บริษทั เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ของบริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ที่ออกและเสนอขายใหแกผูบริหารและพนักงาน
ของบริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทยอย
บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย
จํานวน 28,000,000 หนวย ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2556 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556
และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 ซึ่งเปนการประชุมกอนที่บริษัทฯ
จะแปรสภาพจากบริษัทจํากัดเปนบริษัทมหาชนจํากัด
ในการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกผูบริหารและพนักงานของ
บริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยในครั้งนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแก
ผูบริหารและพนักงานบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย จํานวน 28,000,000 หนวย ซึ่งตามโครงการดังกลาว บริษัทฯ
จะดําเนินการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูบริหารและพนักงานบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยเปน
เวลา 5 ป โดยบริษัทฯ จะดําเนินการตางๆ ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551
เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมตอกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 รวมถึงกฎเกณฑ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไดรับสิทธิตามที่ไดกําหนดไวในขอกําหนดสิทธินี้ โดยบริษัทฯ และผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิจะตองผูกพันตามขอกําหนดสิทธินี้ทุกประการ และใหถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับทราบและเขาใจ
ขอกําหนดตางๆ ในขอกําหนดสิทธินี้เปนอยางดีแลว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดใหมีการเก็บรักษาสําเนาขอกําหนดสิทธินี้
ไว ณ สํานักงานใหญของบริษัทฯ เพื่อใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสําเนาขอกําหนดสิทธิไดในวันและ
เวลาทําการของสถานที่ดังกลาว (ตามแตกรณี)
คําจํากัดความ
คําและขอความตางๆ ที่ใชอยูในขอกําหนดสิทธินี้ ใหมีความหมายดังตอไปนี้
ขอกําหนดสิทธิ

หมายถึง

ข อ กํ า หนดว า ด ว ยสิ ท ธิ แ ละหน า ที่ ข องผู อ อกใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ
และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชู
การ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ที่ออกและเสนอขายใหแกผูบริหาร
และพนั ก งานของบริ ษั ท เกษตรไทย อิ น เตอร เ นชั่ น แนล ชู ก าร คอร
ปอเรชั่ น จํ ากัด (มหาชน) และ/หรือ บริ ษั ท ย อย (รวมถึ งที่ มี ก ารแก ไ ข
เพิ่มเติม (ถามี))

ฝายจัดการ

หมายถึง

ฝายจัดการของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงผูบริหาร และคณะกรรมการของบริษัทฯ

ตลาดหลักทรัพยฯ

หมายถึง

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ตัวแทนรับแจงความ

หมายถึง

บริษัทฯ หรือบุคคลที่บริษัทฯ จะแตงตั้งใหเปนตัวแทนของบริษัทฯ ในการ
เอกสารแนบ 6 หนาที่ 1

บริษทั เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

จํานงในการใชสิทธิ

รับแจงความจํานงในการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

นายทะเบียนของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

บริษัทฯ หรือผูที่ไดรับแตงตั้งโดยชอบใหทําหนาที่เปนนายทะเบียนของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิแทน

บริษัทฯ

หมายถึง

บริ ษั ท เกษตรไทย อิ น เตอร เ นชั่ น แนล ชู ก าร คอร ป อเรชั่ น จํ า กั ด
(มหาชน)

ใบสําคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

ใบสําคัญแสดงสิท ธิ ที่จ ะซื้อหุนสามั ญของบริ ษัท เกษตรไทย อิ นเตอร
เนชั่ น แนล ชู ก าร คอร ป อเรชั่ น จํ า กั ด (มหาชน) ที่ ออกและเสนอขาย
ใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ

ประกาศ ทจ. 32/2551

หมายถึง

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอ
ขายหลั ก ทรั พ ย ที่ อ อกใหม ต อ กรรมการหรื อ พนั ก งาน ลงวั น ที่ 15
ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)

ประกาศ ทจ. 34/2551

หมายถึง

ประกาศคณะกรรมการกํ ากับ ตลาดทุ น ที่ ทจ. 34/2551 เรื่ อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนที่ออก
ใหม แ ละหุ น ที่ อ อกใหม เ พื่ อ รองรั บ ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ลงวั น ที่ 15
ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)

ระยะเวลาการแจงความ
จํานงการใชสิทธิ

หมายถึง

ระยะเวลาที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงคจะใชสิทธิในการซื้อหุน
สามั ญของบริ ษั ท ฯ สามารถแจ งความจํ า นงการใช สิท ธิ ตามใบสํ า คั ญ
แสดงสิทธิไดตามที่ระบุไวในขอ 1.2.3

วันกําหนดการใชสิทธิ

หมายถึง

วันทําการสุดทายของทุกๆ เดือนที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิแตละฉบับได ตามที่ระบุไวในขอ 1.2.1

วันทําการ

หมายถึง

วันทําการของบริษัทฯ

สมุดทะเบียนผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

สมุดทะเบียนหรือแหลงขอมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ
ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ แ ละผู ถื อ ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ เ ก็ บ รั ก ษาโดยนาย
ทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ

สํานักงาน ก.ล.ต.

หมายถึง

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ศูนยรับฝากหลักทรัพย

หมายถึง

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

เอกสารแนบ 6 หนาที่ 2

บริษทั เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

1.

รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิ

1.1

ลักษณะสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออก

ชื่อหลักทรัพย

:

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล
ชูการ คอร ปอเรชั่น จํ ากั ด (มหาชน) ที่ ออกและเสนอขายใหแ กผู บริหารและ
พนักงานของบริษัทฯ (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”)

ประเภท/ชนิด

:

ระบุชื่อผูถือและโอนเปลี่ยนมือไมได เวนแตโอนตามขอ 1.2.4 และขอ 5

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

5 ป นับแตวันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังการออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไมขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ และจะเสนอ
ขายหุนรองรับใหแลวเสร็จตามอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ

จํ า นวนใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ :
เสนอขาย

ไมเกิน 28,000,000 หนวย

จํ า นวนหุ น สามั ญ ที่ จั ด สรรไว :
เพื่อรองรับการใชสิทธิ

ไมเกิน 28,000,000 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) ซึ่งคิดเปนรอยละ 0.7
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุนใหแกประชาชนเปนครั้งแรก และการใชสิทธิของใบสําคัญแสดง
สิทธิที่ออกใหแกผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยในครั้งนี้

วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

วัน ที่ กํา หนดโดยฝายจั ด การ ทั้ งนี้ ต องเป น วั นที่ ภายหลังจากที่ บริษั ท ฯ แปร
สภาพจากบริษัทจํากัดเปนบริษัทมหาชนจํากัด และไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผู
ถือหุนแลว

ลักษณะการเสนอขาย

:

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เพื่อเสนอขายใหแกผูบริหาร
และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย โดยมอบหมายใหฝายจัดการเปน
ผูพิจารณาจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่ที่
ประชุมผูถือหุนกําหนด

ราคาเสนอขายตอหนวย

:

0 บาท (ศูนยบาท)

อัตราการใชสิทธิ

:

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน เวนแตกรณีมีการปรับ
อัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่จะกําหนดในขอกําหนดสิทธิและ
เงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ

ราคาการใชสิทธิ

:

เทากับราคาเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนเปนครั้งแรก (IPO Price)

ระยะเวลาการเสนอขาย

:

บริษัทฯ จะตองเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 1 ปนับแตวันที่ที่
ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2556 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.
2556 อนุมัติใหบริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ

วิธีการจัดสรร

:

จัด สรรโดยตรงให กับผูบริ หารและพนักงานของบริ ษัทฯ ที่ มีคุ ณสมบัติ ต ามที่
เอกสารแนบ 6 หนาที่ 3

บริษทั เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

กําหนดในสรุปสาระสําคัญของการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแก
ผูบริหารและพนักงาน บริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย
เหตุในการตองออกหุนใหมเพื่อ :
รองรับการเปลี่ยนแปลงการใช
สิทธิ

เมื่ อ มี ก ารดํ า เนิ น การปรั บ ราคาการใช สิ ท ธิ ต ามเงื่ อ นไขการปรั บ สิ ท ธิ ต ามที่
กําหนดในขอกําหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเปนเหตุการณ
ที่กําหนดไวตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.

สิ ท ธิ แ ละประโยชน อ ย า งอื่ น :
นอกจากสิ ท ธิ แ ละประโยชน
ตามปกติของหุนสามัญ

-ไมมี-

ตลาดรองของใบสํ า คั ญ แสดง :
สิทธิ

บริษัทฯ จะไมนําใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพย
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ

ตลาดรองของหุ น สามั ญ ที่ เ กิ ด :
จากการใช สิ ท ธิ ต ามใบสํ า คั ญ
แสดงสิทธิ

บริษัทฯ จะนําหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดง
สิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ

1.2 การใชสิทธิและเงื่อนไขการใชสิทธิ
1.2.1 วันกําหนดการใชสิทธิ
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ไดในทุกวันทําการสุดทายของเดือนเมื่อ
ครบระยะเวลา 4 ป 6 เดือน นับแตวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย จะ
ตรงกับระยะเวลา 5 วันทําการกอนวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ป นับแตวันที่บริษัทฯ ไดออก
และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
1.2.2 การใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
เวนแต ในกรณีที่ผูบริหารและพนักงานไมสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดดังที่กําหนดไวในขอ
1.2.4
ผู ถื อ ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ส ามารถที่ จ ะใช สิ ท ธิ ใ นการซื้ อ หุ น สามั ญ ที่ อ อกใหม ข องบริ ษั ท ฯ เมื่ อ ครบ
ระยะเวลา 4 ป 6 เดือน นับแตวันที่บริษัทฯ ไดออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามขอ 1.2.1 วัน
กําหนดการใชสิทธิ
1.2.3 ระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิ
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงคที่จะใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ จะตองแจงความจํานงใน
การใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ในระหวางเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ภายใน 5 วันทํา
การกอนวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง ในกรณีที่วันกําหนดการใชสิทธิตรงกับวันหยุดทําการของ
บริษัทฯ ใหเลื่อนวันกําหนดการใชสิทธิดังกลาวเปนวันทําการสุดทายกอนหนาวันกําหนดการใชสิทธิครั้ง
ดังกลาว (ตอไปนี้เรียกวา “ระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิ”) ยกเวนการแสดงความจํานง
เอกสารแนบ 6 หนาที่ 4

บริษทั เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ในการใชสิทธิครั้งสุดทาย ใหแสดงความจํานงในการใชสิทธิในระหวาง 15 วันทําการกอนวันกําหนดการ
ใชสิทธิครั้งสุดทาย (ตอไปนี้เรียกวา “ระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทาย”)
บริษัทฯ จะแจงขาวเตือน และรายละเอียดเพิ่มเติม (หากมี) เกี่ยวกับระยะเวลาการแจงความจํานงในการใช
สิทธิ ระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทาย อัตราการใชสิทธิ ราคาการใชสิทธิ ระยะเวลา
การใชสิทธิ รายละเอียดบัญชีธนาคารเพื่อการจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ และสถานที่ที่ติดตอในการใช
สิทธิ โดยวิธีติดประกาศ ณ สํานักงานใหญของบริษัทฯ หรือทําเปนหนังสือจัดสงตามหนวยงานที่ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิสังกัดอยู หรือสงเปนจดหมายอิเล็กทรอนิคสใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบอยางนอย
7 วันทําการกอนระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิในแตละครั้ง
สําหรับวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย บริษัทฯ จะสงรายละเอียดดังกลาวใหกับผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
โดยทํ า เป น หนั ง สื อ จั ด ส ง ตามหน ว ยงานที่ ผู ถื อ ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ สั ง กั ด อยู ห รื อ ส ง เป น จดหมาย
อิเล็กทรอนิคสลวงหนา 15 วันทําการกอนระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทายดวย
1.2.4 เงื่อนไขในการใชสิทธิ

1.2.4.1 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองมีสถานะเปนผูบริหารและพนักงานในวันกําหนดการใชสิทธิ
นั้นๆ ยกเวนในกรณีที่ระบุในขอ 1.2.4.2
1.2.4.2 กรณีที่ไดรับยกเวนมีดังนี้
(ก) ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิพนสภาพการเปนผูบริหารและพนักงาน เนื่องจากถึงแก
กรรม สาบสูญ เจ็บปวยอยางรายแรง หรือทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติงานไดอีกตอไป
หรือเหตุอื่นใดที่ฝายจัดการพิจารณาเห็นสมควรใหบุคคลดังกลาว หรือทายาท หรือผูพิทักษ
หรือ ผูอนุบาลของบุคคลดังกลาว สามารถใชสิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิแทน
ผูบริหารและพนักงานดังกลาวไดจนครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับจัดสรรนั้น
(ข) กรณีที่พนสภาพจากการเปนผูบริหารและพนักงานเนื่องจากการเกษียณอายุ สามารถใชสิทธิ
ซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไดจนครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการ
จัดสรร
(ค) กรณีที่พนสภาพจากการเปนผูบริหารและพนักงาน เนื่องจากการถูกเลิกจางหรือปลดออก
โดยไมมีความผิดหรือการพนสภาพการเปนผูบริหารและพนักงานซึ่งเปนผลเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงอํานาจการควบคุมในบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ใหอยูในดุลยพินิจของฝายจัดการ
ในการกําหนดใหมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ผูบริหารหรือพนักงานไดรับตามที่
เห็นสมควรและเหมาะสมเปนรายกรณีไป

1.2.4.3 เวนแตฝายจัดการจะกําหนดเปนอยางอื่น ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิพนสภาพจาก
การเปนผูบริหารและพนักงานเนื่องจากการลาออก หรือถูกไลออก หรือถูกเลิกจาง หรือ
ปลดออกโดยมีความผิด ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไมสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิที่ไดรับจัดสรรอีก และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตองคืนใบสําคัญแสดงสิทธิในสวนที่ยัง
เอกสารแนบ 6 หนาที่ 5

บริษทั เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ไมไดใชสิทธิทั้งหมดที่ถืออยูใหแกบริษัทฯ โดยทันที เพื่อใหฝายจัดการนําไปจัดสรรใหแก
ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ /หรือบริษัทยอยรายอื่นตามความเหมาะสมตอไป
1.2.4.4 หากผูบริหารและพนักงานไมใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใชสิทธิไม
ครบถวนและใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวครบอายุตามที่กําหนดแลว ใหถือวาผูบริหารและ
พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยสละสิทธิการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่
เหลือดังกลาว โดยผูบริหารและพนักงานดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายใดๆ จาก
บริษัทฯ
1.2.4.5 ฝายจัดการมีอํานาจโดยสมบูรณ ในการพิจารณากําหนดหรือแกไขเงื่อนไขในการใชสิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งอาจแตกตางไปจากที่ไดระบุมาขางตนได
1.2.5 นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
24 อาคารเอกผล ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท
Website
E-mail

0-2692-0869-73
www.ktisgroup.com
cs@ktisgroup.com

นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบตอการปดสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งใน
สมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองประกอบดวยชื่อเต็ม สัญชาติ และที่อยูของผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามที่นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิจะกําหนด ในกรณีขอมูล
ไมตรงกัน บริษัทฯ จะถือวาสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนขอมูลที่ถูกตอง
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีหนาที่ในการแจงการเปลี่ยนแปลงหรือขอผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึก
ในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิจะเปลี่ยนแปลงหรือแกไข
ขอผิดพลาดดังกลาว
1.2.6 สถานที่ที่ติดตอในการใชสิทธิ
บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
24 อาคารเอกผล ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

1.2.7

โทรศัพท

0-2692-0869-73

โทรสาร

0-2246-9125

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถรับแบบฟอรมใบแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ และแจงความ
จํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดที่บริษัทฯ โดยจะตองแจงความจํานงในการใชสิทธิตามระยะเวลาการแจง
ความจํานงในการใชสิทธิตามที่ระบุในขอ 1.2.3 ขางตน
เอกสารแนบ 6 หนาที่ 6

บริษทั เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจงความจํานงใน
การใชสิทธิ โดยดําเนินการและยื่นเอกสารแจงความจํานงการใชสิทธิในวันกําหนดการใชสิทธิครั้งนั้น ๆ
ดังนี้
(ก) ยื่ นแบบฟอร มใบแจ งความจํ านงการใชสิ ทธิ ซื้ อหุ นสามั ญที่ ได กรอกข อความถู กต องชั ดเจนและ
ครบถวนทุกรายการพรอมลงนามโดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกบริษัทฯ ในชวงระยะเวลาการแจง
ความจํานงในการใชสิทธิ
(ข) นําสงใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํานวนที่ระบุในแบบฟอรมใบแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
ใหแกบริษัทฯ
(ค) ชําระเงินตามจํานวนในการใชสิทธิตามที่ระบุในแบบฟอรมใบแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุน
สามัญใหแกบริษัทฯ โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะตองชําระดวย
วิธีการดังนี้
(1) โอนเงินเขาบัญชี “บมจ .เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น เพื่อ
การจองซื้อและใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ” หรือ
(2) ชําระเปนแคชเชียรเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจาย “บมจ. เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล
ชูการ คอรปอเรชั่น เพื่อการจองซื้อและใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ” โดยการ
ลงวันที่สั่งจาย จะตองลงวันที่ไมเกินวันกอนวันกําหนดการใชสิทธิแตละครั้ง และขีด
ครอมเฉพาะสั่งจาย
หรือ จะชําระโดยวิธีการอื่นใดตามแตที่บริษัทฯ จะเปนผูกําหนดและแจงใหทราบตอไป
(ง) หลักฐานประกอบการใชสิทธิ
1) บุคคลธรรมดา
สัญชาติไทย

: สํา เนาบั ต รประจํา ตั ว ประชาชนที่ ยั ง ไม ห มดอายุ (ในกรณี ที่มี ก าร
เปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทําใหชื่อ/ชื่อสกุลไมตรงกับใบสําคัญแสดงสิทธิ
ใหแนบเอกสารที่ออกโดยหนวยงานราชการ เชน ทะเบียนสมรส ใบ
หยา ใบแจงเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เปนตน) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

2) บุคคลธรรมดา
: สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ พรอมรับรอง
ซึ่งเปนคนตางดาว
สําเนาถูกตอง
ทั้ งนี้ หากผู ถื อใบสํ าคั ญแสดงสิ ทธิ ไ ม ส ง มอบหลั ก ฐานประกอบการใช สิ ท ธิ ต ามที่ ก ล า วข า งต น
บริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจงความจํานงในการใชสิทธิ (ถามี) ขอสงวนสิทธิที่จะถือวาผูถือใบสําคัญ
แสดงสิ ท ธิ ไ ม ป ระสงค จ ะใช สิ ท ธิ ต ามใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ใ นครั้ ง นั้ น ๆ อย า งไรก็ ต าม
บริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจงความจํานงในการใชสิทธิ (ถามี) สามารถใชดุลยพินิจในการพิจารณา
ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดตามความเหมาะสม
(จ) ในกรณีที่มีการมอบอํานาจใหผูอื่นกระทําการแทน ตองแนบหนังสือมอบอํานาจใหกระทําการแทน
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พรอมติดอากรแสตมป
(ฉ) ผู ถื อ ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ จ ะต อ งเป น ผู รั บ ผิ ดชอบค า อากรแสตมป หรื อ ภาษี อื่ น ใด (ถ า มี ) ตาม
บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร หรือขอบังคับ หรือกฎหมายตางๆ ที่ใชบังคับกับการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
(ช) สํ า หรั บ เงิ น ค า ภาษี เ งิ น ได บุค คลธรรมดาที่ ผู ใ ช สิ ท ธิ ซื้ อ หุ น สามั ญ ตามใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ต อ ง
รับภาระจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะคํานวณโดยประมาณการ
จากราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ ลบดวยราคาการใชสิทธิ ทั้งนี้ การคํานวณราคาตลาด
ของหุนสามัญของบริษัทฯ จะถูกกําหนดตามแนวทางที่กรมสรรพากรกําหนด ดังนี้
 หากหุนสามัญของบริษัทฯ มีราคาขายใหกับประชาชน ใหถือวาราคาตลาดของหุนสามัญ
ของบริษัทฯ เทากับราคาขายใหกับประชาชน
 หากหุนสามัญของบริษัทฯ ไมมีราคาขายใหกับประชาชนทั่วไป ใหถือวาราคาตลาดของ
หุนสามัญของบริษัทฯ เทากับราคาเฉลี่ยของหุนสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยฯ
ในเดือนที่ผูใชสิทธิไดรับกรรมสิทธิ์ในหุน
ผูใชสิทธิตองชําระเงินคาภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จายพรอมกับการชําระเงินตามจํานวน
การใชสิทธิที่ระบุในขอ (ค) ขางตน โดยบริษัทฯ จะแจงจํานวนเงินคาภาษีจากการประมาณการให
ผูใชสิทธิทราบลวงหนาไมนอยกวา 2 วันทําการกอนวันที่ใชสิทธิ และบริษัทฯ จะคํานวณภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดาที่เกิดขึ้นจริงของผูใชสิทธิแตละรายตามที่กลาวขางตน โดยบริษัทฯ จะปรับปรุง
รายการภาษีที่เกิดขึ้นจริง และภาษีจากการประมาณการของผูใชสิทธิแตละรายเพื่อนําสงภาษี
ดังกลาวตอกรมสรรพากรตอไป ทั้งนี้เมื่อถึงสิ้นป บริษัทฯ จะออกใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
ให แ ก ผู ใ ช สิ ท ธิ แ ต ล ะราย และผู ใ ช สิ ท ธิ แ ต ล ะรายต อ งคํ า นวณภาษี เ งิ น ได บุ ค คลธรรมดาตาม
ขอกําหนดของกรมสรรพากร และกฎหมายที่เกี่ยวของ
ในกรณีที่เงินประมาณการคาภาษีที่ผูใชสิทธิซื้อหุนสามัญชําระใหแกบริษัทฯ มีจํานวนไมเพียงพอ
ตอจํานวนภาษีที่บริษัทฯ ตองหักภาษี ณ ที่จายที่บริษัทฯ คํานวณได ผูใชสิทธิจะตองนําเงินคา
ภาษี เพิ่ มเติ ม มาชํ าระใหค รบถ ว นภายใน 3 วั นทํา การนั บ แต วัน ที่ บริ ษัท ฯ บอกกล า วให ชํ า ระ
เพิ่มเติม ในกรณีที่เงินคาภาษีหัก ณ ที่จายที่บริษัทฯ คํานวณไดต่ํากวาเงินประมาณการคาภาษี
บริษั ทฯ จะสงเงินประมาณการคา ภาษีสวนเกินใหแ กผูใ ชสิทธิภายใน 3 วันทํ าการนับแต วัน ที่
บริษัทฯ แจงใหทราบโดยไมมีดอกเบี้ย
1.2.8 จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะตองเปนจํานวนเต็มเทานั้น โดยอัตรา
การใชสิทธิเทากับใบสําคัญแสดงสิทธิหนึ่งหนวยตอหุนสามัญหนึ่งหุน เวนแตกรณีมีการปรับอัตราการใช
สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไวในขอ 3.
1.2.9 หากบริษัทฯ ไดรับหลักฐานใบสําคัญแสดงสิทธิไมครบถวนหรือไมถูกตอง หรือจํานวนเงินที่บริษัทฯ
และ/หรือ ตัวแทนรับแจงความจํานงในการใชสิทธิ ไดรับชําระไมครบตามจํานวนที่ระบุไวในแบบฟอรม
ใบแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ หรือบริษัทฯ ตรวจสอบไดวาขอความที่ผูถือใบสําคัญแสดง
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สิทธิกรอกลงในแบบฟอรมใบแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญนั้นไมครบถวนหรือไมถูกตอง หรือ
ติดอากรแสตมป (ถามี) ไมครบถวนถูกตองตามขอบังคับและกฎหมายตางๆ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
จะตองทําการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิ หากผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิไมทําการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาดังกลาว บริษัทฯ จะถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
แสดงเจตนายกเลิกการใชสิทธิซื้อหุนสามัญในครั้งนั้นๆ โดยบริษัทฯ จะจัดสงเงินที่ไดรับและใบสําคัญ
แสดงสิทธิคืนใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิ ทั้งนี้ ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญใหมไดในวันกําหนดการใชสิทธิครั้ง
ตอไป เวนแต การใชสิทธิครั้งนั้นจะเปนการใชสิทธิครั้งสุดทายใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิ้น
สภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายอื่นใดไมวาใน
กรณีใดๆ
อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิชําระจํานวนเงินในการใชสิทธิไมครบถวนหรือมีการ
ชําระเงินเกินจํานวนในการใชสิทธิ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะดําเนินการประการใดประการหนึ่งตอไปนี้ ตามที่
บริษัทฯ จะเห็นสมควร
(ก)

ถือวาการแจงความจํานงในการใชสิทธิครั้งนั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ หรือ

(ข)

ถือวาการแจงความจํานงในการใชสิทธิมีจํานวนเทากับ (1) จํานวนหุนสามัญที่พึงจะไดรับตาม
สิทธิ หรือ (2) จํานวนหุนสามัญที่พึงไดรับตามจํานวนเงินในการใชสิทธิ ซึ่งบริษัทฯ ไดรับชําระ
ไวจริงตามราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิในขณะนั้น (แลวแตจํานวนใดจะนอยกวา) หรือ

(ค)

ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิชําระเงินเพิ่มเติมตามจํานวนที่ประสงคจะใชสิทธิใหครบถวนภายใน
ระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิ หากบริษัทฯ ไมไดรับเงินครบตามจํานวนการใช
สิทธิภายในระยะเวลาดังกลาว ใหถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใชสิทธิ
ซื้อหุนสามัญในครั้งนั้นๆ เฉพาะสวนที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิชําระจํานวนเงินในการใชสิทธิไม
ครบถวน และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดใหมใน
วันกําหนดการใชสิทธิครั้งตอไป เวนแตเปนการใชสิทธิครั้งสุดทายใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธิ
นั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ

ทั้งนี้ ในการใชสิทธิครั้งสุดทาย บริษัทฯ จะดําเนินการประการใดประการหนึ่งตามขอ (ข) หรือ (ค)
เทานั้น
ในกรณี ต ามข อ (ข) หรื อ (ค) บริ ษัท ฯ จะส งเงิ น ที่ เหลื อ จากการใช สิท ธิห รื อ เงิน ที่ ไ ด รั บ ไว โ ดยไมมี
ดอกเบี้ยคืนใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิ ทั้งนี้ ตามวิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดโดยบริษัทฯ
1.2.10 ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิเปนจํานวนมากกวาจํานวนที่ประสงคจะใช
สิทธิ บริษัทฯ จะสงใบสําคัญแสดงสิทธิใบใหม โดยมีจํานวนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ลดลงใหแกผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว ภายใน 15 วันนับจากวันใชสิทธินั้น ๆ และจะทําการยกเลิกใบสําคัญแสดง
สิทธิใบเกา
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1.2.11 จํ า นวนหุ น สามั ญ ที่ อ อกให เ มื่ อ มี ก ารใช สิ ท ธิ จ ะคํ า นวณโดยการนํ า จํ า นวนเงิ น ในการใช สิ ท ธิ ซึ่ ง
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดชําระตามที่กลาวมาขางตน หารดวยราคาการใชสิทธิ โดยบริษัทฯ จะออกหุน
สามัญเปนจํานวนเต็มไมเกินจํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิคูณดวยอัตราการใชสิทธิ หากมีการ
ปรับราคาการใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิ แลวทําใหมีเศษหุนเหลืออยูจากการคํานวณดังกลาว
บริษัทฯ จะไมนําเศษหุนดังกลาวมาคิดคํานวณและจะชําระเงินที่เหลือจากการใชสิทธิดังกลาวโดยไมมี
ดอกเบี้ยคืนใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิ ทั้งนี้ ตามวิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดโดยบริษัทฯ
1.2.12 เมื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจงความจํานง
การใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามขอ 1.2.7 อยางครบถวนถูกตอง กลาวคือ ไดสงมอบทั้งใบสําคัญแสดงสิทธิ
และแบบฟอรมใบแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ พรอมหลักฐานประกอบการใชสิทธิ และชําระ
เงินในการใชสิทธิถูกตองและครบถวนสมบูรณ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไมสามารถเพิกถอนการใช
สิทธิได เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากบริษัทฯ
1.2.13 เมื่อพนระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทายแลว แตผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิยังมิได
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจงความจํานงการใชสิทธิตามขอ 1.2.7 อยางครบถวน ใหถือวาใบสําคัญแสดง
สิทธินั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะใชสิทธิไมไดอีก
1.2.14 บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวของบริษัทฯ ตอกระทรวงพาณิชยตามจํานวนหุน
สามัญที่ออกใหมตามการใชสิทธิภายใน 14 วันนับแตวันกําหนดการใชสิทธิ และบริษัทฯ จะดําเนินการ
ใหนายทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ จดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดใชสิทธินั้นเขาเปนผูถือหุน
สามัญของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผูถือหุนตามจํานวนหุนสามัญที่คํานวณไดจากการใชสิทธิ
บริษัทฯ จะดําเนินการยื่นคําขอใหรับหุนสามัญที่ออกเนื่องจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้ อ หุ น สามั ญ เป น หลัก ทรั พ ย จ ดทะเบี ยนเข าซื้ อ ขายในตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ ภายใน 30 วั น นั บ แต วั น
กําหนดการใชสิทธิ
1.2.15 ในกรณีที่หุนสามัญที่สํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิไมเพียงพอ บริษัทฯ จะดําเนินการชดใชคาเสียหาย
ที่เกิดขึ้นใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมสามารถใชสิทธิไดตามขอ 4.
2.

การแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิ

2.1

การแกไขในสวนที่เปนประโยชนตอผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจงหรือที่ตองดําเนินการให
เปนไปตามกฎหมาย

การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิในเรื่องที่เห็นไดวาจะเปนประโยชนตอผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยชัด
แจ ง หรื อ ในส ว นซึ่ ง ไม ทํ า ให สิ ท ธิ ข องผู ถื อ ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ด อ ยลง หรื อ เพื่ อ ให เ ป น ไปตามบทบั ญ ญั ติ ห รื อ
หลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ กฎระเบียบ
หรือขอบังคับ หรือคําสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือขอบังคับของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวของ ใหบริษัทฯ
กระทําไดโดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
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2.2

การแกไขเพิ่มเติมในกรณีอื่น

เวนแตเปนกรณีการแกไขเปลี่ยนแปลงตามขอ 2.1 ขางตน การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิไมวาในขอ
ใด ๆ จะตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากบริษัทฯ และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปน
จํานวนรวมกันไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อใหความ
ยินยอมไวเปนหลักฐานในหนังสือฉบับเดียวกันหรือหลายฉบับโดยใหหนังสือฉบับดังกลาวไวเปนหลักฐานที่บริษัทฯ
การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิดังกลาวจะมีผลผูกพันบริษัทฯ และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทุกรายนับ
แตวันที่บริษัทฯ และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิใหความยินยอมเปนหนังสือครบตามจํานวนตามที่กําหนดขางตน
2.3

เงื่อนไขในการดําเนินการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิ

การแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข อ กํ า หนดสิ ท ธิ ไ ม ว า ในกรณี ใ ด ๆ จะต อ งไม ขั ด หรื อ แย งกั บ ข อ กํ า หนดตามประกาศ
ทจ. 32/2551 และประกาศ ทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑใด ๆ ของสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งที่จะมีการแกไขเพิ่มเติม
ภายหลัง เวนแตจะไดรับการผอนผัน
บริษัทฯ จะจัดสงขอกําหนดสิทธิที่แกไขเพิ่มเติมใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเมื่อไดรับการรองขอภายใน 15
วันนับแตวันที่ไดรับการรองขอเปนหนังสือจากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และจะจัดใหมีการเก็บรักษาสําเนาขอกําหนด
สิทธิที่แกไขเพิ่มเติม ณ สํานักงานใหญของบริษัทฯ หรือสํานักงานใหญของตัวแทนรับแจงความจํานงในการใชสิทธิ
(ถามี) เพื่อใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสําเนาขอกําหนดสิทธิที่แกไขเพิ่มเติมไดในวันและเวลาทําการ
ของสถานที่ดังกลาว (แลวแตกรณี)
2.4

การแจงขอกําหนดสิทธิที่แกไขเปลี่ยนแปลง

บริษัทฯ จะจะแจงใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบผานระบบการเผยแพรขอมูล
(ELCID)
ของ
ตลาดหลักทรัพย (ในกรณีที่เปนบริษัทจดทะเบียนแลว) โดยทันที ณ วันที่มีการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิ และจะ
จัดสงขอกําหนดสิทธิที่แกไขเพิ่มเติมใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเมื่อไดรับการรองขอภายใน 15 วันนับจากวันที่มี
การรองขอ โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจงความประสงคที่จะขอรับขอกําหนดสิทธิที่แกไขเพิ่มเติมตอ
บริษัทฯ ตามที่อยูที่ปรากฏในหัวขอ 1.2.5 นอกจากนั้น บริษัทฯ จะจัดสงขอกําหนดสิทธิที่แกไขเพิ่มเติมให
สํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแตวันที่มีการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิ
3.

เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ จะดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญตลอดอายุของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งดังตอไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อรักษาผลประโยชนตอบแทนของผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมใหนอยไปกวาเดิม
(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทฯ อันเปนผลมาจากการรวมหุนหรือ
แบงแยกหุน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต
วันที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัท

เอกสารแนบ 6 หนาที่ 11

บริษทั เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

1) ราคาการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Price 1 = Price 0 x Par 1
Par 0
2) อัตราการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Ratio 1 = Ratio 0 x Par 0
Par 1
โดยที่

(ข)

Price 1

คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0

คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1

คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0

คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง

Par 1

คือ มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง

Par 0

คือ มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญกอนการเปลี่ยนแปลง

เมื่อบริษัทฯ ไดเสนอขายหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลใน
วงจํากัดในราคาสุทธิตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหมคํานวณไดต่ํากวารอยละ 90 ของ “ราคาตลาด
ตอหุนของหุนสามัญของบริษัทฯ”
การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญ
จะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหม สําหรับกรณีที่เปนการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม
(Right Offering) หรือวันแรกที่ตลาดหลักทรัพยฯ ขึ้นเครื่องหมาย XR และ/หรือวันแรกของการเสนอ
ขายหุนสามัญที่ออกใหมกรณีที่เปนการเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เปนการเสนอ
ขายใหแกบุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี
“ราคาสุทธิตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหม” คํานวณไดจากจํานวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัทฯ จะไดรับ
จากการเสนอขายหุนสามัญ หักดวยคาใชจายที่เกิดจากการออกหลักทรัพยนั้น (ถามี) หารดวยจํานวน
หุนสามัญที่ออกใหมทั้งหมด
“ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัทฯ” หมายถึง มูลคาการซื้อขายหุนสามัญของบริษัทฯทั้งหมด
หารดวยจํานวนหุนสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพยฯ ในระหวางระยะเวลา 5
วันทําการ (วันที่เปดทําการซื้อขายของตลาดหลักทรัพยฯ) ติดตอกัน กอนวันที่ใชในการคํานวณ
“วันที่ใชในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญที่
ออกใหม สําหรับกรณีที่เปนการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม (Right Offering) หรือวันแรกที่ตลาด
หลักทรัพยฯ ขึ้นเครื่องหมาย XR และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหม สําหรับ
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กรณี ที่เป นการเสนอขายใหแก ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป นการเสนอขายใหแกบุคคลใน
วงจํากัด แลวแตกรณี
ในกรณีที่ไมสามารถหา “ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัทฯ” เนื่องจากหุนสามัญไมมีการ
ซื้อขายในชวงเวลาดังกลาวบริษัทฯ จะดําเนินการกําหนดราคายุติธรรมเพื่อใชในการคํานวณแทน
อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุนสามัญพรอมกันมากกวา 1 ราคาเสนอขาย ภายใตเงื่อนไขที่ตองจองซื้อ
ดวยกัน ใหใชราคาเสนอขายทุกราคามาคํานวณราคาสุทธิตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหม แตในกรณีที่การ
เสนอขายดังกลาวไมอยูภายใตเงื่อนไขที่จะตองจองซื้อดวยกัน ใหนําเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ํากวารอยละ
90 ของ “ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัทฯ” มาคํานวณการเปลี่ยนแปลงเทานั้น
1) ราคาการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BY]
[MP x (A + B)]
2) อัตราการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP x (A + B)]
[(A x MP) + BY]
โดยที่
Price 1

คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0

คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1

คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0

คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง

MP

คือ “ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัทฯ”

A

คือ จํานวนหุนสามัญที่ไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อ
สิทธิในการจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหม กรณีเสนอขายหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิม และ/
หรือวันกอนวันแรกของการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหม กรณีเสนอขายหุนสามัญใหแก
ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายหุนสามัญใหแกบุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี

B

คือ จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมทั้งการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมและ/หรือ เสนอขาย
ใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด

BY

คือ จํานวนเงินที่ไดรับหักดวยคาใชจาย (ถามี) จากหุนสามัญที่ออกใหมทั้งการเสนอขาย
ใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายใหแก
บุคคลในวงจํากัด
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(ค)

เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือ
บุคคลในวงจํากัด โดยที่หลักทรัพยนั้นใหสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิใน
การซื้อหุนสามัญ (เชน หุนกูแปลงสภาพ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิ
ตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหมเพื่อรองรับสิทธิดังกลาวต่ํากวารอยละ 90 ของ “ราคาตลาดตอหุน
ของหุนสามัญของบริษัทฯ”
การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญ
ไมไดรับสิทธิการจองซื้อหลักทรัพยที่ออกใหมใดๆ ขางตนที่ใหสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเปนหุน
สามัญ หรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญ สําหรับกรณีที่เปนการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม (Right
Offering) หรือวันแรกที่ตลาดหลักทรัพยฯ ขึ้นเครื่องหมาย XR และ/หรือวันแรกของการเสนอขาย
หลักทรัพยออกใหมใดๆ ที่ใหสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการซื้อหุน
สามัญ กรณีที่เปนการเสนอขายใหแก ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เปนการเสนอขายใหแกบุคคล
ในวงจํากัด แลวแตกรณี
“ราคาสุทธิตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหมเพื่อรองรับสิทธิ” คํานวณไดจากจํานวนเงินที่บริษัทฯ จะ
ไดรับจากการขายหลักทรัพยที่ใหสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการซื้อหุน
สามัญ รวมกับเงินที่จะไดรับจากการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเปนหุนสามัญ หรือใชสิทธิซื้อหุนสามัญนั้น
หักดวยคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพยนั้น แลวหารดวยจํานวนหุนสามัญทั้งสิ้นที่ตองออก
ใหมเพื่อรองรับการใชสิทธินั้น
“ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัทฯ” ใหใชและมีความหมายเชนเดียวกับรายละเอียดใน
ขอ (ข) ขางตน
“วันที่ใชในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย
ออกใหมใดๆ ที่ใหสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญสําหรับ
กรณีที่เปนการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหม
ใดๆ ที่ใหสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญสําหรับกรณีที่
เปนการเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เปนการเสนอขาย ใหแกบุคคลในวงจํากัด
แลวแตกรณี
1) ราคาการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BY]
[MP x (A + B)]
2) อัตราการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP x (A + B)]
[(A x MP) + BY]
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โดยที่
Price 1

คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0

คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1

คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0

คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง

MP

คือ

A

(ง)

“ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัทฯ”

คือ จํานวนหุนสามัญที่ไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนปดสมุดทะเบียนผูถือหุน
เพื่อสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพยที่ออกใหมที่ใหสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเปน
หุนสามัญ หรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญ กรณีเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/
หรือ วันกอนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมที่ใหสิทธิที่จะแปลง
สภาพ/เปลี่ยนเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญ กรณีเสนอขายใหแก
ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี

B

คือ

จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมเพื่อรองรับการใชสิทธิของหลักทรัพยใดๆ ที่ใหสิทธิที่จะ
แปลงสภาพ/เปลี่ยนเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญตามที่เสนอขาย
ใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขาย
ใหแกบุคคลในวงจํากัด

BY

คือ

จํานวนเงินที่ไดรับหักดวยคาใชจาย (ถามี) จากการออกหลักทรัพยใดๆ ที่ใหสิทธิที่
จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญ สําหรับการ
เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือ
เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด รวมกับเงินที่จะไดรับจากการใชสิทธิแปลงสภาพ/
เปลี่ยนเปนหุนสามัญ หรือใชสิทธิซื้อหุนสามัญ

เมื่ อ บริ ษั ท ฯ จ า ยป น ผลทั้ ง หมดหรื อ บางส ว นเป น หุ น สามั ญ ให แ ก ผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง การ
เปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะ
ไมมีสิทธิรับหุนปนผล หรือวันแรกที่ตลาดหลักทรัพยฯ ขึ้นเครื่องหมาย XD
1) ราคาการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Price 1 = Price 0 x A
(A + B)
2) อัตราการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Ratio 1 = Ratio 0 x (A + B)
A
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โดยที่

(จ)

Price 1

คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0

คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1

คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0

คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง

A

คือ

จํานวนหุนสามัญที่ไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนปดสมุดทะเบียนผูถือหุน
เพื่อสิทธิในการรับหุนปนผล

B

คือ

จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมในรูปแบบของหุนสามัญปนผล

เมื่อบริษัทฯ จายเงินปนผลเปนเงินเกินกวาอัตรารอยละ 110 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของ
บริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหวางอายุของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต
วันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมมีสิทธิรับเงินปนผล หรือวันแรกที่ตลาดหลักทรัพยฯ ขึ้นเครื่องหมาย XD
อัตรารอยละของเงินปนผลที่จายใหกับผูถือหุนคํานวณโดยนําเงินปนผลที่จายออกจริงจากผลการ
ดําเนินงานในแตละรอบระยะเวลาบัญชี หารดวยกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหัก
ภาษีเงินไดของผลการดําเนินงานของรอบระยะบัญชีปเดียวกัน
วันที่ใชในการคํานวณ หมายถึง วันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในเงินปนผล หรือวันแรกที่
ตลาดหลักทรัพยฯ ขึ้นเครื่องหมาย XD
1) ราคาการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Price 1 = Price 0 x [MP – (D – R)]
MP
2) อัตราการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Ratio 1 = Ratio 0 x MP
MP – (D-R)
โดยที่
Price 1

คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0

คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1

คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0

คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง

MP

คือ

“ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัทฯ”*
เอกสารแนบ 6 หนาที่ 16

บริษทั เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

D

คือ

เงินปนผลตอหุนที่จายแกผูถือหุน

R

คือ

เงินปนผลตอหุนที่จายหากนํากําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหัก
ภาษีเงินไดในอัตรารอยละ 110 มาคํานวณจากจํานวนหุนทั้งหมดที่มีสิทธิไดรับเงิน
ปนผล

*“ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัทฯ” ใหใชและมีความหมายเชนเดียวกับรายละเอียดใน
ขอ (ข)
(ฉ)

ในกรณีที่มีเหตุการณใดๆ อันทําใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชนอันพึงได โดยที่
เหตุการณใดๆ นั้นไมไดกําหนดอยูในขอ (ก) – (จ) คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาเพื่อกําหนดการ
เปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิใหม (หรือปรับจํานวนหนวยใบสําคัญแสดง
สิทธิแทนอัตราการใชสิทธิ) อยางเปนธรรม โดยไมทําใหสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดอยไป
กวาเดิม ทั้งนี้ใหถือวาผลการพิจารณานั้นเปนที่สุด

(ช)

การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอ (ก) ถึงขอ (ฉ) เปนอิสระตอ
กันสําหรับในกรณีที่เหตุการณตางๆ เกิดขึ้นพรอมกัน ใหคํานวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลําดับดังนี้คือ
ขอ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) (ฉ) ตามลําดับ โดยในแตละลําดับครั้งที่คํานวณการเปลี่ยนแปลงใหคงสภาพ
ของราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิเปนทศนิยม 3 ตําแหนง

(ซ)

การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอ (ก) ถึงขอ (ฉ) จะไมมีการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งทําใหราคาการใชสิทธิใหมสูงขึ้น และ/หรือ อัตราการใชสิทธิลดลง เวนแตกรณีการรวม
หุนและจะใชราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 2 ตําแหนง) คูณกับจํานวนหุนสามัญ
(จํานวนหุนสามัญคํานวณไดจากอัตราการใชสิทธิใหม คูณกับจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่แสดงความ
จํานงการใชสิทธิ เมื่ อคํานวณไดจํา นวนหุนออกมาเป นเศษหุ น ใหตั ดเศษของหุนนั้ นทิ้ ง) สําหรั บ
จํานวนเงินที่คํานวณไดจากการใชสิทธิ ในกรณีที่มีเศษของบาทใหตัดเศษของบาททิ้ง สวนในกรณีที่
การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิดังกลาวมีผลทําใหราคาการใชสิทธิใหมมีราคาซึ่งต่ํากวามูลคาที่ตรา
ไวของหุนสามัญของบริษัทฯ ก็ใหใชมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทฯ เปนราคาการใชสิทธิใหม

(ฌ)

การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอ (ก) ถึงขอ (ฉ) บริษัทฯ จะดําเนินการ
แจงผลการเปลี่ยนแปลง โดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคํานวณและเหตุผลที่ตองมีการเปลี่ยนแปลง
และขอกําหนดสิทธิที่ไดรับการแกไขดังกลาวใหนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิทราบภายใน 15
วัน นับจากวันที่มีผลบังคับใชตอการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ และบริษัทฯ
จะจัดสงขอกําหนดสิทธิที่ไดรับการแกไขใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเมื่อไดรับการรองขอภายใน 15
วันนับแตวันที่ไดรับการรองขอเปนหนังสือจากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิและจะจัดใหมีการเก็บรักษา
สํ า เนาข อกํ า หนดสิ ท ธิที่ ไ ด รั บการแก ไ ข ณ สํ า นัก งานใหญ ข องบริ ษั ท ฯ หรื อสํ า นั ก งานใหญ ข อง
ตัวแทนรับแจงความจํานงในการใชสิทธิ (ถามี) เพื่อใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสําเนา
ขอกําหนดสิทธิที่ไดรับการแกไขไดในวันและเวลาทําการของสถานที่ดังกลาว (แลวแตกรณี)
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4.

การชดใชคาเสียหาย กรณีบริษัทฯ ไมสามารถจัดใหมีหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิ

4.1 บริษัทฯ จะชดใชคาเสียหายใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ตอเมื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดแจงความ
จํานงในการใชสิทธิตามเงื่อนไขการแจงความจํานงการใชสิทธิตามขอ 1.2.7 และบริษัทฯ ไมสามารถจัดใหมี หุน
สามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดอยางครบถวน โดยคาเสียหายที่บริษัทฯ จะชดใชใหแกผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวสามารถคํานวณไดตามที่กําหนดในขอ 4.3 ยกเวนกรณีตามที่ระบุไวในขอจํากัดการโอน
ใบสําคัญแสดงสิทธิและขอจํากัดการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิตามขอ 5.
4.2 การชดใชคาเสียหายตามขอ 4.1 บริษัทฯ จะชําระใหเปนเช็คระบุชื่อขีดครอมสั่งจายเฉพาะ และผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถติดตอขอรับเช็คไดที่นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่อยูซึ่งปรากฏในขอ 1.2.5
ภายใน 14 วันทําการนับจากวันกําหนดการใชสิทธิ
4.3 การคํานวณคาเสียหายที่บริษัทฯ จะชดใชใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามขอ 4.1 มีสูตรการคํานวณดังนี้
คาเสียหายตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย = B X [MP – EP]
โดยที่
B

คือ จํานวนหุนสามัญที่ไมสามารถจัดใหมี และ/หรือ เพิ่มขึ้นไดตามอัตราการใชสิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ตอ
1 หนวย

MP

คือ ราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญของบริษัทฯ 5 วันทําการติดตอกันกอนวันกําหนดการใชสิทธิ ซึ่งผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิมาแจงความจํานงการใชสิทธิ (ราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักเทากับมูลคาการซื้อขายหุน
ทั้งหมดของบริษัทฯ หารดวยจํานวนหุนของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายทั้งหมด)

EP

คือ ราคาการใชสิทธิ หรือราคาการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่เปลี่ยนแปลงแลวตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

อนึ่ง ในกรณีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งเปนคนตางดาว ที่ไมสามารถใชสิทธิได เนื่องจากขอจํากัดในเรื่อง
อัตราสวนการถือหุนของคนตางดาว ซึ่งขอบังคับบริษัทฯ กําหนดวาหุนของบริษัทโอนไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแต
การโอนหุนนั้นเปนเหตุใหมีคนตางดาวถือหุนอยูในบริษัทเกินกวารอยละ 49 ของหุนที่ออกจําหนายแลวทั้งหมดของ
บริษัท ในกรณีเชนนี้ บริษัทฯ จะไมชดใชคาเสียหาย หรือ ดําเนินการอื่นใดใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งเปนคน
ต า งด า ว และผู ถื อ ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ซึ่ ง เป น คนต า งด า วไม มี สิ ท ธิ เ รี ย กร อ งค า เสี ย หาย หรื อ เรี ย กร อ งให
บริษัทฯ ชดใชใดๆ ทั้งสิ้น
5.

ขอจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ และขอจํากัดการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิไมสามารถโอนเปลี่ยนมือได เวนแตโอนตามขอ 1.2.4

นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิขอสงวนสิทธิในการไมรับจดทะเบียนการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ หากการ
โอนใบสําคัญแสดงสิทธิไมเปนไปตามขอจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิที่กําหนดขางตน
บริษัทฯ มีขอจํากัดการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยหากการใชสิทธิดังกลาวจะทําใหบริษัทฯ เสียสิทธิ
และผลประโยชนที่บริษัทฯ จะพึงไดรับตามกฎหมาย และมีขอจํากัดอันสืบเนื่องมาจากขอบังคับบริษัทฯ วาดวยเรื่อง
อัตราสวนการถือหุนของคนตางดาว โดยมีรายละเอียดดังนี้
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6.

(ก)

บริษัทฯ จะไมออกหุนสามัญใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่เปนคนตางดาว ซึ่งไดดําเนินการใชสิทธิ
ตามเงื่อนไขการแจงความจํานงการใชสิทธิตามขอ 1.2.7 หากการใชสิทธิดังกลาวจะทําใหสัดสวน
การถือหุนของคนตางดาวมีจํานวนเกินกวารอยละ 49 ของหุนที่ออกจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทฯ

(ข)

หากข อ จํ า กั ด ตามข อ 5 (ก) ข า งต น มี ผ ลทํ า ให ผู ถื อ ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ เ ป น คนต า งด า วที่ ไ ด
ดําเนินการใชสิทธิตามเงื่อนไขการแจงความจํานงการใชสิทธิตามขอ 1.2.7 ไมสามารถใชสิทธิไดตาม
จํานวนที่ร ะบุ ในแบบฟอร มใบแจงความจํา นงการใช สิท ธิซื้ อหุ นสามั ญไมว าทั้งหมดหรื อบางสวน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินที่เหลือตามราคาการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ในสวนที่ไม
สามารถใชสิทธิไดโดยไมมีดอกเบี้ย ใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่เปนคนตางดาวดังกลาวภายใน
14 วัน นับจากวันกําหนดการใชสิทธิ

(ค)

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่เปนคนตางดาวจะไมไดรับการชดเชยหรือชดใชไมวาในรูปแบบใดจาก
บริษัทฯ ในกรณีที่ไมสามารถใชสิทธิไดโดยมีสาเหตุมาจากขอจํากัดเรื่องอัตราสวนการถือหุนของคน
ตางดาวตามขอ 5 (ก) ขางตน

การขอออกใบสําคัญแสดงสิทธิฉบับใหม

หากใบสําคัญแสดงสิทธิฉบับเกาสูญหาย ฉีกขาดหรือชํารุดดวยประการใดๆ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิ
ยื่นคําขอใหบริษัทฯ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิฉบับใหม โดยจะตองชําระคาธรรมเนียมและคาใชจายตามสมควรตามที่
บริษัทฯ กําหนด ในการนี้ บริษัทฯ จะออกใบสําคัญแสดงสิทธิฉบับใหมใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 15 วัน
ทํ า การ นั บ แต วั น ที่ บ ริ ษั ท ฯ ได รั บ คํ า ขอให อ อกใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ฉ บั บ ใหม และเอกสารอื่ น ๆ ตามที่
บริษัทฯ กําหนด
7.

การดําเนินการกรณีที่มีเศษของหุน

ในกรณีที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใชสิทธิตามเกณฑการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ
ตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจํานวนหุนสามัญที่จะไดรับจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ใหตัดเศษของหุนทิ้ง
8.

มติที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติการออกหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 มีมติจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ จํานวนไมเกิน 28,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิ ท ธิ ฯ ที่ อ อกโครงการออกและเสนอขายใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ใ ห แ ก ผู บ ริ ห ารและพนั ก งานบริ ษั ท ฯ และ/หรื อ
บริษัทยอย จํานวนไมเกิน 28,000,000 หนวย ในราคาใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ
ในราคาเทากับราคาเสนอขายหุนสามัญครั้งแรกตอประชาชน (IPO Price) ตอหุน
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9.

รายละเอียดเกี่ยวกับหุนออกใหมเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ
ลักษณะสําคัญของหุน
จํ า นวนหุ น สามั ญ ที่ อ อกใหม เ พื่ อ รองรั บ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

28,000,000 หุน

มูลคาที่ตราไว

หุนละ 1 บาท

ราคาการใชสิทธิ

เทากับราคาเสนอขายหุนสามัญครั้งแรกตอประชาชน
(IPO Price) ตอหุน เวนแตกรณีมีการปรับราคาการใช
สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

เนื่องจากบริษัทฯ กําลังเขาจดทะเบียนเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และหุนสามัญของบริษัทฯ
จะเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เมื่อบริษัทฯ ไดรับอนุญาตใหเสนอขายหลักทรัพยจากสํานักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ รับหลักทรัพยของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียน ดังนั้นหุนสามัญที่ออกใหม
เนื่องจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจะสามารถเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ไดภายหลังจากที่
บริษัทฯ ดําเนินการจดทะเบียนหุนสามัญใหมดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยฯ แลวโดยบริษัทฯ จะดําเนินการยื่นขอ
อนุญาตนําหุนสามัญที่ออกใหมจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอ
ตลาดหลักทรัพยฯ ภายใน 30 วัน นับแตวันกําหนดการใชสิทธิ ทั้งนี้ เพื่อใหหุนสามัญดังกลาวสามารถทําการซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพยฯ ไดเชนเดียวกับหุนสามัญของบริษัทฯ
ในกรณี ก ารใช สิ ท ธิ ที่ ผู ถื อ ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ แ จ ง ความจํ า นงการใช สิ ท ธิ ซื้ อ หุ น สามั ญ จะขอรั บ ใบหุ น
บริษัทฯ จะดําเนินการใหนายทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ จัดสงใบหุนไปยังผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่อยูที่ได
ระบุไวในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ โดยทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 วันทําการนับจากวันกําหนดการ
ใชสิทธิ สําหรับในกรณีระบบไรใบหุน (Scripless) จะเปนไปตามกฎเกณฑของศูนยรับฝากหลักทรัพย คือ 7 วันทํา
การนับจากวันกําหนดการใชสิทธิ
10.

สิทธิของหุนสามัญใหมที่เกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

สิทธิของหุนสามัญที่ออกตามการใชสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพ
เหมื อ นหุ น สามั ญ ของบริ ษั ท ฯ ที่ อ อกไปก อ นหน า นี้ รวมทั้ ง สิ ท ธิ ใ นการรั บ เงิ น ป น ผลหรื อ ประโยชน อื่ น ใดที่
บริษัทฯ ใหแกผูถือหุน ทั้งนี้ นับแตวันที่นายทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ ไดจดแจงชื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนผู
ถือหุนในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ และกระทรวงพาณิชยรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลว หากบริษัทฯ ได
ประกาศวันกําหนดใหสิทธิในเงินปนผล หรือผลประโยชนอื่นใดใหแกผูถือหุนกอนวันที่นายทะเบียนผูถือหุนของ
บริษัทฯ ไดจดแจงชื่อของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนผูถือหุนในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ และกระทรวง
พาณิชยรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระเรียบรอยแลว ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะไมมีสิทธิไดรับเงินปนผลหรือ
ผลประโยชนอื่นนั้น
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11.

ขอจํากัดการโอนหุน

หุนของบริษัทฯ โอนไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแตการโอนหุนนั้นเปนเหตุใหมีคนตางดาวถือหุนอยูในบริษัทฯ
เกินกวารอยละ 49 ของหุนที่ออกจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทฯ
12.

สถานภาพของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่อยูระหวางการแจงความจํานงการใชสิทธิ

สถานะของใบสําคัญแสดงสิทธิที่อยูระหวางวันที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดแจงความจํานงการใชสิทธิและวัน
กอนวันที่กระทรวงพาณิชยจะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวอันเนื่องมาจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ จะ
มีสถานภาพและสิทธิเชนเดียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดแจงความจํานงการใชสิทธิ และสถานภาพดังกลาวนี้
จะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชยไดรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวอันเนื่องมาจากการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิดังกลาวแลว
ในกรณีที่บริษัทฯ มีการปรับราคาการใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิในชวงที่บริษัทฯ ยังไมไดนําหุน
สามัญที่เกิดขึ้นจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่ไดทําการใชสิทธิแลวจะไดรับการปรับสิทธิยอนหลัง โดยบริษัทฯ จะดําเนินการออกหุนสามัญใหมเพิ่มเติมใหแกผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุดตามจํานวนที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสมควรจะไดรับหากราคาที่ไดปรับใหมนั้นมี
ผลบังคับใชโดยหุนสามัญสวนเพิ่มอาจไดรับชากวาหุนสามัญที่ไดรับกอนหนานี้แลว แตไมเกิน 45 วันนับจากวันที่มี
การปรับสิทธิ
13.

การประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
13.1 ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดไมวาในเวลาใดๆ อยางไรก็
ตาม การเรียกประชุมจะตองไมใชเพื่อแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิเรื่องการขยายอายุใบสําคัญแสดง
สิทธิ หรือการ เปลี่ยนแปลงราคาหรืออัตราการใชสิทธิ ยกเวนการปรับสิทธิตามที่ระบุไวในขอ 3.
13.2 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวนไมนอยกวา 25 รายซึ่งถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิหรือใช
สิทธิไปแลวบางสวนรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยทั้งหมดของใบสําคัญแสดง
สิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวน ณ ขณะนั้น อาจรองขอใหผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
เรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองเรียกประชุมผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิโดยเร็ว ซึ่งตองไมเกิน 30 วันนับแตวันที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดใชสิทธิมีคําขอ
เปนหนังสือใหผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือนับแตวันที่เกิดกรณี
ใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
(ก)

หากมีการเสนอขอแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิในสวนที่เปนประโยชนตอผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิโดยชัดแจง หรือที่ตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ตามที่กําหนดไวในขอ 2. การ
แกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิ

(ข)

หากมีเหตุการณสําคัญซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวนไมนอยกวา 25 ราย ซึ่งถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวนรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 20 ของ
จํานวนหนวยทั้งหมดของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวน ณ
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ขณะนั้น เห็นวาอาจกระทบตอสวนไดเสียของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือความสามารถของ
ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิในการปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิ
ในกรณีที่ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิไมเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามวรรคกอน ใหผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวนไมนอยกวา 25 ราย ซึ่งถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิหรือใชสิทธิ
ไปแลว บางสวนรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยทั้งหมดของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่ยังมิไดใช สิทธิ หรือใชสิทธิไปแลวบางสวน ณ ขณะนั้น ที่ยังมิไดใชสิทธิดําเนินการเรียกประชุมผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได
13.3 ในการเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมวาจะเปนการเรียกประชุมเนื่องจากผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวนรองขอ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหเรียก
ประชุม ใหบริษัทฯ จัดทําหนังสือนัดประชุม โดยระบุ สถานที่ วัน เวลา ผูที่ขอใหเรียกประชุมและ
เรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม และจัดสงใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลว
บางสวนแตละราย ตามรายชื่อและที่อยูที่ปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ เพื่อ
กําหนดสิทธิในการเขารวมประชุมไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม
13.4 ในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลว
บางสวนซึ่งมีสิทธิในการเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและ
ออกเสียงแทนตนก็ได โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะตองยื่นหนังสือมอบฉันทะตอประธานที่
ประชุม หรือผูที่ประธานที่ประชุมมอบหมายกอนเริ่มการประชุม
13.5 ในการออกเสียงลงคะแนนใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหนวยของใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ถืออยู โดยใบสําคัญแสดงสิทธิหนึ่งหนวยมีหนึ่งเสียง ผูเปนประธานในที่ประชุมไมมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนนอกจากสิทธิที่ตนมีอยูในฐานะผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ__
13.6 ในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดขึ้นโดยบริษัทฯ ใหประธานกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่
ไดรับมอบหมายจากประธานกรมการบริษัทฯ ทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในกรณีที่ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนผูจัดประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ลงมติเห็นชอบคัดเลือก นอกเหนือไปจากประธานกรรมการหรือบุคคลที่ประธาน
กรรมการมอบหมาย โดย ทั้งสองกรณีประธานที่ประชุมไมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด
13.7 ในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองประกอบดวยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิ
หรือใชสิทธิไปแลวบางสวน และ/หรือ ผูรับมอบฉันทะมาประชุมไมนอยกวา 25 ราย และถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิรวมกันไดไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยทั้งหมดของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได
ใชสิทธิ หรือใชสิทธิไปแลวบางสวนจึงจะครบเปนองคประชุม
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลว 60 นาที ยังมีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
เขารวมประชุมยังไมครบเปนองคประชุม ใหถือวาการประชุมเปนอันระงับไป หากการประชุมผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธินั้นเปนการเรียกนัดโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ ใหนัดประชุมใหมภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา 7 วัน แตไมเกิน 14 วันนับจากวันกําหนดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิใน
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ครั้งแรก และใหบริษัทฯ ดําเนินการจัดสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทุกรายตาม
รายละเอียดและวิธีการที่ระบุไวขางตน ในการประชุมครั้งหลังนี้จะตองมีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และ/
หรือ ผูรับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมไมนอยกวา 25 ราย และถือใบสําคัญแสดงสิทธิรวมกันไดไมนอย
กวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยทั้งหมดของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลว
บางสวนจึงถือวาครบเปนองคประชุม ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนผูรองขอใหเรียกประชุม
หรือในกรณีที่การประชุมซึ่งขาดองคประชุมนี้เปนการประชุมที่ไดเรียกประชุมเนื่องจากการประชุมใน
ครั้งกอนขาดองคประชุมจะไมมีการเรียกประชุมใหม
13.8 มติที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
หนวยของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิ หรือใชสิทธิไปแลวบางสวน ณ ขณะนั้น ซึ่งถือโดย
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไดออกเสียงลงคะแนนในมติ
นั้น
13.9 มติใดๆ ซึ่งที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดลงมติไปแลวนั้น ใหถือวามีผลผูกพันผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิทุกราย ไมวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธินั้นจะไดเขารวมประชุมดวยหรือไมก็ตาม
13.10 บริษัทฯ จะดําเนินการจัดทําและบันทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาบันทึกดังกลาวไวที่สํานักงาน
ใหญของบริษัทฯ ทั้งนี้ ใหถือวารายงานการประชุมเปนหลักฐานอันสมบูรณของกิจการทั้งหลายที่ได
ประชุมกันนั้น และใหถือวาการประชุมกิจการที่ประชุมและมติทั้งหลายไดกระทําโดยถูกตอง
13.11 ในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทฯ หรือที่ปรึกษา
กฎหมายของบริษัทฯ มีสิทธิที่จะเขารวมประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อแสดงความคิดเห็น หรือ
ใหคําอธิบายในที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิได
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14.

ผลบังคับขอกําหนดสิทธิและกฎหมายที่ใชบังคับ

ขอกําหนดสิทธินี้จะมีผลใชบังคับในวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย
โดยขอกําหนดสิทธินี้จะใชบังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีขอความใดๆ ในขอกําหนดสิทธินี้ขัดแยง
กับกฎหมายหรือประกาศใดๆ ที่มีผลใชบังคับกับใบสําคัญแสดงสิทธิ ใหใชขอความตามกฎหมายหรือประกาศ
ดังกลาวบังคับกับใบสําคัญแสดงสิทธิแทนขอความของขอกําหนดสิทธินี้เฉพาะในสวนที่ขัดแยงกันนั้น
ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
วันที่ 7 กุมภาพันธ 2556

(นายประพันธ ศิริวิริยะกุล)

(นายณัฎฐปญญ ศิริวิริยะกุล)

กรรมการ และประธานเจาหนาที่
บริหาร กลุมบริษัทฯ

กรรมการ และประธานเจาหนาที่
บริหารสายธุรกิจชีวพลังงานและ
ผลิตภัณฑ
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