขางตน หารดวยราคาใชสิทธิในขณะที่มีการใชสิทธินั้น โดยบริษัทฯ จะออกหุน
สามัญเปน จํานวนเต็มไมเกินจํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิคูณดวยอัตราการใชสิทธิ หากมีการปรับราคาการใช
สิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิแลว ทําใหมีเศษเหลืออยูจากการคํานวณดังกลาว บริษัทฯ จะไมนําเศษดังกลาวมาคิด
คํานวณและจะชําระเงินที่เหลือจากการใชสิทธิดังกลาวคืนใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวัน
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กําหนดการใชสิทธิในแตละครั้งโดยไมมีดอกเบี้ย ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจตกลงกับผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิใหมารับเงิน ที่
เหลือจากการใชสิทธิดังกลาวดวยตนเองตามสถานที่ติดตอในการใชสิทธิที่ระบุไวในขอ 1.2.4
(3) หากบริษัทฯ ไดรับหลักฐานใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือจํานวนเงินที่บริษัทฯ ไดรับชําระไมครบตาม
จํานวนที่ระบุไวใน แบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ หรือบริษัทฯ ตรวจสอบไดวาขอความที่ผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิกรอก ลงในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญนั้นไมครบถวนหรือไมถูกตอง ผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิจะตองทํา การแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลา 3 วันทําการภายหลังวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง หากผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิไมทําการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาดังกลาว บริษัทฯ จะถือวาการแจงความจํานงในการใช
สิทธิใน ครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ และบริษัทฯ จะจัดสงเงินที่ไดรับและใบสําคัญแสดงสิทธิคืนใหแกผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิ โดยไมมีดอกเบี้ยใหไมวาในกรณีใดๆ
ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิชําระจํานวนเงินในการใชสิทธิไมครบถวน บริษัทฯ มีสิทธิแตเพียงผูเดียว
ที่จะ ดําเนินการประการใดประการหนึ่งตอไปนี้
ก) ถือวาการแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ หรือ
ข) ถือวาจํานวนหุนสามัญที่จองซื้อมีจํานวนเทากับจํานวนที่จะไดรับตามจํานวนเงินในการใชสิทธิ ซึ่ง
บริษัทฯ ไดรับชําระไวจริงตามราคาใชสิทธิในขณะนั้น หรือ
ค)

ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ชําระเงินเพิ่มเติมตามจํานวนที่ประสงคจะใชสิทธิใหครบถวนภายใน
ระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้น หากบริษัทฯ ไมไดรับเงินครบตามจํานวนในการใช
สิทธิภายในระยะเวลาดังกลาว บริษัทฯ จะถือวาการแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลง
โดยไมมีการใชสิทธิ
หมายเหตุ: ในการใชสิทธิครั้งสุดทาย บริษัทฯ จะดําเนินการตามขอ ข) หรือ ขอ ค) ขางตน
ในกรณีตามขอ ก) และ ค) บริษัทฯ จะสงเงินที่ไดรับไวคืนเปนเช็คระบุชื่อขีดครอมเฉพาะ และใบสําคัญ
แสดงสิทธิซึ่งบริษัทฯ ถือวาไมมีการใชสิทธิดังกลาวคืนใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14
วันนับจากวันถัดจากวันกําหนดการใชสิทธิแตละครั้ง พรอมเงินสวนที่เหลือ (ถามี) โดยไมมีดอกเบี้ย อยางไรก็ดี
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมมีการใชสิทธิดังกลาวยังมีผลใชสิทธิตอไปจนถึงวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย
ในกรณีขอ ข) บริษัทฯ จะสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิสวนที่เหลือ ในกรณีที่บริษัทฯ ถือวามีการใชสิทธิเพียง
บางสวนคืนใหกับผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียลงทะเบียน หรือใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมารับใบสําคัญแสดง
สิทธิสวนที่เหลือคืนดวยตนเองตามสถานที่ติดตอในการใชสิทธิที่ระบุไวในขอ 1.2.4 ภายใน 14 วันนับจากวันถัดจากวัน
กําหนดการใชสิทธิแตละครั้ง พรอมเงินสวนที่เหลือ (ถามี) โดยไมมีดอกเบี้ย อยางไรก็ดี ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ ยังไมมี
การใชสิทธิ ดังกลาวยังมีผลใชสิทธิตอไปจนถึงวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย
(4) เมื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจงความจํานง
การใชสิทธิซื้อ หุนสามัญ กลาวคือ ไดสงมอบทั้งใบสําคัญแสดงสิทธิ แบบแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ และ
ชําระเงิน คาจองซื้อหุนสามัญถูกตองและครบถวนสมบูรณ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไมสามารถเพิกถอนการใชสิทธิได
(5) เมื่อพนวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายแลว แตผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิยังมิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
การใชสิทธิที่ กําหนดไวอยางครบถวน ใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิ้นสภาพลง โดยไมมีการใชสิทธิ และผูถือ
ใบสําคัญแสดง สิทธิจะใชสิทธิไมไดอีกเมื่อพนวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย
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(6) ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิเปนจํานวนมากกวาจํานวนที่ประสงคจะใช
สิทธิ บริษัทฯ จะสงใบสําคัญแสดงสิทธิใบใหม โดยมีจํานวนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ลดลงใหแกผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิ ดังกลาวทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธินั้นๆ หรือใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
มา รับคืนดวยตนเอง โดยบริษัทฯ จะทําการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิใบเกา
(7) ในกรณีที่หุนสามัญที่สํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิไมเพียงพอ บริษัทฯ จะดําเนินการชดใช
คาเสียหายที่เกิดขึ้น ใหแก ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมสามารถใชสิทธิไดตามขอ 1.4 อยางไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม
ชดใชคาเสียหายใหแกผูถือ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมสามารถใชสิทธิได ถึงแมวาจะมีหุนสามัญเพียงพอ ในกรณีที่ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิเปน บุคคลตางดาวหรือนิติบุคคลตางประเทศที่ไมสามารถใชสิทธิได เพราะจะทําใหการถือหุนของ
คนตางดาวเกินกวา สัดสวนที่ระบุในกฎหมายหรือในขอบังคับบริษัทฯ และ/หรือ ในกรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม
สามารถใชสิทธิได เพราะจะทําใหการถือหุนเกินกวาสัดสวนที่กฏหมายกําหนด
(8) การใชสิทธิซื้อหุนสามัญดังกลาวจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทฯ ไดเรียกเก็บเงินจํานวนดังกลาวไดแลว
เทานั้น หากเรียก เก็บเงินไมไดดวยเหตุใดๆ ที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตองรับผิดชอบใหถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
แสดงเจตนา ยกเลิก และบริษัทฯ ตกลงใหถือเปนการยกเลิกการขอใชสิทธิในครั้งนั้น แตทั้งนี้ไมเปนการตัดสิทธิที่จะใช
สิทธิซ้ือหุน สามัญในครั้งตอไป เวนแตเปนการยกเลิกการใชสิทธิในครั้งสุดทายใหถือวาหมดสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญตาม
ใบสําคัญ แสดงสิทธิดังกลาวอีกตอไป
(9) ในกรณีที่การใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิตองมีภาระภาษีเงินได คาอากรแสตมปหรือ
ภาษีอื่นใด (หากมี) ตามประมวลรัษฎากรหรือกําหมายอื่นใด ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใชสิทธิซื้อหุนดังกลาวตองเปนผู
รับภาระคาภาษีดังกลาวทั้งสิ้น รวมทั้งยินยอมใหบริษัทมีสิทธิหักภาษี ณ ที่จายไดตามที่กฎหมายกําหนด
2.2.19 ที่มาของการกําหนดราคาใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย
บริษัทฯ ไดทําการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกพนักงานของบริษัทฯ โดยไมมีราคาเสนอขาย เพื่อเปนการ
ตอบแทนพนักงานที่มีสวนชวยใหบริษัทฯ ประสบความสําเร็จจนถึงปจจุบัน และเพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหพนักงานใน
การปฏิบัติงานตอไปในอนาคต การกําหนดราคาใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเปนการกําหนดโดยมีสวนลดรอยละ 25
จากราคาเสนอขายหุนสามัญของบริษัทฯ ตอประชาชนครั้งแรก (“IPO”) ซึ่งเทากับ [•] บาท
2.3 ผลกระทบที่ มี ตอ ผู ถื อ หุนเนื่ อ งจากการออกและเสนอขายใบสํ า คั ญ แสดงสิทธิ ใ หแ กก รรมการและ
พนักงานของบริษัทฯ ในครั้งนี้
2.3.1 ผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (Price Dilution)
ภายหลังการใชใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ (โดยมีสมมติฐานวามีการใชสิทธิทั้งหมดรอยละ 3 ของ
หุนสามัญเดิมที่มีราคานอยกวาราคา IPO รอยละ 25 จะมีผลกระทบตอราคาของหุน (Price Dilution) ลดลงรอยละ
0.54
Price Dilution =

ราคาเสนอขายใหแกบุคคลทั่วไป – ราคาหลังการเสนอขาย
ราคาเสนอขายใหแกบุคคลทั่วไป
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2.3.2 ผลกระทบตอสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนเดิม (Control Dilution)
ภายหลังการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ (ภายใตสมมติฐานวามีการใชสิทธิทั้งหมด
รอยละ 3 ของหุนสามัญเดิม) จะทําใหสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิมลดลงเทากับรอยละ 2.2
Control Dilution =

จํานวนหุนสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้
จํานวนหุนทีช่ ําระแลว + จํานวนหุนสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้

3. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
-ไมมี4. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร
4.1 วันและวิธีการจองและชําระเงินคาจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัทฯ จะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ โดยไมคิดมูลคา ดังนั้น บริษัท
ฯ จึงไมไดมีการออกใบจองซื้อ และไมมีการชําระเงินคาจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ และการจัดสรรอยูในดุลยพินิจของ
บริษัทฯ
4.2 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกวาจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย
ไมมีกรณีดังกลาว
4.3 เงื่อนไขและคาตอบแทนในการจัดจําหนายใบสําคัญแสดงสิทธิ
ไมมีกรณีดังกลาว
4.4 ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย
คาธรรมเนียมการยื่นคําขออนุญาตเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ

[•] บาท

คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย

[•] บาท

คาจัดพิมพหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุน โดยประมาณ

[•] บาท

คาใชจายอื่นๆ* โดยประมาณ

[•] บาท

รวมคาใชจายทั้งสิ้น

[•] บาท
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หมายเหตุ : คาใชจายขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
*คาใชจายอื่นๆ รวมถึง คาธรรมเนียมการจดทะเบียนทุนชําระแลวตอกระทรวงพาณิชย เปนตน
4.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน
กรรมการและพนักงานที่ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนไดที่
บริษัทฯ โดยสามารถรับไดทุกวันทําการของบริษัทฯ ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่หนังสือชี้ชวนมี
ผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
ทั้งนี้ ผูไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทิสามารถทําการดาวนโหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีขอมูล
ไมแตกตางจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย จาก website
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งนี้
4.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย
[•]
4.7 วิธีการจองและชําระเงินคาจองซื้อ
บริษัทฯ จะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ โดยไมคิดมูลคา จึงไมมีการ
กําหนดวิธีการจองและชําระเงินคาจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ
4.8 การจัดสรรในกรณที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย
-ไมมี4.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัทฯ จะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ โดยไมคิดมูลคา จึงไมมีการ
กําหนดวิธีการคืนเงินคาจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ
4.10 การสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัทฯ จะสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูที่ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยวิธีการใดวิธีการ
หนึ่ง ดังนี้
(ก) บริษัทฯ จะแจงใหกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ที่ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ มารับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรดวยตนเองที่สํานักงานใหญของบริษัทฯ หรือ

สวนที่ 3 หนาที่ 36

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

(ข) บริษัทฯ จะสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิตามหนวยงานที่
พนักงานผูนั้นสังกัดอยู

4.11 วิธีการสงมอบหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใชสิทธิซื้อหุน
สามัญสามารถเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
(ก) ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใชสิทธิซื้อหุนสามัญประสงคจะขอรับใบหุน โดยใหออกใบหุนในนาม
ของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ศูนยรับฝากหลักทรัพยจะสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ใชสิทธิแกผูถือใบสําคัญ
แสดงสิท ธิท างไปรษณี ย ลงทะเบี ย นตอบรับ ตามชื่อ ที่อ ยูที่ ร ะบุไ วใ นสมุ ด ทะเบีย นใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ
ภายใน 15 วันทําการ นับจากวันครบกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง ในกรณีนี้ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่
ใชสิทธิซื้อหุนสามัญ จะไมสามารถขายหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิในตลาดหลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับ
ใบหุนซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่หุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิไดรับอนุญาตใหเขาทําการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย
(ข) ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใชสิทธิซื้อหุนสามัญไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใช
บริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิประสงคที่จะฝากหุนสามัญที่เกิดจากการใช
สิทธิไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย กรณีนี้ ศูนยรับ
ฝากหลักทรัพยจะดําเนินการนําหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่บริษัท
หลักทรัพยนั้นฝากหุนสามัญอยู ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญ
ที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใชสิทธิซื้อหุนสามัญฝากไวและออกหลักฐานการฝากใหแกผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิที่ใชสิทธิซื้อหุนสามัญนั้นภายใน 7 วันทําการ นับจากวันครบกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง ในกรณีนี้
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะสามารถขายหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิในตลาด
หลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิทําการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใชสิทธิซื้อหุนสามัญเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการตามขอ (ข)
ชื่อของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะตองตรงกับชื่อเจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิประสงคที่จะฝากหุนสามัญไวในบัญชีหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามขอ (ก)
(ค) ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใชสิทธิซื้อหุนสามัญไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใช
บริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิประสงคที่จะฝากหุนสามัญที่เกิดจากการใช
สิทธิไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทฯ จะดําเนินการนําหุนสามัญที่
เกิดจากการใชสิทธิฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวน
หุนสามัญตามจํานวนที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิใชสิทธิซื้อหุนสามัญไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย
สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใชสิทธิซื้อหุนสามัญนั้นภายใน
7 วันทําการ นับจากวันครบกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง เมื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใชสิทธิซื้อหุน
สามัญตองการขายหุน ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะตองถอนหุนออกจากบัญชี 600

สวนที่ 3 หนาที่ 37

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

ดังกลาว โดยตองติดตอผานบริษัทหลักทรัพยทั่วไป ซึ่งอาจมีคาธรรมเนียมในการดําเนินการตามที่ศูนยรับ
ฝากหลักทรัพย และ/หรือ บริษัทหลักทรัพยนั้นๆ กําหนด ดังนั้นในกรณีนี้ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใชสิทธิ
ซื้อหุนสามัญจะสามารถขายหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพย
อนุญาตใหหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่
ใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดดําเนินการถอนหุนออกจากบัญชี 600 ดังกลาวแลว
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