บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5
ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ศรีราชาคอนตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) ออกโดยบริษัท ศรีราชา
คอนสตรั ค ชั่ น จํ า กั ด (มหาชน) ตามมติ ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท ฯ ครั้ ง ที่ 4/2554 เมื่ อ วั น ที่ 30
พฤศจิกายน 2554
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไดรับสิทธิตามที่ไดกําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ โดยผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองผูกพันตามขอกําหนดสิทธิทุกประการ และใหถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับทราบ
และเขาใจขอกําหนดตางๆ ในขอกําหนดสิทธิเปนอยางดีแลว ทั้งนี้ ผูออกใบสําคัญแดงสิทธิจะจัดใหมีการเก็บรักษา
สําเนาข อกําหนดสิทธิไ ว ณ สํ านักงานใหญ ของผูอ อกใบสํา คัญแสดงสิทธิ เพื่อ ใหผูถือใบสํา คัญแสดงสิทธิ ข อ
ตรวจสอบสําเนาขอกําหนดสิทธิในวันและเวลาทําการของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
คําจํากัดความ
คําและขอความตางๆ ที่ใชอยูในขออกําหนดสิทธิใหมีความหมายดังตอไปนี้
ขอกําหนดสิทธิ
หมายถึง ขอกํ าหนดวา ดวยสิทธิและหนา ที่ของบริ ษัท ศรีร าชา
คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิของ
ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ น สามั ญ ของบริ ษั ท ศรี ร าชาคอน
สตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
หมายถึง ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ บริษัท
ศรี ร าชาคอนสตรั ค ชั่ น จํ า กั ด (มหาชน) ชนิ ด ระบุ ชื่ อ ผู ถื อ และ
เปลี่ยนมือไมไดที่จะเสนอขายใหแกพนักงานของบริษัท โดยไมคิด
มูลคา
บริษัทฯ หรือ ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ หมายถึง บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
หมายถึง ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท
ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
นายทะเบียน
หมายถึง นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะทําหนาที่โดย
บริษัทฯ เวนแตกรณีที่บริษัทไดแตงตั้งบุคคลอื่นใดใหทําหนา ที่
นายทะเบียนแทนบริษัท
วันทําการ
วันที่บริษัทเปดทําการ
ประกาศ กจ. 13/2547
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่
กจ. 13/2547 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนที่ออกใหมและหุนที่ออกใหมเพื่อ
รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ
สํานักงาน ก.ล.ต.
หมายถึ ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํา กั บ หลั ก ทรัพ ย แ ละตลาด
หลักทรัพย

เอกสารแนบ 5 หนาที่ 1

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

ตลาดหลักทรัพย
ศูนยรับฝากหลักทรัพย
วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
วันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย
ระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิ

หมายถึง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
หมายถึง วันที่ [•]
หมายถึง วันที่ [•]
ระยะเวลาที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงคจะใชสิทิในการซื้อ
หุนของบริษัทฯ โดยจะตองแจงความจํานงในการใชสิทธิที่จะซื้อ
หุนของบริษัทฯ ภายในชวง 5 วันทําการกอนวันกําหนดการใช
สิทธิในแตละครั้ง ตั้งแตงเวลา 9.00 – 16.00 ของทุกวันทําการ
ของบรัท สําหรับการใชสิทธิครั้งสุดทายกําหนดใหมีระยะเวลาการ
แจงความจํานงในการใชสิทธิค รั้งสุดทายเทากับ 15 วัน ทําการ
กอนวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย

1. รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัทฯ จะออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัทฯ จํานวน 6,250,000 หนวย เพื่อเสนอ
ขายใหแกพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งจะพิจารณาจากรายชื่อของพนักงานที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กําหนด โดยมี
รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย ดังตอไปนี้
1.1. รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัทที่ออกหลักทรัพย
: บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
ประเภทหลักทรัพยทีเสนอขาย
: ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ขายใหแก
พนักงานของบริษัทฯ
ชนิดของหลักทรัพยที่เสนอขาย
: ระบุชื่อผูถือและเปลี่ยนมือไมได
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
: ไมเกิน 3 ป นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวนที่ออกและเสนอขาย
: 6,250,000 หนวย
จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรไวเพื่อรองรับการใช : 6,250,000 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท) หรือคิดเปน
สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
รอยละ 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท
ฯ รวม 225,000,000 หุน
ลักษณะการเสนอขาย
: ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ น สามั ญ ของบริ ษัท ฯ จํ า นวน
6,250,000 หนวย เสนอขายใหแกพนักงานของบริษัทฯ ซึ่ง
จะพิ จ ารณาจากรายชื่ อ ของพนั ก งานที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่
บริษัทฯ กําหนด
ราคาเสนอขายตอหนวย
: 0.00 (ศูนยบาทตอหนวย)
อัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
: ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิมีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1
หุน (เวนแตจะมีการปรับสิทธิตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่
กําหนดให)
ราคาการใชสิทธิที่ซื้อหุนสามัญ
: [•] บาทตอ 1 หุน
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วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
วันที่หมดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
วันกําหนดการใชสิทธิและระยะเวลาการใช
สิทธิ

ขอจํากัดการโอน
ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ตลาดรองของหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิ
แปลงสภาพ

ผลกระทบที่จะมีตอผูถือหุนจากการจัดสรร
หลักทรัพยในครั้งนี้ (Dilution Effect)

เงื่อนไขอื่นๆ

: [•]
: [•]
: การใชสิทธิครั้งแรก คือ หลังจากวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
6 เดือน หลังจากนั้นใหใชสิทธิไดทุกๆ วันทําการสุดทายของ
เดือน [•] และ [•] ทั้งนี้ การใชสิทธิครั้งสุดทายคือ 7 วันทํา
การก อ นการสิ้ น อายุ ข องใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ โดยวั น
กําหนดการใชสิทธิครั้งแรก คือ วันที่ [•] และวันกําหนดการ
ใช สิท ธิ ค รั้ ง สุด ท า ยคื อวั น ที่ [•] ในกรณี ที่วั น กํา หนดการใช
สิทธิดังกลาวตรงกับวันหยุดทําการของบริษัทฯ ใหเลื่อนวัน
กําหนดการใชสิทธิเปนวันกอนวันหยุดทําการดังกลาว
: หามโอนเปลี่ยนมือ
: ไมมี
: บริ ษั ท ฯ จะดํ า เนิ น การนํ า หุ น เพิ่ ม ทุ น ที่ เ กิ ด จากการแปลง
สภาพเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ดั ง นั้ น ตลาดรองของหุ น สามั ญ ที่ เ กิ ด จากการใช สิ ท ธิ ข อง
ใบสําคัญแสดงสิทธิ คือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
: ผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (Price Dilution)
ภายหลังการใชใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ (โดยมี
สมมติฐานวา มีการใชสิทธิทั้งหมดรอยละ 3 ของหุนสามัญ
เดิมที่มีราคานอยกวาราคา IPO รอยละ 25 จะมีผลกระทบ
ตอราคาของหุน (Price Dilution) ลดลงรอยละ 0.54
ผลกระทบตอสวนแบงกําไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถือหุน
เดิม (Control Dilution)
ภายหลังการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
(ภายใตสมมติฐานวามีการใชสิทธิทั้งหมดรอยละ 3 ของหุน
สามัญเดิม) จะทําใหสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิมลดลง
เทากับรอยละ 2.2
: - ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเปน
พนักงานของบริษัทฯ ไมวาดวยเหตุใด ผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิดังกลาวไมสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิ (ที่ยังไมไดใชสิทธิ) ที่เหลืออยูไดอีกตอไป โดยใหถือ
วาใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวเปนอันถูกยกเลิกไปทันที
- ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเสียชีวิตหลังจากวัน
กําหนดการใชสิททธิครั้งแรก ใหทายาทสามารถใชสิทธิ
แปลงสภาพไดภายใน 4 เดือน หลังจากเสียชีวิต ทั้งนี้
การใชสิทธิแปลงสภาพดังกลาวตองเปนไปตามเงื่อนไข
ของวันกําหนด การใชสิทธิและระยะเวลาการใชสิทธิ
ตามที่ระบุไวในขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผู
เอกสารแนบ 5 หนาที่ 3
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ออกและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัท ศรีราชาคอนสครัคชั่น จํากัด (มหาชน)
1.2. การใชสิทธิและเงื่อนไขการใชสิทธิ
การใชสิทธิของผูถือใบสํา คั ญแสดงสิทธิที่จ ะซื้อหุนสามัญของบริษั ทฯ ใหเปน ไปตามหลักเกณฑแ ละ
เงื่อนไขดังนี้
1.2.1 วันกําหนดการใชสิทธิ
1. ในชวงกอนวันที่ [•]
ในวันที่ [•] ของเดือน [•] ในกรณีที่วันกําหนดการใชสิทธิดังกลาวตรงกับวันหยุดทําการของบริษัทฯ ให
เลื่อน วันกําหนดการใชสิทธิเปนวันทําการกอนวันหยุดทําการดังกลาว โดยวันกําหนดการใชสิทธิครั้งแรก คือวันที่ [•]
และวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย คือ [•]
2. ในชวงหลังวันที่ [•] เปนตนไป
ทุกๆ [•] เดือน ในวันที่ [•] ของเดือน [•] ในกรณีที่วันกําหนดการใชสิทธิ ดังกลาวตรงกับวันหยุดทําการ
ของบริษัทฯ ใหเลื่อนวันกําหนดการใชสิทธิเปนวันทําการกอนวันหยุดทําการ ดังกลาว โดยวันกําหนดการใชสิทธิครั้ง
แรกในชวงหลังจากวันที่ [•] เปนตนไป จะตองเปนไปตาม เงื่อนไขที่ระบุไวในระยะเวลาการใชสิทธิ ในขอ 1.1 กลาวคือ
สามารถใชสิทธิครั้งแรกไดในชวงเดือน [•] นับแตวันที่หุนสามัญของบริษัทฯซื้อขายในตลาดหลักทรัพยวันแรก (“First
Day Trading”) ลักษณะ สําคัญของหลักทรัพยท่ขี าย และวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย คือ [•]
1.2.2 ระยะเวลาการแจงความจํานงการใชสิทธิ
1. การแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญในแตละครั้ง (ยกเวนการใชสิทธิครั้งสุดทาย)
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ไดตามสถานที่
ติดตอในการใชสิทธิที่ระบุไวในขอ 1.2.4 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ภายในระยะเวลา 7 วันกอนวัน
กําหนดการใชสิทธิแตละครั้ง
ทั้งนี้ บริษัทฯจะแจงขาวเกี่ยวกับการใชสิทธิ วันกําหนดการใชสิทธิ และระยะเวลาการแจงความจํานงใน
การใชสิทธิ ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ทราบโดยจะทําการปดประกาศไวที่บอรดประชาสัมพันธ ณ ที่ทํา
การของบริษัทฯ และสงเปนจดหมายอิเล็คทรอนิคส (E-mail) ใหแกพนักงานของบริษัทฯ ไมนอยกวา 7 วันทําการกอน
ระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิในแตละครั้ง
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2. การแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญครั้งสุดทาย
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ไดตามสถานที่
ติดตอในการใชสิทธิที่ระบุไวในขอ 1.2.4 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ภายในระยะเวลา 15 วันกอนวัน
กําหนดการใชสิทธิแตละครั้ง
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจงขาวเกี่ยวกับการใชสิทธิ วันกําหนดการใชสิทธิ และระยะเวลาการแจงความจํานงใน
การ ใชสิทธิ ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ทราบโดยจะทําการปดประกาศไวที่บอรดประชาสัมพันธ ณ ที่ ทํา
การของบริษัทฯ และสงเปนจดหมาย อิเล็คทรอนิคส (E-mail) ใหแกพนักงานของบริษัทฯ ไมนอยกวา 15 วันทําการ
กอนระยะเวลาการแจงความ จํานง ในการใชสิทธิในแตละครั้ง
1.2.3 นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
1.2.4 สถานที่ติดตอการใชสิทธิ
บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 97 หมูท่ี 3 ตําบลสุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท: 0-38 772462-6
โทรสาร: 0-38 772467
1.2.5 ขั้นตอนการใชสิทธิ
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีความประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิ และระยะเวลา
การใชสิทธิ ตามที่ระบุในขอ 1.2.6 และ 1.2.2 และ 1.1 ตามลําดับ โดยนําสงเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้ใหแกบริษัทฯ
ตามสถานที่ติดตอในการใชสิทธิที่ระบุไวในขอ1.2.4
ก. แบบแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญที่ไดกรอกขอความถูกตองชัดเจนและครบถวนแลวทุก
รายการ (แบบแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญสามารถติดตอขอรับไดที่สถานที่ติดตอในการใชสิทธิ ในชวง
ระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิ หรือระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทาย)
ข. ใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งลงลายมือชื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดานหลัง ตามจํานวนที่ระบุอยูในแบบแจง
ความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามขอ ก. โดยจะตองเปนใบสําคัญแสดงสิทธิที่สามารถใชสิทธิไดตามขอจํากัด
การใชสิทธิและเงื่อนไขการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ
ค. เอกสารการชําระเงินคาหุนตามจํานวนเงินที่ระบุไวในแบบแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีความประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ จะตองชําระเงินคาหุนดวยเงินสดโอน
เขาบัญชี เช็ค แคชเชียรเช็ค ดราฟท หรือตั๋วแลกเงินที่สามารถเรียกเก็บไดในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น โดยเช็ค
แคชเชียรเช็ค ดราฟท หรือตั๋วแลกเงินนั้น จะตองลงวันที่ไมเกินวันกอนวันกําหนดการใชสิทธิแตละครั้ง และขีดครอม
เฉพาะสั่งจาย
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“[•]”
รายละเอียดบัญชี
ง. หลักฐานประกอบการจองซื้อ
1) บุคคลสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
2) บุคคลตางดาว: สําเนาหนังสือเดินทาง พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
3) นิติบุคลในประเทศ: สําเนาหนังสือรับรองบริษัท พรอมรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจที่มี
ชื่อปรากฏอยูในหนังสือรับรองบริษัทนั้น และเอกสารหลักฐานของกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อ
ตาม 1) และ 2) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
4) นิติบุคคลตางประเทศ: สําเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ของประเทศที่ออก
เอกสารนั้น พรอมรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจ และเอกสารหลักฐานของกรรมการผูมี
อํานาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
5) คัสโตเดียน (Custodian): สําเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ของประเทศที่ออก
เอกสารนั้น พรอมหนังสือแตงตั้งคัสโตเดียน และเอกสารหลักฐานของผูมีอํานาจลงลายมือชื่อตาม 1)
หรือ 2) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
จ. ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองเปนผูรับผิดชอบคาอากรแสตมปหรือภาษีอื่นใด (ถามี) ตามบทบัญญัติ
แหงประมวลรัษฎากร หรือขอบังคับ หรือกฎหมายตางๆ ที่ใชบังคับในการใชสิทธิ
1.2.6 เงื่อนไขการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
1. ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ ทายาทของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิเสียชีวิต (แลวแตกรณี) สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดตอไป ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ (รวมถึง
กรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเปนพนักงานของบริษัทฯ โดยลาออกจากบริษัทฯ หรือเกษียณอายุ ผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยูไดตอไปดวย)
2. ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนพนักงานของบริษัทฯ และไดสิ้นสุดสภาพการเปนพนักงานของ
บริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ เลิกจาง ไลออกหรือใหออกจากงานไมวาดวยสาเหตุใดๆ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว
ไมสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (ที่ยังไมไดใชสิทธิ) ที่เหลืออยูไดอีกตอไป โดยใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาวเปนอันถูกยกเลิกไปทันที ทั้งนี้ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวทั้งหมดคืน
ใหแกบริษัทฯ
1.2.7 เงื่อนไขการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิอื่นๆ
(1) จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะตองเปนจํานวนเต็มเทานั้น โดยอัตรา
การใชสิทธิ เทากับใบสําคัญแสดงสิทธิหนึ่งหนวยตอหุนสามัญหนึ่งหุนเวนแตการมีปรับสิทธิตามขอ 1.3
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นอกจากนี้ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญไมต่ํากวา 100 หุนสามัญ ยกเวน
กรณีที่ ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีเศษหรือเปนกรณีการใชสิทธิครั้งสุดทาย อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญ
แสดง 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
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 จะถือวาการแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพ
ลงโดยไมมีการใชสิทธิ
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 ถือวามีการใชสิทธิ
เพียงบางสวนคืนใหกับผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียลงทะเบียน หรือใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมารับใบสําคัญ
แสดงสิทธิสวนที่เหลือคืนดวยตนเองตามสถานที่ติดตอในการใชสิทธิที่ระบุไวในขอ 1.2.4 ภายใน 14 วันนับจากวันถัด
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จากวันกําหนดการใชสิทธิแตละครั้ง พรอมเงินสวนที่เหลือ (ถามี) โดยไมมีดอกเบี้ย อยางไรก็ดี ใบสําคัญแสดงสิทธิที่
ยังไมมีการใชสิทธิ ดังกลาวยังมีผลใชสิทธิตอไปจนถึงวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย
(4) เมื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจงความจํานง
การใชสิทธิซื้อ หุนสามัญ กลาวคือ ไดสงมอบทั้งใบสําคัญแสดงสิทธิ แบบแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
และชําระเงิน คาจองซื้อหุนสามัญถูกตองและครบถวนสมบูรณ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไมสามารถเพิกถอนการใช
สิทธิได
(5) เมื่อพนวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายแลว แตผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิยังมิไดปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของการใชสิทธิที่ กําหนดไวอยางครบถวน ใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิ้นสภาพลง โดยไมมีการใชสิทธิ และผูถือ
ใบสําคัญแสดง สิทธิจะใชสิทธิไมไดอีกเมื่อพนวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย
(6) ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิเปนจํานวนมากกวาจํานวนที่ประสงคจะ
ใชสิทธิ บริษัทฯ จะสงใบสําคัญแสดงสิทธิใบใหม โดยมีจํานวนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ลดลงใหแกผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิ ดังกลาวทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธินั้นๆ หรือใหผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิมา 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
1.3 เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัทฯ จะดําเนินการปรับราคาใชสิทธิ (Exercise Price) และอัตราการใชสิทธิ (Exercise Ratio) ตลอด
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ เพื่อรักษาผลตอบแทนใดๆ ที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไดรับไมใหดอยไปกวาเดิม ในกรณี
ที่เกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งดังตอไปนี้
ก) เมื่อบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทฯ อันเปนผลมาจากการรวมหรือการ
แบง แยกหุน ซึ่งการเปลี่ยนราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีไดตั้งแตวันที่มีการจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย

เอกสารแนบ 5 หนาที่ 8

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

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 สามัญจะไมไดรับสิทธิ
ในการจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหม 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 หารดวยจํานวนหุนสามัญที่ออก
ใหมทั้งหมด
“ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ ” หมายถึง มูลคาการซื้อขายหุนสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หาร
ดวยจํานวนหุนสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย ในระหวางระยะเวลา 5 วันทําการ (วันที่
หุนสามัญของบริษัทฯ มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย) ติดตอกันกอนวันที่ใชในการคํานวณ
ในกรณีที่ไมสามารถหา “ราคาตลาดหุนสามัญของบริษัทฯ ” เนื่องจากหุนสามัญของบริษัทฯ ยังไมได
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือไมมีการซื้อขายในชวงเวลาดังกลาว ใหใชมูลคาทางบัญชีตอหุน (Book Value per
Share) ตามงบการเงินลาสุดในการคํานวณแทน
“วันที่ใชในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญที่ออก
ใหม หรือ วันแรกที่ตลาดหลักทรัพยขึ้นเครื่องหมาย XR สําหรับกรณีที่เปนการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ
วันแรกของการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมแกประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี
อนึ่ง ในกรณีที่เมื่อมีการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมพรอมกันมากกวา 1 ราคาเสนอขาย ในเงื่อนไขที่
จะตองจองซื้อดวยกัน ใหนําราคาเสนอขายทุกราคามาคํานวณราคาสุทธิตอหุนที่ออกใหม แตในกรณีท่ีการเสนอขาย
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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
ทั้งในกรณีการเสนอขายแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายแกประชาชน และ/หรือ บุคคลใน
วงจํากัด แลวแตกรณี

(ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ ประชาชน และ/หรือ
บุคคลใน วงจํากัด โดยที่หลักทรัพยนั้นใหสิทธิที่แปลงสภาพหรือเปลี่ยนเปนหุนสามัญได หรือใหสิทธิในการซื้อหุน
สามัญของบริษัทฯ (เชน หุนกูแปลงสภาพ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิตอหุนของหุน
สามัญที่ออกใหมเพื่อรองรับสิทธิดังกลาวต่ํากวารอยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุนสามัญของ บริษัทฯ ” ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกที่ผูซื้อหุน สามัญจะไมไดรับสิทธิในการ
จองซื้อหลักทรัพยที่ออกใหมใดๆ ขางตน หรือวันแรกที่ตลาดหลักทรัพยขึ้น เครื่องหมาย XR สําหรับกรณีที่เปนการ
เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ วันแรกของการเสนอขาย หลักทรัพยออกใหมใดๆ ขางตนที่มีสิทธิที่จะแปลง
สภาพหรือเปลี่ยนเปนหุนสามัญได หรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญแกประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด แลวแต
กรณี
“ราคาสุทธิตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหม” คํานวณไดจากจํานวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัทฯ จะไดรับจากการ
เสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมใดๆ ที่มีสิทธิในการแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเปนหุนสามัญหักดวยคาใชจายที่เกิดขึ้นจาก
การออกหลักทรัพยนั้นรวมกับเงินที่จะไดรับจากการใชสิทธิที่จะซื้อหุนนั้นหารดวยจํานวนหุนทั้งสิ้นที่ตองออกใหมเพื่อ
รองรับการใชสิทธินั้น
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“วันที่ใชในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพยที่
ออกใหมใดๆ ที่ใหสิทธิที่จะแปลงสภาพ และ/หรือ เปลี่ยนเปนหุนสามัญไดสําหรับกรณีที่เปนการเสนอขายใหแกผูถือ
หุนเดิม 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)]

โดยที่

อัตราการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี้
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP (A + B)]
[(A x MP) + BX]
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
การจองซื้อหลักทรัพยที่ออกใหมที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเปนหุนสามัญไดหรือให
สิทธิในการซื้อหุนสามัญ และ/หรือ วันกอนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมที่มี
สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเปนหุนสามัญไดหรือใหสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญตอประชาชน
และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี
B คือ จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมเพื่อรองรับการใชสิทธิของหลักทรัพยใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลง
สภาพหรือเปลี่ยนเปนหุนสามัญไดหรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญตามที่เสนอขายแกผูถือหุน
เดิม และ/หรือ เสนอขายแกประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี
BX คือ จํานวนเงินที่จะไดรับทั้งสิ้น หลังหักคาใชจาย (ถามี) จากการออกหลักทรัพยใดๆ ที่มี
สิทธิที่จะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเปนหุนสามัญไดหรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญ สําหรับการ
เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายแกประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด
แลวแตกรณี รวมกับเงินที่จะไดรับจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ

(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]
เอกสารแนบ 5 หนาที่ 11
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[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 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของ
บริษัทฯ ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่ง การเปลี่ยนแปลงราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันที
ตั้งแตวันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมมีสิทธิรับเงินปนผล หรือวันแรกที่ตลาดหลักทรัพยขึ้นเครื่องหมาย XD
ทั้งนี้ อัตรารอยละของเงินปนผลที่จายใหแกผูถือหุน คํานวณโดยนําเงินปนผลที่จายออกจริงจากผล
การ ดําเนินงานในแตละรอบระยะเวลาบัญชี หารดวยกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของผลการดําเนินงานของ รอบ
ระยะบัญชีปเดียวกัน 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
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
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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 และอัตราการใช
สิทธิที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น
1.4 การชดใชคาเสียหาย กรณีที่บริษัทไมสามารถจัดใหมีหุนเพื่อรองรับการใชสิทธิ
บริษัทฯ จะชดใชคาเสียหายใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดดังนี้
1. บริษัทฯ จะชดใชคาเสียหายใหเฉพาะผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มาแจงความจํานงในการใชสิทธิในวัน
กําหนด การใชสิทธิแตละครั้ง ซึ่งบริษัทฯ ไมสามารถจัดใหมีหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได
อยางเพียงพอ ยกเวนกรณีตามที่ระบุไวในขอจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิและหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิตาม
หัวขอ 2.
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 อัตราการใชสิทธิที่
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นตอ 1 หนวย
MP คือ ราคาปดของหุนสามัญของบริษัทฯ ในวันกําหนดการใชสิทธิในแต
ละครั้งซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมาแจงความจํานงการใชสิทธิ
EP คือ ราคาใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือราคาใชสิทธิ
ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับราคาใชสิทธิและ/หรือ อัตราการใชสิทธิ
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4. การชดใชคาเสียหายตามขอนี้ใหถือเปนสิ้นสุด
1.5 สถานะของใบสําคัญแสดงสิทธิที่อยูระหวางวันที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงความจํานงใชสิทธิ
สถานะของใบสําคัญแสดงสิทธิที่อยูระหวางวันที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงความจํานงใชสิทธิ และวัน
กอนวันที่กระทรวงพาณิชยจะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลว อันเนื่องมาจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจะมี
สถานภาพและสิทธิเชนเดียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดแสดงความจํานงใชสิทธิ และสถานภาพจะสิ้นสุดลงใน
วันที่กระทรวงพาณิชยไดรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลว อันเนื่องมาจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิขางตนแลว
ในกรณีที่บริษัทฯ มีการปรับราคาใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิในชวงที่บริษัทฯ ยังไมไดนําหุนสามัญที่เกิดจาก
การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดทําการใชสิทธิแลว
จะไดรับการปรับสิทธิยอนหลัง โดยบริษัทฯ จะดําเนินการออกหุนสามัญใหมเพิ่มเติมใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
โดยเร็วที่สุดตามจํานวนที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสมควรจะไดรับหากราคาที่ไดปรับใหมนั้นมีผลบังคับใช โดยหุนสามัญ
สวนที่เพิ่มใหมอาจไดรับชากวาหุนสามัญที่ไดรบั กอนหนานี้แลว แตไมเกิน 15 วันนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ
1.6 สถานะของหุนสามัญใหมที่เกิดจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวของบริษัทฯ ตอกระทรวงพาณิชยตามจํานวนหุน
สามัญที่ออกใหมสําหรับการใชสิทธิในแตละครั้งภายใน 14 วันนับตั้งแตวันกําหนดการใชสิทธิที่บริษัทฯ ไดรับชําระคา
หุนตามจํานวนที่มีการใชสิทธิแตละครั้ง และบริษัทฯ จะดําเนินการจดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดใชสิทธินั้น
เขาเปนผูถือหุนสามัญของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผูถือหุนตามจํานวนหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิในครั้งนั้น
หุนสามัญใหมที่ออกเนื่องจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสถานะเทาเทียมกับหุน
สามัญของบริษัทฯ ที่ไดออกไปกอนหนาแลวทุกประการ นับตั้งแตวันที่มีการจดแจงชื่อของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
หรือผูรับสิทธิแทนเปนผูถือหุนของบริษัทฯ และจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวเนื่องจากการออกหุนสามัญใหม จากการ
ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิกับกระทรวงพาณิชยแลว
1.7 ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย
ไมมี เนื่องจากใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว ไมสามารถโอนเปลี่ยนมือได

1.8 ตลาดรองของหุนสามัญที่เกิดจากการใชสทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
เนื่องจากบริษัทฯ ไดทําการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนกอนที่บริษัทฯ จะดําเนินการยื่นคําขอตอตลาด
หลักทรัพยเพื่อรับหุนสามัญของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงที่อาจจะไมไดดําเนินการ
ยื่นคําขอ และ/หรือ ไมไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยในการรับหุนสามัญของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียน
2. ขอจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ
เปนไปตามขอ 1.2.6 และใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้เปนชนิดระบุชื่อผูถือ ไมสามารถโอน
เปลี่ยนมือได ยกเวนกรณีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเสียชีวิต ทายาทสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิแทนผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
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3. วิธีการสงมอบหลักทรัพย
3.1 การสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัทฯ จะดําเนินการสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิใหกับผูที่ไดรับการจัดสรร โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้
1. บริษัทฯ จะดําเนินการแจงใหผูที่ไดรับการจัดสรร มารับใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรดวยตนเองที่
สํานักงานใหญของบริษัทฯ ตามที่อยูในขอ 1.2.4
2. บริษัทฯ จะดําเนินการสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูที่ไดรับการจัดสรรตามหนวยงานที่ พนักงานนั้น สังกัด
อยู

3.2 การสงมอบหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใชสิทธิซ้ือหุน
สามัญสามารถเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งในสองกรณีดังตอไปนี้
1. ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิประสงคจะขอรับใบหุน โดยใหออกใบหุนในชื่อของผูถือใบสําคัญสิทธิ บริษัท
ฯ จะสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดมาใชสิทธิทางไปรษณียลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู
ที่ปรากฏในแบบแสดงความจํานงในการใชสิทธิภายใน 15 วันทําการนับจากวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง
ที่เกี่ยวของ ในกรณีนี้ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมสามารถขายหุนที่ไดรับจากการใชสิทธิในตลาดหลักทรัพยได
จนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพยรับหุนสามัญดังกลาวเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเพิ่มเติม
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในความสูญหาย หรือ เสียหายอยางใดอยางหนึ่ง ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่การ
สงใบหุนดังกลาวสูญหายหลังจากที่บริษัทฯ ไดสงเอกสารดังกลาวทางไปรษณียเรียบรอยแลว อยางไรก็
ตาม บริษัทฯ อาจตกลงกับผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิใหมารับเอกสารดังกลาวไปดวยตนเองก็ได
2. ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย
กลาวคือ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิประสงคที่จะฝากหุนที่ไดรับจากการใชสิทธิไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย
ซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะดําเนินการนําหุนตามจํานวนที่ผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมาใชสิทธิฝากไวกับ “บริษัทฯ ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก”
และ บริษัทฯ ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝากจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่บริษัท
หลักทรัพยนั้นฝากหุนอยู ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพยนั้นจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่ผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิฝากไว และออกหลักฐานการฝากใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 7 วันทําการนับจากวัน
กําหนดการใชสิทธิ ในกรณีนี้ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดจากการใชสิทธิในตลาด
หลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยรับหุนสามัญดังกลาวเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
เพิ่มเติม

4. การแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิ
(1) การแกไขในสวนที่มิใชสาระสําคัญหรือที่ตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
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การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิในเรื่องที่จะกระทบตอสิทธิที่มิใชสาระสําคัญของผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิเชน แกไขขั้นตอนการใชสิทธิ หรือเรื่องที่เห็นไดวาจะเปนประโยชนตอผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจง หรือใน
สวนซึ่งไมทําใหสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดอยลง หรือเพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑที่กําหนดใน
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ กฎระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งที่มีผล
บังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือขอบังคับของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวของ ใหบริษัทฯ กระทําโดยไมตองไดรับความ
ยินยอมจากที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายหลังจากที่ไดแจงใหสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบแลว ทั้งนี้การแกไข
เปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิจะตองไมเปนการขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงราคา หรือ อัตราการ
ใชสิทธิ ยกเวนการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่ระบุไวในขอ 1.3
(2) การแกไขเปลี่ยนแปลงที่เปนสาระสําคัญ
การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธินอกจากกรณีขอ 1. ตองไดรับความยินยอมจากบริษัทฯ และมติที่
ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และไดแจงใหสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบแลว
(3) การแจงขอกําหนดสิทธิที่แกไขเปลี่ยนแปลง
บริษัทฯ จะแจงใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบผานระบบการเผยแพรขอมูล (ELCID) ของตลาด
หลักทรัพย (ในกรณีที่เปนบริษัทจดทะเบียนแลว) โดยทันที ณ วันที่มีการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิ และจะจัดสง
ขอกําหนดสิทธิที่แกไขเพิ่มเติมใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเมื่อไดรับการรองขอภายใน 15 วันนับจากวันที่มีการรอง
ขอ โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจงความประสงคที่จะขอรับขอกําหนดสิทธิที่แกไขเพิ่มเติมตอบริษัทฯ ตามที่
อยูที่ปรากฎในหัวขอ 1.2.4 นอกจากนั้น บริษัทฯ จะจัดสงขอกําหนดสิทธิที่แกไขเพิ่มเติมใหสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน
15 วันนับแตวันที่มีการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิ
(4) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิตองไมขัดตอกฎหมาย
การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิไมวากรณีใดๆ ตองไมขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย รวมตลอดทั้งขอกําหนดแหงประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่
กจ.13/2547 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนที่ออกใหม และหุนที่ออก
ใหมเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2547 รวมทั้งขอแกไขเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ
ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (ถามี)

5. การประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
(1) ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดไมวาในเวลาใด ๆ อยางไรก็ตาม
การเรียกประชุมจะตองไมใชเพื่อแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิเรื่องการขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือการ
เปลี่ยนแปลงราคาหรืออัตราการใชสิทธิ ยกเวนการปรับสิทธิตามที่ระบุไวในขอ 1.3
(2) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวนไมนอยกวา 25 รายซึ่งถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิหรือใชสิทธิ
ไปแลวบางสวนรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยทั้งหมดของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิหรือ
ใชสิทธิไปแลวบางสวน ณ ขณะนั้น อาจรองขอใหผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิในกรณี
นี้ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยเร็ว ซึ่งตองไมเกิน 30 วันนับแตวันที่ผูถือ
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ใบสําคัญแสดงสิทธิไดใชสิทธิมีคําขอเปนหนังสือใหผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือ
นับแตวันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
ก) หากมีการเสนอขอแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิในสาระสําคัญตามที่กําหนดไวในขอ 4. เรื่อง
การแกไขเปลี่ยนแปลงที่เปนสาระสําคัญขางตน
ข) หากมีเหตุการณสําคัญซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวนไมนอยกวา 25 ราย ซึ่งถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวนรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 20 ของ
จํานวนหนวยทั้งหมดของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวน ณ
ขณะนั้น เห็นวาอาจกระทบตอสวนไดเสียของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือความสามารถของผู
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิในการปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิ
ในกรณีที่ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิไมเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามวรรคกอน ใหผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิจํานวนไมนอยกวา 25 ราย ซึ่งถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลว บางสวนรวมกันแลว
ไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยทั้งหมดของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใช สิทธิ หรือใชสิทธิไปแลวบางสวน ณ
ขณะนั้น ที่ยังมิไดใชสิทธิดําเนินการเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิได
(3) ในการเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมวาจะเปนการเรียกประชุมเนื่องจากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่ยังมิไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวนรองขอ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหเรียกประชุม ใหบริษัทฯ จัดทํา
หนังสือนัดประชุม โดยระบุ สถานที่ วัน เวลา ผูที่ขอใหเรียกประชุมและเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม และจัดสงใหผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวนแตละราย ตามรายชื่อและที่อยูที่ปรากฏอยูในสมุด
ทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ เพื่อกําหนดสิทธิในการเขารวมประชุมไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม
(4) ในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวน
ซึ่งมีสิทธิในการเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได โดย
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะตองยื่นหนังสือมอบฉันทะตอประธานที่ประชุม หรือผูที่ประธานที่ประชุมมอบหมาย
กอนเริ่มการประชุม
(5) ในการออกเสียงลงคะแนนใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหนวยของใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ถืออยู โดยใบสําคัญแสดงสิทธิหนึ่งหนวยมีหนึ่งเสียง ผูเปนประธานในที่ประชุมไมมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนนอกจากสิทธิที่ตนมีอยูในฐานะผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
(6) ในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดขึ้นโดยบริษัทฯ ใหประธานกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่
ไดรับ
มอบหมายจากประธานกรมการบริษัทฯ ทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิเปนผูจัดประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ลงมติเห็นชอบ
คัดเลือก นอกเหนือไปจากประธานกรรมการหรือบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมาย โดย ทั้งสองกรณีประธานที่
ประชุมไมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด
(7) ในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองประกอบดวยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิ หรือใช
สิทธิไปแลวบางสวน และ/หรือ ผูรับมอบฉันทะมาประชุมไมนอยกวา 25 ราย และถือใบสําคัญแสดงสิทธิรวมกันไดไม
นอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยทั้งหมดของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิ หรือใชสิทธิไปแลวบางสวนจึงจะ
ครบเปนองคประชุม
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ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลว 60 นาที ยังมีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเขารวม
ประชุมยังไมครบเปนองคประชุม ใหถือวาการประชุมเปนอันระงับไป หากการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธินั้นเปน
การเรียกนัดโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ ใหนัดประชุมใหมภายในระยะเวลาไมนอยกวา 7 วัน แตไมเกิน 14 วันนับ
จากวันกําหนดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก และใหบริษัทฯ ดําเนินการจัดสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทุกรายตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไวขางตน ในการประชุมครั้งหลังนี้จะตองมีผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิ และ/หรือ ผูรับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมไมนอยกวา 25 ราย และถือใบสําคัญแสดงสิทธิรวมกันไดไมนอยกวา
รอยละ 20 ของจํานวนหนวยทั้งหมดของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวนจึงถือวาครบ
เปนองคประชุม ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปน
ผูรองขอใหเรียกประชุม หรือในกรณีที่การประชุมซึ่งขาดองคประชุมนี้เปนการประชุมที่ไดเรียกประชุม
เนื่องจากการประชุมในครั้งกอนขาดองคประชุมจะไมมีการเรียกประชุมใหม
(8) มติที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวย
ของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิ หรือใชสิทธิไปแลวบางสวน ณ ขณะนั้น ซึ่งถือโดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไดออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น
(9) มติใดๆ ซึ่งที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดลงมติไปแลวนั้น ใหถือวามีผลผูกพันผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิทุกราย ไมวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธินั้นจะไดเขารวมประชุมดวยหรือไมก็ตาม
(10) บริษัทฯ จะดําเนินการจัดทําและบันทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาบันทึกดังกลาวไวที่สํานักงาน
ใหญของบริษัทฯ ทั้งนี้ ใหถือวารายงานการประชุมเปนหลักฐานอันสมบูรณของกิจการทั้งหลายที่ไดประชุมกันนั้น และ
ใหถือวาการประชุมกิจการที่ประชุมและมติทั้งหลายไดกระทําโดยถูกตอง
(11) ในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทฯ หรือที่ปรึกษา
กฎหมายของบริษัทฯ มีสิทธิที่จะเขารวมประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อแสดงความคิดเห็น หรือใหคําอธิบายในที่
ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิได
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6. ผลบังคับของขอกําหนดสิทธิและกฎหมายที่ใชบังคับ
ขอกําหนดสิทธินี้จะเริ่มมีผลใชบังคับในวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย
โดยขอกําหนดสิทธินี้จะใชบังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีขอความใดๆ ในขอกําหนดสิทธินี้ขัดแยงกับ
กฎหมายหรือประกาศใดๆ ที่มีผลใชบังคับตามกฎหมายกับใบสําคัญแสดงสิทธิ ใหใชขอความตามกฎหมายหรือ
ประกาศดังกลาวบังคับกับใบสําคัญแสดงสิทธิแทนขอความของขอกําหนดสิทธิเฉพาะในสวนที่ขัดแยงกันนั้น
เพื่อเปนหลักฐานแหงการนี้ บริษัทฯ จึงไดลงนามไวเปนสําคัญทายขอกําหนดสิทธิฉบับนี้

ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ .........................................................
ลงชื่อ .........................................................
()
()
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการผูมีอาํ นาจลงนาม
บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
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